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УМЕСТО ПРЕДГОВОРА

О владици Николају Велимировићу и његовом делу писано је 
највише у оквирима црквеног стваралаштва, што је разумљиво имајући 
у виду величину и значај његовог богословског и црквеног рада. 
Последњих деценија личности и делу владике Николаја посвећено је 
више пажње него раније, а његова дела објављују се у великом тиражу 
у земљи и иностранству. Дело владике Николаја привлачи проучаваоце 
различитих области знања, науке, културног и уметничког стваралашт-
ва, што само по себи говори колико је његово дело мисаоно богато и 
свеобухватно.

Владика Николај је своје духовне тежње у животу и науци усме-
равао ка Богу, сматрајући да све оно што служи стваралаштву – песма, 
уметност, па и сам језик – постижу своју сврху само уколико су предани 
ономе који их је благодатно даривао – тј. Господу Богу. У том светлу 
треба посматрати и схватити стваралаштво владике Николаја, о чему 
сликовито говоре и његови стихови у прози из дела Молитве на језеру: 
„Певачи, није главно ваша песма но Господ што слуша“ (МНЈ, 27).

Језик владике Николаја има посебно место у његовом стваралаштву 
јер представља основно средство за исказивање мисли, идеја и слање по-
рука. Владика Николај је познат нарочито као богословски писац, бесед-
ник, песник, пастир, духовник, добротвор, задужбинар, мисионар, пророк 
и исповедник хришћанске вере православне. Његова најпознатија дела 
писана на српском језику носе следеће наслове: О Васкрсењу Христовом, 
Религија Његошева, Беседе под Гором, Изнад греха и смрти, Речи о 
Свечовеку, Молитве на језеру, Нове беседе под Гором, Мисли о добру и 
злу, Омилије, Охридски пролог, Рат и Библија, Вера образованих људи, 
Символи и сигнали, Царев завет, Духовна лира, Емануил, Номологија, 
Земља Недођија, Жетве Господње, Касијана – наука о љубави, Једини 
Човекољубац, Први Божји закон и Рајска пирамида, Изнад Истока и 
Запада, Кроз тамнички прозор, Љубостињски стослов и др.

Осим теолошких, философских и других студија и расправа о 
његовом делу, до данас је објављен сразмерно мали број радова у којима 
се оно у целини или појединачно посматра из угла филологије и науке 



о српском језику. Број тих радова у области филологије није сразмеран 
значају који дело владике Николаја Велимировића заузима у српској ду-
ховности и култури, па тако и у области српског језика и књижевности. 
Отац Јустин Поповић је, верујемо, предвидео „да долази време када ће 
владика Николај бити слављен као свети Сава“ (Енц. правосл.).

Предмет истраживања у овој књизи је језик у двема његовим 
манифестацијама: граматичкој (морфолошкој, творбеној) и лексичкој. 
Посебну пажњу обратили смо на речник одабраних речи и појмова, по-
главито оних из домена српске православне духовности и културе, као 
и оних мање познатих, било да се ради о речима домаћег или речима 
страног порекла. Неки делови књиге представљају истраживања која су 
била претходно објављена у виду посебних радова у научним часописи-
ма и зборницима, што је назначено у виду посебне напомене код сваког 
од тих одељака или поглавља.

У току припреме књиге многе колеге из Института за српски језик 
САНУ, као и из других установа науке, културе и просвете пружили су 
ми велику помоћ приликом провере појединих сегмената текста, давањем 
савета и предлога, на чему им и овом приликом топло захваљујем. Поред 
Драгане Цвијовић, која је урадила коректуру целог рукописа, захвал-
ност дугујем и колегиницама Марини Спасојевић, Ружици Левушкини и 
Наташи Вуловић за стручне консултације око појединих граматичких, фра-
зеолошких и теолингвистичких питања, консултантима за речи страног
порекла – Ноелу Путнику за речи грчког и латинског порекла, за русизме
Стефану Милошевићу, за турцизме Марији Ђинђић, затим младим ко-
легама Стефану Степановићу и Николи Санковићу захваљујем на де-
таљном прегледу и провери акцената у речнику књиге, теологу Немањи 
Андријашевићу за обавештења и податке о објављеним делима влади-
ке Николаја Велимировића после Другог светског рата у емиграцији, 
што може бити занимљива тема за посебна истраживања. Велику за-
хвалност дугујем рецензентима проф. др Софији Милорадовић, проф. 
др Александру Милановићу и проф. др Богољубу Шијаковићу, који су 
детаљно прегледали рукопис књиге и својим саветима и предлозима до-
принели да књига буде боља. Велику захвалност изражавам академику 
Александру Ломи, који је прихватио да буде уредник ове књиге, као и 
Научном већу Института за српски језик САНУ, које је књигу уврстило 
у свој издавачки план за 2022. годину. Вишегодишњи рад на књизи по-
дупирала је моја породица – супруга Бојана и кћерка Љубица, којима се 
такође топло захваљујем.

У Београду,
јун 2022. године



I. УВОД

1. О значају проучавања језика
владике Николаја Велимировића

1.1. Дело светог владике Николаја Велимировића (1881‒1956) 
припада православној богословској науци исказаној српским језиком и 
стилом. О чему год да је владика писао и какву год да је поруку желео 
да пренесе читаоцима, основна мисао у тим делима јесте прослављање 
Творца и његових дела. Читав мисаони рад владике Николаја има исти 
извор и увор, а то је православна хришћанска вера. У том духу, пишући 
о Његошевом делу, владика Николај каже: „Цела природа и натприрода 
и потприрода – све је теологија; цео човек и сваки део на њему јесте 
теологија“ (РЊ, 107). Све оно што се може казати за његовог претход-
ника, мисаоног и песничког узора – Петра II Петровића Његоша, може 
се рећи и за владику Николаја Велимировића. И код једног и код дру-
гог владике јеванђељска порука – Који говори сâм од себе, своју славу 
тражи; а ко тражи славу Онога који га је послао, тај је истинит и 
нема у њему неправде (Јов. 7, 18) – испољена је у пуној мери. Међутим, 
док је опус владике Петра II Петровића Његоша у области језика и 
књижевности прилично добро проучен и представљен културној и нау-
чној јавности, стваралаштво владике Николаја Велимировића није било 
предмет детаљнијих анализа и студија у области филологије и лингви-
стике. Питамо се, по логици ствари, због чега је то тако ако знамо да је 
дело владике Николаја оставило снажан печат не само у теологији, већ 
и у философији и књижевности нарочито. О менталитету српског наро-
да не може се писати, а да се макар не завири у оно што је писао владика 
Николај, сушти познавалац његове душе. Оно што је Његошев бого-
словски и књижевни рад представљао у 19. веку, у 20. веку то сигурно 
представља дело владике Николаја. Ширина његовог стваралачког рада 
огледа се у питањима којима се у својим делима бавио, а она задиру у 

I. Увод
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готово све области научне мисли, теологије, философије, књижевности, 
културе и укупног живота нашег народа.

1.2. ЖИВОТОПИС ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА. Владика Нико-
лај (*Никола) Велимировић рођен је на Туциндан 1881. године (по 
црквеном, јули јан ском календару 23. децембра 1880) у селу Лелић 
недалеко од Ваљева. Преци Велимировића старином потичу из Загарача 
у Црној Гори. Бежећи од турског зулума и тражећи боље услове за живот, 
населили су се у Осату код Сребренице, а средином друге половине 18. 
века Николајеви преци се из Осата селе у ваљевски крај. Заселак који 
су населили у селу Лелић и данас се зове „Бошњаци“ (Ранковић 2003: 
5). Никола је одгојен и васпитан у угледној патријархалној задрузи која 
је имала преко тридесеторо чељади. Отац Драгомир био је писмен и за 
оно време веома образован сељак. Поред уобичајених сеоских послова 
радио је као писар и деловођа у срезу Подгорском. Мама младог Николе 
Катарина – потоња монахиња Екатерина – била је његов први учитељ 
и васпитач. Водила га је још док је мали био „за ручицу у оближњи 
манастир Ћелије на богослужење и причешће“ (Исто: 6). Мајку је 
неретко владика Николај Велимировић помињао у својим беседама, 
представљајући је као свога првог учитеља у вери и достојанству. 
Присећао се њених речи и у беседи на обележавању Видовдана у 
манастиру Раваница: „Кад ме је као дете водила моја мајка цркви, па 
кад би се с брда угледала црква, опомињала ме мајка да ћутим: ’Пред 
светињом треба ћутати!’“ (Бес., 68).

Основну школу Никола је похађао у манастиру Ћелије, у којем 
се, осим школе, налазио и интернат у којем је млади Никола становао. 
После завршених шест разреда Ваљевске гимназије, Никола је хтео 
да се упише на Војну академију, али га је лекарска комисија одбила, 
јер је био ситан телом и узак у грудима (Енц. правосл.). После тога 
уписао се у београдску Богословију. Од првих студентских дана читао 
је дела светских класика, а занимао се и за мудрост далеког Истока, 
читао и проучавао свештене и философске књиге древне Индије, што 
је оставило трага у његовим делима на ту тему: Христе, дођи у Азију, 
Индијска писма, Индијски Савле и други.

Владика Николај се научно усавршавао на старокатоличком 
факултету у Берну у Швајцарској. По завршеном факултету пријавио 
је докторску дисертацију и докторирао на тему „Вера у Васкрсење 
Христово као основна догма апостолске цркве“. На Оксфорду је 
владика Николај Велимировић завршио и философски факултет и 
докторирао из философије са темом из философије Берклија. После 
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завршених студија, владика Николај се вратио у земљу у јесен 1909. 
године. Тада се разболео од дизентерије и у болници одлежао око шест 
недеља. Дао је себи завет да ће се, ако прездрави, замонашити. Пошто је 
прездравио, дати завет је испунио. Замонашио се у манастиру Раковица 
17. децембра 1909. године, а три дана касније постао је јеромонах 
(в. Биговић 1998: 30). Почетком идуће године, митрополит Србије 
Димитрије упутио је Николаја у Петроградску духовну академију. У 
Русији је Николај провео непуну годину дана „путујући и упознајући 
културни и духовни живот Русије и чудесну душу руског народа. Тамо 
је вероватно и написао чувену студију Религија Његошева“ (Биговић 
1998: 30). По повратку у Београд, владика Николај је постављен за 
суплента Београдске богословије на којој је предавао световне предмете 
и језике. Осим рада у настави, владика Николај је у исто време писао и 
објављивао чланке и студије, проповедао по црквама широм отаџбине, 
држао предавања на Коларчевом универзитету и другим местима. 
Пошто се нашироко прочуо као беседник и духовник у религиозно-
-црквеном, националном и општекултурном животу ондашње Србије, 
владика Николај Велимировић бива позван 1912. године у Сарајево на 
прославу листа Просвјета, а наредне године и у Загреб да говори на 
тамошњој прослави годишњице Његоша (ипак, његово предавање у 
Загребу је било само прочитано јер му аустријске власти нису дозволиле 
да тамо путује) (Исто).

Владика Николај је у току Великог рата делио судбину страдања 
српског народа. Од априла 1915. до априла 1919. године владика 
Николај је држао предавања и беседе у Америци и Енглеској, у црквама, 
на универзитетима и у другим установама, „објашњавајући српску 
праведну и ослободилачку борбу против аустроугарске царевине“ 
(Ранковић 2003: 11). После рата владика Николај Велимировић је 
изабран за епископа жичког, а потом је из Жиче, крајем 1920. године, 
премештен у древну Охридску архиепископију. У Охриду је владика 
Николај наставио са својим духовним преображајем, дошавши у 
непосредан додир са светим оцима, чија је дела темељно проучавао, 
често обилазећи Свету Гору. Управо је у Охриду „Николај изграђивао 
свој трајни лик, православни и светитељски, који је усавршавао до 
краја живота“ (Енц. правосл.). Како би заштитио народ од агресивне 
секташке пропаганде, владика Николај је основао Православну народну 
хришћанску заједницу или богомољачки покрет којим је руководио 
између два рата (Ранковић 2003: 11). Други светски рат владика Николај 
је провео у заточеништву, најпре у Љубостињи, у којој је остао до 3. 
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децембра 1942. године, под јаком немачком стражом, после чега је пре-
бачен у манастир Војловица. Њему се, такође као заточеник, придру-
жио маја 1943. године и патријарх српски Гаврило Дожић. Пред крај 
рата, у окупираној Србији Немци су владику Николаја и патријарха 
Гаврила одвели из Војловице у злогласни логор Дахау у Немачкој. Ова 
два јерарха наше Цркве ослободила је, заједно са осталим логорашима, 
америчка војска 8. маја 1945. године. Патријарх се вратио у земљу, док 
је Николај кренуо тешким стазама емиграције, сматрајући да ће за свој 
српски народ урадити више боравећи у иностранству него бити у земљи 
у којој је власт насилним путем преузео богоборни комунисти чки по-
крет. У Америци је наставио свој мисионарски и списатељски рад. У 
то време настала су следећа његова дела: Касијана, Земља Недођија, 
Жетве Господње, Диван, и његово последње, недовршено дело Једини 
Човекољубац. Све што је материјално имао поклонио је своме народу. 
Окупљао је и мирио Србе у туђини учећи их да само ако буду везани за 
своју цркву и своје обичаје могу сачувати своје српско име и своје коре-
не (Исто: 13). Своје последње дане владика Николај је провео у руском 
манастиру Светог Тихона у Саут Канану, у Пенсилванији. Упокојио се 
мирно у Господу, рано у недељу, на покладе, 18. марта 1956. године. 
Смрт га је затекла на молитви. Из руског манастира пренет је у српски 
манастир Светог Саве у Либертвилу и сахрањен уз велике почасти на 
српском народном гробљу поред манастира, а у мају 1991. године мош-
ти су му пренете у његов родни Лелић.

1.3. ПОГЛЕД НА РАДОВЕ О ЈЕЗИКУ ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА. У 
српској филолошкој науци истражен је језик немалог броја српских пи-
саца и стваралаца из прошлости и савремености, где се међу знатнијима 
налазе писци као што су Петар II Петровић Његош, Иво Андрић, 
Милош Црњански, Јаков Игњатовић, Милан Ракић, Јован Суботић, 
Ј. Хаџић и др. Описи језика у делима поменутих писаца имају заиста 
велик значај, и то не само на пољу испитивања српског језика и сти-
ла, његове граматике и речника, већ и на пољу укупне културе српског 
народа у којој испитивање језика писаца такође представља услов за 
њихово боље упознавање и разумевање. Испитивања језика писаца, 
а посебно објављени речници њиховог језика, представљају значајне 
изворе који се користе при изради описних речника српског језика, 
где у првом реду имамо на уму велики речник тезаурусног типа који 
се израђује у делатности Српске академије наука и уметности. Иако 
је рад на пољу изучавања језика знаменитих српских писаца и ства-
ралаца у другој половини прошлог века био постављен као један од
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приоритетних задатака српске лингвистике (в. монографије које имају 
за предмет питања језика (и стила) појединих писаца: Ива Андрића 
(Ж. Станојчић), Милована Видаковића (Ј. Кашић), Михаила Лалића 
(М. Ћорац), Растка Петровића (М. Миновић), Милоша Црњанског
(Ж. Станојчић), Јакова Игњатовића (Ј. Јерковић), Љубомира Ненадовића 
(Ј. Јерковић), Владислава Петковића Диса (Д. Стефановић), Богобоја 
Атанацковића (Ј. Јерковић), Лазе Лазаревића (Ж. Станојчић), Јована 
Хаџића (Љ. Суботић), Чеда Вуковића (З. Радуловић), Добрице Ћосића 
(Љ. Рајковић), Ћамила Сијарића (С. Стевовић) и др., примеђујемо да 
је у последње време овај рад устукнуо пред налетом других задатака 
које је донео развој модерне лингвистике. Познато је да се дуго годи-
на „наша нормативна граматика ослањала на добре писце и стилисте; 
њихов језик је служио као образац за утврђивање нормативних прави-
ла“ (Радовић-Тешић 2009: 145), док се данас књижевни српски језик, 
проширивши узусе изван литерарног језика, развија као стандардни 
језик (Исто: 146).

И поред свега не може се рећи да је интересовање за језик писаца 
изостало јер се и у данашње време објављују монографије посвећене 
језичким аспектима књижевних дела (в. нпр. монографије Вуловић 
2010; Милановић 2014; Ратковић 2020). Паралелно с истраживањима 
језика писаца, објављивани су речници њиховог језика. Године 1954. 
Михаило Стевановић и Радосав Бошковић су објавили Речник уз це-
локупна дела Петра II Петровића Његоша. Касније, под руководством 
Михаила Стевановића, троје сарадника Института за српски језик 
која су годинама радила на Речнику САНУ, Милица Вујанић, Милосав 
Тешић и Милан Одавић, саставили су и објавили 1983. године двотомни 
Речник језика Петра II Петровића Његоша. „Овај речник, са својих 1268 
страница, у којима је лексички обрађено целокупно Његошево дело, 
остаје до данас најкомплетнији речник неког српског писца“ (Павковић 
2018: 308). Објављени су касније речници других писаца, као што су 
Речник поезије Милана Ракића Васе Павковића (1984), Речник припо-
ведака Браниславе Јелић (2008), те речник Лазаревићеве прозе, који 
се налази у монографији Н. Вуловић (2010) под насловом Лексика у 
приповеткама Лазе К. Лазаревића. Када је реч о делу владике Николаја 
Велимировића, осим теолошких, философских и других студија и ра-
справа, сразмено значају који овај писац има за нашу културу, писме-
ност и науку, објављен је невелик број радова у којима се његово дело 
посматра из угла филологије и науке о српском језику (в. нпр. Бајић 
2008; Јовановић 2021в; Јовановић 2022а; Штасни 2013).



14 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

Дело владике Николаја је не само садржајно и мисаоно богато, већ 
је и тематски веома разноврсно. Оно као такво „захтева многе студије 
– интердисциплинарни приступ научника различитих струка и године 
мукотрпног рада“ (Биговић Р., Шуловић–Драпшин 2005: 4). Богословска 
дела владике Николаја писана су нарочито лепим, негованим стилом, 
што се односи и на друге жанрове, који се из филолошког угла могу 
сматрати посебним књижевним облицима, као што су црквена поезија, 
есеји, житија, мисионарска штива, роман итд. Подсетимо се како се 
млади Николај Велимировић представио читалачкој публици студијом 
о Његошу и како је с великим похвалама прихваћен у књижевности. 
Чак и веома строги Јован Скерлић, „иако се у оцени религиозне и фило-
зофске мисли […] понегде пребацио, што му као нетеологу не треба 
замерити, имао је за др Николаја ласкавих речи, рекавши између оста-
лог: ’Млади београдски професор богословије није мање интересантан 
од цетињског владике’“ (Протић М., РЊ, 10). У новије време објављен 
је рад М. Ломе у којем је дата анализа Скерлићеве критике Николајеве 
Религије Његошеве. У њој је М. Лома Скерлићеву критику сагледао 
из угла религије, односно религиозности, у чему види један од глав-
них неспоразума Јована Скерлића са Николајем Велимировићем. Док 
Скерлић сматра религију социјалном установом, „а не индивидуал-
ним социјалним прегнућем или личним мистичким доживљајем, […] 
Велимировић има на уму традиционално библијско-црквено схватање 
религије као дословног поновног личног повезивања човека са Богом“ 
(Лома 1997: 341). С тим су у вези и њихови различити погледи на 
дело Доситеја Обрадовића, рецепцију Његошевог дела итд. Писали 
су и други, мада не у великом броју, о значају стваралаштва владике 
Николаја у области српске књижевности. Ипак, дело владике Николаја 
до данас није добило своје заслужено место у периодизацији српске 
књижевности, као што га нема ни у програмима наставних предмета 
на србистичким катедрама на којима се изучава српска књижевност 
20. века. Очигледно је да је духовност и даље „непожељан“ елемент 
у домаћим хуманистичким наукама, у којима дело владике Николаја, 
као једно од највећих бисера српске духовности и културе, и даље бива 
скрајнуто и запостављено. То, ипак, не значи да оно не привлачи пажњу 
истраживача у другим областима. Дело владике Николаја одликује се 
свевременим, универзалним вредностима применљивим у свакој обла-
сти живота и рада, па чак и оним тематски међусобно удаљеним.1

1 Вишедисциплинарно и критичко мишљење и промишљање о стварности да-
нас је можда и више него раније потребно и у јавној сфери (Вићентијевић 2018: 181). 
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2. Корпус, метод и циљ истраживања

Предмет истраживања у овој књизи је језик владике Николаја 
Велимировића и његов речник. Истражене су две манифестације 
његовог језика: граматичка (морфолошка, творбена) и лексичка. 
Посебна пажња усмерена је на речник анализираних речи и појмова 
у књизи, поглавито оних из домена српске православне духовности и 
културе, као и оних мање познатих, било да се ради о речима домаћег 
или речима страног порекла.

Корпус за истраживање чине објављена дела владике Николаја пи-
сана на српском језику. У истраживању смо користили књиге неколико 
издавача (Глас цркве, Манастир Лелић, Панонске нити, Епархија шабачка 
и др.). Последње издање сабраних дела владике Николаја Велимировића 
Епархије шабачке користили смо за ексцерпцију дела која раније нису 
била обухваћена ексцерпцијом, будући да смо са ексцерпцијом влади-
чиних дела отпочели пре него што се најновије издање сабраних дела 
појавило у штампи. Сабрана дела владике Николаја Велимировића први 
је почео да издаје епископ западноевропски Лаврентије у Химелстиру 
1976. године (изашло 12 књига), а затим је Глас цркве из Ваљева, по-
чевши од 1996. године, објављивао дела владике Николаја, чија се до-
пуна и обнова тиража наставила до данас. Поред поменутих издавача, 
данас имамо велики број издавачких кућа које у форми одабраних дела 
објављују књиге владике Николаја Велимировића.

Истраживању језичких особина у делима владике Николаја приш-
ли смо лингвистички, што је одредило истраживачки метод употребљен 
у анализи грађе. Књига је формално подељена на следеће веће целине: 
Увод (9–23), Писано стваралаштво владике Николаја Велимировића и 
угла филолошке науке (25–69), Граматички и лексички слојеви (71–
164), Велико слово у делима владике Николаја Велимировића (прилог 
изучавању српске правописне норме) (165–172), Речник (173–480) и 
Закључак (481–487). Језички аспект истраживања има диференцијални 

Владета Јеротић је у мислима владике Николаја налазио истине које „одјекују савре-
мено у данашњој психосоматској медицини, која није далеко од потврде да су готово 
све наше болести психосоматске, тј. зависне од хармоничног или хаотичног односа 
духа, душе и тела“ (Јеротић В., Азб., 6). Поред тога, занимљиви су замишљени раз-
говори овог аутора с владиком Николајем Велимировићем о разним темама савременог 
друштва и религије (в. Јеротић 2018).  Када Владика Николај говори о економији и 
религији (ИГИС, 74), он наглашава да је хлеб без религије бљутав и да застаје у грлу. 
К. Вићентијевић истиче важност поруке владике Николаја коју сви треба да имају на 
уму, а нарочито они којима су поверени важни финансијски послови, да се мала знања 
добијају учењем, а велика само вером и поштењем (Вићентијевић 2018: 181).
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приступ у анализи грађе, што значи да се језички материјал посматра 
у односу на стање у савременом српском књижевном језику – његове 
књижевнојезичке норме и употребе у систему функционалних стило-
ва. То значи да се језик у делима владике Николаја посматра у троу-
глу: језик писца (parole), језик националне заједнице (langue) и језик 
богословског (теолошког) стила. Стога су у књизи представљене прво 
особености језика које се уочавају на плану његове структуре (према 
врстама речи, творбеној структури), а потом су представљени резултати 
анализе у пољу лексиколошких и семантичких истраживања, као и про-
блеми који се тичу правописа у објављеним делима владике Николаја 
Велимировића. Уколико су одређене језичке појаве у већој мери веза-
не за врсту текста или жанр, у раду је то истицано уз навођење при-
мера дела у којем је одређена црта запажена. Начелан приступ којег 
смо се држали полази од становишта да разлика између текстова према 
њиховој врсти не може бити апсолутна, па се тако није инсистирало 
на подели лексике према овом критеријуму, што је иначе познат став у 
истраживањима језика писаца (уп. Stanojčić 1967: 12).

Речник владике Николаја Велимировића, који чини посебну целину 
у књизи, писан је с двојаким циљем. Један је да се у њему представи опис 
лексике из дела владике Николаја која примарно припада слоју српске 
православне духовности и културе, будући да она заузима средишње 
место у језику писца, а други је да се начином на који се она описује 
и представља у књизи да допринос српској описној лексикографији у 
њеном теоријском делу везаном за микроструктуру речничког чланка. У 
мањем броју случајева, у речнику су се нашле и речи које су с аспекта 
савременог стања књижевног језика данас ређе у употреби односно по-
знате мањем броју говорника (застареле речи и значења, покрајинизми, 
дијалектизми итд.), чиме, с једне стране, и овај слој лексике лексикограф-
ски осветљава језик писца, а, с друге стране, њиме се осветљава и култур-
ни развој нашег народа, као и његов однос према култури других народа с 
којима делимо знатан део културне прошлости и памћења.

3. Осврт на српски књижевни језик 
и богословље Николајевог времена

Време у којем је писао владика Николај Велимировић у перио ди-
зацији српског књижевног језика означава се као време стабилизације 
после прихватања реформе крајем седме деценије 19. века и звани чног 
успостављања новог облика књижевног српског језика заснованог на
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вуковској народној основици, оплемењеног, развијеног и раслојеног 
у функционалне стилове у тада младој, обновљеној српској држави. 
У првој половини 20. века писци и ствараоци из различитих области 
знања, науке и уметности развијају стилску вештину тзв. „београдског 
стила“, који се одликује јасношћу и логичношћу, краткоћом речени-
це – преласком „са синтаксе фолклорног језика на синтаксу писменог 
излагања, у којој сложене хипотаксичке конструкције имају доминант-
ну улогу“ (Милановић 2006: 136). Када је реч о стилу и делу влади-
ке Николаја, њега тешко да можемо сврстати у неки одређени стил 
имајући у виду сложеност његовог стваралаштва, као и теме о којима 
је писао и приступ који је у обради тих тема користио. Стваралаштво 
владике Николаја Велимировића чине дела религијског карактера која 
су представљена у различитим текстуалним облицима и жанровима, 
као што су научно-теолошка, мисионарска, религијско-педагошка, 
књижевноуметничка (песме, роман, приче, беседе, житија светих) и др. 
Владика Николај је своја дела писао српским књижевним језиком, она-
ко како су у књижевности писали наши најзначајнији писци модерне, 
као што су Јован Скерлић, Богдан Поповић и други, с тим што је вла-
дика Николај тај стил надградио не дозволивши да се општи књижевни 
језик сасвим отргне од лексичког инвентара и граматичких облика 
укорењених у нашој књижевнојезичкој традицији и култури, чији је 
упечатљив израз давала српска православна духовност и култура.2

Појава владике Николаја Велимировића у српској књижевности 
и философији у првој половини 20. века имала је далекосежан значај 
по српску културу и духовност. Време од краја 19. и почетка 20. века у 
српској култури је означено као доба еманципације човека и његових 
права, што је на глобалном плану попримало елементе неконтроли-

2 У раду Г. Максимовића (2021) указано је на значај који су српски свештеници и 
монаси имали у стварању нове српске књижевности (18. и 19. век): од генерације Рачана 
(с краја 17. и с почетка 18. века), преко Јована Рајића, Доситеја Обрадовића и Петра II 
Петровића Његоша, па све до четворице митрополита: Ђорђа Николајевића, Михаила 
Јовановића, Серафима Перовића и Саве Косановића. На основу детаљног осврта на 
њихово дело и значај у стварању савремене српске књижевности, аутор истиче да је 
њихов књижевни рад допринео „значајним просвјетним, школским, моралним, фило-
софским и педагошким вриједностима у животу српског народа“ (Максимовић 2021: 
44). Истиче се, такође, њихов допринос у културном повезивању српскога народа, „као 
и успостављању свијести о интегралном јединству тог народа, без обзира на то да ли је 
живио у покрајинским областима, попут Далмације, Славоније, Срема, Бачке, Баната, 
Херцеговине, Босне, Боке Которске, јужне и старе Србије, Македоније, или на простору 
Шумадије и Црне Горе. Дјеловали су у складу са очувањем и афирмацијом националног 
идентитета, исказивали су светосавску православну духовност, косовско-видовдански 
мит, епске легенде и језичку самосвијест“ (Исто).
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сане и необуздане слободе. Р. Биговић (1998: 19) ту слободу и морал 
оцењује као бешчашће, које је разарало личност, породицу, морал, шко-
лу и све националне институције. Таквом стању је, по свему судећи, 
допринело одвајање богословља од школе, што је подразумевало пот-
пуну секуларизацију школа и свести будућих нараштаја. Човек је по-
стао мера свих ствари. Вера је потиснута у неку приватну сферу, док 
је у јавном простору устоличен метафизички став да се човек и свет 
могу спасти без Бога (Исто: 24). Појава владике Николаја и његовог 
дела означила је супротстављање секуларизму управо инсистирањем на 
светосавској цркви, тј. на јединству цркве, народа и државе. Језик вла-
дике Николаја је поетски. Његова дела намењена су „не интелектуалној 
теолошкој елити, већ народу који оскудева чак и у елементарном вер-
ском образовању“ (Исто: 336). С делом владике Николаја започело је 
укорењивање српске теологије у отачкој мисли. Господ Исус Христос 
је, чак и у раним књижевним радовима Владике Николаја, нпр. у делу 
„Речи о Свечовеку“, најзначајнија тема. Свечовек Христос је антипод 
Ничеовом Натчовеку. Натчовек је упућен на себе, док је, супротно 
њему, свечовек ту да служи другима; натчовек уништава природу ради 
себе – свечовек је испуњење ишчекивања природе и њен Спаситељ 
итд. У каснијим делима владике Николаја, поготово оним егзегетског 
карактера, лик Исуса Христа постаје све више јеванђељски, укорењен 
у реалност библијских прича и речи. За наставак отачке обно ве у 
српској теологији после владике Николаја изузетан значај има дело 
светог Јустина Ћелијског (1894–1979), једног од пионира неопатри-
стике и такође једног од највећих српских теолога. Отац Јустин пре-
узео је став владике Николаја да је Христос централна личност и на 
плану културе. Он тврди да је целокупна савремена европска култу-
ра „аријанска“. Упоређујући различите облике савремене европске 
философије са Христом, он показује да су све оне настале на основама 
просветитељства и хуманизма и да покушавају да од Христа направе 
обичног човека (Исто).

4. Главни правци истраживања језика 
српског православног богословља

Истраживања у области језика српске православне духовности 
и културе одвијају се последњих неколико деценија врло интензивно. 
Она су фокусирана на однос језика и православне духовности, уз при-
мену одређених метода и праваца у лингвистици. Нека од њих кори-
сте теоријске приступе и терминологију карактеристичну за центре 
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у којима се истраживања језика религије развијају у оквиру посебне 
лингвистичке дисциплине – теолингвистике3 (в. нпр. Бајић 2013: 99; 
Кончаревић 2015; 2021). Иако је појам теолингвистика за означавање 
посебне гране лингвистике широк и сложен, уопштено се може пред-
ставити као истраживање језика религије уз примену метода лингви-
стике. Реч је о области која се бави описом језика као словесног го-
вора упућеног Богу, где је сва пажња усмерена према њему и његовој 
милости. Главна питања која се у тим истраживањима постављају у 
први план истичу језичка средства која се у датим текстовима односно 
дискурсу употребљавају. Притом, лингвистички (односно теолингви-
стички) фокус истраживања усмерава се ка различитим облицима или 
жанровима религијских текстова (Свето писмо, богословска научна ли-
тература, богословска књижевност, мисионарска дела, богослужење, 
молитва и лично обраћање Богу, разговор религијске садржине међу 
свештеним лицима итд.). Када је реч о славистици, истраживања у овој 
области дала су немале резултате у већем броју словенских земаља, на-
рочито у Русији и Пољској, а сразмерно броју истраживача и у Србији.4

У науци о српском језику изучавање језика религије систематски 
је започето почев од последње деценије прошлог века радовима Ксеније 
Кончаревић, у којима се разматрају питања употребе богослужбеног 
језика у Српској православној цркви, односно питања која се тичу 
историје овог проблема као и ставовима о овом питању. На истој теми 
заснована су истраживања Ружице Левушкине (Бајић), међу којима се, 
према обиму и значају, издваја анализа ставова према превођењу бого-
службених текстова (в. Бајић 2006). Пажњу лингвиста привукли су про-
блеми превођења сакралне лексике, нарочито у области истраживања 
литургијског дискурса. У Русији је на тему језика и религије највећи 
број публикација објављен из области функционалне стилистике. 
Данас се у руским стилистикама искристалисао назив посебног стила 
– (црквено)религијски стил (в. Бајић 2013: 125). Затим, истраживања 
односа језика и религије одвијају се и у оквиру теорије говорних чи-
нова, при чему је највећа пажња до сада посвећена „комуникативно-
прагматичким особеностима проповеди“, а поред проповеди изучавани 
су у оквиру ове теорије и „молитва, разни жанрови етикеције (поздрави 

3 Детаљније о теолингвистици в. у докторској дисертацији Р. Левушкине (Бајић 
2013), као и у књизи К. Кончаревић Увод у теолингвистику, која је у целини посвећена 
овој дисциплини (Кончаревић 2015).

4 Према Р. Левушкини (в. Бајић 2013: 106–108), А. К. Гадомски се сматра једним 
од најзаслужнијих утемељитеља језика религије као посебне лингвистичке дисциплине 
у славистици.
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при сусрету и растанку, честитке, изражавање захвалности, извињења, 
исказивање утехе итд.)“ (Бајић 2013: 126).

Домаћи лингвисти који се баве истраживањем језика религије ак-
тивно учествују на научним скуповима посвећеним овој теми широм 
словенског света. Иако је област истраживања односа језика и религије 
до данас развила своју научну терминологију и дефинисала главне при-
ступе истраживања, истраживачи још увек нису сагласни око двеју 
ствари. Једна се тиче назива дисциплине: језик религије, религијски 
језик или теолингвистика, а друга се тиче места истраживања језика 
религије у науци о језику. Што се прве ствари тиче, у једним средина-
ма преовлађује термин теолингвистика (нпр. у пољској, српској), док 
у другим срединама преовлађује назив језик религије, религијски језик 
и сл. (Русија). Једни сматрају да је црквено-религијски стил један од 
функционалних стилова, док други сматрају да је у питању социолект 
који се истражује у оквирима социолингвистике, а не у оквирима функ-
ционалне стилистике (в. Бајић 2013: 127).

Када је о изучавању језика српске православне духовности реч, 
она се последње две деценије одвијају у оквиру више поља лингвисти-
ке: анализа дискурса (в. Баич-Кончаревич 2007), сакрална комуникација 
(Кончаревић 2013), семантичко-деривациона анализа (Гочанин 2007), 
фразеологија (Вуловић 2015), лексикологија и теолингвистика (Бајић 
2013), превођење (у радовима Р. Бајић, И. Кнежевић, К. Кончаревић и 
других), граматика (Јовановић 2017a; 2020), језик превода Светог пи-
сма односно обрада предстандардне библијске лексике у историјским 
ре чницима српског језика (Јовановић 2021б) итд. К. Кончаревић 
изучавање језика сакралног односно сакрално у језику одређује као 
предмет теолингвистичких истраживања са циљем да се изучи све оно 
што је „везано за сакралну сферу, а што је нашло одраза у језику и што је 
фиксирано самим језичким средствима“5 (2021: 235–236). О развоју тео-
лингвистичких проучавања у домаћој лингвистици говори и појмовно-
терминолошки апарат намењен истраживањима језика религије, који се 
развија и употребљава у тим истраживањима, као што је, на пример, 
термин православни социолект „скуп карактеристика говора заједнице 
православних верника“. Према Р. Бајић, „у православном социолекту 
поједине лексеме које се активно употребљавају имају друго значење, 
различито од нормативног, постојећег у описним речницима […] [нпр. 

