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Сажетак. У овом раду анализира се значење лексеме τυ,πος у посланицама светога 
апостола Павла а потом се излажу варијанте превода те лексеме на српскословенски 
и српски језик. Ова лексема код апостола Павла има више значења (облик учења, узор, 
пример, скица и др.). Српскословенски превод ове лексеме у свим примерима је исти: 
…braz#. У преводу на српски језик примењен је превод по смислу чиме је дата могућност 
да се овој лексеми дају шира значења. 

Лексема τυ ,πτω јаља се у Светоме писму Новога завета 15 пута.1 Ова именица 
изведена је од глагола τυ ,πτω који се у Новоме завету употребљава 13 пута.2 Упо-
треба овог глагола и те његове именске изведенице добро је посведочена и у 
хеленској тра ди ци ји. У хе лен ској тра ди ци ји гла гол τυ ,πτω има основ но зна че ње: 
„оруж јем, па ли цом уда ра ти, уба да ти“, док из ве де ни ца од то га гла го ла — ο ` τυ ,πος 
— по ка зу је ши рок ра спон зна че ња, при че му се она раз ви ја ју од кон крет ног ка 
ап страк ном: „уда рац, убод, оти сак, пе чат, ве ли чан ствен про из вод — умет нич-
ко де ло, ре љеф, обрис, фи гу ра, об лик, фор ма, од раз, ко пи ја, ре про дук ци ја; узор, 
при мер, тип, пра лик, мо дел; шу пљи ка луп, од ли вак, ре зба ре ње, гра ви ра ње, ар-
хе тип, на црт, ски ца, пра ви ло (жи вот но ), текст...“.3 Ети мо ло ги ја за по ро ди цу ове 
лек се ме на ла зи кон крет не па ра ле ле у дру гим ин до е вроп ским је зи ци ма. Та ко нпр. 
Овај гла гол до во ди у ве зу са ста ро ин диј ским tupáti, tumpáti, tópati  у зна че њу „ра-
ња ва ти, по вре ди ти“. Ста ро сло вен ски екви ва лент гла си tъpati у зна че њу „лу па-
ти, буб ња ти (о ср цу )“; tъpъtъ — ψο ,φος „звук, бу ка“; ру ски tъpati „уда ра ти но гом 
о тло, то пот“.4

Из ве де ни ца τυ ,πος у Сеп ту а гин ти ја вља се све га 4 пу та, с не јед на ким зна че-
њи ма али у ко ји ма се  ипак пре по зна је ње но из вор но зна че ње. Та ко, у Сеп ту а гин-
ти она се ја вља у зна че њу „фи гу ра ура ђе на у ре ље фу, ски ца, ста туа, идол“ (Амос 5, 
26), „пред ло жак, узор, при мер“ (Изл 25, 40 ), „са др жај тек ста, текст“ (3 Ма кав 3, 30), 
„узор, при мер по бо жно сти“ (4 Ма кав 6, 19 ).5 

Као што је ре че но, ова лек се ма у Но во ме за ве ту по све до че на је 15 пу та, при че-
му се јед но ме сто из два ја због спе ци фич но сти зна че ња лек се ме τυ,πος. Зна че ње ове 
лек се ме, на и ме,  на том ме сту мо же се ока рак те ри са ти као спе ци фич но, ати пич но 
или је дин стве но, јер има пла стич но ре а ли стич но зна че ње: ο` τυ,πος τω/ν η[λων  „оти-
сци, тра го ви, ожиљ ци од кли но ва“ (Јн 20, 25), „the im print of the na i les“.6 За пра во, са-
мо на ово ме ме сту лек се ма τυ,πος има из вор но, кон крет но зна че ње. 

1 E D N T III 373.
2 E D N T III 376.
3 За пот пу ни ји увид у упо тре бу у хе лен ској тра ди ци ји, где ова лек се ма сти че бо га ту, ши ро ку при ме-

ну, при че му по ка зу је ве ли ки ра спон зна че ња, од кон крет ног до ап страк ног, ви ди: L S J  1835.
4 Frisk II 945–946.
5 L E H 624.
6 B D A G  436.
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И код апо сто ла Па вла сре ће се ова из ве де ни ца и има ши ре зна че ње, углав-
ном ап стракт но. Овом при ли ком ана ли зи ра ће мо зна че ње ово га из ра за код апо сто-
ла Па вла у пре во ду Све то га пи сма Но во га за ве та на срп ски је зик.

У зна че њу „об лик уче ња“ ја вља се у Римљ 6, 17: „Али Бо гу хва ла што би ја сте 
слу ге гри је ху па по слу ша сте од ср ца пра ви ло на у ке ко јој се пре да до сте“ —  χάρις δὲ 
τῷ θεῷ ὅτι ἦτε δοῦλοι τῆς ἁμαρτίας ὑπηκούσατε δὲ ἐκ καρδίας εἰς ὃν παρεδόθητε τύπον 
διδαχῆς.