5 Међу монографским публикацијама издвајају се књиге К. Кончаревић (2013; 
2015), Иване Кнежевић (2010), дисертација Ружице Бајић (Левушкине) (2013) и књига 
Наташе Вуловић (2015).
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лексема послушање] у Речнику српскохрватскога књижевнога језика 
Матице српске бележи се са значењем покорност, послушност (исто 
као и у руском језику), док у православном социолекту она има значење 
„посао који се остварује (често у манастиру, али и било где друго) по 
благослову свештеника или духовника“ (уп. Бајић 2013: 153–154). 
Односи супротности у хришћанском православном појмовном систему 
поимају се другачије од данашњег широкоприхваћеног схватања ствари 
и појмова. У докторској дисертацији Р. Бајић (Левушкине) детаљно су 
обрађене лексичке јединице савременог српског језика обједињене у се-
мантичком смислу појмом православна духовност. Лексика се посматра 
лексиколошки и лексикографски, што подразумева давање предлога за 
израду специјалног речника лексике из сфере православне духовности, 
као и предлог одговарајућих решења обраде ових лексичких јединица 
у српској описној лексикографији, превасходно у великом речнику те-
заурусу Српске академије наука и уметности. У тексту доктората дат је 
и предлог израде тзв. Тематског тезауруса лексике православне духов-
ности који би, оквирно, требало да садржи 15.000 лексема.

Када је реч о истраживању језика владике Николаја Велимировића, 
издвајају се творбено-семантичка истраживања сложеница на материјалу 
проповеди св. Николаја (Омилије на недељна и празнична јеванђеља 
епископа охридског Николаја) писаних на савременом српском језику 
(Драгин 2007; Драгин–Штасни 2008), као и рад Р. Левушкине посвећен 
црквенословенизмима у Охридском прологу св. владике Николаја 
Велимировића (Бајић 2008).

Проучаваоци дела Николаја Велимировића покренули су часо-
пис Николајеве студије, с циљем да се у њему објављују истраживања 
посвећена његовом стваралаштву, повезују истраживачи који се његовим 
делом баве и синтетишу њихови научни резултати. Дана 1. септембра 
2021. године одржан је научни скуп под називом „Наслеђе св. Николаја 
Велимировића“ на Универзитету у Минстеру (Немачка), у оквиру 
Четврте конференције Европске академије религије. Теме скупа обухва-
тале су махом мисао и стваралаштво владике Николаја Велимировића 
из угла друштвених наука и религије. Реферати изнети на овом панелу 
потврдили су много пута понављану чињеницу да, упркос једногласном 
признавању његове интелектуалне и духовне величине, владика Николај 
Велимировић још увек остаје недовољно истражен аутор (в. Петровић 
С., Православље 2021, 1308/46), што се односи на све области његовог 
стваралаштва, као и на аспекте који се тичу филологије као науке, одно-
сно области српског језика и књижевности.
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5. Поглед владике Николаја Велимировића на духовне тежње 
у философији и култури Европе његовог времена

Европа је за владику Николаја културни простор западно од про-
стора православног Балкана, према којем се владика односи критички, 
како у погледу вере њених житеља и њиховог односа према Богу, тако и 
према учењу њених водећих философа, савременика владике Николаја. 
Владика Николај Велимировић је издвојио два европска мислиоца 
– Ничеа и Достојевског – као главне репрезенте „духовних тежњи и 
настројења наше епохе“ (НД, 7). Ничеов идеал је натчовек – јак чо-
век, али не и добар човек, док је идеал Достојевског свечовек.6 Разлика 
међу њима у првом реду тиче се односа према моралу, односно Богу. 
Натчовек је против морала. Натчовек негира морал зато што морал не-
гира њега (НД, 8). „Ниче одриче владајући морал, морал љубави и прав-
де, као штетан по моћне људе и као наметнут од немоћних моћнијима“ 
(НД, 8). Према Ничеу, „одсудна победа робова над господарима дошла 
је с Христом. Христос је само распламтео и фанатизирао устанак робо-
ва, давши му нове хране“ (НД, 9). Достојевски је пак „био највећи мо-
дерни апостол онога морала, који је Ниче назвао „робовским“, и творац 
једног новог моралног типа – свечовека“ (НД, 12). Заправо, Достојевски 
је можда био први који је тај морал описао. Сам по себи он постоји 
од када и хришћанство, које је у Русији жива сила којом народ руски 
живи. „У народном Хришћанству, у Православљу, нема онолико логике 
колико има љубави, човекољубља, самопожртвовања. Но зар логиком 
свет живи? Не, но љубављу пре логике […]. То је философија Алексија 
Карамазова, коју он предаје своме безбожном брату Ивану“ (НД, 19). 
Према Достојевском, вера у Христа и хришћанска љубав и човекољубље 
најбољи су пут ка самообогаћивању (Peri 2000: 411). На крају своје 
студије о Достојевском и Ничеу владика Николај Велимировић 
закључује следеће: „Кад би сутра заратио Запад са Русијом, Запад би 
ратовао у име Ничеа, тј. у име свога егоизма, Русија би ратовала у име 
Достојевског, тј. у име Христа, у име свечовечанског сједињења и брат-
ства. Ова два болесна човека, Ниче – умоболни и Достојевски – епи-
лептичар, завладали су душама целог културног света. Они су поста-
ли симбол и застава људима. Они исцрпљују цео геније најмодерније 

6 Колико је познато, појам свечовек први пут је експлицитно употребио 
Достојевски у Беседи о Пушкину, а нешто касније и руски философ Владимир Соловјов 
(Биговић 1998: 153). У позадини овог појма сигурно стоји православна христологија 
и антропологија, као пандан Ничеовом појму натчовек, у чијој се позадини налази 
западноевропска метафизика субјективизма (Исто: 154). 
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Европе. Ове две силе, које су до скоро биле више теоријске но практи-
чне, почињу се све више примењивати у животу“ (НД, 22).

Није ништа необично у томе што је владика снажно устајао про-
тив Ничеа и његових уверења. Ничеова главна антихришћанска теза 
да „постоји само човек који живи у свету у коме нема Бога – хаоти-
чном, бесмисленом и апсурдном“ (Peri 2000: 398) потпуно је супрот-
на хришћанским уверењима и хришћанском моралу. Најоштрије вла-
дика Николај је писао о Ничеу и његовом учењу, као и о Марксу и 
комунистичкој идеологији:

Плодови Дарвинове науке јесу брутални натчовек Ничеов и бру-
тални комунизам Марксов (Евр., 9).

Према владици Николају, европски философи антихристи пред-
ста вљају крај деветнаестога века. Бонапарта, Пијус, Ниче. Три кобна 
имена, тројице најтежих болесника, наслеђене болести (Бес., 88). О 
Шекспиру је Николај писао с одушевљењем, сматрајући га „свечове-
ком“ (ОЗЉ, 27). Шекспир, како га владика Николај описује, није био 
проповедник и „није никада вапио, већ расветљавао: чак ни најбоље и 
најимпресивније странице Библије нису оне које директно проповедају, 
већ оне које илуструју“ (ОЗЉ, 28). У том смислу владика га упоређује 
с Толстојем, који је чинио супротно. „Толстој је иза себе оставио сек-
ту, као и сви учитељи који проповедају директно и свесно, ангажовано. 
Шекспир није иза себе оставио секту, већ Човечанство“ (ОЗЉ, 28).

Говорећи о другим народима, владика Николај у потпуности засту-
па објављени хришћански идеал. Из тог мноштва издојићемо следећи 
цитат: „Ми гледамо на овај свет као на Божју њиву, а на људе као на 
Божје семе. Велики Сејач посејао је семе по Својој њиви. Ко нам је 
дао право да кажемо: ово или оно семе није добро, зато Он треба да га 
искорени? Ко нам је дао право да кажемо: ово или оно створење тре-
ба уништити, зато што није наше боје, нашег мириса и наше расе? Ко 
нас је учинио судијама света, да пресуђујемо и доносимо тако крупне 
и судбоносне одлуке: Овај народ треба уништити, јер је премали; овај 
треба раселити, пошто је опасан; и овај се мора потчинити, јер не гово-
ри нашим језиком и не моли се Богу по нашем обреду! Не, ми немамо 
ниједно такво право силе, већ моралне обавезе и дужности према дру-
гим“ (Д. Срб., 21).





II. ПИСАНО СТВАРАЛАШТВО ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА 
ВЕЛИМИРОВИЋА ИЗ УГЛА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ

1. Уводне напомене

Дело владике Николаја Велимировића, узето у целини, представља 
израз његове дубоке религиозности, која се, као и код многих стварала-
ца, развијала и неговала. Бог је средишња сила, извор и увор Николајевог 
целокупног стваралаштва. Као припадник српског народа и српске пра-
вославне цркве, владика Николај Велимировић снажно је загледан у 
судбину народа коме је служио онако како је служио и Богу. О чему год 
да је писао, владика Николај је пред собом увек имао узро чника свега 
што постоји – Господа Бога. Његово испољавање у вечној Речи наводила 
га је да понавља мисао јеванђелисте Јована, који каже: „Реч је почетак 
свега у људском животу, кроз Њу се ствара све што је створено; без Ње 
ништа није постало што је постало“ (Биговић 1998: 89). Према влади-
ци Николају, Реч је жива и мртва. „Жива – када се причешћује Вечном 
Речју, мртва – када је од ње одвојена и отуђена“ (Исто: 92). Владика 
Николај се у својим раним делима, као што су Религија Његошева и 
Нове беседе под Гором, ослањао на идеју о космичкој димензији језика, 
коју су неговали експресионисти, тј. присталице тзв. естетицизма који 
је стварао култ речи. Почетком 20. века то је у књижевности био оп-
шти покрет коме су припадали многи писци: Богдан Поповић, Јован 
Скерлић, Исидора Секулић и др.

Веома је тешко сакупити и побројати све оно што је владика 
Николај Велимировић, као један од најплоднијих и најумнијих српских 
писаца 20. века, написао и објавио.7 Своје мисли је изражавао у ра-
зличитим облицима и жанровима: научним студијама, расправама, бе-

7 Најпотпунију библиографију владике Николаја (Велимировића) саставио је 
свештеник Милисав Д. Протић (2013), а она је објављена у првој књизи Сабраних дела 
у издању Гласа цркве Епархије шабачке. У истом издању налази се додатак у којем су 
штампани досад необјављени рукописи.

II. Писано стваралаштво владике Николаја Велимировића …
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седама, есејима, животописима, писмима, приказима и освртима, мо-
литвама, песмама, чланцима и др., а, такође, владика Николај се бавио и 
преводилачким радом. Писао је на енглеском, немачком, француском и 
руском, а нека дела су му преведена и на друге језике. Поменућемо она 
значајнија и до сада објављена дела која смо користили у анализи језика 
и лексике владике Николаја, пре свега тематске лексике која се тиче 
српске православне духовности и културе. Наш познати истраживач те-
олошке и философске мисли владике Николаја Велимировића – Радован 
Биговић (1998: 56–59) истакао је да је поделу и систематизацију дела 
владике Николаја тешко дати према темама и проблемима, будући да 
се у његовим делима они међусобно преплићу. Стога он сматра да је за 
систематизацију његовог дела најпогоднија систематизација по форми 
писања на следеће облике: студије, беседе, мисли, молитве, животопи-
си, чланци и расправе, писма, тумачења и коментари, преводи, прика-
зи и песме. Ваљало би напоменути да ни таква систематизација није 
савршена, јер се у издвојеним облицима налазе поједина дела која се 
налазе на прелазу двају или више облика; нпр. Молитве на језеру пре-
ма наслову (теми) припадају молитви, али према књижевноуметничком 
обрасцу припадају песмама у прози, што важи и за Песме молитвене, 
као и за неке песме у Духовној лири. Затим, дело Охридски пролог има 
сложену структуру, која би се рашчлањена могла приписати неколи-
ким изражајним облицима а не само једном, као што је у овом случају 
сврстано међу животописе.

Изучаваоци дела владике Николаја слажу се у томе да се владичи-
но целокупно стваралаштво може сагледати у оквиру трију фаза, које 
су, уочљиво је, омеђене друштвено-историјским приликама у којима је 
владика живео, као и утицајима теолога и философа са чијим је делима 
долазио у додир, али и са самим ауторима.

У првој стваралачкој фази, његова мисао је „рационална дедукција 
из ’откривених’ премиса, то јест Светог писма“ (Биговић 1998: 52). 
Владика Николај Велимировић је Достојевског читао веома рано, а на-
рочито су га привукле идеја свечовека, тј. свечовечанског братства, и 
мисли о Европи, које ће „касније Николај прихватити као своје“ (Исто: 
54). Фридрих Ниче и његова идеја натчовека била је подстицајна за 
формулисање става о поларизованом и супротстављеном погледу 
на свет и културу у лику свечовека, на једној страни, и натчовека, на 
другој страни. Дело Религија Његошева, које је објављено 1911. годи-
не, несумњиво показује утицај Његошеве философије природе на 
Николајева космолошка размишљања (в. Исто). Велимировићева ми-
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сао тесно је повезана са тежњама српског народа за ослобођењем и 
уједињењем у заједничку државу јужних Словена. Развијајући идеје 
Његоша и Достојевског, „Велимировић је дошао до сазнања и предста-
ве о свечовеку као основном принципу свог панхуманизма“ (Савић М., 
Биговић 1998: рец. на унутр. корицама).

У периоду од 1912. до 1915. године настали су говори, касније 
названи Беседе изнад греха и смрти, у којима он „бодри, крепи и теши 
народ, помаже болесне и настрадале“ (Биговић 1998: 31).

Период од априла 1915. до 1919. године може се назвати перио-
дом дипломатске мисије владике Николаја, у којој се истакао као „један 
од најватренијих поборника југословенске идеје. Шта је Николаја под-
стакло на овакво ангажовање? Прво, идеја славенофилства, која га је 
привлачила као магнет; друго, свест о јединству културног простора 
јужнословенских народа, посебно језичка личност; треће, национал-
ни и ослободилачки покрети, црквена и државна политика ондашње 
Србије“ (Исто: 32). Владика Николај је „на црквеном плану желео да 
спроведе оно што је његов пријатељ Никола Пашић наумио да учини на 
државном. Државном јединству треба да претходи црквено јединство“ 
(Исто: 34).

Од домаћих мислилаца, Димитрије Митриновић је, поред Ње-
го ша, на владику Николаја Велимировића имао највећи утицај. У 14. 
индијском писму, „Николај Митриновића назива својим ’учитељем’ 
и ’најбољим познаваоцем индијске мисли и религије од свих жи-
вих западњака у Европи и Америци’“ (Исто: 54). У међуратној фази 
његовог стваралаштва, важан извор за обликовање владичиних ми-
сли представљала су дела светих Отаца. На њих се често позива у 
Омилијама. Реч је о делима светог Јована Златоуста, Василија Великог, 
Симеона Новог Богослова, Јефрема Сирина, Теофилакта Охридског, 
Серафима Саровског, Јована Кронштатског, затим о мислима мона-
шке традиције православног Истока: мисао светог Антонија Великог, 
Пахомија, Макарија Египатског, Јована Лествичника и других, а од за-
падних писаца нарочито су га привлачили свети Јероним, Амвросије 
Милански, блажени Августин и Тома Кемпијски. Према сведочанству 
његовог синовца, блаженопочившег епископа шабачко-ваљевског 
Јована, Николај је као епископ охридски сваког лета путовао на Свету 
Гору и тамо водио разговоре са светогорским старцима. Претпоставља 
се да су мисли које је записивао и чувао у неколико свезака уништене 
за време окупације – или у Охриду или приликом бомбардовања мана-
стира Жиче. Такође се претпоставља да се неки њихови делови налазе 
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у Охридском прологу, у оквиру созерцања и расуђивања (Исто: 53). У 
међуратном периоду од 1920. до 1937. године настала су његова позната 
дела: Нове беседе под Гором (1922), Охридски пролог (1928), Индијска 
писма, у којима је православна духовност посматрана и у поређењу с 
духовношћу и културом Индије, као древном колевком философских 
учења. Из овог периода су Мисионарска писма, која обухватају три сто-
тине писама односно питања и одговори на њих, „с циљем да се помо-
гне у разјашњавању духовног живота и да ти одговори и решења исто-
времено послуже мисионарима као помоћно средство“ (Протић, М., СД 
1, 282), затим Молитве на језеру, Рат и Библија, Речи о Свечовеку, у 
којем је владика Николај обухватио значајне и велике теме и које је обра-
дио у снажном поетском надахнућу, затим Омилије, које садрже пропо-
веди из четири јеванђеља, и друга дела. Дело Теодул владика Николај је 
написао у току зиме 1941/42. године у манастиру Љубостиња, у којем 
је био конфиниран од стране немачких фашиста. После рата објавио 
је и друге књиге на српском језику, међу којима су Жетве Господње, 
затим књига Једини човекољубац, која није довршена, али је као таква 
објављена после његове смрти. Владика је написао 19 глава, а књига је 
требало да их садржи преко педесет (ЈЧ, 161).

Владика Николај није написао посебну студију о хришћанској 
гносеологији, али је његов допринос тој проблематици непроцењив 
у нашој култури. Принципе на којима почива његова гносеологија Р. 
Биговић (1998: 258) је изнео овим редоследом: 1. истина је биће – ли-
чност Богочовека Христа; 2. човек истину не ствара, она је објективно 
дата, она се открива и усваја; 3. сазнање истине је исто што и општење 
(заједничарење) са истином; сазнати и бити једно су исто; 4. сазнање 
битно зависи од стања органа сазнања; 5. сазнајне моћи (чула, разум, ум, 
срце) у својој су природној датости огреховљени, помрачени и болесни, 
те као такви немоћни да откривају и усвајају истину; да би то могли, неоп-
ходно је њихово оздрављење и очишћење, које се постиже јеванђељско-
-аскетском методологијом живота: постом, молитвом, покајањем, добрим 
делима, то јест евхаристијским начином постојања; 6. критеријум истине 
нису ни чула, ни разум, ни ум, ни срце, већ Богочовек Христос и Црква 
његова; 7. религиозно сазнање није теорија, апстракција, скуп логичних 
појмова и теорија, већ искуство, опит.

Осим теологије, владика Николај је развијао и друге научне и фи-
лософске дисциплине, међу којима и философију језика. Те дисципли-
не владика Николај је развијао према мери хришћанског православног 
богословља (уп. Биговић 1998: 387), с јасним мисионарским циљем „да 
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убеди и придобије за Христа“ (Исто: 65). Сваку своју мисао и реч вла-
дика Николај је посматрао и мерио јеванђељем, што је била и његова 
филосoфија живота (Исто). Све о чему је писао владика Николај то је 
Исус Христос, „од првог слова до ’Јединог Човекољупца’. Увиђајући 
стални сукоб у свијету између двије логике, небесне и земаљске, 
словесне и бесловесне, односно логике и антилогике, како их сам 
назива, Владика се увијек опредјељује за небеску, а тиме за Христа, 
против Сатане“ (Амфилохије, МНЈ, 22, Предговор).

Полазећи од чињенице да је Календар прва књига коју је, по соп-
ственом сведочењу, владика „видео и у руке узео“,8 и управо њој по-
светио нарочиту пажњу и велики труд састављајући свакодневну вер-
ску читанку за народ и свештенство, коју је насловио Охридски пролог, 
приказ стваралаштва владике Николаја из филолошког угла започећемо 
овим делом.

2. Српска верска читанка – Охридски пролог

Једно од најзначајнијих дела владике Николаја Велимировића – 
Охридски пролог – садржи опис о светим лицима и догађајима који се 
у цркви прослављају за сваки празнични дан у години, као и одељке 
за сваки празнични дан: расуђивање, созерцање и беседу. Пролог (грч. 
πρόλογος) или увод јесте увођење у науку Христову. Овом речју грчког 
порекла наши словенски оци заменили су другу грчку реч – синаксар 
(грч. συναξάριον) ‒ у значењу зборника црквених текстова, житија и 
служби посвећених одређеном црквеном празнику, односно светитељу, 
који се читају током богослужења, поређаних по календарским данима 
(в. Трифуновић 1990, под синаксар). Назив и настанак ове књиге сâм 
владика је објаснио у Поговору првог издања (1928). Пролог је „вековна 
читанка православних народа, из које су стасавали многобројни 
небески карактери светитеља и витезови Божје правде“ (ОП, Поговор). 
Пролог је, заправо, развијен и објашњен календар, који „представља 
је дан део тајанствене Књиге Живота (Откр. 3, 5), само један део […] 
јер не садржи сва него само нека имена оних безбројних блажених 
душа, које одушевљено за Христом пођоше, Христов закон испунише, 
и Христово вечно царство наследише“ (ОП, Поговор). Назив Охридски 
пролог назначује издање на савременом српском језику, за разлику од 
старог словенског Пролога, „који је због језика, на жалост, постао 

8„Она је код нас у селу стајала за иконом, и са поштовањем се узимала у руке и 
опет стављала на своје место. … Та књига ме је очаравала; ја сам је поштовао без знања 
и волео без разумевања“ (ОП, Поговор).



30 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

неприступачан словенским народима нашег времена. […] Намена је 
Охридском прологу, да буде једна свакодневна верска читанка за народ 
и свештенство“ (ОП, Поговор). О значају ове књиге за српски народ и 
православље архимандрит Јустин (Поповић) казао је следеће: „Откако 
је Српског рода није било мудрије, и богомудрије, српске књиге од 
Охридског пролога Владике Николаја. И зато: ни бесмртније, ни важније 
српске књиге. И кроза све то: ни корисније, јер је од вечне користи за 
српскога човека и његова обадва живота у обадва света“ (Јустин, ОП, 
Предговор).

Охридски пролог има чврсту и устаљену композицију, коју чине 
следећи делови: 1) поглавља о празницима, односно житија светих за 
сваки дан у години; 2) стихови посвећени једном (углавном првом по 
реду датом) празнику; 3) расуђивање; 4) созерцање и, на крају, 5) бесе-
да. Песме су написане у рими и певљиве су. У њима је истакнуто оно 
најважније из живота светога везано за преданост и службу Господу, 
страдање, мучеништво и сл. Многе од тих песама певају се и на светој 
литургији, пре светог причешћа верника (Бајић 2008: 265). Расуђивање 
најчешће садржи објашњење, поуку нечега што се односи на живот и 
дело светитеља који се празнује тога дана. Созерцање је упућивање на 
молитвено усвајање истине о Господу Исусу Христу, његовом учењу и 
поукама које нам је оставио на корист душе и нашега спасења. Беседа 
у оквиру текста за сваки празнични дан има своју устаљену структу-
ру. На почетку је наслов који представља тему беседе, а потом следи 
објашњење поуке из одређеног дела Светог писма, са издвојеним цита-
том на почетку. Завршетак беседе такође има устаљену форму, с крат-
ким молитвеним обраћањем Господу: „Теби слава и хвала вавек. Амин.“ 
Овај календар, тј. пролог односно синаксар, владика Николај је допунио 
поучним садржајима и житијима светих скончалих за последњих 200 
година (Исто).

У време када је владика писао Охридски пролог, богослужење у 
српској цркви било је искључиво на црквенословенском језику, а цркве-
нословенски је био присутан не само у богословијама већ и у школама, 
посебно на предметима веронауке и црквеног појања. Тиме се може 
објаснити велико присуство црквенословенских језичких елемената у 
тексту Пролога, међу којима има и неких који су остали непреведени, 
писани чак и старом црквенословенском графијом, нпр. всѧкоє диханїє 
да хвалит Господа! (ОП, 112), многы скробы праведнику (ОП, 242) итд. У 
време писања Охридског пролога црквенословенски и српски књижевни 
језик на народној основици код школованих, образованих људи нису 
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схватани као два оделита језика, већ више као стари и нови, традиционал-
ни и савремени, а често су се језичка средства двају језичких облика ком-
биновала у зависности од прилике, укуса и стила. Тако је и Николај по-
ступао у својим делима, а у Охридском прологу, због природе садржаја, 
овај поступак је израженији него у осталим делима.

Наиме, употреба црквенословенских језичких елемената у тек-
сту Охридског пролога уочава се на више нивоа језичке структуре: 
лексичком, фонетском, граматичком (морфолошком, синтаксичком), 
графијско-ортографском. Најуочљивији је овај последњи, који је и 
графијски маркиран, док речи црквенословенског порекла писаних 
савременом графијом има готово у сваком месецу Календара, што 
показује приврженост владике Николаја црквенословенском језику. У 
раду Р. Бајић (2008) утврђени су типови текстова у Охридском прологу 
забележени на црквенословенском језику и писму, чије ћемо резулта-
те истраживања овде сажето представити, допуњујући их делимично 
грађом коју смо и сами прикупили:

1) цитати из литургијских текстова и возгласа9 дати на цркве-
нословенском (понекад подражавајући и црквенословенску графију): 
Свјат, Свјат, Свјат Господ Саваот (9. мај, житије; 12. и 17. август, 
Беседа; 21. октобар, житије); Станемъ добрҍ, станемъ со страхомъ! 
(8. новембар, житије); Единъ святъ, единъ Господъ, Іисусъ Хрïстосъ во 
славу Бога Отца, аминь (19. децембар, Расуђивање); Св҃тый Боже, 
св҃тый крієпкій, св҃тый безсмертный, помилуі нас (20. новембар, 
854); Господи, помилуј (9. јануар, житије; 8. мај, песма); Царю небес-
ный, Утïшителю, Душеистины ‒ пріиди! (17. мај, Беседа) итд.;

2) цитати из библијских текстова, новозаветних и старозаветних 
(најчешће псаламских): И Слово плоть быстъ (27. август, Беседа); Хлебь 
нашъ насущный даждъ намъ! (17. мај, Беседа); Не до конца прогнïвается 
(5. август, расуђивање); Бысть глаголъ Божій Iоанну (7. јануар, 
Беседа); Кто растлитъ храмъ Божій, того растлитъ Богъ (21. април, 
Расуђивање); Многи скорби праведнику (3. април, Расуђивање); Блажени 
чисти сердцемъ (8. јануар, Расуђивање); Иго мое благо и бремя мое легко 
есть (13. март, Расуђивање); Всјакое диханіе да хвалит Господа (13. фе-
бруар, житије); Закон твой посредъ чрева моего (16. март, Расуђивање); 
Послушливъ быль даже до смерти (16. јануар, Расуђивање); Всякое 

9 Возглас (грч. ἐκφώνησις) представља гласно изговорени део богослужења 
односно узглас који свештеник произноси пуним гласом као закључак (на 
крају) свих јектенија (обично у славу лица Свете Тројице) (Азб. кат.).
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зелïе снïдное въ пищγ дахь вамъ (24. мај, Расуђивање); Азъ есмъ светъ  
мiру (17. јул, Расуђивање); Яко призрје на смиренïе раби своея (14. јун, 
Беседа); Блажени плачушчи (22. јул, Расуђивање); Блажени непорочни въ 
пути (20. јун, житије); Разумѣхъ дѣла твоя, Господи, и ужасохся! (3. јун, 
Расуђивање); Словомъ Господнимь небеса утвердишася и вино веселитъ 
сердце человѣка (4. септембар, Беседа) итд.;

3) цитирање других молитава и делова светотајинских и оста-
лих богослужења: Въ руки Твои, Господи предаю духъ мой (4. јануар, 
житије); Христос воскресе! (18. април, 22. јул, 3. октобар – у житијима, 
а на последњем месту и са одговором: Ваистину воскресе!); Печат 
дара Духа Свјатаго (23. мај, Беседа); Богородице Дјево радујсја (9. јун, 
житије); Честнѣйшую … Славнѣйшую (11. јун, песма); Законовъ церков-
ныхъ великое утвержденïе (3. септембар, житије); Во имја Оца и Сина 
и Свјатаго Духа (15. септембар, житије); Господи Боже нашъ вонми, 
посѣти и благослови храмъ сей (28. октобар, житије); Величая величаю-
тя, Господи (13. децембар, житије); И даждъ намъ Владыко насонъгря-
душымъ покой тѣла и души (24. децембар, у фусноти на крају житија); 
Помјанимја Господи во царствіи твоемъ (23. септембар, житије) итд.;

4) навођење разних назива, најчешће богослужбених песама и мо-
литава, али и књига, делова храма или манастирског комплекса и др.: 
Достойно есть (11. јун, 13. јул, 8. август, 16. децембар – житија) или 
скраћено Достойно (1. октобар, расуђивање; 16. децембар, житије); 
Господи и Владико живота мојего (28. јануар, житије); Иже херуви-
мии, Вечери Твоея Тайныя (21. фебруар, житије); Честнѣйшую (11. јун, 
житије); Житіѧ свѧтыхъ (20. април, фуснота на крају житија); Св҃та҃ 
Св҃тыхъ (21. новембар, житије); Атонскій Патерикъ (14. септем-
бар, фуснота на крају житија); Дјева днес (1. октобар, житије); О Тєбѣ 
радуетс҃ (1. октобар, Расуђивање).

Као добар познавалац црквенословенског језика, владика Николај 
често у истој реченици прелази са савременог српског на овај језик и 
обратно: Такав је Господ – дуготрпељив и многомилостив и недокон-
ца прогнѣвается (5. август, расуђивање); Христос воскресе из мртвих 
(18. април, житије); Господ [га] … упокојио у царству Свом као свог 
раба вѣрнаго (18. јануар, житије); Буде изабран за архиепископа „всеја 
сербскија и поморскија земљи“ (11. мај, житије); Беше подигнут храм 
во имја св. Созонта (7. септембар, житије) итд.
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Лексику Охридског пролога одликује веће присуство црквеносло-
венских елемената него у ма ком другом делу владике Николаја. То до-
лази отуда што је стари календар према којем је састављен Охридски 
пролог био на црквенословенском језику, а владика Николај је, сход-
но традицији, везу са црквенословенским језиком у тексту одржавао 
употребљавајући црквенословенске речи и облике. Ово се нарочито 
односи на житија и на песме које је владика стварао. Речи црквено-
словенског порекла налазе се у називима празника, па отуд налазимо 
делове агиоантропонима, као што су: Ветхи (26. јануар), Втори (8. 
фебруар), Узорешителница (16. април, 22. децембар), Ветхопешченик 
(19. април), Многоболезнени (7. август), Начертани (11. октобар, 27. де-
цембар), Трудољубиви (8. мај, 16. октобар), Покајаније (26. новембар), 
Сиропитатељ (31. децембар), Столпник (26. новембар, 11. децембар, 
14. фебруар, 11. јануар, 18. март, 24. мај, 2, 4, 9. јул, 5, 31. август, 1. 
септембар, 15. октобар, 7. новембар) итд. За неке од ових делова агио-
антропонима и не користе се друге речи, а за друге се пак користе, али 
владика Николај ипак бира црквенословенску варијанту (Бајић 2008: 
268). Слично је и са називима празника, као што су Рождество (24, 25, 
28. и 31. децембар, 12. април, 3. и 8. септембар, 18. јануар, 2. фебруар, 
17. август), Обретеније (24. фебруар, 25. мај, 6. јул), Успеније (12. март, 
29. април, 25. јул, 15, 17. и 31. август, 26. септембар, 4. октобар) итд. 
Данас су, наиме, у употреби српски народни називи: Рођење, Обретење 
и Успење. Очигледно је то да је владика Николај неретко користио 
речи истих основа и у црквенословенској и у народној, савременој 
варијанти, нпр.: бденије, благоуханије, псалмопјеније, спасеније, 
знаменије, терпјеније, страданије, пјеније, молчаније, послушаније, 
добротољубије, славословије, благочиније, злословије, Евангелије, 
воздајаније, при чему неки од ових примера немају забележену форму 
на -ње: безмолвије (рус. безмолвие) „подвиг ћутања, молчаније“ (ОП, 
476; 839).

Црквенословенском наслеђу припада и лексика страног порекла, 
као део тог књижевнојезичког система. У Охридском прологу такве речи 
су ава, уз подражавање страног предлошка у транслитерацији „авва“, 
у значењу „духовни отац“: Питали монаси великога авву Исхириона: 
‒ Шта смо ми урадили? (ОП, 93), грчки назив агиазма за освештану 
воду на празник Богојављања, богојављенска вода: У београдском граду 
налази се вода (агиазма) св. Петке, која чудотворно лечи све оне бо-
леснике, који с вером у Бога и љубави према овој светитељки к њој 
притичу (ОП, 755), именица ад и придев адски (ОП, 764), антиминс 
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„четвороугаоно платно на св. трпези са сликом полагања тела Христова 
у гроб и ушивеним св. моштима“. – Овај Сабор [Седми васељенски са-
бор] решио је још, да се у антиминс непремено стављају свете мошти 
мученика (ОП, 746) итд.

Велики је број примера речи црквенословенског порекла (српске 
и руске редакције), укључујући и њихове посрбљене варијанте, као и 
речи које потичу из руског књижевног језика10: баснословац „састављач, 
писац басана, тј. измишљених, невероватних прича“ (ОП, 119), басно-
словити (исп. рус. баснь и басня у значењу „мит“; рсл. баснословецъ 
< баснословьць (Петковић 1935)) „причати бајке, тј. невероватне, не-
истините догађаје“ (ОП, 821), безмолвије „стање молитвеног тиховања 
које се постиже мировањем, тј. свођењем телесних кретања на најмању 
меру“ (ОП, 476; ОП, 839), безмолвник (ОП, 723), безмолвно (Јев., 151), 
безмолствовање (ОП, 671); са именицама част/чест у основи налазимо 
следеће речи: бешчестан (ОП, 138), бешчешће (ОП, 728), бешчашће 
(ОП, 629), са именицом число у основи: бешчислен, -а, -о („бесчислен“) 
(ОП, 476; ОП, 839), сложенице с именицом Бог у првом сложеничком 
делу: богоодрицатељ (ОП, 205), богоодступни (ОП, 771), богоодступ-
ник (ОП, 693), богоодступнички (ОП, 21), богоодступништво (ОП, 
663), богопознање (ОП, 103), богопослушност (ОП, 920), богопоуздање 
(ОП, 830), богопротиван (ОП, 99; ОП, 744), богопротивник (ОП, 820), 
богоразмишљање11 (ОП, 216; ОП, 751), богоугодан (ОП, 357), богочовек 
(ОП, 866) итд., затим ваведење (у саставу празника Ваведење Пресвете 
Богородице) (ОП, 856), вавек (ОП, 63), Вазнесење (ОП, 360), Васкрс 
(ОП, 209), Васкрсење (ОП, 558), Васкрситељ (ОП, 682), васкрсли „који 
је васкрснуо (о Исусу Христу)“ (ОП, 803; ОП, 234), васкрснути „устати 
из мртвих, оживети“ (ОП, 138; ОП, 390), вазнети (ОП, 318; ОП, 491), 
ваплотити се (ОП, 393; ОП, 639; ОП, 678), ваплоћење (ОП, 218; ОП, 
304), васпоставити (ОП, 172), вселена (ОП, 410), втори (ОП, 100), 
враждебни (ОП, 899), добродетељ и добродјетељ „врлина, доброта“ 
(ОП, 238) [уп. рсл. (Стијовић С. 1992: 159)], добродетељни „који се 
односи на добродетељ“ (ОП, 89; ОП, 243; ОП, 337), дуготрпељив „који 
може дуго да трпи, да подноси увреде, муке и страдања с љубављу и 
вером у Господа, спор на гнев, негневљив“ (ОП, 163; ОП, 563; Бес., 
23) [уп. РСАНУ], дуготрпељивост (ОП, 96), дуготрпљење (Јев., 152), 
дуготрпљив (ОП, 554), злословије (ОП, 567), иго (ОП, 242), изба (ОП, 

10 Детаљније о речима које припадају старијим књижевнојезичким слојевима в. у 
посебном одељку књиге, под насловом „Старији лексички слојеви (архаизми)“.

11 Уп. богоразՃмїе (Петковић 1935).
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195), изрјадан (ОП, 681), истјазавати (ОП, 61; ОП, 303), истјазање 
(ОП, 78), јазичник (ОП, 429), јего (Дух. лира, 6), једномислије (ОП, 821), 
јестество (ОП, 268; ОП, 304), кормити (ОП, 171), љубопитљив (ОП, 
694), љубопитство (ОП, 694), нетљен (о моштима) (ОП, 49), обет (ОП, 
530; ОП, 560), освештавати (ОП, 160), ревновати (ОП, 432), ревносно 
(ЖСС, 11), ревност (ОП, 920), ревностан (МНЈ, 32), Рождество (ОП 
50; ОП, 85), саблазан (ЈЧ, 129), саблазнитељ (ОП, 718), саблазнити (се) 
(ОП, 570; ОП, 549; ОП, 847), сажиће (ОП, 535), Свевишњи (ОП, 330), 
скорб (ОП, 102; ОП, 343; ОП, 676), скоропостижан (ОП, 413), скоропо-
стижно прил. (ОП, 741), славословље (ОП, 30), Стројитељ (ОП, 9; ОП, 
141), сумашедши (ОП, 147; ОП, 161; ОП, 426), сумашествије (ОП, 132; 
ОП, 308; ОП, 132), сушт (ОП, 816), суштаствено (ОП, 675), сушта-
ство (ОП, 130), усопши (ОП, 712; ОП, 722), успеније „упокојење, смрт“. 
– Не зна се тачно, колико стара беше Богородица у време успенија свога 
(ОП, 588); По наређењу Господа он је после био као син св. Деви Марији 
и брижно је служио и чувао до успенија њеног (ОП, 703), отшел нички 
(ОП, 725; ОП, 806), Толковатељ (ОП, 149) итд.

Као што се на показаним примерима види, у Охридском проло-
гу има велики број речи којима се подражава морфемска структура ру-
скословенског односно руског језика, нпр. безакон (ОП, 3.1), безаконо 
(ОП, 138), богомислије (ОП, 54), внутрен (ОП, 36), внушење (ОП, 216), 
внушити (ОП, 188; ОП, 609), державни (ОП, 452), дерзновено (ОП, 580; 
ОП, 758; ОП, 941), домострој (ОП, 616), домостројитељство (ОП, 
694), као и изведенице домостројни (ОП, 204), домостројство (ОП, 42; 
ОП, 378; ОП, 964), желатељ (ОП, 491; ОП, 894), исходатајствовати 
(ОП, 396), љубими (ОП, 836), многоначелије (ОП, 426), млекопитател-
ница (ОП, 34; ОП, 34), мними (ОП, 333), молчаније (ОП, 54), нечестије 
(ОП, 208), делимично посрбљена форма нечешће – Амвросије по-
зно обраћени, | Амвросије брзо посвећени, | Стуб истине, светлост 
благочешћа, | Христов војник, гонитељ нечешћа (ОП, 901), обнишчати 
(ОП, 195), обретеније (ОП, 138), овештати (ОП, 97), овозглавити се 
(ОП, 818), одјејање (ОП, 123), општежиће (ОП, 31), отшедши (ОП, 
281), отшелник (ОП, 36; ОП, 182), пјеније (ОП, 596), полезан (ОП, 400), 
ползовати (ОП, 603), послушаније (ОП, 744), подвигоположник (ОП, 
425), ревнитељ (ОП, 130), сладчајши „у значењу суперлатива: најслађи, 
најдражи“ (ОП, 316; ОП, 796), сожителница (ОП, 625), создатељ (ОП, 
933) (ОП, 957), создати (ОП, 200), созерцавати (ОП, 247), сокруше-
ност (ОП, 151), сокрушење (ОП, 218; ОП, 311), сокрушитељ (ОП, 512), 
сокрушити (ОП, 335), сословије (ОП, 190), сотворити (ОП, 62; ОП, 
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562), сотник (ОП, 570; ОП, 760), сохранити (ОП, 802), спасеније (ОП, 
840), спешити (ОП, 162), столп (ОП, 238; ОП, 819), столпник (ОП, 
198) итд.

Заједно са лексичким утицајем црквенословенског језика, у 
Охридском прологу је присутан и утицај граматике тога језика. Он је 
најуочљивији у облицима речи, нпр. у вокативу: Господи и братије (в. 
Бајић 2008: 269), у локативу: на коленах (ОП, 729), на небеси (ОП, 919), 
затим употреба партиципа презента и перфекта, као што су: Јавио [се 
на Тавору] ученицима са давно отшедшим из овога света Мојсејем и 
Илијом (ОП, 281), О Господе Исусе, пострадавши нас ради и нашега 
спасења ради, помилуј нас (ОП, 685), Апостоли рукополагаху своје уче-
нике за епископе, и то неке од њих … као мисионаре путујуће по разним 
местима (ОП, 125) итд.

3. Свети Сава и светосавље

Подвижништво и светост Светога Саве оставили су дубоке траго-
ве у култури и духовности српског народа – у његовој цркви и држави, 
уметности, обичајима и свакодневном животу. Трагање за аутентичном 
српском православном духовношћу и културом није могуће без загледа-
ности у дела овог српског светитеља.

Николај Велимировић је писао о његовом животу, пре свега у 
житију у којем је изнео Савин животопис, али и у другим делима. У 
њима је живот српског светитеља и благодат која испуњава душе које 
му се моле приказана из угла савременог човека, дакле човека 20. века, 
али се у њима говори и о другим темама које су и данас актуелне – 
држава и однос поданика према њој, савремене друштвене идеологије, 
држава и нација, просвета, вођење домаћинства итд. „Духовна буктиња 
коју је он упалио у своме народу, још увек гори, а број његове духовне 
деце стално се умножава“ (ЖСС, 5).

Ученик и следбеник владике Николаја на путу вере и богословља 
архимандрит Јустин Поповић за владику Николаја каже да је он по ве-
личини у вери и стваралаштву први после Светога Саве: „Светосавски 
Свесрбин и Светосавски Свечовек: свети Свесрбин и свети Свечовек 
[…] Вођени њиме, првим после Светога Саве свесрпским патријархом, 
ми ћемо сигурно стићи к Теби, Господе, кроз Истину вечну у Живот 
вечни“ (Јустин, ОП, Предговор).

У књизи Живот Светог Саве владика Николај је упоредио Светог 
Саву са својим оцем Немањом, рекавши да је син Немањин био „нежна
грана великог храста“ (ЖСС, 11), који је снагом своје духовности и 
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преданости Богу постао духовни отац своме земаљском родитељу. И 
не само њему, већ читавом српском народу. Духовни дом који је Свети 
Сава припремио за обојицу – свога оца и себе – припада и свим Србима 
у прошлости, садашњости и будућности. „Ако је отац обдарио држа-
ву телом, син јој је дао душу. И касније, када је тело српске државе 
било разорено турским освајањем, душа је наставила да живи вековима. 
Иако изложена тешким страдањима, ова душа (црква) је сачувала живу 
веру и успомену на слободу“ (Д. Срб., 52).

Сава је своје знање на Светој Гори обогаћивао на грчким изво-
рима. Боравећи у манастиру Ватопеду имао је пред собом богату би-
блиотеку о светим Оцима православне цркве (ЖСС, 24). Обављајући 
разне монашке задатке и друге спољашње активности, зидајући цркве 
по Светој Гори и шире, Свети Сава је „истовремено градио невидљиви 
храм у својој души. Посматрајући створене ствари, размишљао је о 
њиховом Творцу. Гледајући своју сабраћу монахе, мислио је о анђелима. 
Његове су усне биле стално у покрету, обичај код свих правих мона-
ха“ (ЖСС, 28). Савин отац Стефан Немања био је први велики владар 
православне земље који је дошао на подручје пресвете Богородице као 
монах међу монахе (ЖСС, 32). Боравећи и молећи се у својој испосници 
Сава „се трудио да његова кућа тишине буде стална богомоља везана за 
Хиландар, али ипак независна. Он је написао правила за ту испосни-
цу, односно за Хиландарце који треба ту да живе. Ово правило Сава је 
писао својом руком на пергаменту и потписао га са: ’најнедостојнији 
међу грешницима – Сава’. То је још увек сачувано и зове се Карејски 
типик“ (ЖСС, 44). Српски народ се столећима, заправо све до Светога 
Саве, колебао између јелинске и римске цркве. Управо је Свети Сава 
учинио крај том колебању. „Место латинске и грчке цркве он је, са ис-
тим правом, створио српску цркву. Но духовно није се оделио од грчке 
цркве“ (Добр., 126).

Пишући о домаћинском духу српског народа, владика Николај за-
слугу за ову карактерну црту приписује Светом Сави: „Ај, тај наш Свети 
Сава! Три пута га треба посветити а не једанпут. Таквога домаћина 
у свету није било. Домаћински он је уређивао и манастир Хилендар, 
домаћински помагао Свету Гору, домаћински бринуо се о бугарској 
и руској цркви, домаћински уређивао српску државу, и просветио и 
село и град, и сваки приватни дом у који је улазио. Легенде о његовој 
домаћинској делатности свуда по народу, и међу сељацима и међу град-
ским еснафима, ни мало нису претеране. Много села моле му се и сада 
за стоку, што показује, да је и о стоци мислио. Многи занатски еснафи 
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и до данас славе га као свога заштитника, што сведочи о томе да је 
домаћински бринуо и о еснафима“ (СС, 45).

Свети Сава живи међу Србима и над њима бди. Много је доказа 
његовог присуства у досадашњој повести, али су његова снага и значај 
посебно изражени у временима борбе за опстанак народа, његове духов-
ности и идентитета. Ако се осврнемо само на двадесети век, видећемо 
да су се интелектуалци окретали Светом Сави тражећи пут у смут-
ним временима. Тако је с почетка тридесетих година двадесетог века12 
Свети Сава поново оријентир и ослонац, што кулминира у светосавској 
години 1935, уочи обележавања 700 година Светитељевог упокојења 
(1236‒1936) (Шијаковић 2019: 52). Тој борби, у времену о којем је 
реч, владика Николај дао је свој допринос. У тексту о Светом Сави 
објављеном 1930. године, владика Николај описује личност и родољубље 
Светог Саве, а 1935. године на свом предавању „Национализам Светога 
Саве“, одржаном на Коларчевом народном универзитету на просла-
ви Недеље православља, владика је изложио светосавско схватање 
нације, где, поред осталог, каже: „Најтрудољубивији стваралац свога 
карактера, он је по том био најнеуморнији стваралац карактера свога 
народа. […] Основу и центар свега Светосавског национализма чини 
народна црква. Она је као дух који оживљава цео народни организам, 
осветљујући, загревајући и сједињујући једном вером, једном надом и 
једном љубављу. […] Насупрот таквој народној цркви стоји ненародна 
или интернационална црква, са централом изван народа, са свештен-
ством одасвуда, са језиком туђим и са уједначеним, униформисаним, 
изразом своје вере“ (Николај Велимировић, према Шијаковић 2019: 54). 
Светосавски национализам има у себи оно најважније – да „штити инди-
видуалност самог народа као целине да се не изметне у империјализам 
или да се не расплине у интернационализам“ (Исто: 56).

У писаном стваралаштву владике Николаја светосавље заузима 
значајно место. Оно нарочито долази до изражаја у међуратном мисаоно-
-идејном контексту када се у радовима водећих домаћих богослова 
светосавље одређује као философија живота, као средњи и једини пра-
ви пут истине између „левих“ и „десних“ крајности и лутања. Средњи 

12 Српска краљевска академија припремала је вредан двотомни Светосавски 
зборник, Расправе (књ. 1) и Извори (књ. 2), Београд: СКА, 1936–1938. У часопису 
Православље у наставцима је објављивана „Библиографија о св. Сави у светосавској 
години“ (детаљније о томе в. у Шијаковић 2019: 52, у напомени). Године 1932. покре-
нут је часопис Светосавље, „а кованица светосавље улази тада у трајну употребу као 
сублимисана ознака аутентичне српске православне хришћанске културе“ (Шијаковић 
2019: 53).
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пут за који се залаже владика Николај јесте истински хришћански, све-
тосавски пут, којем се Срби нарочито приклањају у временима смутње 
између левих и десних крајности. О томе се на многим местима у делу 
владике Николаја може читати, а ми ћемо издвојити неколико примера.

Ево, на пример, шта владика Николај мисли о тзв. левом и десном 
стајалишту, научном позитивизму и атеизму у философији.

У васионом свету, како га је Дарвин замишљао – и још изразитије 
дарвинизам – постоје све могуће силе и сви фактори изузев Бога, духа 
и морала. И баш на овом измишљеном одсуству Бога, духа и морала у 
Дарвиновој науци засновао је Ниче своју антиетичку етику а Маркс 
своју комунистичку социологију. Отуда је полазна тачка и први пара-
граф ничеизма и марксизма – негација бића Божјега (Евр., 8).

Владика Николај говори и о српским „преступницима“ из редова 
пастира истичући их као лоше примере:

Јеромонах Доситеј Обрадовић свукао је мантију због тога што 
није знао одвојити пшеницу од кукоља у монашком звању, и облачио је 
ту исту свечану мантију доцније у Албанији и Смирни и Молдавији, 
где год га је једино та монашка мантија могла хранити. Архимандрит 
Василије Пелагић, ректор богословије, надао се постати епископ. Па 
кад није изабран, он је не само одбацио Цркву и чин свештеника, него и 
веру у Бога, и објавио себе за највећег безбожника у историји српског 
народа, а мислимо и Светог Балкана, од праисконских времена до данас 
(Добр., 129).

Светосавска црква је за владику Николаја једини исправни пут, 
пут којим ходе свештенство и народ:

Част нека је свештенству српском. Част сељачком наро-
ду српском! Срам на безглаву господу српску! Срам и на оне владаре 
српске, који у име Запада презреше и Српску светосавску цркву и српски 
сељачки народ (ИЗ, 14).

После Великог рата и милиона улудо изгубљених живота, у 
Европи је преовладала нова философска мисао која је „морала бити 
неки облик ’антирационализма’ или ’ирационализма’ уколико је хтјела 
да буде одговор на духовну кризу након […] рата“ (Шијаковић 2019: 18). 
На међуратне српске философе који су на различите начине заступали 
философију живота, интуиционизам и критику духовне кризе западне 
културе, међу којима су, поред владике Николаја Велимировића, били 
и Димитрије Митриновић, Владимир Вујић, Милош Ђурић, Момчило 
Селесковић, Првош Сланкаменац, Ксенија Атанасијевић, Филип 
Медић, Душан Стојановић, Јустин Поповић, Димитрије Најдановић и 
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др., утицали су у мањој или већој мери Берксон, Шпенглер, Достојевски 
и др. (Исто: 19). Српски философи су од њих „преузимали критику ра-
ционализма и метафизике, критику технике и политике у анализи ду-
ховне кризе времена и уопште критику западне културе“13. Наспрам 
рационалности у духу модерне природне науке и сцијентизма, они 
„инсистирају на интуицији, осјећању и доживљају живота, на религиоз-
ним и митским садржајима, на умјетничкој изражајности умјесто круте 
и беживотне појмовности“ (Исто: 19–20). Верујемо да се у том контек-
сту може посматрати „светосавски покрет“ у заједничкој држави између 
два светска рата, који је, у начелу, имао два правца развоја, односно два 
угла перцепције светосавске идеје. Један угао тицао се шире наднаци-
оналне и натконфесионалне перцепције нове државе и њених народа 
сматрајући да личност и дело Светог Саве представља њихов духов-
ни интегративни елемент, заснован на богољубљу и човекољубљу као 
универзалним друштвеним вредностима, док је други угао посматрања, 
који је нешто касније постао доминантан, инсистирао на очувању 
српског идентитета унутар југословенске државе, сматрајући да ће 
инсистирањем на светосављу (именица светосавље настала је по узору 
на ’православље’; 1932. године покренут је часопис „Светосавље“, а 
твореница светосавље „улази тада у трајну употребу као сублимиса-
на ознака аутентичне српске православне хришћанске културе“ (Исто: 
53)) постићи „приврженост драгоцјеном а угроженом црквено-народ-
ном идентитету“ (Исто: 46). У неку руку то је повратак себи, својој 
традицији, народној и интелектуалној, чија је еманципација, започета 
у 19. веку наставила свој развој почетком двадесетог века, а њени одра-
зи могу се видети у књижевности, философији, култури, духовности. 
Наравно, поменуте светосавске идеје и поруке нашле су свој одраз и у 
делу владике Николаја Велимировића. У поглављу књиге О западном 
хришћанству под насловом „Опозиција Богу“ владика Николај се јасно 
одређује према водећим философима и њиховим учењима (и школама) 
свога времена, казавши, поред осталог, ово:

О пропасти Запада писали су многи. Од њих су најчувенији један 
Рус и један Немац – Достојевски и Шпенглер. Овај последњи припа-
да нашој генерацији. У свом прорицању пропасти Запада он је остао 

13 Суштина критике своди се на супротстављање позитивистичкој тврдњи да 
би наука могла све да објасни и испуни све људске потребе, чиме се жртвују духовни 
импулси, имагинација и интуиција (Peri 2000: 414). Берксонова философија „predstav-
ljala je oslobođenje ličnosti od prinuda pozitivizma, mehanizma i materijalizma i pokazala 
stvaralački potencijal intuicije, to mistično iskustvo i poetsku imaginaciju – one snage života 
koje se opiru kategorizaciji od strane naučnog uma“ (Peri 2000: 415).
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нејасан и утонуо је у неки естетски мистицизам. Достојевски пак 
јасно је прорекао слом Запада због отуђења од Бога и одрицања Христа 
(Зап. хришћ., 86).

Држећи се православног хришћанског учења и светосавља као 
његовог српског израза, владика Николај је изнео негативан суд о фило-
софима и уметницима који су се одрекли Бога и хришћанства:

И зар нису Штраус, Ренан, Ниче, Дарвин и други слични опозици-
онари у Христу, сковали оно убој но оружје против Бога и Спаса наше-
га, које су јеврејски пропагандисти само искоришћавали, умножавали и 
широм света распростирали?

Западна опозиција Богу хтела је да дође тобож до једног 
истинитијег појма о Богу, мимо и на супрот Христа и Христовог 
открића вечне Истине, па је пала у слепи пантеизам, или у још слепљи 
натурализам, у квази научну митологију. Место јеванђелског морала 
истакла је неку хуманост, без Бога и Божјег закона о владању, па је 
произвела један бруталан и себичан род, од кога би се и хуманисти 
старе Атине уплашили (Зап. хришћ., 88–89).

У предавању под насловом „Национализам Светога Саве“, које 
је тада владика охридско-битољски Николај одржао на Коларчевом на-
родном универзитету на прослави Недеље православља 1935. године14, 
детаљно је изнео светосавско поимање српске нације и њеног иденти-
тета. Светосавски национализам је „јеванђељски и органски национа-
лизам“, који има способност и улогу да „штити индивидуалност самога 
народа као целине да се не расплине у интернационализам“ (Николај 
Велимировић, према Шијаковић 2019: 56), будући да је „империја […] 
и код нас упропастила отаџбину, народну државу, као што је био често 
случај у историји“ (Исто). Јасно је да овде владика Николај има у виду и 
актуелне друштвено-политичке прилике и проблеме чије решење види 
једино у повратку на светосавски јеванђељски пут „насупрот интерна-
ционализму и глобализму, у којима је национални идентитет жртво-
ван зарад неке апстрактне општости (’човјечанство’, ’европејство’, 
’југословенство’) коју заправо продукују и намећу глобалне структуре 
моћи“ (Шијаковић 2019: 56). Он сматра да је потребно „рехабилитовати 
изворни, култивисани и оплемењени национални идентитет као култур-
ну и духовну категорију, и то тако да овај у себи не садржи империјалне 
претензије, да буде наметнут другима (Исто).

14 Николај Велимировић, „Национализам Светога Саве“, Православље, год. II, бр. 
4–5 (1935), стр. 102–109.
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У овом одељку изнели смо најважније погледе владике Николаја 
Велимировића на значај подвижништва Светога Саве и светосавског 
пута који је у српској култури оставио дубок траг у схватању хришћанске 
православне духовности, разумевања односа цркве и државе, затим у 
уметности, обичајима, па чак и свакодневном животу српског народа. 
Потврда привржености светосавској идеји на путу Христовом имала 
је посебан значај у делу светог владике Николаја Велимировића, који 
се афирмацијом светосавске идеје између два светска рата супрот-
ставио ригидним политичким идеологијама и позитивизму у науци и 
философији, обогаћујући и надграђујући смисао појмова светосавље и 
свечовек у српској култури и духовности (в. Јовановић 2022a).

4. „Сусрет“ двојице владика у Религији Његошевој

Природног, физичког сусрета између владике Петра II Петровића 
Његоша и владике Николаја Велимировића није могло бити јер је први 
живео и стварао у 19. а други претежно у 20. столећу. Сусрета је, ако не 
физичког, ипак било, и то оног најјачег – духовног. На метафору сусрета 
навела нас је употреба глагола пролазити, који је у сличном контексту 
употребио владика Николај у Предговору дела посвећеног овом вели-
ком српском песнику – Религији Његошевој:

Пустимо, читаоче, у мислима својим, нека поред нас прођу сви 
они Срби, које ми називамо знаменитим. […]

Пролази ли поред нас Доситеј, ми ћемо га радосно поздравити и 
молити, да нам каже што год „полезно или забавно“ из свога богатога 
искуства.

Пролази ли Вук, и њега ћемо први ми ословити без устезања и 
похвалићемо његову скупљачку ревност и његову веру у граматику.

Пролази ли Јакшић, ми можемо слободно запалити цигару и по-
ручити вина. Он нам извесно неће замерити. Можемо и викати и пла-
кати с’ њим.

Змају ћемо се љубазно поклонити и рећи, да нас његова Певанија 
чини бољим људима.

Са оштроумним аристократом Недићем можемо доћи у крупну 
препирку око књижевног укуса и „гомиле“.

Но кад поред нас буде пролазио владика Раде, ми ћемо морати, 
читаоче, заћутати и устати. Заћутати – јер ко би од нас могао наћи 
за њ’ подесну поздравну реч у моменту, кад нас он са висине своје фи-
гуре погледа својим као дубина морска тамним очима? Устати – јер 
како да седимо кад смо малени пред њим и кад устанемо? И кад он буде 
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прошао мимо нас, наш поглед ће га још дуго пратити, тако да ће многе 
велике сени, које њему буду следовале, остати од нас незапажене.

Ја сам често чинио такве смотре, и често врло дуге, злоу по-
требљавајући можда стрпљење великих сени. При томе старао сам 
се нарочито, већ од дужег времена, да останем насамо с’ Његошем, 
пратећи пажљиво сваки његов поглед и сваку његову мисао и осећај ве-
зан с’ тим погледом. Своје искуство од тих усамљених шетњи и немих 
дијалога ја сам изнео у овој књизи (РЊ, 13–14).

Његош, његова религиозност и његово дело чине саставни 
део религијске мисли и религијског надахнућа владике Николаја 
Велимировића. Али не само у религији, већ и у самом стваралаштву, 
књижевном и богословско-философском. Због чега Његош? Па због 
тога што је, по оцени владике Николаја, он био најрелигиознији међу 
књижевницима у новијој српској књижевности тога доба, у којој је било 
веома мало религиозних људи, и не само оних српскога рода, који, по 
његовом уверењу, нису ни могли, као такви, изнедрити велика дела. А 
такве путовође, религиозне умне ствараоце попут Његоша, тражио је 
наш народ. Отуда је Његош значајна карика и у схватању српског патри-
отизма утемељеног на светосављу, чијом је утртом стазом ходао и тада 
млади Николај. Он се осврнуо и на Доситеја, па говорећи о значају ове 
двојице стваралаца, каже:

Добро је што имамо Доситеја, као што је добро што имамо 
Његоша. На Доситеју ми смо се сви васпитавали. У нашој раној младо-
сти његова мудрост нас је обасјавала тако меко и тако пријатно као 
пролетње Сунце. Он нам је први сугерирао толико потребну за приступ 
у живот веру у човека, веру у неограничену способност усавршавања 
човечијег разума и облагорођења човечјег срца.

С Његошем смо се доцније упознали. Јер сем ствари „полезних и 
забавних“ он зна и хоће нескривено да каже и ствари страшне, којима 
је овај свет испуњен (РЊ, 18–19).

Николај издваја и ове Његошеве стихове: „Наша земља мати мили-
онах | сина једног не мож’ вјенчат срећом“ (Л. М.), којима песник сумор-
ним призвуком саопштава да на нашој планети нема среће. Он каже да 
„ми људи … не можемо, поред свеколиког труда и напора, да схватимо ни 
постојећи ред ствари, а некмоли да замислимо некакав нови. Према овом 
постојећем реду ствари, по коме природа сва створења пушта на ратну 
арену с’ глађу и оружјем, остварење среће, какву та створења себи желе 
– толико се може знати извесно – значило би осујећење природног циља. 
Природа неће мир и засићеност, природа хоће рат. Јер само ратом она се 
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обнавља, само борбом одржава се њена вечита младост и лепота, само ра-
том и борбом она живи“ (РЊ, 57–58). Човек у тој природи осећа се дубо-
ко несрећним. У првом случају „зато што се поводи за својим малим стра-
стима, клањајући се пред сваком од њих као слаба трска пред ветром […]; 
у другом зато што га мучи сумња или спутава немоћ, да би стално могао 
следовати моралној директиви, и у трећем зато што у својој добродетељи 
мора да страда од неразумне и грешне околине своје, коју он не може да 
излечи од неразума и греха“ (РЊ, 68). Иако је цитирао више Његошевих 
дела налазећи у њима снажно религијско упориште, разумљиво је да 
највише цитата ипак долази из његовог најдубљег богословско-философ-
ског дела – Луче микрокозма. И не само да је у Његошевом делу, а посеб-
но у његовој Лучи, нашао чист израз живота по јеванђељу, што је по њему 
императив сваког стварања, него је ово дело открио као тезу праве мере 
и укуса, што актуелна критика понукана позитивистичким мерилима и 
вредностима није могла разумети. Једноставно речено, млади Николај 
познао је владику Петра II Петровића Његоша као свог најближег рођака. 
Та веза остварена је на пољу духовности и родољубља, у које је владика 
Николај читав свој живот био загледан.

Студију посвећену религији Његошевој владика Николај је 
објављивао у наставцима у часопису Дело (1910), једној од најбољих 
публикација за књижевност и науку тога времена. Од немалог броја 
ондашњих књижевних критичара и посленика, пажње је вредна оцена 
Радослава Гавриловића, који је, поред осталог, рекао и ово: „Ми у српском 
језику до ’Религије Његошеве’ немамо ни једног дела, у коме би јасније, 
краће и тачније била обухваћена сва религијска и филозофска питања, 
која сваког мисаоног човека морају стално занимати“ (Протић М. М., РЊ, 
10). Прота Милисав Протић тачно каже да „они који нису могли да зароне 
у дубине Његошеве мисли, успеће то помогнути овом студијом“ (Исто).

Његош је за владику Николаја био „религиозна личност првога 
реда“. Ова студија је помогла да се на прави начин разјасни Његошев 
однос према Богу, религији и природи. „Др Николај је учинио приступач-
ном не само Његошеву религију, него је повезао и Његошеву филозофију“ 
(Исто, 11). Студија је излазила у Делу и привлачила пажњу читалаца јер 
не само што је „писана књижевно, са полетом и речитошћу“ (Скерлић 
1923: 106), него и због тога што писац долази из редова наших теолога, 
од којих је било мало оних који су писали изван религијских текстова. 
Епоха реализма изнедрила је Светолика Ранковића, врсног ствараоца 
психолошке приповетке, такође свештеног лица, али је, скупа узев, био и 
остао невелик број књижевних стваралаца теолога.
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Књижевна критика тога времена дочекала је углавном са похва-
лама студију тада младог професора богословије. Чак је и врло стро-
ги Јован Скерлић имао пуно лепих речи о овоме делу и његовом пис-
цу. О Велимировићевој књизи овај славни књижевни критичар каже: 
„Поводом ове добре књиге може се са сигурношћу рећи: српска Црква 
до сада није имала литерарнијег писца, и неортодокснијег теолога“ 
(Скерлић 1923: 115–116). Верујемо да је Скерлић у овој оцени изразио 
свој не сасвим повољан став према Цркви, али је свакако изречена оцена 
о Велимировићевом делу овде позитивна. Анализирајући ову критику 
поводом објављивања Религије Његошеве, М. Лома каже да Скерлићева 
критика Религије Његошеве показује низ неспоразума са Николајем 
Велимировићем, а први и главни јесте схватање саме религије односно 
религиозности (Лома 1997: 341). Насупрот Скерлићевом схватању по 
којем религија припада цркви и свештеницима, Велимировић у књизи 
Религија Његошева, али и другде, у целокупном свом стваралаштву и 
делу, религију поима искључиво као пут човековог спасења у окриљу 
православља. Велимировић и Скерлић имају различито виђење о сна-
зи Доситејевог дела, одакле произлази питање због чега су Доситеј и 
Његош узети као главни параметри књижевноестетске и философско-
-моралне вредности наше књижевности. Очигледно је да је томе допри-
нела масовна социјална рецепција Његошевог дела, као и Доситејевог. 
Народ је у тим ствараоцима и њиховим делима пронашао најбољи из-
раз националног духа, његове енергије и снаге (уп. Лома 1997: 344). 
„Ни у једном тренутку Скерлић нема представу о несамерљивости 
Његоша и Доситеја. Управо о њој је проговорио Велимировић и остао 
сасвим неразумљив за Скерлића“ (Лома 1997: 345), који је и Његоша, 
као и остале писце, мерио истом мером – разумским, емпиријским, ре-
алистичким мерилом. Док је за Његоша основна мисаона преокупација 
метафизички свет, за Доситеја је то позитивистичка и прагматичка 
преокупација физичким светом. Велимировићу су позитивистичка ме-
рила недовољна за Његошеву метафизичку, религиозну величину, и ту 
лежи главни неспоразум између Велимировића и Скерлића. Заправо, 
Велимировић је од песника, као и уопште од сваког ствараоца, тражио 
посвећеност у служби Богу и људима. Сматрао је да су у актуелном вре-
мену песници скренули са правог, Божјег пута, а да владајућа књижевна 
критика потпирује и продубљује ту странпутицу све дубље. О томе у 
једном другом делу, под насловом Изнад греха и смрти, владика каже: 
„Притучени једним старим песимизмом, опаснијим од најстаријег рев-
матизма, наши стихотворци никако још не могу да се поврате и да от-
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почну певати. Млади људи, који су могли погинути у прошлом рату, 
и којима би се опет ускоро дала прилика да се жртвују за отаџбину, 
одузимају себи живот“ (ИГИС, 158). За владику Николаја песимизам је 
потпуно неприхватљив – како у животу тако у уметности јер је његов 
циљ ништа друго до несрећа. „Оптимизам је химна животу, песимизам 
– химна смрти“ (Исто, 160).

Иако је Његош био савременик Вука С. Караџића и поштова-
лац његовог рада, књижевни рад Његошев у погледу језика снажно се 
ослањао на црквенословенску језичку традицију, као и на традиционал-
но, предвуковско писмо, што се скупа не може сагледавати одвојено од 
Његошевог црквеног живота. Попут Његошевог песништва, и у ствара-
лаштву владике Николаја црквенословенских језичких елемената има 
много. Када је реч о текстовима духовно-философског и богословског 
карактера, какав је читав спев Луча микрокозма, али и немали број пе-
сама, Његошев језик се од вуковског разликује и у погледу чувања и 
употребе партиципских образовања на -ћи, -(в)ши и -м(и) (в. Јовановић 
2019а), што такође важи и за дело владике Николаја Велимировића (в. 
Јовановић 2017а).

5. Црквена поезија

Поезија у делима владике Николаја Велимировића заузима важно 
место јер је владика овим књижевним обликом, у стиху и у прози, и 
нарочитим лирским тоном, изражавао богословску мисао и славосло-
вио Творца. Митрополит Амфилохије Радовић је целокупно дело вла-
дичино описао као поезију. Он је казао да је целокупно дело владике 
Николаја једна милозвучна и складна поезија. Његова каснија песни-
чка ткања и саздања прелазе у скрушену смерност, приближавајући 
се све више светоотачкој црквеној поезији, поготово песничка дела 
у ужем смислу, као Духовна лира, Песме молитвене и делови у сти-
ху Охридског пролога. Свака му је ту песма „по једна догма у стиху, 
цела мала догматика, како неко рече“ (Шуловић–Драпшин 2005: 3). Р. 
Биговић (1998: 55) каже да је владика Николај искуство вере „исказивао 
најчешће на језику молитвене поезије, у разним симболима и слика-
ма, а ређе језиком појмова“. Отац Јустин Поповић назвао је владику 
Николаја чудотворцем молитвених ритмова и љубимцем вечности, јер 
сваком речју осећа Бога и цео свет: „Српска душа је муцала, док се није 
родио Владика Николај да јој нађе израза – да проговори.“ За црквено 
песништво владике Николаја важан извор мисли биле су црквене песме 
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из Триода и Пентикостара, Житија Светих, српска епска поезија, све-
тосавска и косовска мисао и предање (в. Биговић 1998: 53).

Поезија је молитвословна уметност владике Николаја јер се у 
ње ном средишту налази молитва. Њоме је насловљена и прва пе сма 
у збирци Песме молитвене монаха Тадије, у којој се песник обраћа 
Господу користећи метафоричне лексеме за именовање Творца, приде-
ве у именичкој служби у облику вокатива:

Свесилни и страшни, дивни и милостиви, | Боже свевидећи, Боже 
свезнајући, | Свети над светима, крепки и бесмртни.

Стихови у неким песмама су у дванаестерцу, са цезуром после ше-
стог слога, а рима се остварује асонанцом и алитерацијом („Спомени се 
службе … | Спомени се жртве … | … спаси, од тиранских уза | Народ 
твој окупан у мору од суза“ итд.). У другим пак песмама стихови су 
у десетерцу, најчешће са цезуром после четвртог слога (Књигочтеци, 
читајте ми књиге, | Ирод виче, разбите ми бриге! (Дух. лира, 11)) или 
пак у слободном стиху, нпр. Бог се јави све због нас: | Да објави очин-
ство, | Да утврди братимство, | Да дарује опроштај | И отвори свима Рај. 
| Алилуј, алилуј, | Господи помилуј! (Дух. лира, 13). Божићне песме 
имају дванаест засебних песама, у чијем се симболичном броју алу-
дира на број Христових ученика (апостола). У њима су представљени 
библијски мотиви везани за рођење Исуса Христа и разлог његовог до-
ласка („звезда јавља новог Цара“, „анђели гласници“, „пастири весни-
ци“, „витлејемска пећина“, „Бог се јави, да дарује опроштај | И отвори 
свима Рај“).

Надахнуће поетског израза владика Николај је налазио и у нашој 
народној песми, коју је нарочито волео и ценио. По узору на народ-
ну песму, владика Николај је спевао Небеску литургију. Песма почиње 
словенском антитезом, карактеристичном врстом поређења:

Хај, шта се оно чује из даљине:
Дал су вјетри, дал су вихорови,
Ил шуморе горе јаворове,
Ил са земљом трава разговара,
Ил пјевају на небеси звијезде?

Нит су вјетри, нит су вихорови,
Нит шуморе горе јаворове,
Нит са земљом трава разговара,
Нит пјевају на небеси звјезде,



48 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

Но служи се света литургија
У небесном царству Христовоме.