Дру го, тех нич ко зна че ње, „на црт, ски ца, обра зац“ та ко ђе сре ће мо код апо-
сто ла Па вла: „Ко ји слу же пра сли ци и сје ни не бе ских ствар но сти, као што бје ше 
ре че но Мој се ју ка да је тре ба ло да на чи ни ски ни ју: Гле дај, ре че, да на чи ниш све 
по обра сцу ко ји ти је по ка зан на го ри“ — οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν 
τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται Μωϋσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν� ὅρα γάρ 
φησιν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει� (Је вр 8, 5). Ов де је, 
да кле, не бе ски ори ги нал — про то тип — на зван τυ,πτω, исто као и у ДА 7, 44 и Изл 
25, 40. Два Но во за вет на сти ха (ДА 7, 44 и Је вр 8, 5 ) ко ја се од но се на Изл 25, 40 у 
хри шћан ство су ушла под ути ца јем је ли ни стич ког ју да и зма. По сла ни ца Је вре ји ма 
ди рект но по ве зу је Изл 25, 40 са Хри сто вим де лом спа се ња. У Је вр 8, 1 („А од оно-
га што го во ри мо глав но је: Ми има мо та кво га Пр во све ште ни ка, ко ји сје де с де сне 
стра не при је сто ла ве ли чан ства на не бе си ма“ ) ра но хри шћан ско ис по ве да ње Го спо-
да Ису са Хри ста као Оно га Ко ји је сео с де сне стра не Оцу ти по ло шки је при ка за-
но у све тлу Ста ро га за ве та. Хри стос као истин ски пр во све ште ник ула зи у не бе ску 
Све ти њу над све ти ња ма. Да би смо ока рак те ри са ли ову пр во све ште нич ку слу жбу 
Хри ста као пра ви си но ним ста ро за вет не слу жбе, По сла ни ца Је вре ји ма у окви ру 
ове ти по ло ги је за кљу чу је из Изл 25, 40 да је зе маљ ски храм, на и ме, као „пре до бра-
зац“ — αντι,τυπος — (Је вр 9, 24 ) о „обра зац, пра сли ка“ (Је вр 8, 5 ), не бе ски „ори ги-
нал“, τύπος. Ра ни ји се по ве зу је са ка сни јим као „обра зац“.7

Да ље, код апо сто ла Па вла лек се ма τυ,πτω има зна че ње „при мер, узор (у ре ли-
ги о зном жи во ту )“. У овом зна че њу ова лек се ма нај че шће се и сре ће код Апо сто ла. 

„Ни ко да не пре зи ре тво ју мла дост, али бу ди обра зац вјер ни ма у ри је чи, у жи-
вље њу, у љу ба ви, у ду ху, у вје ри, у чи сто ти“ — Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, 
ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. 
(1Тим 4, 12).

„У гле дајте се на  мене,  браћо, и  гле дајте на оне  који  тако  живе као што нас  имате 
за  примјер“ — Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας 
καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς.  (Филипљ 3, 17).

  „Тако д а п ос тадосте  образац  свима  в је ру јућима  у  Ма ке донији и  Ахаји“ — ὥστε 
γενέσθαι ὑμᾶς τύπον πᾶσιν τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ. (1Сол 1, 7).

     „Не као д а  немамо  власти , него д а себ е дам о вама за  примјер, да би се 
 уг ледали на нас“ — οὐχ ὅτι οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν, ἀλλ᾿ ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν ὑμῖν 
εἰς τὸ μιμεῖσθαι ἡμᾶς. (2 Сол 3, 9).

     „ У све му  пока жи себе за углед  у добри м  дјелима:  у уче њу и справнос т, 
 честитос т,  чистоту...“ — περὶ πάντα, σεαυτὸν παρεχόμενος τύπον καλῶν ἔργων, ἐν τῇ 
διδασκαλίᾳ ἀφθορίαν, σεμνότητα, (Тит 2, 7).

       Лексема τυ,πτω  ко д свет ога  Апостола  им а значење  и „сли ка “ (Жи вога Бога), 
али и „з на к,  наговешт ај“  ( будућности ): „Али  см рт царова  од Адама  д о Мојсеја и 
 над о нима кој и  не  с агрјеши ше слич ни м п ријеступом као А дам, који  је сл ика О нога 

7 Ви ди: E D N T III 375–376.
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Кој и ће доћи“ —  тј. Христа — ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ θάνατος ἀπὸ Ἀδὰμ μέχρι Μωϋσέως 
καὶ ἐπὶ τοὺς μὴ ἁμαρτήσαντας ἐπὶ τῷ ὁμοιώματι τῆς παραβάσεως Ἀδὰμ ὅς ἐστιν τύπος 
τοῦ μέλλοντος. (Римљ  5, 14).  Овде је, дакл е, Ада м с лика Хр ис това —  новог а Адама,  
Који  ће доћи, овде  је  р еч  о наг ов еш тају догађаја.  

И, конач но , ова лек сем а ј е употребљ ен а и у значењу  „знак, пример“  : „А о во  бише 
 примјери нам а,  да не желимо зла  ш то они жељеше“ — Ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, 
εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν. (1 Кор 10,  6). 