Службу служи Јован Златоусте
И са њиме три стотин владика
[…]

Свети Сава је у песми приказан како клечи пред Исусом Христом, 
који му, милујући га, овако говори:

Како стоји сада Србадија:
Како стоји вјера у Србаља,
Јесу л Срби кано што су били
Или су се Саво измјенили,
Поју ли ми многе литургије,
Подижу ли многе задужбине.
[…]
[одговара Свети Сава]
„Нису Срби кано што су били.
[…]
Од тебе се лицем окренуше.
Господа се српска изметнула,
На три вјере оком намигују,
Ал ни једну право не вјерују,
Православље љуто потискују.

Из тог разлога Господ је дозволио помор, „ваши попустио“ и раз-
не несреће како би се народ српски поправио. После несрећа „Срби 
се Богу обратили, | Јединоме своме спаситељу, | Вишњем Богу и све-
томе Сави“ (Дух. лира, 98). Песма завршава славословљем Господу и 
Светоме Сави.

Подражавање народној поезији огледа се и у другим песмама, а 
оно подразумева употребу лексике из народних песама („литурђија“ 
(Дух. лира, 100), „неђељица дана“ (Дух. лира, 101), употребу вокатива 
у функцији основног падежа као обрасца наше народне епике: „Ал је 
један Боровићу Раде | Српске земље протонеимаре“ (Дух. лира, 102); „Да 
благослов даде, да цар скруши врага, | Обећа му царе многобројна бла-
га“ (ОП, 458), значење инструментала дато је у архаичним предлошко-
-падежним конструкцијама и облицима, нпр. „Већ лов лови Облачићу 
Раде | Са његови момци и хајдуци | Са његови хрти и огари“ (Дух. лира, 
112), што се односи и на локатив, у примеру „по манастири“ (Дух. лира, 
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112)), употребу скраћених облика номинатива множине (одсуство ин-
фикса): „Још уз расу шаље и штап један стари, | То цару бејаху од инока 
дари!“ (ОП, 458)), затим ијекавски изговор у песмама (в. нпр. песме 
Небесна литургија, Зидање Љубостиње, Зидање Враћевшнице) итд.

Најбогатија збирка црквених песама налази се у Охридском про-
логу, где је сваком празничном дану владика Николај посветио по 
једну песму. У тим песмама је најчешће представљен догађај везан за 
страдање мученика за веру хришћанску и православну, нпр. у песми 
посвећеној празнику преп. муч. Галактион и Епистима: […] Крштена 
сам ја од твоје руке, | Па ме узми са собом на муке! | Иако сам, брате, 
недостојна, | За свог Христа умрети сам вољна […] (ОП, 814).

Молитве на језеру представљају збирку песама у прози у којима је 
постигнут мисаоно-уметнички склад између дубине мисли и естетике 
књижевног израза. Према Павлу Зорићу, молитве у поменутој књизи 
Николаја Велимировића чине „ремек-дела у области песме у прози“ 
(Зорић П., према Пејчић 2019: 108). Николај Велимировић је „и песник 
у жанровском смислу речи. И то песник од врсте у каквој је Исидора 
Секулић препознавала па уздизала суштаствене духовно-естетске и ми-
стичне вредности“15 (Пејчић 2019: 110). Молитва у жанровском смис-
лу представља књижевни облик који Николаја Велимировића ставља 
у само средиште српског песништва. У свом „Осврту на Николајеве 
Молитве на језеру“ ава Јустин Поповић је о Николају казао: „Он је бого-
послани језик, који стоји над нашом душом и она се пламено и страсно 
исповеда Тросунчаном Владики светова. Он је стил, благодатно раско-
шни стил душе“ (Поповић 2013: 719). У књизи се животна искуства 
посматрају у контексту вере, па се тако лична перспектива прожима 
библијском:

ОСВРТ НА СОПСТВЕНИ ЖИВОТНИ ПУТ

Д е ч а ш т в о  и  р а н а  м л а д о с т
Учише ме старији, док бејах отрок, да се држим неба и земље, да 

не посрнем. Дуго остадох дете, и дуго се наслањах на поштапач што 
ми га дадоше (МНЈ, 29);

15 Песнички жанр молитве неговала је у српској књижевности Николајевог 
времена и Исидора Секулић. Мистицизам Исидоре Секулић изражен је у књизи 
Молитве у малој Топчидерској цркви, коју је Владета Јеротић назвао књигом завештања, 
поред још двеју књига (Ђакон Богородичине цркве и Његошу, књига дубоке оданости) 
(Пејчић 2019: 119). 
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О д р а с т а њ е  и  с а з р е в а њ е
Но кад вечност проструја кроза ме и осетих се странцем у све-

ту, небо и земља се преломише у рукама мојим као слаба трска.
Господе, снаго моја, како су немоћни небо и земља! Изгледају као 

двори од олова, а испаравају као вода на длану у Твоме присуству. Само 
својим рогушењем крију немоћ своју, и плаше неуку децу (МНЈ, 29).

З р е л о с т  ( с а з н а њ е  Б ож ј и х  и с т и н а )
Минуло је детињство моје, храњено страхом и незнањем, и иш-

чезла је нада моја у небо и земљу. Сада само у Тебе гледам и Твог се по-
гледа држим, колевко моја и васкрсење моје (МНЈ, 30);

Отужни су ми савети људских старешина и мудраца, – о како су 
ми отужни – од када Твоја мудрост затресе моје срце и мозак, Свети 
Боже (МНЈ, 41).

ЧОВЕК И ПРИРОДА (моле се Господу Богу)
Ја призивам и дрво и траву, и смоле и животиње, да заједно са 

мном вапију к Теби, свако својим језиком. Гле, сва створења потребују 
спасења, зато сва и треба да се здруже на молитви са човеком, вођом 
греха и вођом спасења (МНЈ, 54).

СЕЋАЊЕ – БИБЛИЈСКИ МОТИВ АДАМОВОГ ПАДА (употреба имперфекта 
бејах, бех појачава перспективу давног догађаја)

Једно једино сећање не избриши но појачај у мени. Не избриши но 
појачај у свести мојој сећање на ону славу, што имадох кад бејах сав с 
Тобом и сав у Теби, пре времена и времених обмана (МНЈ, 56);

Кад и ја бејах хармонично тројичан у светом јединству као што 
си Ти од вечности у вечност (МНЈ, 56).

Кад и ја знадох Тебе као што Ти знаш мене, и кад не бех помешан 
са тамом (МНЈ, 56).

Господу се песник обраћа користећи метафоре у вокативу: 
„Родитељу“ (МНЈ, 56), „Бесмртна Лепото моја“ (МНЈ, 57), „Господе 
Пребогати“ (МНЈ, 127), „Жељени“ (МНЈ, 137), „Једина Лепото моја“ 
(МНЈ, 57), „Мајко“ (МНЈ, 58), „Красото моја“ (МНЈ, 58), „мудрости 
моја“ (МНЈ, 122), „Најсјајнија Звездо“ (МНЈ, 67), „Пастиру мој“ (МНЈ, 
130), „Победниче“ (МНЈ, 60), „Многотрпељиви“ (МНЈ, 66), „Пратиоче 
мој“ (МНЈ, 148), „Свемилостиви“ (МНЈ, 66), „Снаго моја“ (МНЈ, 142), 
„Троједина Кито Цвећа“ (МНЈ, 148), „Утехо праведника и храбро-
сти мученика“ (МНЈ, 135), а када о њему говори, онда у номинативу: 
„Словесни Господ“ (МНЈ, 66), „Тросунчани Живот“ (МНЈ, 127) итд. У 
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Духовној лири Бога ословљава следећим речима: „Целуј Рођака, вели-
ког Госта“ (Дух. лира, 25), „Огањ вечни“ (Дух. лира, 25) итд.

ОБРАЋАЊЕ МУЧЕНИЦИМА ЗА ВЕРУ (с молбом да се моле за нас)
Мученици праве вере, молите се Богу за нас. Ваша вера прибли-

жила вас је сјајном престолу славе, окићеном зрачним серафимима и 
премоћним херувимима (МНЈ, 61).

ОДГОВОР НА ПИТАЊА О УЗРОЦИМА БОЛЕСТИ И СТРАДАЊИМА

Знаш ли, дете моје, зашто се затварају облаци онда, кад су поља 
жедна кише, а отварају онда, кад поља кишу не желе? Од злочина људи 
збуни се природа, и напусти ред свој.

Знаш ли, дете моје, зашто њиве понесу тешки плод утробе своје, 
а у лето дају јалову жетву? Зато што и кћери људске омрзоше на плод 
утробе своје, и убијају га у цвету (МНЈ, 66);

Знаш ли, дете моје, зашто се болести умножише и помори 
страшни? Зато што људи почеше сматрати, да је здравље отмица 
од природе а не дар од Бога. А што се отима с муком, с двојном муком 
мора се бранити (МНЈ, 66);

Душе свети, гле, како је подла душа моја! Како страшљиво крије 
плод Твој у себи, страха ради јудејскога, страха ради безбројне деце 
мрака, што их она намножи у себи из брака свога са светом (МНЈ, 81).

Служба или аколутија јесте црквени жанр који се састоји од сти-
хова који се певају на вечерњу и јутрењу (в. Енц. правосл.). У Духовној 
лири налази се Служба новомученицима српским, Седамсто тисућа на 
број пострадалих за веру православну и српско име од усташа у Другом 
светском рату. Молитвено обраћање Господу има озбиљан и узвишен 
тон, у којем се страдање невиног народа и, посебно, деце пореди са 
злочинством које је починио безбожник Ирод наредивши да се покољу 
сва деца у Витлејему, а уз Ирода се помињу и Нерон, Трајан и Дуклијан, 
познати гонитељи хришћана:

Мач дигоше на Те, Христе Боже благи,
Опише се крвљу Твојих следбеника.
Наследници њини, ћесари са крстом,
Са мачем под крстом исто наставише,
Седамсто хиљада муком уморише.
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Мач потежу безбожници, запињу лук
Свој да оборе убога и покољу оне
Који иду правим путем.

(Дух. лира, 129).

Џелате владика Николај именује лексемом крижари, чиме подсећа 
на то да су у питању крштене душе одметнуте од Бога: „Крижаше кри-
жари српске свештенике, | Крижаше им кожу, посипаше сољу“ (Дух. 
лира, 131). За њих користи и друге речи попут „главосеци“ (Дух. лира, 
135), док мученичку смрт праведника владика Николај у служби описује 
као ново крштење јер „крв праведна пере од грехова свију | И вид даје 
свету јачи од очију (Дух. лира, 131). Награда Божја је спасење душе: 
Радујте се сада, слободни од тека, | Духови бесмртни у бесмртном цар-
ству, | Бог праведно плаћа дела и недела. | Земљи повратисте што од ње 
зајмисте, | Рај и живот вечни духом наследисте (Дух. лира, 133).

Суштину вере владика Николај је излагао и тумачио у многим 
делима, али се чини да је она најдубље исказана у Молитвама на 
језеру, посебно у 32. молитви (Биговић 1998: 267): „Вера Те моја види, 
Господе. Она је светлост и даљновид очију мојих. Вера је моје осећање 
свеприсуства Твога …“ (МНЈ). У овој молитви јасно се види да је вера 
основна покретачка сила која целу човекову природу усмерава према 
Богу (Биговић 1998: 268). Исус Христос и Богородица су средишње 
личности поезије владике Николаја, „око којих се све мисли владичине 
јате“ (Најдановић Д. 2013: 754).

6. Беседе, проповеди, посланице, слова и сл.

У хришћанском смислу, беседа је словесни говор проповедни-
ка која служи да поучи и призове људе да помоћу божанских врлина 
испу не себе Богом.16 Беседа се у Охридском прологу даје у виду засеб-
не целине, а њоме се читаоци упућују на јеванђељске поуке уз давање 
примера из свакодневног живота којима се поменуте поруке приказују 
разумљивијим. Уз наслов „Беседа“ наведена је тема којој се беседа 
посвећује, нпр. „О наследницима царства кроз Христа Господа“, а по-
сле наслова, пре самог текста, даје се цитат из Светог писма, нпр. у 
„Беседи о узвишењу човека кроз Христа васкрслог“: „Превише свих 
поглаварства и власти, и сила, и господарства, и свакога имена што се 

16 Беседа је у раном хришћанству „држана после читања јеванђеља на литургији 
на тему јеванђелског чтенија (омилија), а у току великог поста поучавани су катихумени 
оглашени, који су се спремали за просвећење – крштење“ (Енц. правосл.).
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може именовати не само у времену садашњем него и у будућем. И све 
покори под ноге Његове“ (Еф. 1, 21).

Своју мисао владика Николај је исказивао мање-више у про по-
ведничкој и реторској форми, које су подразумевале критику, апологију, 
убеђивање, полемику, поређења, контрасте, алегорије, симболе итд.

Збирка беседа под насловом „Нове беседе под Гором“ алудира на 
Христову Беседу на Гори, изложену код јеванђелисте Матеја (Мт 5–7), а 
код јеванђелисте Луке у краћој верзији (Лк 6, 2–49) (Енц. правосл., под 
Беседа на Гори). Суштину Беседе на Гори чини „позив роду људском 
да помоћу божанских врлина испуни себе Богом и Господом Исусом 
Христом, да живи Њиме и ради Њега и у овом и у будућем веку“ (Енц. 
правосл., Беседа на Гори).

Беседу под Гором држи следбеник Христов свом верном народу. 
Збирку отвара беседа под насловом „Почетак“, којом се објашњавају 
речи из прве главе Јовановог јеванђеља. Овом збирком беседа владика 
Николај покушава да пружи одговор на два питања која учени људи ба-
рем једном у животу постављају себи: Шта је било у почетку? и Шта ће 
бити на крају?, али и позива људе да слушањем светог јеванђеља умире 
свој вечито гладан ум. Владика Николај истиче да је апостол Христов 
Јован у свом јеванђељу дао одговор на ова питања, а ми му морамо ве-
ровати. „Оно што је сазнао од Путовође, оно нам казује. А оно што је он 
чуо, чуо је од Онога, који је сам себе назвао Почетак; који зна одакле пут 
иде, јер је био на почетку пута, и зна куда пут води, јер је био на крају 
пута; и зна где је извор реке живота, јер је био на извору, и зна где се 
река улива, јер је био на ушћу“ (НБПГ, 10). Дакле, Реч је била у почетку, 
и Реч је почетак свега (НБПГ, 12). У Речи (Слову, Логосу) Божјој је по-
четак пута, и у Речи (Слову, Логосу) Божјој извор реке живота (НБПГ, 
12). „Ниједна наша разумна одлука не прелази у дело пре него се изрази 
речима. Не само да говоримо речима, него ми и мислимо речима. […] 
Реч претходи браку, а то значи и новом рађању људи […] И тако реч је 
у истини почетак људи и почетак свих људских радњи, послова и дела. 
Јасно је, дакле, и за ум наш, да је реч почетак свега у људском животу, 
и да кроз реч људи стварају све што стварају, и да без речи ништа међу 
људима није постало што је постало. А оно што је стваралачка моћ у 
човеку оно је стваралачка моћ и у васиони. И овде као и тамо реч је по-
четак и реч је медијум стварања“ (НБПГ, 15–16).

У беседи насловљеној „О великом имену“ владика Николај 
Вели мировић је описао суштину своје беседе, говорену „ма кад, ма 
где, ма коме“: „Моје одело, господо, казује вам већ каква је моја про-
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повед. Прастарог је кроја моје одело, прастара је и проповед моја. У 
једној речи изражена је сва моја проповед. То је опште-позната реч, 
у свима временима историје, у свима крајевима света, у свима срци-
ма, на свима језицима. То је име некога изнад нас“ (Бес., 5). У књизи 
под насловом Беседе објављене су беседе односно проповеди владике 
Николаја од 20-их до 50-их година прошлога века, међу којима, очеки-
вано, преовлађују теме поводом црквених празника (О сличности са 
Христом, о Васкрсу 1929. године, Беседа на Велики четвртак, 1936. г., 
Беседа на Велики петак, 1936. г., Пресвета мајка Божија у православљу, 
Љубљана 1926, На празник Покрова Пресвете Богородице, 1938, 
Прекрасна творевина Духа Светога, о Ваведењу 1931. г., Најомиљенији 
светитељ, Њујорк, Савиндан 1950. г.), затим теме које се односе на на-
ционалну историју српског народа (Чији си ти мали народе српски?, 
Манастир Раваница, о Видовдану 1939. г.). Ове теме, као и све остало 
у стваралаштву владике Николаја Велимировића, имају исти извор и 
увор, те се не могу строго одвојити (О две отаџбине, 1940; Дан тужне 
славе, о Видовдану, 1952. г. итд.). Беседе владике Николаја повезује са 
проповедима, које за разлику од беседа подразумевају уклопљеност 
у обред временски и просторно17, дубоко учење о вери и моралу (уп. 
Енц. правосл., под проповед). 

У беседи под насловом „О преображењу Господњем“ владика 
Николај Велимировић беседи о ћутању, истичући да ћутање и поштен 
рад представљају најчасније стање човековог духа, што ћемо илустро-
вати следећим цитатом: „Дугогодишње ћутање Господа као дрводеље 
у Назарету учи нас двојако: прво, да је поштен занатлија бољи од не-
поштена кнеза, и да поштеним напором треба себе да издржавамо у 
овоме животу; друго, да нико не треба да жури пре времена да буде 
учитељ других, но нека ради свој посао са непрестаним молитвама и 
размишљањима о Богу, докле га Дух Божји не покрене да отвори уста 
своја и другима даје савете“ (Бес., 38). Дакле, говор својствен човеку 
хришћанину мора бити словесан, искључиво говор у сврху спасења. 
Николајева беседа учи да се до њега долази ћутањем: „Хришћанско 
ћутање означава мир у души, у којој Христос влада. Кад су уста за-
творена а душа прикована за Христа, као Христос за Крст, прикова-
на свим мислима, свим жељама својим за Христа слатко га, онда је то 

17 „Проповедништво је у тесној вези са Светом литургијом, што га чини 
различитим од обичног говора, од предавања и беседа друге врсте, па чак и од 
мисионарских и других говора свештених лица“ (Енц. правосл., под проповедништво). 
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хришћанско ћутање. Од таквог ћутања душа се снажи, просветљава, 
препорађа, преображава и оживљава“ (Бес., 40).

Николај Велимировић је беседио и писао посланице о знаменитим 
људима, међу којима посебно место припада онима из српске славне 
прошлости, као што су светитељи, патријарси и краљеви српски (Свети 
Сава, краљ Милутин, патријарх Варнава, краљ Александар Ујединитељ, 
Петар II Петровић Његош и др.), научници, писци, војници, народне 
вође (Михајло Пупин, Никола Пашић, Јован Дучић и др.). Поред књиге 
посвећене Његошевој поетици и религиозности, владика Николај је и 
другде о Његошу говорио и писао. У Његошу је налазио извор своје 
поетске инспирације. Његошеве мисли и дела владици Николају 
Велимировићу биле су сасвим блиске јер је код обојице владика вера у 
Бога бивала изнад свега, а вера у нацију и човечанство – неодвојива од 
ове прве.

7. Текстови владике Николаја Велимировића у збирци васпитних 
примера Најбољи васпитач протојереја Живана М. Маринковића

Живан М. Маринковић (1899–1976), ректор Богословије у При-
зре ну, припадао је генерацији српских богослова који су између два 
светска рата, у времену када се наслућивало поновно велико страдање 
народа, оријентацију и сигурност за идентитет у кризи налазили у 
српској духовној традицији – светосављу. У закључку свога текста 
под насловом „Духовна величина Св. Саве и његов значај за идеоло-
шку оријентацију нашег народа“, Маринковић је изнео гледиште о путу 
народног препорода: „Што је тама на хоризонту гушћа, то се чвршће 
држати светосавског пута“ (Шијаковић 2019: 119). Вођен бескрајном 
љубављу Божјом, Маринковић је светосавски идеал личног спасења и 
бескрајном служењу народу применио у књизи Најбољи васпитач, с 
њеним поднасловом „Збирка васпитних примера“.

У уводном делу своје књиге Ж. Маринковић истиче значај 
„доживљаја или примера у духовно-моралном изграђивању човекове 
личности и избору животног пута“, нагласивши да је код нас на такве 
примере први обратио пажњу и почео да их скупља блаженопочивши 
епископ жички Николај. „Он их је обилато користио у својим беседама 
и многобројним написима по листовима и часописима“ (Маринковић 
1995: 4). При састављању ове збирке, протојереј Ж. Маринковић је ко-
ристио неколико познатих дела владике Николаја, претежно текстове 
објављене у Малом мисионару 30-их година прошлога века.
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Текстови и цитати из дела владике Николаја који су коришћени у 
овој књизи имају васпитно-моралну сврху, у којима се описују догађаји 
везани за народ или појединца чији грехови, страдање или врлине који 
се приказују треба да послуже осталима као наук о постојању Божје 
истине и правде. Реч је о текстовима у којима се осуђује похлепа за 
новцем, која даље води у злочине, затим у којима се говори о осве-
ти Господа за оне који краду и закидају на мери, упућујући на речи 
Господње: „Каквом мером мерите, онаквом ће се вама мерити“ (Мт 7, 2) 
(„Закидао муштеријама на мери, а Бог закидао здравље његовој деци“), 
потом у којима се објашњава смисао Божјих заповести (нпр. „Не поже-
ли ништа туђе“), о исцељењима у манастирима, о делима милосрђа итд.

У тим текстовима користе се метафоре, поређења, изреке и сл. 
из свакодневног живота како би се поступно, на што једноставнији на-
чин, докучили општи појмови и сазнања о Божјем присуству и нашој 
припреми на спасење, што је основна порука тих написа. Издвојићемо 
следеће примере поменутих метафора, наводећи цитате којима се 
илуструју њихова значења:

Живот је путовање, односно пут којим човек хода
„У Богу је кључ тајне нашег почетка и нашег краја. У Њему је 

смисао и циљ нашег животног путовања, као што је у Њему кључ свих 
тајни неба и земље, свега што је било, што јесте и што ће бити. – Рука 
Божја води сваког ко се роди“ (владика Николај Велимировић, према 
Маринковић 1995: 8). Пут се завршава доласком пред Бога: „Бог је на 
крају пута“ (Исто: 40).

Вера је највише знање
„Хришћанска вера је највеће, најважније и најпоузданије знање 

од свих других знања. Према томе и наука вере јесте наука над наукама. 
Као што је Бог над свима људима, тако је вера Божја над свима оста-
лим знањима и учењима људским (владика Николај Велимировић, пре-
ма Маринковић 1995: 10). Вера и Божја егзистенција је изнад било којег 
људског знања, културе, науке, технике и уметности. „Наша цивилизација, 
наша најгордија реч, ништа друго није до прошња хлеба и тебе. Тебе и 
хлеба, хлебодавче! Наша цивилизација копа многе бунаре у пустињи, да 
би напојила жедне. Но ако ти не сиђеш у те бунаре, и бунари ће бити 
жедни, а камо ли они који стоје око бунара са препланулим језицима …“ 
(Исто: 40).
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У поглављу књиге у којем су изнета мишљења познатих ми-
слилаца о томе шта је Бог, Ж. Маринковић је одабрао делове из књиге 
владике Николаја Речи о свечовеку, у којој владика Николај Господа 
описује придевима којима покушава да искаже његову суштину, тј. 
немогућност његове спознаје узроковане човековом несавршеношћу и 
ограниченошћу.

Бог је за човека ванимени
„Ћутање у твоме присуству ближе је истини твога имена но ма 

која реч. И кад ти кажемо ти, не говоримо пуну истину, јер те дели-
мо од себе. И кад те са ја ословимо, не говоримо пуну истину, јер те 
мешамо с нама, временим и бројним. А кад те именујемо са он, ми те 
удаљавамо од себе не разумемо ништа, и очајавамо као дављеници у 
чамцу крај једне обале океана, очекујући спас с друге обале“ (Николај, 
Маринковић 1995: 40).

Бог је ванвремени и Бог је ванбројни
Николај Велимировић користи речи, као у овом случају придеве, 

којима додаје антонимски префикс за означавање особина које нису 
својствене човековој и материјалној природи.

И вуци сити и овце на броју18

Божји промисао по којем се све у свету одвија владика Николај 
ставља изнад свих оних научних заблуда које упориште не налазе у вери 
и хришћанству. Да је Дарвинова теорија еволуције неодржива, владика 
Николај потврђује примером оваца, слабих и питомих животиња, које 
су се до данас одржале упркос научним тврдњама еволуциониста по 
којима су у суровој и дугој борби за живот остале само јаче, окретније 
и сналажљивије животиње, док су овима супротне током еволуције 
истребљене. „Промисао Божји управља светом, подржавајући слабијега, 
сузбијајући јачега, и одржавајући при том чудесну хармонију живота, 
тако да су и вуци сити и овце на броју. Потврду овога светога и благога 
Промисла јавио је Спаситељ говорећи: ’Ниједан врабац не може пасти 
на земљу без Оца вашега’“ (Мт 10, 29) (Николај Велимировић, према 
Маринковић 1995: 54).

18 Народна изрека и вуци сити и овце на броју детаљније је анализирана у оквиру 
посебног одељка књиге (8.3).
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Изобличавање богоборних антиизрека
Народну изреку има Бога неко је у народу преиначио у израз 

нема Бога. Владика Николај је за значење ове антитезе нашао семан-
тички подеснији израз: „Немам Бога“. „Онај ко тврди да ’нема Бога’ 
тиме не доказује да Бог заиста не постоји, него само о себи пружа 
уверење да он нема Бога, а тиме сведочи да са њим нешто није у реду, 
да му недостаје унутрашње духовно чуло којим се Бог осећа и види. 
Зато таквоме треба рећи:

„Погрешно говориш, пријатељу, да нема Бога. А правилно ћеш 
рећи ако кажеш: немам Бога. Јер ти сам видиш да остали људи око тебе 
осећају Бога, па зато и говоре: има Бога. Није, дакле, да нема Бога, него 
ти Га немаш.

Погрешно говориш, као болесник који би рекао: нема здравља 
у свету. Он може само рећи не лажући: немам ја здравља“ (Николај 
Велимировић, према Маринковић 1995: 64).

Језик као дар Божји
Човеков језик, будући да је од Бога дарован, омогућује човеку да 

словесно мисли и говори, односно да служи обема људским појавностима 
– телу и души. А пошто је душа претежнија од тела, снага језика свој 
врхунац постиже управо у сфери духа, чему је примарно овај Божји дар 
и намењен. Владика Николај језик оцењује као најдрагоценији Божји 
дар, молећи се за оне грешнике који многоглагољивошћу обраћају тај 
дар „у јевтин песак“ (МНЈ, 55). За оне који празнослове владика Николај 
употребљава синегдоху „лажна уста“ (МНЈ, 55). Када пост уђе кроз ум 
човеков, он мора ући и у језик, а то значи да језик „одучи од бескори-
сних прича и да уздржано говори само оне речи, које крче пут доласку 
Твоме“ (МНЈ, 69).

О језику спрам вере хришћанске владика Николај је писао доста, 
али не тако што је језику као засебној теми посветио одређени чланак, 
већ у склопу других важних тема, као што је брига о души и спасењу. 
Владика Николај је упозоравао на то да се мора пазити на речи како 
се човек не би огрешио и због каквих изговорених речи изгубио душу 
своју. Дакле, брига о души подразумева подједнако и бригу о језику:

„Ако је душа моја рањава, свако зло светско одјекиваће у њој. И 
људи ће ми се смејати, и наваљиваће све јаче са својом виком.

А заиста неће ми нахудити злореци људи, ако је језик мој забора-
вио изговарати зле речи“ (МНЈ, 70).

О томе да је језик огледало душе говори следећи цитат:
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„Нити ће моћи гневом одговорити на гнев, ако је гнездо гнева у 
мени испражњено, те нема шта да се буди. Нити ће ме страсти људске 
заголицати, ако су страсти у мени претворене у пепео“ (МНЈ, 70–71).

8. Приповетка (кратак роман) Касијана

Касијана владике Николаја Велимировића је широко познато 
дело, које се деценијама чита, објављује у новим издањима и штампа у 
све већим тиражима. Дело је невеликог обима, у којем је лепим припо-
ведачким стилом и негованим српским језиком „изложена и премудро 
објашњена ’наука о хришћанском поимању љубави’, како гласи њен 
поднаслов“ (Буловић, И., Кас., 3). Дело је тако јасно и лепо написано 
да му, према речима Иринеја, епископа бачког, „не треба ни предговор 
ни препорука“ (Исто). Приповетка Касијана, која има поднаслов Наука 
о хришћанској љубави, настала је у емигрантској фази владичиног жи-
вота и стваралаштва, када је после Другог светског рата одлучио да се 
по ослобођењу из логора Дахау, у којем је био утамничен заједно са 
српским патријархом Гаврилом Дожићем, не врати у отаџбину, у којој 
је већ зацарио комунистички режим, већ оде у Енглеску, а потом у 
Америку, где ће остати до краја живота. Тамо је настало дело Касијана, 
а у њему се могу назрети и протумачити одређени појмови и концепти 
који се односе на владичино стање у туђини, иако о томе експлицитно 
нема помена у роману. У средишту идејног плана налази се веза, са-
вез, завет између Бога и човека, који се упркос личним неприликама, 
разочарањима и сличним слабостима које прате људско биће не може 
прекинути. Такође, у роману је наглашена на двама местима благодар-
ност Богу за слободу коју је, уз Божју помоћ, извојевао српски народ. 
Можемо претпоставити да се новој слободи, која се према Божјем про-
мислу мора догодити, надао и владика Николај пишући ово дело у из-
гнанству.

Појава владике Николаја Велимировића у српској књижевности 
и култури у првој половини 20. века имала је далекосежан значај по 
српску културу и духовност. Време од краја 19. и почетка 20. века у 
српској култури је означено као доба еманципације човека и његових 
права, што је на глобалном плану попримало елементе неконтроли-
сане и необуздане слободе. Р. Биговић (1998: 19) ту слободу и морал 
оцењује као бешчашће, које је разарало личност, породицу, морал, шко-
лу и све националне институције. Појава владике Николаја и његовог 
дела означила је супротстављање секуларизму управо инсистирањем на 
светосавској цркви, тј. на јединству цркве, народа и државе. У том све-
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тлу треба разумети значај Касијане – као аутентични одраз српске духов-
ности отелотворен у форми краћег романа у српској књижевности. Да 
је реч о теологу нарочитог књижевног дара и интелекта, потврђује оце-
на Јована Скерлића изнесена у критици поводом објављивања студије 
Религија Његошева (објављивана у наставцима у часопису Дело). Сам 
Скерлић овог писца смешта у ред теолога посвећених књижевном раду, 
сврставајући га на идејном плану и по приповедачкој умешности у ра-
ван с великаном српског реализма Светоликом Ранковићем (1863–1899). 
И заиста, поређење с Ранковићевим реалистичким приповедањем, који 
је такође по образовању богослов, може се можда и више него у ма 
ком другом делу односити управо на Касијану. У једном погледу то је 
због тога што је у овом делу највише до изражаја дошао приповедачки 
начин излагања, што се примећује у фабули и композицији дела, на-
равно уз другачију организацију сижеа и комбиновање жанрова, као 
одлике модернијег приступа у књижевности својственог књижевној 
епохи његовог времена, а у другом погледу то је приказивање личности 
у развоју, као поступак по којем јунак на крају приповетке није онакав 
какав је био на почетку. Сукобе и ломове унутар човека Ранковић је, као 
и владика Николај, описивао користећи средства психолошког романа.

Фабула Касијане није измишљена прича, већ је то потресна повест 
о духовном преображају девојке Јуле, „повест о победи духовне лепоте 
над духовном ругобом, светлости над тамом, добра над злом, врлине 
над грехом, живота над смрћу, Бога над сатаном“ (Буловић, И., Кас., 
3). Формалну структуру односно композицију романа или приповетке 
чине два текста, чије се ауторство приписује двема личностима, при 
чему се њихово читање остварује у реалном приповедачком времену, са 
одређеним лицима и на одређеном месту (прво, другог дана путовања 
из Сарајева у манастир Милешева, а друго, у самом манастиру). Фабула 
је прстенасто организована тако што се у роману догађаји описују у 
двама текстовима из двеју временских перспектива и перспектива двају 
аутора. Други уметнути текст је писаније оца Калистрата о монахињи 
Касијани, сачињено у форми стослова названог Стослов хришћанске 
науке и љубави. Такође, и овај текст дат је као верно писаније оца 
Калистрата, које из угла главног приповедачког времена чита, пред 
присутним гостима из Сарајева, тадашњи игуман манастира Милешева. 
Приповедачка перспектива главног аутора (владике Николаја) својом 
фабулом уоквирује поменута два текста. Управо први и завршни део 
уоквирују причу саткану од приповедања исказаног двама текстовима, 
који се читају јунацима романа. У првом одељку, који носи наслов 
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Увод, приповедање је фабуларно представљено. Реч је о путницима 
ходочасницима који су се у два ландау фијакера упутили из Сарајева 
у манастир Милешева. Разлог њиховог путовања је испуњење завета 
датом Богу „да ће у случају српске победе над Аустријом поћи у овај 
манастир, и над гробом Светога Саве принети благодарност Господару.“ 
Касијана, дакле, почиње истицањем завета, као кључног појма у 
поимању везе односа између Бога и људи (у посебном смислу, завет 
означава однос између Бога и људи који се склапа ради старања Бога о 
човеку и обавеза човека у односу према Богу (Енц. правосл.)):

„То су били људи познати и уважени, који су са уласком српске 
војске у Сарајево ослобођени из тамница, надживевши мно-
ге хиљаде своје православне браће из Босне, која кончише свој 
живот страдањем и мучеништвом за своју веру, име и слободу.
Било их је свега дванаест, међу којима и четири госпође.“

До манастира су путовали три дана, а другог дана увече – док 
су за једним столом седела три угледна путника: Павле Сарајлија, од 
знаменитог оца Јове Сарајлије, трговца тканинама и свилом, доктор 
Петар Сумрак, стари лекар сарајевски, а трећи Марко Кнежев, нацио-
нални радник и добротвор – Павле Сарајлија се обратио сапутницима, 
истичући завет који је примио од свога оца:

„Ми сви имамо један заједнички циљ на овом путовању, а то је да 
испунимо свој завет у време преживљених ратних ужаса и при-
несемо благодарност Господу Богу за даровану нам слободу. Али 
ја имам и један посебан задатак, који ми је завештао мој покојни 
отац. Вама свима, као и целом Сарајеву, познато је име монахиње 
Касијане, иначе зване грбаве Јуле. Отац мој, који је био близак 
пријатељ са оцем њеним, оставио ми је овај рукопис о грбавој Јули, 
и пред смрт наредио, да га, кад будем могао однесем у манастир 
Милешево и тамо придружим неком писанију оца Калистрата, на-
шег домаћег духовника. Рано је још поћи у постељу, па ако жели-
те, ја ћу вам тај рукопис мога оца прочитати.“

Опет писац истиче реч завет, напомињући када се он сме објавити 
и испунити, као и постављање услова за то.

„Забрањујем да се ово објављује пре моје смрти и свршетка 
аустријске владавине над Босном, што ће обоје, с Божијом помоћи, 
ускоро једно за другим следити. То је мој завет моме сину Павлу 
или његовим потомцима“ (Јово Сарајлија).
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Дакле, један исти завет повезује две личности, а то је њихова оба-
веза да испуне оно што је пред Господом обећано уколико им се услиши 
молитва за окончање аустријске владавине над српским народом.

Завет у значењу ’обећања’ подразумева у свим контекстима везу 
између Бога и човека, јер се под заветом датим човеку свакако подразу-
мева обећање пред сведоком, а то је Господ. У значењу блиском поме-
нутом користи се синтагма дати реч, што ћемо илустровати следећим 
контекстом:

„Нана је седела крај њене постеље и причала јој о старом добром 
времену, када је дата реч више вредела него сада писана хартија, 
и када је човек човеку давао на реч у четири ока стотине дуката у 
зајам, и када се није знало ни за неверство у браку нити за развод 
брака, и када су жене рађале по дванаесторо деце“ (Дани промене).

Главна јунакиња овог романа – грбава Јула, после неуспелог 
покушаја да убије младожењу који ју је изневерио и погазио обећање 
да ће се њоме оженити, постепено упија речи које јој отац Калистрат 
упућује и полако се преображава, усмеравајући сву своју љубав ка 
Христу. 

Преломни догађај у данима преображаја „грбаве Јуле“ од 
богохулитељке ка богоугодници био је онда када се гоњена буром у 
души, са својом наном, нашла у манастиру Милешева, желећи да се по-
клони гробу Светога Саве и посети игумана манастира, оца Калистрата. 
Тамо је грбава Јула добила призив да остане у манастиру. Пошто јој је 
нана напрасно умрла, после четрдесетодневног помена јавила се Јули на 
сну и казала: „Ти ћеш ту живети до краја. Слушај оца Калистрата. Мени 
је добро“ (29). Ове речи узете скупа, које је у сну чула Јула од своје нане, 
такође имају форму завештања будући да долазе од родитеља, чија се 
воља не сме довести у питање.

Глагол венчати се (са допуном за Цара) означава такође испуњење 
оданости према Богу исказаној у чину монашења. „Баш кад се навр-
шило три године од Јулиног бављења у манастиру, старац Калистрат 
обу че Јулу у монашку расу пред гробом Светога Саве и надену јој име 
Касијана … Венчана [си] за Цара и то за Цара над царевима“ (30–31).

Истом семантичком пољу припада глагол заклети се у значењу 
„обавезати се на нешто, јемчити (речју, вером и сл.)“:

„Они који ходе светским путем, нису се заклели да ће тим путем 
ићи до смрти, а монаси су се заклели ићи прописаним монашким 
путем до смрти. Отуда светски људи када доживе разочарења на 
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клизавом путу своме, могу се покајати и ступити на бољи пут што 
води у живот вечни.“

Глагол заветовати се употребљен је у значењу „обавезати се на 
нешто, заклети се“:

„Било је и девојака удавача, које су се, по старом обичају заветова-
ле послужити Богу и Светоме Сави неколико месеци пре венчања 
ради благослова. Ове девојке радиле су у манастиру као пчеле: 
прале цркву, копале у башти, музле овце и краве, храниле живину, 
чистиле конаке, шиле, везле, ткале, кувале“ (Кас., 26).

Слично значење као глагол заветовати се „обавезати се на ода-
ност, служење (Христу)“ реализује и глагол приљубити се (са допуном 
уз Христа):

„Ко ће ти пружити руку у тами и осамљености? Једини Христос Чо-
ве кољубац, ако си се била за живота уз Њега приљубила“(Кас. 88).

Последња, седма глава романа, која носи наслов „Свака тајна 
бива јавна“, уоквирује роман морално-религијским епилогом у чијем 
је средишту преображај другог јунака, узрочника првобитног духовног 
пада грбаве Јуле, сада доктора Сумрака, једног од путника ходочасни-
ка. Изненада је једног јутра у соби унутар манастирских зидина нађен 
мртав. У његовој соби нађена су два писма, једно на име Павла Сарајлије, 
а друго на име оца игумана. У писму упућеном Павлу Сарајлији он је 
открио своју личност и изразио покајање. У њему је оставио сведочан-
ство да је, осетивши крај живота, сишао да умре покрај Јулиног гроба. 
Ово писмо завршава се завештањем:

„Преко тебе завештавам сву своју имовину манастиру Милешеву, 
овоме манастиру Светога Саве и мати Касијане“ (Кас., 91).

Глагол завештавати има значење „обавезивати некога да испуни 
одређену жељу“.

У писму упућеном оцу игуману он моли за опрост и моли за 
испуњење жеље да се његово тело плитко погребе изван зидова, покрај 
реке Милешевке.

Концепт ’заклињање, заветовање, завештање’ у роману Касијана 
владике Николаја Велимировића представља средишњу везивну компо-
ненту у опису карактера ликова, њихових унутрашњих, психолошких 
доживљаја, као и међусобних односа на путу њиховог индивидуалног 
преображаја. Овај концепт владика Николај је дефинисао у делу Азбука 
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истине, где је под словом З издвојио управо завет: „Завет је драговољна 
обавеза. Завет представља два заветодавца, једнога који даје и другога 
који прима. Један заветодавац који се обавезао завет дати је Бог, а дру-
ги заветодавац који се обавезао испунити све услове примања је чо-
век.“ Као што нам је анализа на материјалу романа Касијана показала, 
схватање концепта ’завет’ којим се означава поменути однос између 
Бога и човека усмерава семантичку реализацију лексема које припадају 
семантичком пољу ’обавезивање (на нешто), заклињање, заветовање’.

9. О српском народу и његовом језику

Вера, која се налази у основи стваралаштва владике Николаја, 
представља пут не само личног већ и спасења народа коме припада, као и 
читавог човечанства. Пишући своја дела на српском језику и афирмишући 
културу и духовност Срба кроз веру и славу Творца, владика Николај је 
уздигао српски језик до духовних висина на које су га раније уздизали 
великани српске писмености. Иако питању језика владика Николај није 
посветио посебну књигу или пак већи одељак, његова промишљања о на-
роду и његовој култури уопште, где спада и његов језик, неодвојива су од 
владичиних мисли о духовности и православној вери.

Целокупну историју српског народа владика Николај назива 
крштеном историјом. То је хришћанска историја у којој се све дешава 
по Божјем промислу. Судбина српског народа је истоветна Христовој 
судбини, у којој српски народ пролази кроз страдање, понижења, али 
истовремено и кроз прослављење и васкрсење (Биговић 1998: 357).

Ако се о језику говори и мисли из угла појединачних народа и 
нација, историја нас учи да је право на матерњи језик неодвојиво од 
права на сопствену народност и културу. За многе народе, а за српски 
народ посебно, борба за језик неодвојива је од борбе за тело и борбе 
за душу. Тежњу сваког народа, а нарочито оних слабијих и бројчано 
малих, за физичким и духовним опстанком у светској историји влади-
ка Николај сматра праведном и по вољи Божјој. Вољи и сили моћника 
који се уздају само у своју силу и снагу, што је у концепту ничеовског 
натчовека добило и своје философско објашњење и афирмацију, влади-
ка Николај супротставља свечовека, тј. Сина Бож(и)јег, који је одредио 
наш идеал овим речима: „Јер који се уздигне, понизиће се, а који се по-
низи уздигнуће се“ (Д. Срб., 21). Већ пола века пре него што је владика 
Николај писао о односу натчовека и свечовека, немачки философи „су 
распиривали фанатичну пропаганду једне сулуде идеологије, да мали 
народи немају права на самостално постојање. […] То није истина, и ми 
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не желимо да прихватимо ову немачку теорију. Она је лажна и зла у сва-
ком погледу. […] Када се прихвати мишљење и када се каже да велика и 
снажна држава има право да господари над малим суседним државама, 
онда се прећутно каже и прихвата мишљење да један јачи човек, исто 
тако поседује право да господари над слабим човеком“ (Д. Срб., 20). 
Незнабожачка идеја је натчовек, хришћанска идеја је свечовек (Исто, 
29). Као што нема малих и мање вредних народа, тако се не сме прихва-
тити такође лажна теза о томе да има малих језика који, тобоже, треба 
да устукну пред великим језицима. Бројни су примери из српске про-
шлости на којима се лепо види шта се све језиком могло постићи и како 
је језик односно народно уметничко стваралашштво на српском језику 
сачувало не само народ српски кроз векове ропства, већ и сам српски 
језик на којем су дела стварана. У вековима ропства и беспомоћности 
нашег народа, угњетавање његовог тела оживљавало је његову душу 
(Исто, 16). О томе најбоље говори ова стара српска изрека: „Моје тело 
припада Турцима и псима, али моја душа је моја“ (Исто, 17).

Српски језик и његово писмо ћирилицу владика Николај је увр-
стио међу осам драгоцености које ваља спасавати. Њих је навео овим 
редом, сасвим у духу православног хришћанства (ДП, 91):

1.  спасавајмо своје душе јер онај који „нимало не брине о својој 
души, а хоће да води народ, тај ће одвести у пропаст и себе и 
народ;“

2.  спасавајмо нашу православну веру „од утицаја туђих вера и сек-
та“;

3.  спасавајмо име српско, „са свим моралним и културним 
садржајем тога великог и завидног имена“;

4.  „спасавајмо српску браћу и сестре од мешовитих бракова, и 
јадну децу из мешовитих бракова“;

5.  „спасавајмо српски језик од нових филолога“;
6.  „спасавајмо ћирилицу“;
7.  спасавајмо јединство српског народа од политичких партија, 

„који се више уздају у чету, него у армију“;
8.  спасавајмо сваког брата и сестру у невољи, „да се нико од Срба не 
може пожалити и рећи: Видех свет, али не видех брата у свету“.

Промишљајући о положају и месту српског народа међу другим 
народима и културама, владика Николај разликује две димензије тога 
положаја. Прва је земљописна, тј. географска, према којој се Балкан 
на којем Срби живе налази између Истока и Запада. Друга димензија 
је идејна сила која „спасава Балкан да не буде и идејно [као што је 
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земљописно] између, него га уздиже изнад Истока и Запада“ (ИЗ, 7). 
Та идејна сила јесте вера православна. Уколико се, не дај Боже, Балкан 
удаљи од ње, тј. уколико се не буде дигао изнад, Балкану прети пропаст 
и смрт (в. ИЗ, 7), о чему говоре и ове речи:

Судбодавац Бог одредио је Балкану место изнад Истока и Запада. 
Да ли ће Балкан разумети и прихватити ту промисаону судбу или ће 
бити смрскан као орах између чекића и наковња? То питање не треба 
да дâ сна ни једном Србину, докле год Србин не даде правилан одговор: 
Да, Господе, примам оно што ми Ти нудиш, а одбацујем оно што ми 
Твоји противници са Истока и Запада нуде (ИЗ, 19).

У беседи изреченој на Видовдан 1939. године у манастиру 
Раваница, владика Николај Велимировић је у родољубивом тону дао 
одговор на питање: „Чији си ти, мали народе српски?“ Владика Николај 
је искористио свима познато питање које су нам, као деци, постављали 
старији при сусрету и упознавању, а које гласи: „Чији си ти, мали?“. 
Када се ово питање преобрази у питање целој нацији, оно ће гласи-
ти: „Чији си ти, мали народе српски?“ У овом питању садржане су две 
чињенице: једна је да народ српски некоме припада и да он од некога по-
тиче, а друга је да је у питању (још увек) мали народ српски. То питање 
постављали су наши пријатељи и савезници у Првом светском рату, када 
се српски народ жилаво борио против неколико Голијата истовремено. 
То питање сада поставимо себи да бисмо себе боље упознали, „и кроз 
то познање разведрили се и охрабрили, оснажили и сложили“ (Бес., 69). 
Одговор први је да смо деца Божја, и то је оно што нас спаја са Богом 
и са свим осталим народима. За владику Николаја, Србима је „судба 
доделила почасну улогу да буде главни носилац Хришћанства у свету. 
Ми смо чланови велике породице словенске, која је кроз многе векове 
бурно чувала стражу на капијама Европе, да племена друге расе и друге 
вере не би узнемиравала крштену Европу у њеном мирном развијању 
и напредовању. Ми смо народ крштени, народ христоносни“ (Бес., 69). 
Иако по својој бројности српски народ спада међу мале народе, „њихов 
живот и њихова историја представљају филигран дело од неисказане 
хармоније и красоте“. А за то „имамо да благодаримо своме духовном 
родоначелнику и оцу светитељу Сави, који није дозволио да ни страни 
књаз ни страни папаз управља животном судбом српског народа, него је 
установио трећу власт – националну, и за државу и за цркву“ ( Бес., 70). 
Српски народ је после Косова „живео на свом огњишту без слободе, у 
својој земљи под туђином, без земаљског царства и без земаљског сјаја 
[…] Ти сељачки преци наши, преодевени из везених долама у кудељу и 



67II. Писано стваралаштво владике Николаја Велимировића …

сукно, с уздахом су гледали Косово, не као у долину, него као у планину. 
Са те планине народ је очекивао потоке бистре воде, да му опере ране и 
сузе; да му запоји дух и душу; да га надахне небесним надахнућем, да 
би се одржао и све издржао. И заиста, народ се одржао и све издржао, 
благодарећи Косову и цркви. Црква му је била тумач Косова, а Косово 
тумач свега што се догодило пре и после пропасти земаљског царства 
српског“ (Бес., 71).

Српски језик у југословенском контексту 
и разрада идеје свечовека

Истичући уверење „да све хришћанске цркве имају довољно ло-
гичног заједничког основа, на коме могу да ставе себе раме уз раме 
на истом раду, истој мисији и истом добротворном послу“, владика 
Николај је навео као природно то што Срби, Хрвати и Словенци „који 
су једна и иста нација по језику, крви и судбини […] желе да се отресу 
аустро-угарског јарма и створе једну недељиву државу са слободном 
Србијом и Црном Гором“ (Д. Срб., 52). Чињеница је да је главни носи-
лац те идеје била Србија, која се „преко сто година, са истим жаром и 
заносом, упорно и храбро борила, како за национално ослобођење, тако 
и за југословенско јединство. У тој борби српски народ се уздигао изнад 
свих догматских разлика у деловању између православне и католичке 
цркве, и чврсто се ослањао само на оно што их приближава и уједињује“ 
(Д. Срб., 52). Афирмација народног језика кроз књижевноуметничко 
стваралаштво давала је подстрек културном јединству. Таквих кул-
турних прегалаца било је и на православној и на римокатоличкој 
страни. Римокатолички свештеник Андрија Качић Миошић писао је 
подражавајући српску народну поезију, наш Доситеј Обрадовић такође 
је, пишући народним језиком, заступао идеју народног јединства 
Јужних Словена. „Лукијан Мушицки, православни епископ, такође је 
био сав предан српској и словенској ствари. […] Шундић, православни 
свештеник, био је читан радије него други бољи писци само зато што 
је био инспирисан идејом националног јединства. Он је отишао толико 
далеко у свом изједначавању Срба и Хрвата да је једну од својих књига 
штампао упоредо на оба писма, ћирилицом и латиницом заједно, а неке 
друге само латиницом, иако је био православни свештеник. […] За вре-
ме првих четрдесетак година 19. века, идеја југословенског јединства 
је толико била стварна, да је православни патријарх у Карловцима 
могао да устоличи бана Јелачића, прослављеног бана Хрватске, са 
једногласним одобравањем целога католичког свештенства“ (Д. Срб., 
54), а католички свештеници Загребачке надбискупије су 1848. годи-
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не на одржаној конференцији издали резолуцију у којој се налазила и 
одлука о употреби црквенословенског језика у богослужењима Јужних 
Словена у Католичкој цркви (Д. Срб., 54). Затим, римокатолички све-
штеник Фрањо Рачки „био је велики присталица идеје уједињења, и 
настојао да уведе ћирилицу међу Хрватима“ (Исто). Владика Николај 
као најславније поборнике јужнословенског националног јединства 
издваја Петра II Петровића Његоша и римокатоличког бискупа Јосипа 
Штросмајера. „У свим својим делима Његош је дао честитога израза 
својој тузи и горком очајању што религиозне разлике сеју семе раздора 
међу Словене, браћу у језику и крви, раздвајају у посебне нације и тако 
несрећне болују и страдају једне без других“, на шта упућују његови 
познати стихови: „Не пита се ко се како крсти, | већ каква му крвца грије 
прси. | Чије га је млјеко задојило“ (Исто, 55–56). Његош је „веровао у 
крајњи тријумф разума и правде Божје на земљи […] Његова симпатија 
ширила се, сасвим природно, у концентричним круговима: од Српства 
ка Југословенству, од Југословенства ка Словенству, од Словенства ка 
Човечанству“ (ОЗЉ, 41).

Уочи почетка Другог светског рата, у видовданској беседи 1939. 
године изреченој у манастиру Раваница, владика Николај Велимировић 
је казао да се наша слобода помрачује неслогом коју потпирују наши 
непријатељи туђини. Привржен вери у јединство Јужних Словена, вла-
дика Николај Велимировић каже и ово: „ Није ли боље да представљамо 
малу али слободну целину, него да постанемо део туђе империје? Није 
ли боље с братом Хрватом живети у својој скромној кући, него у палати 
туђинској?“ (Бес., 72). Касније, у делу „Српски народ као Теодул“, вла-
дика Николај је о Југославији писао овако: „Југославија је представљала 
за србски народ највећу забуну, најтеже грчеве и најсрамније понижење, 
које је он икад доживео и преживео у својој прошлости“ (Теод., 97). Даље, 
каже и ово: „Карађорђе није имао у свом плану ову и овакву Југославију 
какву су створили његови крунисани потомци, него хетерију (друштво, 
заједницу) православних народа на Балкану“ (Теод., 97).

Ако се сагледа целокупно дело и рад владике Николаја Вели-
мировића, приметиће се да је његов духовни развој снажно обележила 
судбина његовог народа коме је служио исто онако као што је служио 
Богу. У првој својој фази, Велимировићева мисао је повезана са тежњама 
српског народа за ослобођење и уједињење у заједничку државу Јужних 
Словена. Развијајући идеје Његоша и Достојевског, Велимировић је до-
шао до сазнања и представе о свечовеку као основном принципу свог 
панхуманизма. Касније, када су се над његовом домовином „наднели 
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црни облаци, кад је постао сведок незапамћеног терора и насиља“, 
Велимировић је сву своју снагу усмерио да спречи историјски и духов-
ни слом српског народа, снажно верујући да се не може стићи далеко 
са културом која пркоси Христу. Из његовог неисцрпног богољубља 
рађало се и његово истинско човекољубље и родољубље (Савић М., 
Биговић 1998: из рецензије са унутрашње корице књиге).

Читање Достојевског и усвајање његових мисли и ставова у ши-
рем словенском и европском философском контексту довело је идеју 
свечовека и у нашу духовност и културу. Ту идеју су, поред владике 
Николаја Велимировића, у својим делима примењивали Милош Ђурић, 
Владимир Вујић, Јустин Поповић и др. „Идеје о културној мисији 
Словена и о будућој словенској философији долазиле су са разних стра-
на, и биле су веома пријемчиве младој југословенској (посебно српској) 
интелигенцији, која је након страдалног и славног ступања на свјетску 
историјску позорницу осјетила потребу да аутентичним мишљењем на 
тој сцени освијетли своје мјесто. […] У тексту ’Свечовек’ (1928) Ђурић 
објашњава: […] Свечовеком […] зовем апсолутног човека, т.ј. онога 
који је […] обновио своје богосиновство, т.ј. живу везу са активитетима 
апсолутног бића …“19 (в. Шијаковић 2019: 38).

Реч свечовек Николај Велимировић употребљава веома рано, 
чак и у најранијим списима, и то у значењу у којем га употребљавају 
Достојевски и Соловјов (Биговић 1998: 154). Касније, нпр. у Молитвама 
на језеру, владика Николај ту реч не употребљава само за то да њоме оз-
начи тек морални и вредносни појам, већ и као име богочовека Господа 
Исуса Христа, што се види и у начину писања ове речи великим сло-
вом (Исто). Појам свечовек има још једно, изузетно важно значење у 
Николајевој мисли. Свечовек је синтетички појам који означава и одра-
жава најдубље тежње Истока, схваћене у идеалистичком смислу, исто 
тако као што појам натчовек одражава најдубље тежње Запада, коју 
заступају Ниче и његови следбеници (Исто: 169). У том смислу, појам 
свечовек није датост, већ задатост, према којој је човек као појединац 
и припадник људске заједнице призван да постане оно што он није по 
својој природи, а то је да кроз Богочовека Христа постане свечовек 
(Исто: 172).

19 Преузето из Милош Ђурић, „Свечовек: Нови дијалекат философирања“, 
Претеча: часопис за националну и хришћанску културу 1 (Светосавски број 1928), 
31–37: 31–32. 





III. ГРАМАТИЧКИ И ЛЕКСИЧКИ СЛОЈЕВИ

1. Према врстама речи

1.1. У сложеном инвентару језичких средстава у прозним и поетским 
делима владике Николаја Велимировића издвајају се диференцијална 
обележја у појединим граматичким категоријама и врстама по којима 
се језик владике Николаја разликује у односу на стандард савременог 
српског језика. Реч је о обележјима која се уочавају на различитим ниво-
има језичке структуре – морфолошком и творбеном, синтаксичком, лек-
сичком. Језик владике Николаја Велимировића представља префињен 
српски књижевни израз, чија је говорна база, ваљевски крај, у осно-
вици савременог српског књижевног језика. Писани књижевни стил 
владике Николаја Велимировића по својим синтаксичким одликама и 
периодизацији припада београдском стилу српског књижевног језика20, 
с тим што је овај стил владика Николај оплеменио црквенословенском 
лексиком, дајући му тако нарочит узвишени тон. Језик и стил владике 
Николаја Велимировића показује пишчево опредељење да се језиком 
служи слободно, али тако да, поштујући начела општејезичке правил-
ности, не дозволи да се језик сасвим отргне од средстава укорењених у 
нашој књижевнојезичкој традицији и култури, чији је упечатљив израз 
давала српска православна духовност.

1.2. Уколико језички материјал посматрамо из угла терминоло шког 
лексичког слоја у области српске православне духовности и културе, 
примећујемо да категорија именица заузима посебно место, будући да је 
ова категорија, по правилу, најподеснија за изражавање терминоло шког 
садржаја. Највиши степен номинације у терминолошком именовању 
специјалних појмова припада именицама, док је код придева и глаго-
ла, који се такође употребљавају у служби термина, номинациона спо-
собност нижа од именичке (уп. Јовановић 2016а: 77). У терминологији 

20 О месту и значају „београдског стила“ у развоју српског стандардног језика в. 
у раду А. Милановића (2018). 

III. Граматички и лексички слојеви
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преовлађују десигнативне речи, код којих се једним језичким знаком 
именује један појам, као што су: крштење, миропомазање, причешће, 
јелеосвећење, архистратиг, серафим, херувим, црква, олтар, иконо-
стас, кандило, просфора, омофор, ђакон, јереј, презвитер, епископ, вла-
дика, митрополит, патријарх, апостол, пророк, фарисеј итд.

1.3. Уочене особености, било да су део лексичког, било део грама-
тичког плана, забележене су у заглављу речничког чланка издвојених 
речи (в. Речник); нпр. именица звер у језику владике Николаја 
искључиво је мушког рода, па је она у конкретној речничкој обради 
озна чена стављањем морфолошке ознаке рода „м“ јер је илустрованом 
грађом потврђена само употреба именице мушког рода: Мученици вели-
ке љубави [који] … разумедосте и дрво и камен, и звера у гори и рибу у 
води [молите се за нас] (МНЈ, 64); Свих седам бацише сутрадан пред 
зверове (ОП, 285); Човек … је негда био … крвави дивљи звер (НД, 10).

Међу именичким облицима издваја се специфична употреба 
инструментала без предлога, која се може сматрати једним од средстава 
архаизације језика.  Употребљава се експликативни инструментал без 
предлога у функцији рекцијске допуне придеву бременит: Славна 
мајка Петра светитеља, / Када беше Петром бременита, / Сан 
уснила и у сну видела, / Како држи јагње на рукама (ОП, 938). Затим, 
примећује се употреба предикатског инструментала без предлога уз 
семикопулативни глагол постати: А сада ћу да вам испричам како је 
српско село постало темељом српскога духа (Д. Срб., 118). Такође се 
предикатски инструментал јавља и уз глагол видети и то у значењу 
„придавати некоме или нечему одређена својства, сматрати“, нпр.: Једна 
од најчуднијих појединости из живота Спаситеља виђена је пророком 
кроз тамну завесу времена (ИХ, 94). И израз „у погледу (нечега)“ 
владика Николај Велимировић употребљава у другачијем облику – с 
предлогом „на“ као израз „на погледу“, што је назначено у лематском 
делу речничког чланка: Шта да кажемо на погледу мучења источног 
и западног човечанства … ради нестварног и неостварљивог циља? 
(ИЗ, 24); Како да буде човек песимист пред целисходношћу природе, 
пуне плана и мере? Како пак да не буде на погледу пропасти правде и 
деградације разума (РЊ, 82) итд.

Употреба речи једне врсте у служби речи друге врсте уобичајена 
је појава у српском језику, која се одражава и у језику владике Николаја 
Велимировића. Мада је, према нашој грађи, далеко више случајева упо-
требе придева у именичкој служби него обрнуто, случајеве употребе 
именица у служби атрибутива назначили смо у Речнику путем лекси-
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кографске информације у парентези испред дефиниције, као и у самој 
дефиницији, нпр.: безродица (у служби атрибутива у споју с имени-
цом „грана“) „која је без рода, без порода, безродна.“ – Визија четврта: 
старци и старице | Исушена тела, гране безродице (Дух. лира, 64); жи-
водавац (у служби атрибутива у споју с речју „Христос“ и сл.) „који 
даје живот, животворац, животодавац.“ – Смрт тела даће живоносној 
души његовој само слободнијег полета у загрљај љубљенога Христа 
Живодавца (ОП, 103); покајница (у служби атрибутива у споју с име-
ницом „црква“) „који је настао као израз покајања (о цркви)“. – „Ал 
читати проштајницу нећу | Јер ти с неће брзо опростити | Док не будеш 
саградио цркву | Саградио цркву покајницу“ (Дух. лира, 122) итд.

1.4. По правилу, све речи које се односе на појам Бога означене 
су стилским маниром њиховог писања великим почетним словом, што 
важи и за заменице. Као и у другим црквеним текстовима, заменице се 
и у делима владике Николаја употребљавају за појмове који се односе 
на Бога:

Од Кога почетак, у Ономе и свршетак (ОП, 885).

Нико ни слутио није, да је „син дрводељин“ (Матеј 13, 55), Онај 
који треба да дође и зацари се на престолу Давидову (ЈЧ, 126).

1.5. Владика Николај Велимировић неретко за номинатив и акуза-
тив множине присвојне заменице ’њихов’ у женском роду употребљава 
архаичну форму њини и њине: Мач дигоше на Те, Христе Боже благи, 
| Опише се крвљу Твојих следбеника. | Наследници њини, ћесари са 
крстом (Дух. лира, 129), Човек, … који је у борби с природним силама 
многе позиције њине заузео … са неповерењем, готово страхом, прила-
зи он и овом тајанственом проблему [где је почетак, где је крај свему?] 
(Есеји, 95), као и именичку промену присвојне заменице у женском 
роду: Аргатујемо јој [земљи] дан и ноћ, и за то нам исплаћује наднице 
злехудом имовином својом: грехом, болешћу и смрћу. Ко само од њена 
хлеба живи, тај не зна за ситост. Него што више једе, све већу глад осећа 
(МНЈ, 102).

Када је реч о облику генитива опште придевске заменице сав, он 
гласи „свију“: Не један човек, него сви људи свију времена заједно не 
би могли посвршавати Христове послове ни за сву вечност (ОП, 137).

1.6. У језику владике Николаја Велимировића јасно се разликује 
одређени од неодређеног придевског вида. Много је примера у којима 
се појављује неодређени придевски вид у косим падежима, а реч је о 
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описним и односним придевима, што ћемо илустровати следећим при-
мерима:

Жељени и прекрасни младићи због страха Божија презрели су и од-
бацили страх од цара и исмејали су мртвог идола (Јев., 149). Кад је 
челник цркву осветио | Многи народ добро угостио | Оденуо многе 
сиротане | Нахранио гладна и убога (Дух. лира, 126). Духован чо-
век је као витез, који воли да савлађује препоне. За духовна човека 
у овим се речима крије цела наука о спасењу (ОП, 289). Замоли 
црквењака, да га остави у цркви закључана и преко ноћи (ОП, 262). 
Кад ме људи виде замишљена, они држе, да ја о њима мислим, док 
ја мислим о Теби (МНЈ, 70). Ми га [старца Симеона, једног од 
Седамдесеторице] замишљамо као достојанственог старца, здрава 
и свежа, одевена, у скупоцени и халватни кафтан до земље (ЈЧ, 
122). Изубијана и измучена врате га назад у манастир (ОП, 213). 
Послали [су му] једног суровог гестаповца оберштурмбандфире-
ра, да га контролише при суђењу „бунтовницима“, да би га могли 
оптужити као мека и попустљива (Зем. нед., 8). Када га оставише 
као мртва, устаде свети Иродион и продужи служити апостолима 
(ОП, 253). Безбожна и безумна и озлобљена тешко ћеш убедити 
речима (ОП, 464). Кад ме виде трудољубива, они мисле, да се за 
људе трудим, а ја се трудим за Тебе (МНЈ, 70). И о здрављу не би 
људи говорили кад не би видели угрожена од болести (Зем. нед., 
35). Посматрај себе као умрла, говорим самом себи, па нећеш ни 
осетити долазак смрти (МНЈ, 45) итд.

Случајеве употребе придева у служби именица назначили смо 
у Речнику путем лексикографске информације у парентези испред 
дефиниције, као и у самој дефиницији, што ћемо илустровати следећим 
примерима: безгробни (у им. служби) „Господ“. – Умреће све оно, што 
вас је послало у мене, и ниједна [мисао] од вас неће се спасти из мога 
гроба, осим оне, што се везала за Безгробног, Неумирућег (МНЈ, 131); 
безбожни (у им. служби) „онај који не верује у Бога“. – Узалуд говорим 
безбожним: упутите се Дрвету Живота и знаћете више него што желите 
знати (МНЈ, 30); Ако ли се с безбожним спориш његовим бесним начи-
ном, тиме појачаваш бес безбоштва (ОБЉ, 33); бездомни (у им. служби) 
„онај који је без дома, куће, станишта“. − Света душа брине се о сусе-
дима својим, ближњим и даљњим; брине се где ће бездомни преноћити, 
како ће се гладни нахранити, чиме ли наги оденути? (ОП, 28); непобе-
див „(у им. служби) Господ“. – Уступи … своју борбу Победоносном и 
Непобедивом, па стрпљиво чекај (ОП, 437); властвујући (у им. служби) 
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„онај који властвује, влада, господари, владар, господар“. – Нашто страх 
од властвујућих, | И од смртних твари, стално умирућих? (ОП, 121); 
горд (у им. служби) „онај који је охол, сујетан, надмен“. – Смерном и 
побожном често се открива и кад ће умрети, а гордога смрт сналази 
изненадно (ОП, 183); давночекани (у им. служби) „Исус Христос“. – 
Када зима сусреће пролеће, | Стар Симеон беше добре среће: | Он сус-
рете Давночеканога, | Кроз пророке Пророкованога (ОП, 85); дугочека-
ни (Дугочекани) (у им. служби) „онај чији се долазак у овај свет дуго 
чекао, Исус Христос“. — Ана, пак, која од младости служаше Богу у 
храму постом и молитвама, и сама познаде Месију, на прослави Бога и 
објави Јерусалимљанима о доласку Дугочеканога (ОП, 85); животоно-
сни (у им. служби) „Господ“. – Погле, како је лако Препуноме одливати, 
и Безгрешноме отпуштати грехе, и Здравоме лечити, и Животоносноме 
мртве васкрсавати (МНЈ, 95) итд.

1.7. Језик владике Николаја Велимировића добро чува промену 
бројева и њихову функцију према семантичким, морфолошким и син-
таксичким карактеристикама. Ако занемаримо изузетке, у граматикама 
српског језика бројеви су класификовани као променљива врста речи, 
којима се означава колико има онога што значи именица уз коју стоје 
или у којем се реду међу другим појмовима налази дати појам. Такође, 
у њиховом опису наглашава се да су неки од њих променљиви, а да неки 
нису. Основни бројеви два и три, те општи број оба, обе мењају се ре-
довно у језику владике Николаја Велимировића:

Његош није био … човекобојажљиви философ затворен у четири 
зида, упражњавајући култ двама идолима, себи и својој доктри-
ни (РЊ, 77). Људи служе … двама господарима (РЊ, 184). Душа 
људска биће колебана двема противположностима (РЊ, 91). На 
овим двема претпоставкама и њиховим комбинацијама заснивају 
се све безбрижне метафизичке спекулације о суштини света (РЊ, 
124). Дадне Доротеју двема незнабожачким сестрама … да би је 
оне одвратиле од Христа (ОП, 94). Смисао обеју молитава је јасан 
(ОН, 115). Идентичност Бога обеју вера још јасније се види из 
речи (РЊ, 157). Својим трима мислима у главном одступа Његош 
од библијско-милтоновских погледа (РЊ, 88) итд.

Када је реч о збирним бројевима, владика Николај их употребљава 
у граматичкој једнини и множини, као и у њиховим семантичким 
функцијама. Примери показују да се они употребљавају у следећим 
лексичким значењима:
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1) (јд.) збирни број долази уз појмове у значењу збира, нпр. Где 
је троје уједињено, ту је љубав. Теби је име Љубав зато што Ти је име 
Јединствено Тројство (МНЈ, 60);

2) (мн.) а) збирни број долази уз именице код којих се као јединка 
узима збирни појам“. – Обукао си се у седмора небеса; скрио си се пре-
дубоко од свих очију (МНЈ, 34); б) уз именице којима се означава збир 
који се исказује обичном множином. – Кроз деветоре браве мисао прола-
зи без препоне и тражи себи друштво на сунцима (Свеч., 119); в) збирни 
општи број обоји употребљава се у значењу двају бића у каквом односу, 
која се узимају појединачно или као некаква целина. – Калиф јеђаше 
тице, а тице јеђаху његовог оца. И сласт обојих беше велика (Свеч., 20); 
Издајници стари и злотвори млади, | Обоји су сада у истој паради (Дух. 
лира, 145); Нови Адам није припадао само једнима од њих него обојима, 
јер је спасао обоје [Јевреје и незнабошце] (ОП, 831); Битност је светиња, 
те чим се изнесе на пазар, да се продаје и купује, она оставља и купца и 
продавца и удаљава се подједнако од обојих (МНЈ, 80); г) збирни општи 
бројеви обоји, обадвоји употребљавају се у значењу двеју ствари, двају 
појмова и сл. – Мач оштар стајао [је] близу корена обојих као што су 
цинизам садукејски и охолост књижевника увек стајали раме уз раме 
против огња, који им је претио уништењем (Есеји, 110); Десница Божја 
удара по једним или по другим, или по обојима храмовима (Добр., 123); 
Доследан би био кад би обе прашине подједнако или волео или мрзео, 
или пак према обојим равнодушан био (Теод., 5); Суштина незнабо штва 
… састоји се у компромису између богова и демона, између добра и 
зла, и у подједнакој служби обојим (Теод., 103); Вечно зелена Света 
Гора Атонска нижа је од обојих [Хималаја и Олимпа], али представља 
највишу духовну висину на земљи и у историји света (Теод., 73);

3) (самостално у јд., само за бројеве двоје, троје и опште бројеве 
обоје, обадвоје) у значењу две/три чињенице, ствари, две/три различите 
чињенице, ствари. – На Истоку, нарочито у Средњем истоку, „бити“ је 
јаче наглашено него „радити“ … Савршенство лежи у јединству овога 
двога (ОБЉ, 6); Наука наших дана бави се испитивањем три неслућена 
открића у физичкој природи. То су: атомска енергија, невидљива свет-
лост и нечујни гласови. Ниједно од овога трога није доступно људским 
чулима (ОБЉ, 6); Шта је старије разум или књига? и шта (од овог двога) 
би узрок другоме? (ОП, 47); Кад је тело у ланцима ропства, онда само 
душа може да буде слободна и она постаје вођа човечијег живота. Ви 
ћете можда рећи да је хармонија између овог двога најбоља (Д. Срб., 
17); Једну средину између овога двога могао је само Бог погодити (РЊ, 
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89); Бдење љубави моје иде упоредо са молитвом вере моје и постом 
наде моје. И ниједно без другог двога не устаје и не леже (МНЈ, 70); У 
душу фарисеја и сектаната не стоје ово двоје [закон и милост], тј. они 
не могу и да врше прописе закона и да чине милост, него препирући 
се о томе, шта је важније од овога двога, једно испуштају а друго држе 
(ОП, 82); Пошто се старац Марко отказа да учини иједно од тога двога, 
то би шибан, руган и кроз улице вучен (ОП, 227); Сви присутни очеки-
вали су једно од двога, наиме: или да ће Господ ослободити грешницу 
по Своме милосрђу, и тиме порећи закон, или пак да ће одобрити закон 
… и тиме порећи Своју заповест о праштању и милосрђу (Есеји, 119); 
Народ је погазио сав законик владања својих предака и истакао је као 
једину оправдану тежњу живота: власт и сласт, легитимишући све пу-
теве без изузетка, који овоме двома воде (ИГИС, 24); Ни једно од овога 
трога [атомска енергија, невидљива светлост и нечујни гласови] није 
доступно људским чулима (ОБЉ, 76); Творац муње и Грома страшнији 
је од обојега, а он се не појављује пред тобом с времена на време, као 
муња и гром, него непрестано је пред тобом (ОП, 461) итд.