 Српскос ловенски пр ев од ове лек се ме је уј едн ач ен. Прегл едали с мо  дев ет 
 српскосл ов енских  пр евода Апос тола и то јед ан из  13 . века  (Матичин апостол ), т ри 
из 14. века (Деч 26 , Деч 27, САНУ 55 ), д ва из  15. века ( САНУ 281, САНУ 351 ) и т ри из 
16. века  (НБС 31, САНУ 280, Деч  30  ).  На  српско словенски ј ез ик ова ле кс ем а је п ре-
ведена именицом …bra z#.  Исти п ре водни ек вивалент  сто ји  и  у ц рквеносл овенском 
тексту,  док, на  пример,  у  чешком  п ревод у Светога писм а  за ов у л ексем у  по стоји 
 в ар ира ње : předobraženi (Римљ  5 , 1 4 ), podobenstvo (1 К ор 10, 6; Јевр 8, 5  ) и, н а о сталим 
 м естима,   přiklad .8 Руски пр ев од ове лексем е  има  две вар ијанте: образъ (Римљ 5, 14; 
6, 17; 1 Кор 10, 6; Фи л 3, 17 и Јевр 8 ,  5 ) и образ ецъ — у  о ст алим приме ри ма .9 У р еч-
ниц има  старосл ове нских  те кстова лексема o brazx има  ви ше,  али  ме ђу собно по-
ве заних, значења , нпр.: „ пример, об разац“,  „ пор тр ет, изображење , образ; икона“, 
„знак“, „чин, с ан“ а  к ао  њени си но ним и у  старос ло венск ом  језику н аводе  се : lice,  
o bli~i&,  podobi& , ikona, u~eni&,  sa nx .10 У Фа см еровом ре чн ику за лексе му об
раз стоји: „От ob-  и  ra zъ, с вя за нн ог о черед ов анием с rězati “.11  О во м конс татацијо м 
 Фасмер зна че ње ов е  лексеме  ве зуј е за пр воби тно, к он кретно значење .

Из н аведеног а м ож е се  нас лутити б ог атство  з начења лексем е τύπος . Апостол 
 Пав ле  је уп от ребљава да јућ и јој  су птилна з начења , упр аво, апстракн а,  шт о  је 
к арактери ст ично за по ја ву ове  ле ксеме  у  Новоме  з аве ту.  Старосло вен ски  и 
 српско словен ски јез ик  дају у једначен пр ев од ове  лексеме, ре кло  би се  буквални 
прево д,  а ли  и преведеница — об ра з — им а  лепезу  значењ а. Српски јези к  у овом 
 случај у  стрем и прев оду ко ји прат и смиса о  текста,  порук у,  т ачно  пренос ећи  м исао 
и зв орника ,  садржи  п ре цизно  излагање  мисли. 12 Српск и превод , да кле, а де кватно  
пренос и  см исао ори ги на ла. 

 Ц ит ирани р уко писни  ап остоли: 
Матичин  апос тол —  по сл едња четв ртина 1 3.  века; п ерг а ме нт; Б иб лиотек а Матице српск е 

 Рс 184.
Де чани  26   —  прва четв ртина 1 4.  века; п ер гамент.
Дечани 27  —  1360/70.
САНУ 55     —  14. век ;  Ср пска  А кадемија  на ука и уметнос ти Рс 55.
СА НУ 28 1  —  д руга четв ртина  15. века.
СА НУ 35 1  —  д руга четв ртина 15. века.
НБС 31         —  1514. ; Н а ро дна б иб лиотека Срби је Рс 31.
САНУ 28 0   — 1536.
Деч ани 3 0  —  д руга четвртина и  крај 1 6.  в ека .

8 Цр кве но сло вен ске и че шке пре вод не ва ри јан те ви ди: Novy za kon Pa na na še ho Je ži še Kri sta na cir kev-
ne — slo van skem i če škem jazyce, sva zek II. Pe tro hrad 1897.

9 Свя щ ен ныя кни ги Вет ха го и Но ва го завěта, Вěна 1878.
10  А. Да ви дов, Реч ник — ин декс на пре сви тер Ко сма, Со фия: БАН 1976, 192.
11  Е С Р Ј  III 106.
12  О ти по ви ма пре во да Све то пи сам ског тек ста и осо бе но сти ма ње го во га пре во ђе ња ви ди: Д. Бик ман, 

Д. Кел лоу, Не ис ка жая Сло ва Бо жия...Прин ци пи пе ре во да и се ман ти че ско го ана ли за Библии. Пе ре вод с 
ан гли й ско го. С. — Пе тер бург 1994, 1–34.
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Abstract:Th is essay deals with the analys is  of the lexeme TYPO S in the epistle s of St. Apost le  
Paul,  provi di n g  also variations  of  the translati on  of the lexeme i n  Church Slav onic and Serb-
ia n. This l exeme   has more meani ngs with Apostle Paul  (a  kind o t eac hing,  doctrine,  mod-
el, example,  sketch, image, etc). Th e  Church S lav onic translatio n  of this lexe me is the same 
in  all the examples: ОБР АЗ.  The translation relyi n g on the m eaning is give n in the  Ser bian 
translation  and that g iv es this le xe me  the possi bility  of ha v ing more meanings.

    