Збирни бројеви употребљени у једнини (именичка форма средњег 
рода) и они у множини (придевска форма у мушком, женском и средњем 
роду) могу се, као што показују издвојени примери, у неким случајевима 
разликовати семантички: 1) у једнини збирни бројеви долазе уз имени-
це које означавају збир младих бића или особе мушког и женског пола 
узете у збиру, а 2) у множини долазе уз именице које означавају збирни 
појам (од два или више ентитета), где се њихов лексички садржај може 
интерпретирати као тачан број скупова, група или врста нечега, одно-
сно уз именице у обичној множини (в. Јовановић 2018а: 90–91).

У примеру из Охридског пролога: Имају троји св. Врачи по имену 
Козма и Дамјан. Једни се мирно упокојише 1. новембра, други беше 
каменовани у Риму 1. јула, а ови трећи беху из Арабије (ОП, 762), осим 
описном конструкцијом, збирни број у множинском придевском облику 
ниједним другим бројем није замењив. Реч је, дакле, о три пара свете 
браће, која су, сваки у своје време и у својим земљама, под истим име-
нима, исцељивали болеснике именом Господа Исуса Христа. Једни се 
славе 1/14. јула, други 17/30. октобра, а трећи 1/14. новембра.21 

21 Употреба збирних бројева у семантичкој функцији означавања броја пара, 
групе или каквог мноштва нечега узетог као целина налазимо и код других српских 
писаца. У раду В. Јовановића (2018а: 91) изнети су примери из дела Исидоре Секулић. У 
наслову њеног есеја „Чудан сусрет двојих писаца,“ број двоји у придевском множинском 
облику употребљен је да би се њиме означили писци не само као индивидуе, већ и као 
носиоци тј. представници културно и језички различитих народа којима припадају – 
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Слојевитост лексичко-граматичке структуре збирних бројева и, 
посебно, условљеност употребе морфолошког (граматичког) облика 
одређеном семантиком, што је, како видимо, добро сачувано у језику 
владике Николаја Велимировића, разлог је постојања и очувања (негде 
мање, а негде више) двеју граматичких категорија (именичке и придев-
ске), по нашем мишљењу исте класе збирних бројева (уп. Јовановић 
2018а: 94). 

1.8. Глаголи у делима владике Николаја Велимировића пред ста-
вљају богат и разноврстан лексичко-граматички материјал, како у свом 
основном изразу тако и у твореницама (благоволети, захтети, обе-
здушити, обезвитезити, онечистити, осиротити, облагородити, по-
старети итд.). Оно што је нарочито сложено у опису и представљању 
глаголског система, имајући у виду савремену граматику и савремену 
језичку ситуацију, то су везе глагола с другим врстама речи, где постоје 
прелазни случајеви (нпр. радни и трпни глаголски придеви), а нарочи-
то се као проблем истичу партиципи (садашњи и прошли, активни и 
пасивни), који се, иако данас обележени као застарела категорија (коју 
не описује ниједна савремена граматика српског језика), налазе у живој 
употреби у делу владике Николаја Велимировића (детаљније о томе в. 
у следећем поглављу).

У делима владике Николаја Велимировића глаголи са двојним 
обли цима у инфинитиву, тј. у глаголским паровима сличног значења 
и облика на -(ј)ети и -ити, употребљавају се у значењима којима се 
одражава начелна нормативна дистинкција глагола на -ети у значењу 
’постати носилац неке особине’ и -ити у значењу ’учинити некога или 
нешто носиоцем неке особине’ (в. Пипер–Клајн 2014: 159; Спасојевић 
2013), с тим што је поменута семантичка дистинкција глагола на -(ј)ети 
и -ити у превирању, што потврђују и примери из дела владике Николаја: 
омлитавити „постати млитав, млохав, опуштен“. – Отежале су и омли-
тавиле душе грешника, и спустиле се до близу Ада (МНЈ, 114), поруме-
нити „постати румен“. – Сва поруменивши од стида, испод стида про-
говара: „Како ће то бити кад ја не знам за мужа?“ (ЈЧ, 109), пре трпити 
„поднети што, доживети, дочекати“. – Нема теорије која није измене 

српског и америчког. Или у примеру од истог писца: Балкански ратови, кажемо, донели 
су сјајне победе над двојим непријатељима, чаша поноса била је пуна, задовољство 
безмерно, освета Косова слатка (Секулић 2003: 276), у којем се употреба збирног броја 
у множинском облику двоји семантички може интерпретирати као две непријатељске 
војске (дакле као умножена збирност) против којих је Србија ратовала у Првом и 
Другом балканском рату.
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претрпила: ко зна каква судбина чека и оне које се данас сматрају исти-
ните и савршене (ОБЉ, 124), при чему, наравно, остаје велики број гла-
гола употребљених у складу с начелном нормативном дистинкцијом, 
нпр. осиротети „постати сироче“. – Осиротевши по смрти очевој, на-
стани се Гликерија у Тријанопољу у Тракији (ОП, 339), остарети „заћи 
у године, постати стар“. – Кад је остарео, и он и жена му, он је престао 
молити се (ЈЧ, 110), постарети „постати стар, остарети“. – Чак и кад 
је био прешао шездесету годину, он [Дучић] се љутио кад би му неко 
рекао да је постарео (ОЗЉ, 54), озеленити „учинити зеленим, једрим“. 
– Јован није могао озеленити и оплодотворити људску пустињу, но он 
ју је крчио и орао (ОП, 612) итд.

Међу глаголима налазимо и оне на -евати (се) са истим значењем 
као код глагола на -ивати (се), у истој семантичкој групи глагола „лити“: 
долевати (уп. доливати) „додавати лијући, досипати“. – Ти што долеваш 
од Свога светога уља у звезде, и од безумних пожара правиш кандила 
пред Славом Небесном, долиј себе и у моју душу, и од страсног пожа-
ра направи кандило пред небесима (МНЈ, 49); залевати (уп. заливати) 
„снабдети водом сипајући или доводећи воду, обезбеђивати влагу потреб-
ну за растење, вегетацију“. – Као добар воћар Он је сваку појединачну 
воћку окопавао, кресао, залевао и усправљао (Зем. нед., 29); Да би пробао 
послушност Јованову, св. Памво му нареди, да залева једну суву мотку, 
забодену у земљу (ОП, 824); Ви ми личите на човека, који би узео ибрик 
и пошао да залева редом сваки лист на своме дуду (Свеч., 152); пролева-
ти „изливати, разливати“. – Престани пролевати хришћанску крв (ОП, 
842); разлевати се „ширити се, захватати какав простор“. – Из ћивота 
се разлеваше мирис благоухани по целој лађи и унаоколо (ОП, 370); уле-
вати (уп. уливати) фиг. „чинити да неко буде обузет неким осећањем, 
испуњавати, уносити“. – Незнабожачки идоли били су оваплоћење не-
знабожачких мисли о боговима. Апстрахују ли се ове мисли, онда идоли 
постају обездушени, мртви предмети, који не улевају ни страх ни љубав 
(РЊ, 114); Музика самог овог имена [Карађорђе] као да је нарочитом суд-
бином састављена, како би улевала страх кривима и храброст правима 
(РЊ, 181); Светска мудрост не даје снаге него улева страх (ОП, 163) итд.

У мањем броју присутни су глаголи на -авати према уобичајенијој 
форми на -ивати у савременом српском језику: заштићавати „пру-
жати заштиту, помоћ, обезбеђивати, осигуравати, штитити“. – Он [св. 
Димитрије] заштићава град, отклања невоље, одбија завојеваче (ОП, 
788); окружавати (уп. окруживати) „захватати, испуњавати“. – Како 
можете, људи, живети у безваздушном простору, што окружава Вашу 
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одају? (Свеч., 125); умањавати (уп. умањивати) „чинити малим или 
мањим, смањивати“. – Сваком Те мишљу умањавам својом ‒ | Шта ум 
мислит’ може пред пучином Твојом (ОП, 62).

Међу глаголским облицима налазимо у одређеном броју оне који 
одступају од савременог књижевнојезичког стања, на пример презент 
глагола помоћи гласи „поможем“, „поможеш“ итд.: Клањам ти се, молим 
ти се | Да и мени поможеш (Дух. лира, 35), односно за неке облике вла-
дика Николај употребљава архаичнију промену, нпр. Не могадне срцу 
одолети (ОП, 233). Глаголи украшивати и употребљивати уобичајени 
су у односу на облике на -авати (-авам) – Зида Раде цркву Љубостињу 
| Мушки зида, женски украшује | Ђевојачки по мермеру везе | По мер-
меру кано по ђерђефу (Дух. лира, 102); Најлепше и најнежније слике 
употребљује песник, кад хоће лепоту природе да изрази (РЊ, 28).

Међу глаголским временима која се, у поређењу са ситуацијом 
у савременом српском књижевном језику, нарочито употребљавају у 
приповедачкој и стилској функцији истичу се аорист и имперфекат, а 
ређе и плусквамперфекат.

Аорист је, дакле, један од глаголских облика којима се у припо-
ведним текстовима владике Николаја Велимировића представљају 
до га ђаји из прошлости као доживљене прошле радње с циљем да се 
они представе ближим, да се појача ефекат доживљаја, о чему сведоче 
следећи примери:

Бише га штаповима по глави, камењем га удараше по устима, бо-
доше га ножевима (ОП, 253). Везани на леду, они се замрзоше и 
упокојише у Господу (ОП, 54). Занеможе изненадно и умре (ОП, 
785). Кад их мајка викну по имену, они се окретоше од ње (НБПГ, 
27). Кривице на теби наћи не могоше, | Твој избрани народ стидом 
поклопише (Дух. лира, 77). Благочестива мајка Ефросинија про-
рече своме сину мученичку смрт (ОП, 61). Поживе и прослави 
се од Бога и од људи у IV столећу (ОП, 227). Пострадаше обоје 
за Христа, и тако примише двострук венац: и апостолства и 
мучеништва (ОП, 350) итд.

Са истим приповедним ефектом, поред аориста, среће се импер-
фекат – и то, чини нам се, чешће него аорист. Имперфекат се користи 
у својој основној функцији за означавање радње која се извесно време 
одвијала у прошлости, тј. пре тренутка говорења о њој, што ћемо илу-
стровати следећим примерима:



81III. Граматички и лексички слојеви

Прва тројица беху слуге на двору истога цара, но тајно служа-
ху Христу Господу своме (ОП, 806). У време једног гоњења на 
хришћане они се склонише ван града и живљаху у посту и молит-
ви храбрећи правоверне, који њима притицаху за савет (ОП, 840). 
Кад их мајка викну по имену, они се окретоше од ње, јер нити рас-
познаше глас њен нити знађаху своје сопствено име (НБПГ, 27). 
И кад јеђаху, узе Христос хлеб и благословивши преломи га, и 
даде ученицима (ИХ, 96). Не могући беседити језиком Мелетије 
бесеђаше знацима (ОП, 109). Онда грешаху људи не познавајући 
Христа, а сада греше познавајући Христа (ОП, 320). Уколико мла-
ди Јован више гораше љубављу према Христу Господу утолико се 
јаче испољаваше као хришћанин пред овим издајницима Христа 
(ОП, 277). Не дадијаше ђаволима да казују да га познаваху (ИХ, 
83). И тако прохођаше Исус села и градове и изгоњаше зле духове 
из људи (Теод., 102). Провео је [свештеномученик Климент] 28 го-
дина на мукама и по тамницама и 11 разних мучитеља истјазаваху 
га и мучаху (ОП, 61). Одошаше људ и, па говоре: шта нам даје 
Господ? (МНЈ, 117). Поучаваху се [св. муч. Амфијан и Едесије] за-
кону Божјем дан и ноћ и упражњаваху у подвизима хришћанским 
(ОП, 238). Он дође небојажљиво у храм незнабожачки, где кнез 
Урбан приношаше жртве идолима (ОП, 238). Св. Алимпије 
руковођаше монахе и монахиње са свога столпа примером и речи-
ма и сијаше свима као сунце са небеса указујући пут ка спасењу 
(ОП, 870). Сви гласови сливаху се у један тон, као што се сви зра-
ци збиваху у један плам (Свеч., 82). Удараху [свештеномученика 
Климента] по лицу, пљуваху и зубе му кршаху (ОП, 61). Учаху [св. 
муч. А мфијан и Едесије] светске науке у граду Вириту (ОП, 238). 
Свети Артемон оста слободан за извесно време и хођаше праћен 
увек са два своја омиљена јелена (ОП, 265). Дуго још Вран виђаше 
ишчезлу светлост и чујаше замукли глас (Свеч., 84). Незнабошци 
не штеђаху ни децу хришћанску (ОП, 637). Св. Агав имађаше дух 
пророчки (ОП, 253). Имађаху об оје [света Јунија и св. апостол 
Андроник] благодатну силу чудотворства, којом демоне изгоњаху 
из људи и исцељиваху сваку немоћ и сваку болест. Сјај из њега 
сунчан исхођаше | Што задиви Облачића Рада | И његове момке 
и хајдуке (Дух. лира, 118). Толика [беше] њихова међусобна ду-
ховна љубав којом се љубљаху (ОП, 815). Када им пак одсецаху 
руке и ноге за Христа, обоје се радоваху и Бога прослављаху (ОП, 
815). Често ноћу исхођаше из манастира и иђаше у једну оближњу 
пећину на молитву (ОП, 169). Благодаћу Божјом исцељаваху се од 
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моштију св. Терапонта најтежи болесници (ОП, 370). Напред не 
сму а назад не могу | Сви мишљаху да је привиђење (Дух. лира, 
117). Нарочито Јевреји мржаху Поликарпа, и настојаваху да се 
Поликарп спали (ОП, 135). Са свећама цркву опхођаху, | Слатке 
песме Васкрсу појаху (ОП, 258). Многобројне жеље … чинише 
[људе] све несрећнијим, јер их из далека очараваху а из близа ра-
зочараваху (Кас., 58). Турци јеђаху месо, а Јаков пошћаше (ОП, 
804). Колико се Атила дао усаветовати од светога човека, толи-
ко се морао устрашити од визије апостола Петра и Павла, који 
стајаху поред Лава, и пламеним мачевима прећаху Атили (ОП, 
123). У том месту беше јеретик Диоскор, један од покретача моно-
физитске јереси, која учаше, да у Христу нису две природе него 
једна (ОП, 148). Прославивши Бога, кнез Авгар хоћаше да и његов 
народ позна Бога истинога и да Га прослави (ОП, 605) итд.

1.9. У текстовима налазимо очуване облике императива у формама 
које данас норма савременог српског језика  препоручује: Кад је Ново 
лето, будте и ви нови (Дух. лира, 65); Не подаји се никад лудој мисли, 
да те је Бог оставио (ОП, 474).

Глаголски прилог прошли налазимо у старијој форми на -в, уме-
сто у форми на -вши, како је чешће у савременом језику: Дочув за све 
ово што се догодило, старији син расрди се (Омил., 76); Показав је 
зачуђеном Алимпију, млади човек узе икону и однесе у ону цркву (ОП, 
595); Св. Мартин исповедник, папа Римски … поживе 2 године и сконча 
предав душу своју Господу (ОП, 268); Сазнав за ово илиријски наме-
сник, сажеже у огњу многе од тих грађана (ОП, 596) итд.

У текстовима владике Николаја Велимировића налазимо одређен 
број глагола са рекцијом која није уобичајена у савременом српском 
књижевном језику, што је у Речнику назначено лексикографским парен-
тезама: веровати (Христа Господа) – Не суди се ономе ко верује Христа 
Господа, јер он сам себе суди, и исправља стопе своје према светлости 
која иде пред њим (ОП, 129), гоњење (на хришћане, православље и сл.) 
‒ Када наста гоњење на хришћане, свештеник Саприкије би на смрт 
осуђен и на губилиште изведен (ОП, 101); У време цара Валента би ве-
лико гоњење на Православље од стране аријана, које и сам цар помагаше 
(ОП, 382), долазити (цркви) – Српске жене и деца и богаљи и слепи … 
долазе недељама цркви, муком прилазе вратима и праговима цркве (Д. 
Срб., 49), мрзети (на душу своју) – Ко се туђи од Цркве Божије, мрзи на 
душу своју (Жет. Госп., 40), расправљати (пројекат) – У сред рата, скуп-
штина у Нишу је расправљала пројекат конкордата са Светом столицом и 
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прихватила га (Д. Срб., 61), сарађивати (св. Андреју) – Амплије и Урван 
такође сарађиваху св. Андреју, и од овога бише постављени за епископе 
(ОП, 801), следити (некоме) – Јави се св. Николај Јосифу у тамници и 
рече му: „Устани и следуј мени!“ (ОП, 243) итд.

1.10. Једна од синтаксичких особености јесте жива употреба 3. 
л. јдн. перфекта повратних глагола код којег није дошло до стапања 
помоћног глагола „је“ с претходном заменицом се, што потврђују 
следећи примери:22

Како велико изненађење за све свештенике би одговор Пресвете 
Деве, да је се она посветила Богу и да жели остати девојком до смрти 
(ОП, 216). Осетио је [Јован] руку Његову на себи, кад је се био упла-
шио и пао пред Његовим ногама као мртав (ОП, 220). Преп. Јован 
Прозорљиви … прорицао је … свакоме ко је се нуждавао у томе да 
дозна шта се у тами будућих дана скрива (ОП, 221). Драма Јована 
Крститеља почела је још пре његовог рођења. Још пре него је се 
Јован појавио у животу (БПГ: 9). Зато је се Исус радосније осећао 
међу простим душама, које не мисле високо о себи; међу смиреним 
рибарима, који су више готови да величају Бога него да слушају 
величања себе (ИХ, 86). Тада се беспутни син горко покаја, што је 
се одвојио од свога доброг оца (ИХ, 90). Српски народ у Босни и 
Светосавској Херцеговини умео се увек збијати у густе редове, како 
онда кад је требало културно радити, тако и онда кад се је требало 
у опасности бранити (Бес., 150). Зло је се зацарило над душама на-
шим (ИГИС, 8) итд.

1.11. ГЛАГОЛИ НА -ИРАТИ. – Владика Николај Велимировић упо-
требљава глаголе на -ирати (-ирити) у случајевима за које је данас 
уобичајено да се употребљавају у формама на -исати или -овати у сав-
ременом српском језику, нпр.: детаљирати – Он граничи и разгранича-
ва, класификује и детаљира, поставља белеге и куле светиље (РЊ, 36), 
дивинизирати – Витештво Обилића је разлог, због чега се Срби њиме 
одушевљавају, и због чега га Његош готово дивинизира (РЊ, 176), ре-
дуцирати – Његош не жели ни да улогу Творца редуцира на више-мање 
пасивну улогу одржања једном створеног света (РЊ, 117), репрезенти-
рати – И Његош је био способан да етички посматра живот, иначе не би 
он могао репрезентирати ни потпуна човека ни потпуног хришћанског 

22 У Нормативној граматици српског језика за реченице типа Он се је родио 1959. 
године каже се да су мање уобичајене данас него Он се родио 1959. године (Пипер–Клајн 
2013: 169).
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епископа (РЊ, 44), манифестирати – Шта је оно […] што се овим све-
том само манифестира, но иза свих својих манифестација, остаје ипак 
скривено и недоступно? (РЊ, 125), нивелирати – Морал нивелира моћ 
и немоћ (НД, 8), обескарактерити – До толике су мере [еклезиастици] 
ослабили, разнежили, обезкарактерили дух руског народа, да је он уи-
стину у последње време положио одлично испит из ове теорије (РЊ, 
174), сугерирати – Људи претендују на превасходну лепоту у свету. То 
је првородно слепило, научено и сугерирано, створено школом и апе-
титом (Свеч., 102), односно у глаголима ретке, можда и индивидуал-
не употребе, нпр. религирати (с Богом) – Патриотизам [Његошев] није 
ништа у основи различан од свете симпатије, која његову душу религи-
ра с’ Богом, као оцем поезије (РЊ, 192).

2. Партиципска образовања на -ћи, -вши и -м(и)

Под партиципима подразумевамо категорију којом се у тради цио-
налној граматици означавају глаголски придеви са очуваним партицип-
ским значењем – лексичким (приписивање именичком појму значења 
радње која се перципира и као тренутна, актуелна особина) и грама-
тичким (поседовање категорија именских речи и глагола, укључујући 
и категорију повратности / неповратности). Полазећи од чињенице да 
старим партиципима у савременом српском језику одговарају друга 
граматичка и лексичка средства, док је непосредни облички рефлекс – 
српски герунд – само један од партиципских обличких континуаната,23 

23 Партиципи су речи у атрибутској функцији (у индоевропским језицима) које 
се додају именицама у реченици да би се њима означило да се каква радња приписује 
именици као особина у одређеном времену (в. БЕЛИЋ 1998: 274). А. Белић наводи при-
мер „жена плачѫшти идетъ“ у значењу ’жена у плачу иде’, где партицип презента 
плачѫшти „значи да се пратилачки, за време вршења главног глагола реченице, врши 
и друга радња која је собом ближе одређује, а не да се друга радња врши са њом на-
поредо“ (Исто: 275). Герунд је настао онда када се прекинула веза партиципа са име-
ницом, тј. субјектом и облик партиципа постао само одредба предиката (Исто: 275). 
Када се каже да „наш [савремени] језик нема партиципа“ (ENC.SH. J.), у виду се има, 
пре свега, семантички однос партиципа према именици (и глаголу) какав је постојао 
у старијим слојевима српског књижевног језика. Док је раније глаголски придев, тј. 
партицип казивао особину појма која се садржи у радњи глаголској само за извесно 
време, тј. за време вршења радње у предикату, односно у глаголу на који се партицип 
односи, он је у савременом језику постао категоријом која неретко постаје правим при-
девом (уп. Стевановић 1949–1959: 60). Међутим, у речничкој грађи савременог српског 
језика налазимо примере партиципских образовања који се везују за именицу уносећи 
у њен садржај значење радње која јој се приписује као особина у одређеном (прошлом 
или садашњем) времену. У Нормативној граматици српског језика (ПИПЕР, Клајн 2014: 
234) употребљен је термин партицип за придеве на -ћи настале по моделу партиципа 
(јер неки и јесу конвертовани партиципи, али код неких се огледују други деривацио-
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у књизи је назив партиципска образовања коришћен као неутрални 
термин – како за речи које се могу означити партиципима у лексичко-
граматичком смислу, тако и за речи које су задржале партиципску се-
мантику, а у категоријалном смислу функционишу као прави придеви. 
Осим термина партиципи, у науци се користи и традиционални термин 
домаћег порекла – глаголски придеви24.

ни процеси) у савременом српском језику који „имају значење партиципа презента“: 
важећи, владајући, водећи, задивљујући, застрашујући, летећи, нерђајући, путујући, 
текући итд. У поменутој граматици је истакнуто да се ради о придевима са партицип-
ском семантиком, а не о правим партиципима, „јер означавају сталну особину, а не могу 
заменити односну реченицу“. Потврду за одређење партиципа као глаголских придева 
(а не и глаголских прилога), пружа и Речник словенске лингвистичке терминологије 
(ССЛТП), који је рађен у оквиру Терминолошке комисије МКС за потребе уједначавања 
и стандардизације лингвистичке терминологије словенских језика. У том речнику, 
српском (српскохрватском) термину партиципи одговара руски термин причастие, а 
истим појмом су означени глаголски придеви (уп. рус. причастие прошедшего време-
ни действительного залога и причастие прошедшего времени страдательного зало-
га). Насупрот глаголским придевима, глаголским прилозима у руском одговара термин 
деепричастие, а поред термина домаћег (словенског) порекла, глаголски прилози се 
означавају и термином латинског порекла – герунди или герундији. 

24 Уп. нпр. „глаголска реч у придевској функцији, глаголски придев“ (ENC. SH. 
J.), у Граматичком и лингвистичком појмовнику М. Радовић-Тешић (2011) одредница 
партиципи упућује на одредницу глаголски придеви, односно, даље, на глаголски при-
дев радни и глаголски придев трпни, у Граматици руског језика Р. Маројевића (1989: 
217–225) партиципи се такође означавају термином глаголски придеви (рус. причастия). 
Друго значење термина партицип своди се на употребу термина везану искључиво 
за српску традиционалну граматику. Наиме, термином партиципи у литератури се 
понекад изједначавају они глаголски придеви који су, као систем, потиснути из српског 
књижевног језика Вуковом књижевнојезичком реформом у другој половини 19. века. 
Имајући у виду ову чињеницу, РСЈ је под значењем 1б) дао дефиницију којом се искључује 
примена термина партиципи на савремене глаголске придеве (радни и трпни), па се 
тамо партиципи дефинишу као „погрешан назив за радни или трпни глаголски придев у 
српском језику“ (РСЈ). Као треће значење термина партиципи у српској лингвистичкој 
терминологији може се издвојити њихово одређење не само као глаголских придева, 
већ и глаголских прилога. Полазећи од шире литературе и употребљене грађе, РСАНУ 
у оквиру значења под бројем 2, партицип одређује као „назив за глаголске придеве 
(радни или трпни) или за глаголске прилоге (прилог времена садашњег или прилог 
времена прошлог) у српском језику“. У енциклопедији Свезнање под партиципима се, 
осим глаголских придева, означавају и глаголски прилози: „у лат. и ром. језицима рад-
ни глаг. облик с придевским особинама (родом и променом по падежима); у нашем 
језику се задржао непроменљив, као прилог (идући путем задрема; дошавши кући, од-
мах заспа); погрешно је мењати га, као нпр.: зраци залазећег сунца = зраци сунца на 
заласку“ (СВЕЗН.). Нормативно упутство дато на крају дефиниције сугерише тежњу ка 
апсолутном складу са важећом граматиком, која званично „не познаје“ партиципски 
систем у српском језику, иако се примери попут овог који је наведен данас уобичајено 
употребљавају у српском језику. У РСАНУ, на пример, нема одреднице залазећи, али 
има одреднице излазећи: „који излази, рађа се (о небеским телима)“, са примером у 
којем је партиципска форма такође дата у генитиву: Славно [је] провести празник лу-
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Партиципски систем, који је пренет из ћирилометодијевске пи-
смености у српски средњовековни књижевни језик, а исто тако у ру-
ски (у којем се задржао до данас), славеносрпска писменост и она у 
Вуково време активно је одржавала. У Речнику САНУ поменуте пар-
тиципске форме описују се према норми и мерилима савремене грама-
тике српског језика, а то значи да се поред граматичких, етимолошких, 
правописних, фонетских и акценатских информација, истичу оне у по-
гледу употребне и стилске вредности партиципа, полазећи од чињенице 
да их ниједна граматика после Вука не бележи нити описује. На то 
упућују и квалификатори који се уз њих дају: сткњ., заст., арх., песн. 
и сл. (Јовановић 2021а: 164). На основу примера партиципа забележе-
них у Речнику САНУ, примећено је да је њихова употреба потврђена 
претежно изворима које чине дела писаца 19. века (Вука Стефановића 
Караџића, Љубомира Балтића (прев.), Јакова Живановића, Петра II 
Петровића Његоша, Богобоја Атанацковића, Јанка Ђоновића, Матије 
Ненадовића, Јакова Игњатовића, Јована Илића, Јована Јовановића 
Змаја и др.), с тим што су у немалом броју случајева забележени и 
примери из дела књижевних и других стваралаца 20. века – Момчила 
Настасијевића, Николаја Велимировића, Јустина Поповића и др. 
Примери преузети из ових дела показују да партиципска образовања 
нису сасвим ишчезла из српског језика после књижевнојезичке рефор-
ме Вука Стефановића Караџића, већ да су у одређеним семантичким 
реализацијама и функционалностилској употреби наставила да живе у 
српском језику до данас.25

Партиципскa образовања на -ћи
Партиципи на -ћи се најјасније уочавају у форми са рефлексивном 

морфемом се, коју, уз промену по падешким облицима, нема ниједна 
друга категорија речи, нпр.: Напуниће се срце моје слатком љубављу 
према Господу своме, и сажаљењем и добром вољом према мучећим 
се душама у свету и у аду (МНЈ, 77); Савест ме моја обавезује Вашу 

така, сав у барјацима излазећег сунца (Батуш., РСАНУ). Одређење глаголских прилога 
као партиципа односно њихово довођење у тесну везу са њима, као што је истакнуто 
у поменутој енциклопедији, истиче се и у граматици Ж. Станојчића (2010: 381), а у 
граматици П. Мразовића (2009) термин партиципи користи се једнако за именовање 
глаголских придева и глаголских прилога (в. Јовановић 2021а: 158–160).

25 Догађало се и самом Вуку „да под утицајем језика којим су се још служили 
људи из онда учених кругова нашега друштва употреби овај облик онако како се он за-
цело у народу не би употребио“, нпр. партицип приближујући се, -а се, -е се у преписци: 
„Да ново љето и остале приближујуће се празнике у здрављу проведете“ (СТЕВАНОВИЋ 
1949–1950: 59).
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Светост обавестити о питању целибата свештенства. … На ово односеће 
се аргументе и агитацију антипапске партије одобравају једнодушно не 
само световњаци, него хиљаде и хиљаде свештеника (Зап. хришћ., 120).

Поједине партиципске форме употребљавају се у именичкој слу-
жби, нпр. исходећи (у им. служби) фиг. „Свети Дух“. – Благословено је 
царство Оца и Сина и Светога Духа … У праизворном и прототипном 
сродству Рађајућег, Рођеног и Исходећег (Теод., 66).

Прегледајући дефиниције партиципских образовања на -ћи у опи-
сним речницима српског језика, приметили смо да, у начелу, преовлађује 
начин дефинисања њиховог лексичког значења односном реченицом са 
заменицом „који“ и одговарајућим обликом глагола (у облику презен-
та), што је примењено и у речнику ове књиге:

верујући, -а, -е „који верује“. – Има једна битна разлика између ова 
два стално верујућа човека (РЊ, 44);

висећи, -а, -е „који виси (на крсту) (о Исусу Христу)“. – Синоћ 
заспах на светој Голготи | Сав савладан од тешкога бола, | У сну видех 
јасно к’о на јави | Мог Господа на крсту висећа (ОП, 143);

воњући, -а, -е „који воња, који мирише на воњ“. – Вран Гавран 
диже очи и виде пред собом читаву лес од људских кашљуцавих тела и 
воњућих душа (Свеч., 116);

горећи, -а, -е „који гори“. – Созерцавам купину горећу на Хориву 
(ОП, 469); Никога нема у одвратном породу твоме, да ти стави прст на 
горећи језик и да те расхлади (МНЈ, 82);

догоревајући, -а, -е (уз именицу „свећа“) „који догорева.“ – 
Бесмртни боже мој, погледај милостиво на једну догоревајућу свећу 
(МНЈ, 46);

играјући, -а, -е „који игра, који трепери (о одразу Месечеве свет-
лости)“. – Спасавај се док божанска луча гори над тобом. Јер кад оде 
од тебе, нестаће те као што неста, гле, и играјућег месеца на дну језера 
(МНЈ, 91);

изумљујући, -а, -е „који ствара изумитеље“. – Тек се Вран поче 
прилагођавати изумљујућој средини кад забруја један моћни глас, ка-
квога уши Вранове никада пре тога не беху чуле (Свеч., 82);

молећи се, -а се, -е се који се моли. – Култ је молитва Богу; култ, 
коме одсуствује разум и срце молећих се, хладна је молитва, а хладну 
молитву Богу наш пламени песник није могао љубити (РЊ, 165);

множећи се, -а се, -е се „који се множи, шири, заузима све већи 
простор“. – Кад наше шетње по нагло множећим се гробовима наших 
пријатеља вишој вери, ван вере у човека, и не само у једној постану 
дуже и дуже – тад ћемо осетити потребу и у једној вишој вери, ван вере 
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у човека, … тад ће нам Његош бити ближи и сроднији од Доситеја (РЊ 
2013: 19);

мучећи се, -а се, -е се „који се мучи, испашта“. – Напуниће се срце 
моје слатком љубављу према Господу своме, и сажаљењем и добром 
вољом према мучећим се душама у свету и у аду (МНЈ, 77);

неверујући, -а, -е „који не верује (у Господа), који не исповеда веру 
(хришћанску)“. – Тако је записао човек неверујући у Христа, но науч-
ник слободан од пристрасности и злобе (ОП, 388);

неумирући, -а, -е „који не умире, који живи вечно“. – Смрт може 
одвојити душу му од тела, али не од Христа, то јест од неумирућег веч-
ног живота (ОП, 103);

односећи се, -а се, -е се „који се односи на нешто“. – „Савест ме 
моја обавезује Вашу Светост обавестити о питању целибата свештен-
ства. … На ово односеће се аргументе и агитацију антипапске партије 
одобравају једнодушно не само световњаци, него хиљаде и хиљаде 
свештеника“ (Зап. хришћ., 120);

рађајући „који се рађа“. – Плач рађајућих створења меша се с’ пла-
чем умирућих и гуши се под лепим покривалом природе (РЊ, 60);

спекулирајући, -а, -е „који спекулира, који спекулише“. – Он 
[Његош] је теист – песник , тј. он се уздиже … до најапстрактније мисли 
о Богу, до које спекулирајући философи долазе (РЊ, 130);

стојећи „који стоји (усправно)“. – Св. муч. Никита … држаше 
икону Св. Богородице са превечним Младенцем Христом, стојећег … 
крста у рукама Својим (ОП, 673);

страдајући „који страда“. – Јов се сматра узором трпељив ог под но-
шења сваког страдања, које Бог на нас шаље, и праобразом страдајућег 
Господа Исуса (ОП, 323);

умирући, -а, -е а. „који умире“. – Према древном обичају у 
Источној цркви, кад особа умире, родбина, пријатељи и суседи долазе 
на узајамно опраштање. Они кажу: „Опрости ми драги (име).“ Умирућа 
особа одговара: „Ја ти опраштам … Опрости и ти мени“ (ЖСС, 40); 
Плач рађајућих створења меша се с’ плачем умирућих и гуши се под 
лепим покривалом природе (РЊ, 60); Нашто страх од властвујућих, | 
И од смртних твари, стално умирућих? (ОП, 121); Сузе су му као сузе 
мајке | Над народом својим умирућим (ОП, 311); Као што често бива 
са умирућим човеком да се тренутно сети целог свог прошлог живо-
та, тако се и она [Дева Марија] сетила свих прочитаних месијанских 
предсказивања (ЈЧ, 111); б. (у им. служби, м) „онај који умире, који је на 
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самрти“. – У смртном часу умирући сагледава цео свој прошли живот 
врло јасно … и ужасан страх испуњава његову душу (ВС, 85), итд.

У неким примерима из наше грађе уочава се у семантици парти-
ципа и компонента ’својство које се везује за актуелни тренутак’, дакле 
не искључиво као трајна особина, коју већина савремених партиципа 
има: Бесмртни Боже мој, погледај милостиво на једну догоревајућу 
свећу (МНЈ, 46); Свет умире свакога тренутка и рађа се свакога тре-
нутка. Плач рађајућих створења меша се с’ плачем умирућих и гуши 
се под лепим покривалом природе (РЊ, 8). У последњем примеру пар-
тиципска форма рађајући морфолошки је образована према глаголу 
рађати у неповратној форми, дакле без рефлексивне морфеме се, иако 
је у садржају партиципа присутно граматичко значење повратности. 
Изостанак морфеме се указује на процес адјективизације партиципа, 
где се губљењем рефлексивне морфеме се прекида граматичка веза са 
глаголом, тј. партицип задржава само партиципску (морфемску) форму, 
а прелази у праве придеве (Јовановић 2021а: 167).

Међу примерима партиципских образовања на -ћи, нашао се пар-
тицип у именичкој служби неусипајушчи, који представља русизам 
употребљен у неадаптираном виду (рус. неусыпающий) у значењу „онај 
који никад не клоне, не задрема извршавајући послушање, задатак, оба-
везу и сл.“. – Преп. Александар … установио [је] обитељ неусипајушчих 
са нарочитим уставом (ОП, 470).

Партиципска образовања на -вши
Партиципима на -вши означава се радња или стање који се 

приписују лицу или предмету у времену које се догодило пре радње 
означене предикатом главне реченице. Партицип прошлог времена 
на -вши који илуструјемо примерима од неповратних глагола налази 
се у функцији атрибута, при чему именица коју одређује долази од-
мах иза партиципа: Царица му [Сави] је причала како је њен почивши 
отац Теодор имао високо мишљење о њему (ЖСС, 111); Почившег оца 
Страхиње и оца Антонија … милостиви [Бог] нека их прости и дарује 
им вечни живот међу праведницима (Дух. сав., 161).

Партицип прошлог времена на -вши може се јавити у именичкој 
служби, у конкретном примеру у функцији именовања Господа:  При-
суство Сишавшег с неба лечи оне, који исповедише живот, и умртвује 
оне, који исповедише смрт! (МНЈ, 95), као и у другим примерима, реци-
мо у облику множине: Велика је бројка Седамсто Тисућа | За Твог Сина, 
Дјево, живот положивших (Дух. лира, 136).
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Поред партиципских форми на -вши, у делима владике Николаја 
Велимировића користе се малобројни примери на -ши рускословенског 
(црквенословенског) порекла с придевским или именичким значењем, 
као што су одшедши, усопши и сл.:

Зар тако мало љубиш пријатеље своје, да се бојиш поћи за њима, 
за многим одшедшим? (МНЈ, 45).

На Велики Петак, Исус је душом сишао у Ад, у Шеол, да јави себе 
и своје Јеванђеље усопшим (Жет. Госп., 10).

Неко виде човека усопшег у великој рајској слави, и упита га, чиме 
се он удостоји те славе (ОП, 712).

Партиципи на -(в)ши у савременом српском језику семантички 
су замењиви еквивалентним речима у облику глаголског придева рад-
ног, понекад и уз прекомпоновање реченице, уп: отишли ум. oдшедши 
(„… поћи за њима, за многима који су отишли“); упокојили ум. усопши 
(„Неко виде човека који се упокојио“ итд.) (в. Јовановић 2021а: 170).

Партиципска образовања на -м(и)
Глаголски придеви на -м(и) у је зику владике Николаја Вели ми-

ровића употребљавају се ређе од активних партиципа садашњег (-ћи) и 
прошлог (-вши) времена. Уобичајена синтаксичка функција ове парти-
ципске врсте је атрибутска: непоправим, -а, -о „који се не да исправити, 
поправити, непоправив“. – На безброј начина Господ Живи зна … да 
кажњава непоправиме гонитеље вере (ОП, 909)26; незаборавим, -а, -о 
„који се не може заборавити“. – Ако би мајка … [казала детету] да ни-
шта људи не могу на земљи учинити тајно што небеса неће објавити – 
тиме би мајка дала чеду своме незаборавиму поуку, неоцењиво корисну 
за цели живот детињи (Јевр., 86); љубими, -а, -о „којег љубе, којег воле, 
омиљен“. – Када га ангел упита за узрок његове жалости, Аделтије одго-
вори, да му је жао, што не виде љубимога му учитеља Јована Златоуста 
(ОП, 836); непостижим, -а, -о „који се не може постићи, достићи, не-
достижан“. – По непостижимој неопходности свак остаје оно што је 
(Кас.,8). У неадаптираној црквенословенској форми налазимо партицип 
у женском роду непроходимаја: Радуј нам се ти Господња двери | Златна 
двери непроходимаја | Јака стјено и покрове свима (Дух. Лира, 116) итд.

26 Од партиципске форме изведена је именица на -ост – непоправимост. – Ову 
лекцију очитао је Бог Јеврејима пре овога на преко хиљаду година кроз младога и невинога 
Јосифа. И сада је понавља, да тиме покаже непоправимост народа јеврејског (Омил., 41).
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Резултати до којих се у раду В. Јовановића (2021а) дошло анали-
зом партиципских образовања на -ћи, -вши и -м(и) на основу примера 
из различитих писаних извора који припадају савременом српском 
језику, с једне стране, те обраде поменутих форми у српским речни-
цима описног типа, с друге стране, показали су да се поменута парти-
ципска образовања у савременом српском језику испољавају у двема 
категоријама: 1) у категорији савремених партиципских континуаната, 
који се огледају у лексичко-граматичком значењу, када се значење радње 
приписује именици као (тренутна, актуелна) особина у одређеном вре-
мену, и у синтаксичкој функцији атрибута, при чему на дубинској струк-
тури представља део зависне реченице и 2) у категорији придева, који 
семантички одговарају трпним глаголским придевима или правим при-
девима. Када је реч о описним речницима савременог српског језика, 
партиципска образовања на -ћи, -вши и -м(и) обрађују се превасходно у 
РСАНУ. Када се упореде примери коју су били ексцерпирани из разли-
читих текстова који припадају савременом српском књижевном језику, 
с једне стране, са примерима из РСАНУ, с друге стране, примећено је 
да у РСАНУ изостају примери партиципских форми са рефлексивном 
морфемом се, који су, на другој страни, пронађени у другим изворима. 
Ова чињеница може се објаснити утицајем српске књижевнојезичке нор-
ме, према којој партиципи не припадају савременом књижевнојезичком 
стандарду. То се нарочито односи на образовања с повратном морфемом 
се, које не даје ниједна савремена граматика српског књижевног језика. У 
поменутом раду је истакнуто да лексикографска обрада ових речи осим 
дефинисања значења подразумева и питања њиховог нормативног и 
функционалностилског статуса у описном речнику општега типа. Наиме, 
анализа је показала да се употреба партиципа у појединим стиловима 
писаног изражавања српског језика одржала до наших дана, и то, рекло 
би се, не само пасивно чувајући речи које су у истом или адаптираном 
лику раније потврђене, већ стварајући, према потребама, и друге глагол-
ске придеве. Иако употреба партиципа може сугерисати ауторов однос 
не само према традицији, већ и према конкретном стилу и конкретној 
лексици (нпр. са становишта савременог српског стандардног језика упо-
треба окамењених партиципа одшедши, блаженопочивши, усопши и сл. 
карактеристична је за текстове религијског садржаја, док ће у другим сти-
ловима, уколико се тамо јаве, бити функционално обележени), примери 
који су у поменутом раду анализирани показали су да употреба партици-
па не мора бити искључиво историјска категорија, већ може бити и плод 
савременог синхронијског процеса, о чему сведоче примери партиципа 
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настали према савременим, актуелним глаголима и њиховим значењима. 
То потврђују примери из дела владике Николаја Велимировића, као 
што су, на пример, догоревајућа свећа, плач рађајућих створења и сл. 
Наведене чињенице показују да се процеси у језику одигравају и унутар 
стила (или стилова) и независно од прокламоване норме и устаљене гра-
матичке праксе. Речник САНУ обрађује партиципске форме обеју поме-
нутих категорија и трију издвојених партиципских форми према глагол-
ском времену (прошло и садашње) и начину (радни и трпни). Међу њима, 
истина, у Речнику САНУ има немали број примера из дела писаца који 
припадају предстандардном периоду развоја српског књижевног језика, 
затим оних на размеђи епоха (П. П. Његош, Ј. Стерија Поповић, Ј. Хаџић 
и др.), али има и примера из дела писаца који су стварали на реформиса-
ном књижевном језику у другој половини 19. века, те писаца који су своја 
дела објављивали у 20. веку и у чијем се језику налазе поменуте парти-
ципске форме (поред владике Николаја Велимировића ту су Бранислав 
Нушић, Глиша Елезовић, Веселин Чајкановић, Момчило Настасијевић, 
Јустин Поповић и др.). На питање изнето у поменутом раду: да ли би 
партиципска образовања, са мање или више очуваним партиципским 
значењем и функцијом, требало обрађивати и презентовати у речнику 
савременог српског језика описног (дескриптивног) типа, дат је потврдан 
одговор, полазећи од чињенице да немали број стваралаца који припадају 
савременој књижевнојезичкој епоси, међу које спада и владика Николај 
Велимировић, у својим делима употребљавају све три партиципске фор-
ме (Јовановић 2021а: 176). Употреба партиципа у њиховим делима ни на 
који начин не слаби наш књижевни језик, већ, напротив, она га обогаћује 
и оплемењује.

3. Именице и придеви с префиксима без- и не-27

Посматрано из угла савремене творбе речи српског језика и 
његовог лексичког система, префикси без- (аломорфи бес-, беш-, беза-, 
беса-) и не- представљају умерено продуктивна језичка средства којима 
се граде речи у различитим категоријама – највише у категорији при-
дева, ређе у категорији именица, потом прилога, док је у категорији 
глагола занемарљиво мало примера са овим префиксима. Основна се-
мантичка функција њихова јесте исказивање супротности у односу на 
садржај речи којој се префикс додаје, односно одсуство какве особине, 

27 Овај одељак настао је из нашег рада под насловом „Именице и придеви са 
префиксима без- и не- у савременим текстовима српског православног богословља“, 
објављеном у часопису Црквене студије 17 (2020): 307‒319. 
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стања и сл. Ако се погледају речи с префиксима без- и не- које примар-
но припадају богословским текстовима и које самим тим носе у себи 
идентитетско-функционалну компоненту православне духовности, као 
што су безверје, бесмрће, безмолвништво, незлопамћење, нетуговање, 
немилосрђе, нетљен итд., примећује се да је функција ових префикса 
и речи које се њима граде специфична у односу на еквивалентне речи 
других стилова. Својеврсна специфичност њихова уочава се већ на први 
поглед у високој фреквентности употребе у богословским текстовима, 
као и строго „терминолошкој“ номинацији, коју речи других основа са 
еквивалентним префиксима у другим стиловима немају.28 У поглављима 
посвећеним творби речи у домаћим граматикама и приручницима, речи 
са поменутим префиксима у великој мери изостају, како из језичке грађе 
тако и из граматичке (творбене) и лексиколошке анализе.29

Грађу коју смо добили ексцерпцијом из дела владике Николаја 
Велимировића класификовали смо прво према творбеном критеријуму 
на изведенице добијене префиксом без-, а потом на оне добијене пре-
фиксом не-. У оквиру издвојених префикса, речи су даље класификова-
не према врстама (именице и придеви), а у оквиру врста класификација 
је спроведена по семантичком критеријуму, тј. према појмовима на које 
се односе. Уз сваку издвојену реч наведено је њено лексичко значење, 
илустровано примером из грађе30.

3.1. Именице и придеви с префиксом без-
Примарна семантичка функција префикса без- јесте наглашавање 

одсуства какве особине, стања или својства које је садржано у основној 
речи. У категорији именица и придева, у прикупљеној грађи налазимо 
примере који би се, према томе на кога се семантика исказивања су-
протности односи, најшире могли сврстати у појмове који се односе 

28 Уп. нпр. у РСАНУ речи попут безглас, безнање, безнежан, безначеље и сл. које 
су посведочене тек једним извором или обележене неким стилским квалификатором. 

29 Пре свега, у граматикама српског језика не пружа се потпуни увид у именице 
са овим префиксима (в. Радовић-Тешић 2002: 25–26), а као разлог може бити тај што је 
реч о апстрактној и индивидуалној лексици која припада специјалном или периферном 
(индивидуалном, нераспрострањеном) слоју српског језика. У граматици П. Пипера и 
И. Клајна (2013) описана је семантичка функција префикса без- у творби именица, док 
су за творбу придева наведени само примери (в. стр. 242). У Творби речи И. Клајна 
(2002) међу анализираним примерима са префиксима без- и не- занемарљив је број 
оних који припадају богословском функционалностилском комплексу. 

30 Изван анализе остали су двокомпонентни изрази типа бескрвна жртва, 
безгрешно зачеће, безмитни врачи итд.
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на Бога и свете, односно на појмове који се односе на врлине, пороке, 
грехове, стања и сл.

Именице

1)  Појмови који се односе на Бога, свете, душу31

бесмртност „стање онога који је бесмртан, стање вечнога трајања, 
без смрти“. – Увенча је [преподобну Ксенију] Господ венцем бесмрт-
ности, | Уведе у чертог вечите радости (ОП, 64); Прикуј поглед твој на 
малену пећину, где малена девојка обитава … У њој ти и сада лежи 
сва преостала моћ, и ненаружена красота, и непродата бесмртност. Ван 
пећине, ван душе моје, где девојка рађа Бога, све је сан и пепео, заједно 
са тромим точковима тела (МНЈ, 81); Ништа, господо, у свету што се не 
може легитимисати моралом и лепотом, не може прећи праг вечности и 
бесмртности (ОЗЉ, 42);

бесребреник „чин Божјих угодника Козме и Дамјана, Кира и Јована, 
Пантелејмона и Јермолаја, Сампсона и Диомида, Мокија и Аниките, 
Талалеја и Аниките, који су дар исцељења пружали бесплатно свим 
болесницима“. – Св. Теодота, мајка [је] свете браће Козме и Дамјана, 
бесребреника и чудотвораца (ОП, 11); Св. Пантелејмон призива се у мо-
литвама при водоосвећењу и јелеосвећењу (свештању масла) заједно са 
св. Ермолајем и осталим безсребреницима и чудотворцима (ОП, 538).

2)  Појмови који се односе на позитивне (врлине) или негативне 
особине, стања и сл. (пороке, грехове), којима се изражава

а)  одсуство, непостојање онога што је означено именицом у осно-
ви:

безбожје и безверје „неверовање у Бога, непоштовање Бога“. – У 
селима је непознато безверје. Нема безбожја по нашим зеленим пољима, 
под нашим плавим небом, у нашим малим белим кућама и у дрвеним 
вајатима, на обалама жуборних потока наших и валовитих река наших. 
Сваки дом јесте мала верска заједница (Д. Срб., 126);

безбожност „неверовање у Бога, непоштовање Бога“. – Безбо-
жност није болест животиња него људи (ОП, 558);

31 Класификација коју смо овде приложили је условна, јер има примера који 
се, у зависности од значења и контекста, могу наћи у обема издвојеним групама, нпр. 
бесмртност као особина Господа и душе (људске), која је такође од Бога; затим, 
Бесребрници као множински агиоантропоним и бесребрник у јд. у значењу онога који 
није користољубив, скроман. 
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безбоштво „неверовање у Бога, непоштовање Бога“. – Сматрамо 
[да је] … набујало безбоштво наших дана (Дух. сав., 110);

безверство „безбожје, безверје“. – Ви сматрате безверство патен-
том искључиво словенских социјалиста? Бакуњина и истераних руских 
семинариста? (Бес., 16);

безмолвије „стање молитвеног тиховања које се постиже 
мировањем, тј. свођењем телесних кретања на најмању меру“. – Желећи 
[преп. Атанасије Атонски] још тешњег подвига он се пресели у Св. Гору 
на безмолвије (ОП, 476); Добро је и савршено безмолвије, но понегда је 
неопходно и општење с братијом (ОП, 839);

безмолствовање „чин безмолвија, ћутања“. – Ученик св. Нифонта 
[био је преп. муч. Макарије Солунски] … у време када се овај бавио на 
подвигу безмолствовања у Ватопеду (ОП, 671);

безумље „стање, особина онога који је безуман“. – Ако завидиш 
грешнику који јури за пролазним сенкама овога света, друг си му у 
безумљу (ОБЉ, 28);

бестрастије („безстрастије“) „одсуство страсти, душевна 
мирноћа, бестрашће“. – Безстрастије то је земља обећана, | Безстрастна 
је душа Духом обасјана (ОП, 570);

бесловесност „особина онога који је бесловесан, који не живи у 
вери по Христу (Слову Божијем), који није на путу обожења“. – Зашто 
… ми рoди синове зла, који се дочепаше ума мога, и платише и теби 
тамом и бесловесношћу? (МНЈ, 75);

бесмртност „стање вечнога трајања, без смрти (о души)“. – 
Мученици праве вере … ближи сте бесмртности од нас, и молитва ваша 
чистија је и чујнија (МНЈ, 61);

бесмрће „стање, особина онога који је бесмртан, онога што је бе-
смртно“. – Вера у бесмрће има особиту сугестивну моћ за људе (ОБЉ, 
7); Вером у изгубљени рај поткрепљује наш песник [Његош] своју веру 
у бесмрће човекове душе (РЊ, 106);

беспутство „стање онога који је беспутан, заблуделост, гре-
шност“. – Као један од главних узрока ропства и пропасти [пророк] на-
води сујетну раскош, духовно ништавило и беспутство жена (ОП, 579);

бестидство „стање, особина онога који је бестидан, немање сти-
да, бестидност, бесрамност“. – Бестидство жене [је] најнеприроднији и 
најодвратнији призор у свету (ОП, 516); Сунце и месец стиде се вашег 
бестидства над мојом невестом (Свеч., 72); Ево, чујте, до какве гнусо-
бе је било порасло то бестидство богозаборава и богомрскости (Омил., 
185);
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бестрасност „одсуство страсти, чедност“. – Вера, послушност и 
незлобивост главне су одлике детиње душе. Уз то још долази: бестра-
сност и радост (ОП, 79);

б)  носилац особине, стања и сл., односно особа на коју се особине, 
стања односе:

безбожац „безбожник, атеиста“. – Он [је] чинио људе вансебним; 
држи и до данас незнабошце и безбошце (Теод., 184);

безбожник а. „онај који не верује у Бога, незнабожац, атеиста.“ – 
Многи безбожници мисле, да би поверовали у Христа, кад би чули од 
њега речи не благе него громовите (ОП, 614); б. „богоборац, грешник, 
антихрист“. – Ниче је стајао за Ја без Ми, Маркс за Ми без Ја. Обојица 
су били ватрени безбожници (Зем. нед., 27);

безмолвник „монах који се налази у безмолвију, који живи у таквом 
стању“. – Прича се и за св. Григорија Богослова, да је био безмолвник 
у време Часног Поста (ОП, 723); Очистити себе од злих и нечистих по-
мисли … био је циљ свих великих подвижника, пешчерника, безмолв-
ника (ОБЉ, 140);

безумник „безуман човек“. – Безумник цео свет назива безумним, 
а себе умним (ОБЉ, 104);

беславник „онај који је без славе, онај који се није прославио 
својим делима“. – Свештеници моји, беславници моји, | Што вам језик 
славу Господњу не поји? (ОП, 14);

бесребреник [„безсребреници“] „онај који не узима мито, новац за 
помоћ другима“. – Св. Теодота, мајка [је] свете браће Козме и Дамјана, 
бесребреника и чудотвораца (ОП, 11); Св. Пантелејмон призива се у мо-
литвама при водоосвећењу и јелеосвећењу (свештању масла) заједно са 
св. Ермолајем и осталим безсребреницима и чудотворцима (ОП, 538);

бешчасник („бесчасник“) „онај који другога бешчасти“. – У Црној 
Гори светило се једно племе другоме због увреде, због обешчашћења. 
Бесчасник и увредитељ морао је крвљу својом опрати дело своје (РЊ, 
190).

Придеви

1)  Појмови који се односе на Бога и свете

безвидан „који се не може (очима) видети (о Богу)“. – Бог [је] 
невидљиви и безвидни, беспочетни и несоздани, проузроковач свега 
што постоји… (ОП, 271);
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безгневан „који је без гнева, смирен“. – Био је необично кротак и 
безгневан [преп. Петар Коришки] (ОП, 399);

безгрешан „који нема греха, праведан (о Богу)“. – Безгрешан не 
умире. И ако умре безгрешник због туђих греха, оживеће (МНЈ, 94); 
Погле, како је лако Препуноме одливати, и Безгрешноме отпуштати гре-
хе, и Здравоме лечити, и Животоносноме мртве васкрсавати (МНЈ, 95);

безгробни (у им. служби, м) „Господ“. – Умреће све оно, што вас је 
послало у мене, и ниједна [мисао] од вас неће се спасти из мога гроба, 
осим оне, што се везала за Безгробног, Неумирућег (МНЈ, 131);

безмездан „који не наплаћује своје услуге, бесплатан“. – Св. муч. 
Козма и Дамјан … [били су] безмездни лекари и чудотворци (ОП, 465); 
Беше Сампсон лекар милосрдан и безмездан, и даваше болесницима 
лекове и за тело и за душу (ОП, 454);

безмужан „који је без мужа“. – Једна таква појава [чудо] јесте без-
мужно зачеће Господа Исуса Христа у утроби Пресвете Деве Марије 
(ОП, 218); Пре него што је објавио чудесно зачеће безмужне девице, ар-
хангел је објавио чудесно зачеће бездетне старице (ОП, 447); Безмужна 
девица Марија уплаши се од појаве ангела Божјега (ЈЧ, 109);

бесмртни (у им. служби, м) „који није смртан, који не умире, који 
вечито траје“. – Оно што је намењено смрти и трулежи не могу принети 
Бесмртноме на жртву (РЊ, 148);

беспочетни „који нема почетка, који одувек постоји (о Богу).“ – 
Бог [је] невидљиви и безвидни, беспочетни и несоздани, проузроковач 
свега што постоји (ОП, 271); Бог је дух, неограничен, непроменљив, 
недостижан, вечан, беспочетан и бескрајан (ВС, 18);

бестелесан „који нема тела, бесплотан, нематеријалан (о Божјим 
анђелима)“. – Созерцавам Господа Исуса … као красоту чисто умног, 
бестелесног света ангела (ОП, 106); Логос створи небо и земљу, свет 
бестелесни и свет телесни (ЈЧ, 107); Анђели су бестелесни и бесмртни 
(ВС, 18) итд.;

2)  остали појмови који означавају одсуство онога што значи реч у 
основи (у конкретном или пренесеном значењу)

бежен „који је без жене, неожењен“. – По Промислу и внушењем 
Божјем првосвештеник Захарија, отац Претечев, договорно са осталим 
свештеницима, сабра 12 безжених људи из племена Давидова (ОП, 216);

безјезични „в. бесловесан“. – Господ, који се узалуд обраћао 
људима кроз људе, ево проговара у последње дане кроз безјезичне ства-
ри и елементе (Свеч., 89);
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безазлен „који нема у себи злобе и лукавства, невин, чедан“. – Био 
је [Св. Сава] безазлен у души и телу као јутарња роса (ЖСС, 16);

безакон „који не признаје и не поштује закон“. – Пророк Мелахија 
… викао је на неблагодарни Израиљ, и на безаконе свештенике (ОП, 
13);

беживотан „који нема живота, мртав“. – Свет је безживотан без 
вас. Ви [богоносци] сте канали, кроз које се долива живот свету (МНЈ, 
130);

безбожни (у им. служби, м) „онај који не верује у Бога“. – Узалуд 
говорим безбожним: упутите се Дрвету Живота и знаћете више него 
што желите знати (МНЈ, 30); Ако ли се с безбожним спориш његовим 
бесним начином, тиме појачаваш бес безбоштва (ОБЉ, 33);

безбожнички „који се односи на безбожника“. – У Чешкој су по-
сле рата почела безверничка и безбожничка друштва (Дух. сав., 119);

безвернички „који се односи на безвернике, оне који не прихватају 
веру у Бога, атеистички“. – В. претходни пример.

бездетан „који нема деце“. – Бездетном Авраму било је сто го-
дина, а његовој жени Сари деведесет, када им је ангел саопштио, да ће 
идуће године родити сина Исака (ЈЧ, 109); Помаже [преп. Стилијан] на-
рочито болесној деци и бездетним родитељима (ОП, 870);

бездомни (у им. служби, м) „онај који је без дома, куће, станишта“. 
− Света душа брине се о суседима својим, ближњим и даљњим; брине 
се где ће бездомни преноћити, како ће се гладни нахранити, чиме ли 
наги оденути? (ОП, 28);

бездушан „који нема сажаљења, саосећања, немилостив, нечове-
чан“. – Њен бездушни отац предаде је љутим истјазањима, при којима 
она примаше охрабрења и утехе од небеских виђења (ОП, 613);

безнадежан „који је без наде на опстанак, очајан“. – Учио их је 
[Сава] … да не враћају зло за зло, већ да деле своје одело и хлеб са без-
надежнима, не презирући ни једног човека иако је незнатан (ЖСС, 114);

безочан „безобзиран, свиреп“. – Поставши муслимани, они 
[потурчењаци] су постали … Турцима фанатичнијим и безочнијим у 
борби с хришћанима и од самих стамболских Турака (OЗЉ, 37);

безрадостан „који је без радости“. – Свет је безрадостан без вас 
[богоносаца] (МНЈ, 130);

безропотни „у којем нема роптања, гунђања, негодовања“. – 
Манастир св. Саве Освештаног одликовао се особитом дисциплином, 
радом и безропотном послушношћу (ОП, 925);
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бесилан [„безсилан“] „који је без силе, немоћан“. – О безсилна 
браћо моја, положимо се на силу Божју, да би у ништавилу своме били 
силни (ОП, 290);

беславан „који је без славе, који се није прославио, неславан“. – 
Ко смрт сматра крајем мрачним, крајем беславним, | Тај и себе сматрат’ 
мора робом очајним (ОП, 239);

бесловесан „који нема Слова (Логоса) у себи, који не изражава му-
дрост, неразуман“. – Да созерцавам … како је бесловесан сваки човек 
који се удаљава од Христа, Слова Божијега, и у коме нема Христа (ОП, 
12); Здравље теби, царе, и весеље, | Но где умни клања се безумном? | 
Где словесни слави, бесловесног? (ОП, 128);

бесплодан „који не даје плодове, који не ствара, нестваралачки, не-
продуктиван“. – Ђаво те изазива на дуге спорове и бесплодне разговоре. 
Учини добро дело у име Христово и ђаво ће побећи (ОБЉ, 40);

бестрастан „који је без страсти, у коме нема страсти, сталожен, 
кротак“. – Исидор блажени са собом се рво | Док бестрастан поста као 
сухо дрво (ОП, 342). Бестрастан и испуњен благодаћу Духа Светога 
Евменије засија светлошћу, која се не могаше сакрити (ОП, 681);

бесциљан „који је без одређеног циља, који нема сврхе, узалудан, 
бесмислен“. – Зашто неки људи тако бесциљно ходе и толико бесциљних 
послова послују? Зато што не знају циљ свога живота нити мету свога 
путовања (ОБЉ, 66);

бешчестан „бешчастан, недоличан, нечастан“. – Иродијада … узе 
његову главу и закопа је на неком скривеном и бешчесном месту, дубоко 
у земљу (ОП, 138) итд.

3.2. Именице и придеви с префиксом не-
Префикс не-, као и префикс без-, спада такође у продуктивнија 

творбена средства за грађење речи које садрже идентитетско-функ-
ционалну компоненту православне духовности. Ради се о речима са 
значењем појма који је супротан појму речи у основи. На основу грађе 
којом располажемо, речи с префиксом не- готово подједнако су бројне у 
категорији придева и именица.

Именице

У именичкој категорији речи с префиксом не- разликујемо две гру-
пе појмова: 1) појмови са значењем позитивне супротности према оно-
ме што значи лексичка мотивациона основа, и 2) појмови са значењем 
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негативне супротности према ономе што значи лексичка мотивациона 
основа.

1)  Појмови са значењем позитивне супротности према ономе 
што значи лексичка мотивациона основа односно позитивна 
значења уопште (о особинама, својствима, нарави и сл.):

неженство „безбрачност, монаштво“. – Изазваше ученици свога 
Господа да изложи своју науку о неженству или монаштву (Теод., 146);

незлобивост и незлобност „особина онога који није злобан, од-
суство злобе, зла; доброта, простодушност“. – Какво то превасходство 
имају деца над одраслим? Имају три превасходства: у вери, у послушно-
сти и у незлобивости (ОП, 79); О незлобивости пише св. Нил Синајски: 
„Потруди се, сине, да свагда будеш прост и незлобив (ОП, 541); Застиде 
он непријатеље својом превеликом кротошчу, а следбеницима својим 
тиме даде поуку, какву незлобност треба показивати према онима који 
нас вређају (РДС, 128);

неосуђивање „хришћанска врлина праштања, не изношења осуда 
према ближњима“. – Неосуђивањем и ћутањем мир душевни се да са-
чувати (ОП, 117);

несреброљубље „одсуство среброљубља, тежње за новчаном ко-
ристи, материјализмом и сл.“ – Подвижници ће указати на своје по-
движништво, на дуги пост, на бдења, на несреброљубље, на сузе, и на 
трпљење своје до краја (ОП, 333).

2)  Појмови са значењем негативне супротности према ономе што 
је исказано речју у основи:

небиће „непостојање, неегзистирање“. – Врло је страшан свет за 
онога ко не зна, да Бог влада светом, и да он има власт држати га у бићу 
докле Он хоће, и вратити га у небиће када Он хоће (ОП, 53); Тело се 
пробудило, од небића постало је биће разумно (Есеји, 150); Обмотан 
сам у дебели обмотач небића, што заклапа очи душе моје (МНЈ, 37);

небог „немање, одрицање постојања Бога (према атеистичким 
схватањима)“. – Замислите да се цео видљив свет премаже белом бојом: 
куће, улице, поља, шуме, море, небо – све постане бело, и замислите да 
вам неко тад стави захтев: покажи ми бело! Како ћете му га показати? Ви 
ћете му свакако зачуђено рећи: покажи ти нама небело! Тако би се и онима 
могло рећи: покажите ви нама Не-Бога! (РЊ, 109); Људско балансирање 
између Бога и не-Бога ставља људе испод биља (Свеч., 87);



101III. Граматички и лексички слојеви

неблагодарност „особина онога који је неблагодаран, незахвал-
ност“. – Ништа ружније у овоме свету нема од неблагодарности, ништа 
увредљивије и душегубније (ОБЉ, 77);

неблаженство „зла срећа, неспокојство“. ‒ Неблаженство [људско 
је] тако огромно, да оно не може из једнога извора извирати (РЊ, 69); 
Из библијске приче следује … да је пад човека из блаженства у не-
блаженство следовао греху, гажењу једне заповести Божје од стране 
прародитеља људског рода (РЊ, 87);

небратство „грубост, безосећајност за брата и ближњег“. – 
Небратство према природи било је човеку школовање за небратство пре-
ма људима (Свеч., 76); Тешко је свету од небратства људи (ОБЉ, 106);

неживот „стање без живота, одсуство живота, постојања“. – 
Може срећним и случајним сложајем мртвих елемената на оним дале-
ким, осветљеним могилама да се промигољи из вечнога небића, нежи-
вота, једно гумно траве или једна шака црви (РЊ, 31);

незнање „немање знања о нечему, непознавање истине“. – Незнање 
нагони (човека) говорити насупрот оном што је корисно, а дрскост ум-
ножава пороке“ (ОП, 165);

неискреност „особина онога који је неискрен, који једно говори, 
а друго ради“. – Пример неискрености и непоштења … [је] Ананија са 
својом женом Сапфиром (СС, 31);

некајање „одбијање, одсуство кајања“. – Покајање Богу радовање, 
| Некајање паклу радовање (Есеји, 148);

некрст „противник, непријатељ крста, хришћанства, антихрист“. 
– Србске народне старешине … служили [су] Господу Богу … и као 
крстоносни ратници против некрста (Теод., 80);

немилосрђе „недостатак, одсуство сажаљења, самилости, љубави, 
бриге према другом, особито ономе који пати, немилосрдност, безду-
шност“. ‒ Два хришћанска цара освојили су Србију својим жељезом и 
немилосрђем (Д. Срб., 116);

ненавист „завист, завидљивост“. – Св. Исидор […] писаше 
патријарху Теофилу, какво је велико светило цркве Златоуст, и мољаше 
га да се окане ненависти према њему (ОП, 90); Лажни учитељи … због 
ненависти или зависти намерно заводе друге на крив пут (ОП, 523); 
Одвраћа се с ненавишћу од оних, који хуле Њега, и гневи се на све при-
сталице оне проклете (Аријеве) јереси (ОП, 862);

неосетљивост „особина онога који не показује осећање за дру-
ге, равнодушност, безосећајност“. – Бацаше коцку због доламе Његове. 
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Типичан пример мародерства и зверске неосетљивости према мукама 
својих ближњих (Теод., 45);

непоредак „одсуство поретка, склада, хармоније“. – Његош се 
упушта … у сликање непоретка у природном току ствари и мизерности 
човека (РЊ, 137);

непост „једење непосне, мрсне хране“. – Постом се одуховљава 
тело, као што се непостом отелешава, отежава дух (Свеч., 126);

непоштење „својство, особина онога који је непоштен, који није 
честит“. – Пример неискрености и непоштења … [је] Ананија са својом 
женом Сапфиром (СС, 31);

неправда „неправедно, неправично дело, чин“. – Неправда је од 
ђавола, као и лаж (Јев., 78); Равнодушно гледати неправду исто је што и 
творити неправду (ОБЉ, 78);

неслобода „стање онога који није слободан, ропство“. – Сви 
проклињу неслободу своју, – једина благословена клетва (МНЈ, 103);

неразум „одсуство разума“. – У својој добродетељи [човек] мора 
да страда од неразумне и грешне околине своје, коју он не може да из-
лечи од неразума и греха (РЊ, 68);

нетрулежност „особина онога који је нетрулежан, који не трули“. 
– Он ће вас обући у нетрулежност, и ране на вашим телима ће засијати 
на небу као звезде (ОП, 678);

несмисао „оно што нема смисла, бесмислица, апсурд, бесмисао“. 
– Будући створен за поредак и хармонију, и тражећи ред и смисао свему, 
[човек] највише пати од непоретка и несмисла ствари од свих осталих 
створења (РЊ, 137);

неправедник „зао, рђав, неправедан, неправичан“. – Лакше се не-
праведник с неправедником разуме и мири него ли с праведником (ОП, 
186); Господе, реч је Твоја заиста као огањ који загрева праведника а 
жеже неправедника (ОП, 312);

нехришћанин „онај који није припадник хришћанства, хришћанске 
вере“. – Сава је био ожалошћен и изненађен сазнањем да је једно од 
најсветијих хришћанских места [кућа у којој је Господ са ученицима 
прослављао своју Последњу Вечеру] у рукама нехришћана (ЖСС, 108);

нечовек „рђав, лош, нечастан, непоштен човек“. – Како човек 
постаје нечовек? (ДП, 37, наслов) итд.
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Придеви

1)  Појмови који се односе на Бога и свете (често путем мето-
нимијског преноса за својства, особине и сл.):32

неразделан „који се не може поделити, раздвојити, нераздвојан“ 
(о Тројици). ― Догађај на Јордану посвећује [нас] показујући нам Бога 
као Тројицу једнобитну и неразделну (ОП, 20);

неискуснобрачна (у им. служби, ж) „Богородица“. – О, радуј се не-
искуснобрачна | Што нам роди из чистога крила | Творца Бога, нашега 
и твога (Дух. лира, 116);

неиследив „који се не може иследити, испитати, проучити (о 
Богу)“. – О неиследивих дубина Божјег Промисла! (ОП, 915);

неиструлео „који није иструлео, свет (о моштима)“. – Нису узалуд 
очуване неиструлеле мошти овога светога краља и његов дрвени крст 
(ОЗЉ, 148);

непобедиви (у им. служби, м) „Господ“. – Уступи … своју борбу 
Победоносном и Непобедивом, па стрпљиво чекај (ОП, 437);

непорочан „који је без порока, без греха, безгрешан (о Богородици)“. 
– Ја порочан – [како да говорим] о Њој непорочној? (Бес., 43);

непостижив „који се не може постићи, достићи, недостижан, 
неостварљив“. – О, како је непостижива мудрост Божија! (Жет. Госп., 27);

непролазни „вечни“. – Свети Мученик Гордије … размишљаше о 
сујети и ништавности свега онога око чега се људи толико муче и боре 
на земљи, па најзад пожели да умре и пресели се у живот непролазни и 
нетрулежни (ОП, 13);

несоздани „нестворен (о Богу)“. – Бог [је] невидљиви и безвид-
ни, беспочетни и несоздани, проузроковач свега што постоји (ОП, 271); 
Овај је луч несоздани, што се рађа но не одсеца од првосветлећег Сунца 
(ОП, 199);

нестворен „који није створен, већ постоји одувек (о Богу).“ – Бог 
[је] једини вечит и нестворен (ОП, 888);

нетљен „који није иструлео, који не трули (о моштима светаца)“. – 
Нетљене и чудотворне мошти [св. Максима, архиепископа влахозапла-
нинског] и сада леже у том манастиру [Крушедолу] (ОП, 49);

32 Поред овде датих примера из извора из којих смо, за ову прилику, црпли 
примере, у дисертацији Р. Бајић (Левушкине) (2013: 191) налазимо и друге примере 
поименичених теонима са префиксом не- у категорији придева у именичкој служби: 
Недомисливи, Необманљиви, Необманути, Необухвативи, Непобедиви, Непостижими, 
Несоздани итд. О теонимима с префиксом не- в. и одељак „Како и шта се може рећи о 
Богу?“ у истом рукопису (16–18).
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нетрулежни „који није подложан труљењу, постојан“. – Свети 
Мученик Гордије … размишљаше о сујети и ништавности свега онога 
око чега се људи толико муче и боре на земљи, па најзад пожели да умре 
и пресели се у живот непролазни и нетрулежни (ОП, 13);

неумирући „који не умире, који живи вечно“. – Смрт може одвојити 
душу му од тела, али не од Христа, то јест од неумирућег вечног живота 
(ОП, 103); Ниједна од вас [мисли] неће се спасти из мога гроба, осим 
оне, што се везала за Безгробног, Неумирућег (МНЈ, 131).

2)  Остали појмови који се односе на нечија својства, особине, 
осећања и сл.:

неблагодаран „који својим понашањем, поступцима и сл. не 
показује благодарност, захвалност некоме за оно што је тај (у)чинио, не-
захвалан“. – Има људи врло неблагодарних и немислених, који се Бога 
никад не сећају (ОП, 751);

небрижљив „који се не брине довољно, немаран“. – Најпре био 
небрижљив према спасењу душе своје. Но разболи се тешко, и умре, и 
поврати се од смрти, и би здрав. То га потпуно промени (ОП, 722);

неверни (у им. служби, м) „онај који се отуђио од вере, који не 
верује у Бога“. – Бог плете бич од неверних, да уразуми верне (ОП, 341);

неверујући „који не верује (у Господа), који не исповеда веру 
(хришћанску)“. – Тако је записао човек неверујући у Христа, но науч-
ник слободан од пристрасности и злобе (ОП, 388);

недобар „лош, неваљао, рђав (у погледу нарави, моралних особи-
на и сл.)“. – Добра дела и недобра | јављена, | Живот људски понорница 
| скривена (Дух. лира, 54);

недоваскрсли „који још увек није васкрсао, умро“. – Господе, јесу 
ли ово васкрсли мртви, недоваскрсли? Или су ово умрли живи, недо-
умрли? (Свеч., 149);

недомислив „који се не може домислити, замислити, незамислив“. 
– Данило прорече недомисливе догађаје цару Навуходоносору (ЈЧ, 145);

недостојан „који нема достојанства, непоштен, рђав“. – О, Господе 
свеумни и свесилни, умири ветрове греха и утишај буру страсти наших 
прљавих и недостојних (ОБЉ, 118);

недоумрли „који још живи, који није сасвим умро, нестао из живо-
та“. – В. пример под недоваскрсли;

незлобан „ в. незлобив“. – Незлобан човек не може лако да појми 
злобу злобнога (ОП, 67);
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незлобив „који нема зла у себи, безазлен, честит“. – Тешким тру-
довима над самим собом [преп. Сисоје Велики] толико укроти себе, да 
беше кротак и незлобив као јагње (ОП, 478);

нејеванђелски „који није у сагласју са светим јеванђељем“. – 
Наглашавао је [Сава] важност крштења, светог причешћа и других ве-
ликих тајни потребних за очишћење … Упозоравао је на јеретике (бо-
гумиле) који су ускраћивали, и Латине који су нејеванђелски давали ове 
свете тајне (ЖСС, 58);

некњижан „који не познаје књиге, неписан, неначитан“. – Иако 
је Антоније био некњижан, он је бивао саветником и наставником 
најученијих људи тога времена (ОП, 47);

некротак „који није кротак, који није миран, злобив“. – Некротки 
неће наследити ни стопу земље, ни овде ни у Рају (РП, 98);

нелажан „који није лажан, истинит“. – Распети је Христос Господ 
са небеса | Његова су само нелажна чудеса (ОП, 385);

нелицемеран „који своје побуде, намере и сл. не прикрива лажном 
добронамерношћу, који се не претвара, искрен“. – Мајку и бабу му [све-
том апостолу Тимотеју] похваљује апостол Павле због вере нелицемер-
не (ОП, 59); Беше Тит презвитер и имаше љубав нелицемерну према 
ђакону Евагрију, као брат према брату (ОП, 146);

немилостив а. „који не пружа милостињу“. – Беше неки Петар, 
човек врло богат но врло тврд и немилостив (ОП, 693). б. (у им. служби) 
„онај који нема милости за друге“. – Колико је јасна заповест Божја о 
милосрђу, толико је оштра Његова претња немилостивима (РП, 101);

немилујући „који не милује, стамен, чврст (о Господу)“. – Небесне 
војске и пукови преисподњи устрепетаће пред немилујућим Судијом, 
који ће доћи праћен ужасом и смрћу (Јев., 151);

немислен „који не мисли, не памти“. – Има људи врло неблагодар-
них и немислених, који се Бога никад не сећају (ОП, 751);

немушт „који не може да говори, нем“. – Созерцавам дејство Бога 
Духа Светога на апостоле … како од немуштих прави речите (ОП, 336);

необузет „који се не може обузети, омамити“. – Троједини Боже, 
који имаш срце необузето тамом … очисти срце моје од незваних стра-
наца (МНЈ, 72);

неослабни „који се не да ослабити, чврст, јак“. – Божествен учитељ, 
неослабни подвижник, диван чудотворац, Иларион је био уважаван не 
само од хришћана него и од незнабожаца (ОП, 773);

непокајан 1. „који се није покајао за почињене грехе“. – Оци 
и браћо, тако је како велите, грешан сам и непокајан (ОП, 138). 2. 
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„који није окајан (о греху)“. – Беде … сналазе грешника због старих 
непокајаних греха (ОП, 677);

непоправим „који се не да исправити, поправити, непоправив.“ 
– На безброј начина Господ Живи зна … да кажњава непоправиме 
гонитеље вере (ОП, 909);

непрељубан „који не наводи на прељубу, смеран, чист (о мисли-
ма)“. – Благо оном, чије су мисли девичанске, непрељубне; гле, никад 
неће телом учинити прељубу (Свеч., 131);

непролазан „трајан, вечан“. – Свети Мученик Гордије … 
размишљаше о сујети и ништавности свега онога око чега се људи то-
лико муче и боре на земљи, па најзад пожели да умре и пресели се у 
живот непролазни и нетрулежни (ОП, 13);

нерасудан „који не расуђује, неразуман“. – Зар се прославама лече 
ране рањеника, а не хлебом? Тако могу да мисле нерасудни, и тако да 
говоре кратковиди, који не виде љуте ране на души народној (ОЗЉ, 44);

нерелигиозан „који не верује у Бога, који није побожан“. – Реткост 
у високо религиозним људима, нарочито међу књижевницима, и 
дала је повода неким словенским путописцима да тврде да су Срби 
нерелигиознији народ од других народа (РЊ, 16);

несвети (у им. служби) „онај који није свет“. – Ако један устаје 
против државе светих значи да је он несвети, те зашто њега слушати? 
(ОП, 10); У она прва времена несвети били су изузетак. Свети су били 
правило (ОП, 805); Све полусвете и несвете освете морају се жртвовати 
светој освети (РЊ, 191);

нескверан „неоскрнављен, неоскврнут“. – Приложите старање 
ваше, да будете чисти и прави (или још тачније преведено: нескверни и 
непорочни) (ОП, 550);

неусипајушчи (рус. неусыпающий) „који никад не клоне, не задре-
ма, неуморан, предан, марљив“. – Преп. Александар … установио [је] 
Обитељ неусипајушчих са нарочитим уставом (ОП, 470);

неумни „који нема разума, памети, неразуман“. – Умом се човек 
одликује од своје неумне околине, умом он господари природом, иако је 
„најслабија“ трска њена (РЊ, 78);

нехришћански „који није хришћанске вере“. – Драговољно 
пострадај и ти мало за грехе грешника. То је Богу угодно. […] Ту тајну 
назиру чак и нехришћански народи (ОП, 91);

нечестив „који наводи, подстиче на рђаве поступке, на зло, који 
доноси зло, невољу, несрећу“. – У време нечестивог цара Максимијана 



107III. Граматички и лексички слојеви

… Солохон се изјасни као хришћанин (ОП, 350); Нечестиви су они који 
све што мисле, мисле насупрот Богу и вољи Божјој (ОП, 718);

нечист „зао (о духу)“. – Када пак исцели [Св. Иларион Велики] 
некога кнеза од духа нечиста, хтеде му кнез подарити десет литри злата 
(ОП, 777) итд.

3.2.1. Речи с префиксима за негацију, тј. за исказивање одсуства 
неке особине, стања и сл. за појмове који се непосредно односе на 
Господа, у богословски језик, а потом и у лексикон српског језика, ушле 
су из апофатичког теолошког учења, које се заснива на томе да се до 
знања о Богу долази путем негирања онога што није својствено Богу, 
који и даље „остаје непознат и необухватив по својој трансцендентној 
суштини“ (Кодић 1999, под апофатика). То је један од двају путева или 
начина познања. Други пут је катафатички, по којем се до познања до-
лази на основу створених, видљивих реалности схваћених као одраз 
Божјег деловања. Апофатички теолошки приступ у језику исказује се 
не само творбено-морфолошким средствима, као што је негирање пу-
тем префикса, већ и синтаксичким, перифрастичним средствима, нпр. 
Виђао сам и људе убоге и сироте у врлинама, како … упорно вапију ка 
небескоме Цару, и тиме као да присиљавају на милост Онога чија се 
природа не може присилити (Богдановић 2008: 68).

Већина издвојених именица и придева с префиксима без- и не- 
припадају општесловенском језичком наслеђу, а када је реч о лексичком 
слоју српске православне духовности, префикси без- и не- представљају 
специфичност творбеног система сакралног функционалностилског 
комплекса, будући да је продуктивност ових префикса у неутралном 
стилу српског језика знатно нижа, често ограничена на индивидуалну и 
стилски маркирану лексику.

4. Придеви с префиксом пре-

4.1. Основна семантичка функција префикса пре- јесте уношење 
прекомерног степена нечега (као негативна или као позитивна оце-
на, што зависи од речи у основи) или суперлативности, нпр.  у циљу 
истицања апсолутног степена особине или својства онога што се оз-
начава придевом у основи. Из творбеног угла посматрано, придеви с 
префиксом пре- су „чисти префиксали, који готово увек имају карак-
тер субјективне оцене, градације или квантитета, у том смислу што 
појачавају, ограничавају, слабе или негирају особину изражену основ-
ним придевом“ (Клајн 2002: 213).
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4.2. Међу примерима из наше грађе налазе се и они, у посматра-
ним речницима слабије заступљени, чије се значење не може описати 
одвојено од лексичког споја са речју којом се означава носилац особи-
не означене придевом (нпр. код придева за означавање особина Божјих 
лица или светих (нпр. премилостив и премудар (о Исусу Христу), пре-
благословена и пресвета (о Богородици), преподобни и сл.), односно 
у титулисању световних и црквених достојанственика (пречасни, пре-
узвишени и сл.). Реч је углавном о лексици црквенословенског порекла, 
која је посведочена у најстаријим текстовима словенске писмености (в. 
нпр. Цейтлин 1986: 125–126). Неки од тих придева су у српском, као и у 
другим словенским језицима (нпр. руском, бугарском), сачували извор-
но црквенословенско значење које се односи на религијске појмове 
(нпр. преблагословен, пресвет), док су други проширили значење и на 
друге појмове (нпр. преисподњи).

4.2.1. Придев премудар поред значења које бележе речници 1. 
„одвећ мудар“, 2. ир. „који хоће да је мудар, који се прави мудар“ (РМС, 
а слично је дефинисано и у РСЈ), употребљава се у језику и као атри-
бут који долази у споју са називима којима се именује Господ“,33 што 
потврђују следећи примери из дела владике Николаја:

Живео је у радионици, а васкрсао у слави, Учитељ наш премудри 
(Бес., 22); Премудар је и премилостив Створитељ људи (Омил.).

4.2.2. Придев пресвет у РМС је дефинисан „врло, изнад свега 
свет (као епитет уз речи које означавају божанство или предмете рели-
гиозног култа“). Поред наведеног значења, примери из наше грађе нам 
показују да се придев пресвет употребљава и у функцији атрибута уз 
појмове који се односе на лица Свете Тројице и Богородицу34:

Они му одговорише: „Никакву враџбину ми нити знамо нити 
потребујемо, него имамо силу Христову, која спасава и нас и свако-
га ко призива пресвето име Христово“ (ОП, 762); Једанпут се јави 
Пресвета Богородица двојици слепаца и доведе их … пред Своју 
икону (ОП, 452); Телесни храм бићеш Духа Пресветога (ОП, 654).

4.2.3. Придев превечан у РМС је дефинисан „који вечно траје“. 
Грађа којом располажемо посведочава и значење које се односи на лица 
Божија – „који вечно траје (о лицима Свете Тројице)“:

33 Исто значење придева премудар у старословенској форми прѣмѫдръ односно 
редакцијској прѣмудръ забележено је другде у литератури (Цейтлин 1986: 126; RJA). 

34 Поменуто религијско значење потврђује RJA, у којем се, поред других потврда, 
налази и Вукова: „Боже вјечни и пресвети оче!“ (НП Вук 2, 82). 
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Небесна Србија Србија је рајска, …| Ту чете посника и света-
ца благих … | Палише кандила Богу превечноме (Теод., 91); 
Телесни храм бићеш Духа Пресветога, | Мајком ће се звати Слова 
Превечнога (ОП, 654); Нека се спусти небо и придигне земља, кад 
отвара уста своја Ум превечни, рођен у пећини душе моје од Духа 
Светога и Пречисте Девојке (МНЈ, 83); Превечни Син Божји јавио 
се у телу, као чедо Божје (ДС, 113).

4.2.4. Придев премилостив „милостив у највећој мери (о 
Богу)“ описан је у РМС и у РСЈ у поменутом значењу, с тим што је у 
дефиницијама наглашено да се поред појма Бога овај придев може упо-
требити и уз појмове везане за господара, световног достојанственика и 
сл. На основу грађе којом располажемо примећујемо да се у свим при-
мерима придев премилостив употребљава уз појам Бога (експлицитно 
или имплицитно исказан):

Премилостиви, додај нам силе да … извршујемо [вољу Твоју] кроз 
све дане живота нашег (ОП, 442); Ко ли ће тек моћи набројати 
све благодати од пребогатог и премилостивог Бога, када он до-
лази својој деци у посету? (НБПГ, 37); Бог је савршено свет, савр-
шено добар … премудар, свемогућ, премилостив, свуда присутан, 
свезнајући и сам себи довољан (ВС, 18); Премудар је и премило-
стив Створитељ људи (Омил.).

4.2.5. Придев пресветао реализује значења која се, према РМС 
и РСЈ, односе на титулисање световних и црквених достојанственика. 
Према нашој грађи, придев пресветао у одређеном виду пресветли 
употребљава се и као епитет уз хришћанске појмове (нпр. анђели, цар-
ство Божје):

О кад бисмо добили вољу, да се украшавамо врлинама пред Богом 
и ангелима Божјим пресветлим колико се украшавамо сујетним 
и пролазним шаренилом спољашњим! (ОП, 738); Помози нам, да 
приберемо душу своју и спремимо се за царство Твоје пресветло 
(ОП, 787).

4.2.6. Придев преисподњи (и с варијантом преисподни) забележен 
је у РМС у значењу (пре тога и код Вука) „најгори, паклени“ (преиспод-
на пропалица, преисподњи лопов), при чему је реч обележена квалифи-
кативом (цсл.) као црквенословенска35. Примери из наше грађе показују 

35 У RJA се каже да је преисподњи „управо црквенослав. ријеч […] има [је] и у 
рус. језику, у којему је ријеч преисподній такођер узета из црквенослав.“ У РСАНУ је 
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примарно значење придева преисподњи „који се односи на преисподњу, 
тј. на ад, пакао“, које у постојећим описним речницима савременог 
језика није забележено:

преисподњи, -а, -е сткњ. „који се односи на преисподњу36“. – Небесне 
војске и пукови преисподњи устрепетаће пред немилујућим 
Судијом, који ће доћи праћен ужасом и смрћу (Жет. Господ., 151); 
Тела њихова [прехришћанских праведника] давно давним беху 
прах помешан са прахом земаљским, а душе њихове чамаху с 
уздисајем у тами Ада преисподњега (Жет. Господ., 10).

4.3. Издвојићемо следеће придеве с префиксом пре-, који нису за-
бележени у постојећим описним речницима српског (српскохрватског) 
језика (уп. РМС и РСЈ), а тичу се речи чија се семантичка реализација 
остварује у лексичком споју с религијским појмовима (Господ, Матера 
Божја, Творац и сл.), што показују примери њихове употребе у делима 
владике Николаја Велимировића:

преблагословен „(у споју с именима Господ, Матера Божја и сл.) 
који је испуњен Божјим благословом“. – О Господе преблагосло-
вени, Исусе Сине Бога живога и једини Спасе наш, избави нас 
од немоћи грешничкога ума и злобности грешничкога срца (ОП, 
672); Нека вам је на живот … на здравље душе и тела, и на вечно 
спасење у Царству небесном, у близини пречисте и преблагосло-
вене Матере Божје, благе покровитељке наше свете обитељи (Жет. 
Господ., 51); Бог им посла ангела свога, који им објави рођење 
„кћери“ преблагословене, којом ће се благословити сви народи на 
земљи (ОП, 657); Хиљадуоку обазривост налаже наша Св. Црква 
својим члановима када желе, да мисле и говоре о преблагословеној 
Богомајци (Бес., 43);

премилосрдан „најмилосрднији (о Творцу)“. – Чух премилосрдно-
га Творца мога (ОП, 726);

пресветаја (уп. рус. пресветая) (прид. у ж роду у споју с именицом 
Богородица). – Пресветаја, Богородице, спаси нас (Дух. лира, 39);

забележен придев исподњи „нижи, доњи“; уп. и стсл. прѣисподьнь (Цейтлин 1986: 125). 
Придев преисподњи се осим религијског контекста у сличном значењу као у српском 
употребљава у бугарском (в. преизподен (БТР)).

36 Именица преисподња (уп. рус. преисподняя) означава „адски свет, свет 
предодређен за грешнике“ (уп. рус. Скляревская 2000; Ушаков 2000), што потврђује 
следећи пример из наше грађе: Прогнајте мисао о злу, монаси, да вас она не би низве-
ла у преисподњу зла (Свеч., 119). У поменутим руским речницима, као и у бугарском 
(БТР), овом именицом (рус. преисподняя, буг. преизподня) означава се, осим Ада, „там-
но, мрачно дно, бездан“. 
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преумилан, -лна, -лно „умилан у највећој мери (о Господу)“. – 
О, Господе кротки и добри, Јагње Божје преумилно, запој и нас 
Твојом кротошћу и добротом, те да и ми будемо учасници Твоје 
победе! (ОП, 205).

4.4. Од великог броја придева с префиксом пре-, који су по 
семантичкој природи речи модификационог типа, издвајају се они чије 
се значење, као што смо већ истакли, не може описати одвојено од лек-
сичког споја с речју којом се означава носилац особине означене приде-
вом (нпр. превишњи, премилостив, премудар, преумилан (о Божјим ли-
цима), преблагословена и пресвета (о Богородици), преподобни и сл.). 
Сходно својој природи, ови придеви захтевају нарочит лексикографски 
опис, другачији од придева с модификационим значењем садржаја ос-
новне речи. Њихов садржај и употреба тесно су везани за богослов-
ски функционалностилски комплекс. У питању су стални атрибути 
употребљени за титулисање углавном црквених достојанственика, те 
делови агиоантропонима односно атрибути који долазе уз одређене 
религијске појмове.

5. Глаголи и именице с префиксом о-

5.1. У језику владике Николаја Велимировића налазимо немали 
број глагола с префиксом о-, односно од њих изведених глаголских име-
ница у којима се функција додавања префикса о- огледа у уношењу раз-
личитих лексичко-граматичких и лексичко-семантичких модификација 
основне речи, као што су ’функција перфектизације основног (импер-
фективног) глагола (облагодарити, облагорађавати се, окропити)’, 
односно ’појачавање, додатно наглашавање његове перфективизације 
(обично код глагола с негативним значењем, нпр. онакарадити се)’, 
’стицање својства, особине или карактеристике појма који је у основи’ 
(онебесити, окрилатити) и сл. Често је реч о глаголима који су настали 
творбом неколико творбених начина, међу којима има и оних насталих 
чистом префиксацијом.

5.2. Префиксацијом, тј. додавањем префикса о- на основу глаго-
ла настале су следеће глаголске изведенице: облагодарити „изра зи ти 
захвалност, захвалити се (некоме)“. – Некад дивљи и страсни Тиридат 
… умекшао [је] покајањем и облагодарио вером Христовом (ОП, 
715), облагородити се „постати благородан, племенит, човечан“. – 
Од облагорођених људи [Господ Исус Христос] ствара царство непо-
рочних, државу светих – уметничко дело без примера и без сравњења 
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(ОП, 122), односно у несвршеној глаголској форми облагорођавати 
се „постајати благородан, племенит, оплемењавати се“. – Созерцавам 
Господа Исуса као хлеб живота … којим се срце храни и облагорођава 
(ОП, 149), затим окропити „испрскати капима воде, попрскати, по-
шкропити“. — Завапише окропљени исопом секташи и дилетанти жи-
вота. – Гле завађенији смо од паса (Свеч., 116), онакарадити се „учи-
нити себе накарадним, унакарадити се“. – Дивим се самртницима који 
гледају своје тело болешћу онакарађено, ранама обложено и трулежи 
изложено, па ипак умиру са вером у васкрсење и бесмртни живот (Јев., 
116), Ових малих диктатора, ових онакарађених дечјих типова мање ће 
се наћи по селима но по варошима (ИГИС, 112) итд.

5.3. Међу примерима има и оних твореница насталих посред-
ством двоструке префиксације, укључујући у појединим примери-
ма творбу глагола мотивисаних синтагмом или предлошко-падежном 
конструкцијом:37 обезвитезити „оставити војску без витезова, лиши-
ти витезова, јунака“. – Обезвитежена српска војска није могла одоле-
ти обезглављеној турској (РЊ, 179), обездушити се „остати без душе, 
умртвити се, постати празан, беживотан“. – Незнабожачки идоли били 
су оваплоћење незнабожачких мисли о боговима. Апстрахују ли се ове 
мисли, онда идоли постају обездушени, мртви предмети, који не улевају 
ни страх ни љубав (РЊ, 114), обесвестити се „изгубити свест, омамити 
се, изгубити се“. – Чим се љубав његова поделила на небо и земљу и 
срце се његово склонило к земљи, он је онемоћао, ожалостио се, обе-
свестио се, остарео и – са смрћу се венчао (Цар. зав., 161), обесмрти-
ти „учинити бесмртним, вечним“. – Грци су овога јунака [Леониду] 
обесмртили (РЊ, 177) односно у именичкој изведеници обесмрћење 
„сачуваност од заборава, овековечење“. – Зар се није смео користити 
слободом својих гора онај, који је прослављању и обесмрћењу те сло-
боде поклонио цело своје велико срце и цео свој велики ум? (РЊ, 149), 
обеземљити „лишити земље некога, одузети му земљу“. – Први одго-
вор [земља је наша] дају обично они, који су или са мало земље или са 
свим обеземљени (ИГИС, 100), обезумљивати „одузимати разум неко-
ме, моћ расуђивања“. – Грех обезумљује, грех обезглављује (ОП, 810), 
обескарактерити „учинити бескарактерним, лишити моралне чврсти-
не“. – До толике су мере [еклезиастици] ослабили, разнежили, обезка-
рактерили дух руског народа, да је он уистину у последње време поло-

37 Морфемски сегмент обез- М. Стојановић (2020) посматра на богатој грађи гла-
гола у савременом српском језику. Знатан број примера глагола анализираних у раду за 
мотивацију има управо предлошко-падежну конструкцију, при чему додавање префик-
са о- подразумева у великом броју примера и глаголски суфикс -и(ва)ти.
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жио одлично испит из ове теорије (РЊ, 174), обесветити I. „упрљати, 
окаљати, повредити немарним, ружним односом или поступком оно 
што се сматра светим и достојним поштовања, обешчастити“. – Тешко 
је рећи: ко је њеном лицу [Светој Земљи] задао теже ране или ко је 
учинио више да је обесвети, следбеници полумесеца или следбеници 
крста (ЖСС, 109), Вође Израиљеве … помрачили [су] душу народа лаж-
ном науком, изврнули надања његова, обесветили светиње његове (Јев., 
127), II ~ се „упрљати се, окаљати се у духовном, моралном смислу, 
унизити се, обешчастити се“. – Кад се људи онечисте, обесловесе и обе-
свете, Свемилосни хита у помоћ људима кроз мртве ствари (МНЈ, 66), 
обесвећење „оскрнављење, оскврнуће, светогрђе“. – Ако револуција 
значи рушење и уништавање, онда назвати Христа револуционаром 
било би обесвећење (ИГИС, 107), обесвећивати „нарушавати светост 
нечега, одузимати оно што представља светињу, скрнавити“. – Смех че-
сто обесвећује душу, док сузе увек чисте (Д. Срб., 33), Обесвећују људи 
небеса, кад не верују и одричу оно што је сам Бог људима открио ради 
спасења њихова (ОП, 792), обесловесити се „одвојити се од словесног, 
разумног понашања и резоновања, престати чинити оно што је на ко-
рист душе и спасења“. – Кад се људи онечисте, обесловесе и обесвете, 
Свемилосни хита у помоћ људима кроз мртве ствари (МНЈ, 66), обес-
мртити „учинити некога бесмртним (у сећању, памћењу)“. – Грци су 
овога јунака [Леониду] обесмртили (РЊ, 177), обешчастити „нанети 
срамоту, осрамотити, понизити“. – Само њега треба нагрдити, обешча-
стити и промучити, и на сузама тога обешчашћенога старца сазидати 
ваше здање! (НД, 14), одухотворити „преобратити у дух, у бестелесно, 
нематеријално стање“. – Једним додиром до Христа Господа душа моја 
може бити исцељена и одухотворена (ОП, 406), онебесити се „преоб-
разити се у духовну, нематеријалну природу“. – Ту способност, да један 
човек себе толико одземљи и онебеси, да може рећи за себе: не живим ја 
него Бог живи у мени, ја сам назвао азијатском способношћу (ОЗЉ, 130), 
онечистити се „упрљати се, запрљати се (у духовном, моралном сми-
слу)“. – Кад се људи онечисте, обесловесе и обесвете, Свемилосни хита 
у помоћ људима кроз мртве ствари (МНЈ, 66), озлобити „учинити да 
неко постане зао, злобан“. – Св. Автоном … посвети многе Јеванђељем 
Христовим. То озлоби незнабошце (ОП, 664), Гневите се и на пријатеље 
ваше кад греше, но гневите се с намером да их поправите а не да их 
већма озлобите (ОП, 727), озлобљавати „чинити зло некоме“. – Св. 
пророк Језекиљ [и Јеремија] … оба беху озлобљавани и мучени од не-
верног рода (ОП, 521), озлобљење „зло, бешчашће“. – Св. Никита … 
претрпе много унижења, озлобљења, тамновања (ОП, 376), ознаменити 
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„дати, показати знак, означити“. – Историју Новог Завета отворио је 
архангел Гаврил речју: Радуј се! Да ознаменује тиме, да Нови Завет има 
да значи радост за људе (ОП, 216), ознаменовати „давати, показивати 
знак, означавати“. – И сам почетак почетка [Господ Исус] ознаменова 
крштењем на Јордану (ОП, 20), окрилатити „дати крила, тј. улити наду, 
веру некоме (о Исусу Христу)“. – Својим васкрсењем Господ је окрила-
тио зачмало надање људско (ОП, 260), олицетворење „откриће правог 
лица, праве истине“. – То је крст, сјајнији од сунца, који се показао над 
Јерусалимом пред долазак једног ранијег олицетворења Антихриста 
(ОП, 202), олошати „постати лошији, гори него пре“. – Олошасте, зато 
питате: где је Господ (МНЈ, 118), омолитвити „уподобити молитви, ус-
мерити на молитву“. – Оно [православље] тражи, да сваки најпре омо-
литви своје срце, омолитви свој ум, омолитви свој језик, па онда гово-
ри о Светој Богородици (Бес., 44), отелесити „прилагодити телесном, 
чулном, материјалном начину живота“. – Место да духом тело одухове, 
Јевреји су телом и дух свој отелесили (НБПГ, 65), оплодотворити „учи-
нити плодним, родним“. – Јован није могао озеленити и оплодотворити 
људску пустињу, но он ју је крчио и орао … и уравњавао тле за великог 
Сејача (ОП, 612), ословесити „унети смисао у нечији живот, уразуми-
ти“. – Ословеси живот мој, Премудро Слово Божје (МНЈ, 48) итд.

6. Речи с основом (-)слов(-) и њеним проширеним варијантама 
(-)словес-, -словље, -слов(и)је38

6.1. У овом одељку анализиране су речи са основом (-)слов- и 
њеним проширеним варијантама (-)словес-, -словље, -слов(и)је, које 
се у одређеном броју примера налазе у делима владике Николаја 
Велимировића. Прво су издвојене речи једноставније морфемске струк-
туре са основом слов у своме саставу (глагол словити, именица слово, 
придев словесан), а потом речи са основама -слов, -словље, -слов(и)је 
(нпр. молитвослов, родослов; богословље / богословије, славословље / 
славословије, сословије, празнословље итд.).

У српском језику налазимо одређен број речи, углавном функцио-
нално маркираних, које у свом саставу имају основу (-)слов- у основној 
или проширеној морфемској варијанти (словес-, -словље, -слов(и)је). 
Ове основе јављају се на различитим местима у морфемској структури 
речи, нпр. као коренска морфема односно творбена основа на коју је до-

38 Одељак је настао из рада који смо објавили под насловом „Основа 
-слов- и њене проширене варијанте -словес, -словље, -слов(и)је у морфемској 
и творбеној структури српског језика“, Прилози, VII, Бања Лука, 2018, 37–50. 
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дат суфикс (нпр. словесан), затим као морфема са лексичким значењем у 
другом сложеничком делу, нпр. код сложеница на -словље: славословље, 
богословље, сквернословље, празнословље и сл. Код другостепених де-
ривата, на пример код творенице богословија, добијеној суфиксацијом, 
основа (-)слов- творбено-семантички потиче од речи сложене структуре 
богословски, односно првог дела синтагме богословска (богослов-) шко-
ла (суфикс -ија) итд. Иако је јасно да се ради о морфеми која је струк-
турно (генетски) и лексички повезана са речју слово (данас сачуваној 
претежно у значењу „писмени знак у писму, азбуци, који обично одго-
вара одређеном гласу“), речи у којима се ова морфема јавља и творбе-
но значење које у твореницу уноси указују на својеврстан семантички 
потенцијал морфеме (-)слов(-) коју лексема слово са становишта савре-
меног језичког стања нема. Из синхроног угла посматрано, данас нема 
просте, нетворене речи са основом (-)слов- чије би се значење односи-
ло на појмове знања, говора, науке и сл., какво ова основа има у споју 
са другим творбеним елементима у речима: благослов, благословити, 
богослов, благословен, богословствовати, богословисање, врлинослов, 
злословије, злословити, мученикослов, обредослован, словесност, праз-
нослован, празнословље, преблагословен, славословије, славословље 
итд. Глагол словити у значењу „беседити, говорити“ данас је застарео39, 
а, такође, не постоји проста реч других категорија са основом слов са 
овим или њему сличним садржајем.

У домаћој литератури речи са основом (-)слов(-) биле су предмет 
засебног морфолошког односно дериватолошког истраживања у раду 
Јовановић 2018б, у којем је истакнуто да су све поменуте речи, осим 
глагола словити и именице слово, творенице (додајмо и то да њихов 
број није занемарљив). Разлог њихове слабије проучености можда лежи 
у томе што се ради о функционалностилски обележеним речима које 
нису подједнако познате свим говорницима српског језика, а велики 
број њих, нажалост, није забележен у описним речницима савременог 
српског језика, иако су у питању речи са компонентом српске право-
славне духовности и културе (уп. РМС; РСЈ).

6.2. Морфемски састав речи са основом (-)слов(-) подразумева 
неколико типова твореница. Ту су, као прво, творенице са морфемом 
слов(ес)- која има функцију корена речи (и творбене основе) (словесан, 
словити), затим другостепени и вишестепени деривати, као што су: 
бесловесан, словесност, бесловесност, бесловесије итд., потом речи у 
којима се морфема (-)слов- и проширене основинске варијанте налазе 

39 У Речнику Матице српске глагол словити обележен је квалификатором заст. 
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у функцији везаних основа40 у другом сложеничком делу, будући да се 
помоћу њих граде творенице према одговарајућем творбеном моделу, 
нпр. месецослов, молитвослов, родослов итд. Поменуту везану основу 
-слов у другом делу сложене речи можемо сматрати суфиксоидом, јер у 
себи садржи значење еквивалентно значењу какве самосталне речи (уп. 
-слов „стручњак, специјалиста“ у богослов, језикослов и сл.). Историјски 
посматрано, сложенице са везаном основом -слов у великој мери 
представљају калкове према грчком језику, који је сматран узором у сре-
динама византијског црквеног и културног утицаја (уп. ЦЕЙТЛИН 1986: 
262). Сама реч слово, која је у сличним гласовним варијантама позната 
свим словенским језицима41, у терминологији православне духовности 
представља семантички грецизам, што најбоље илустује почетак Јев. по 
Јовану: iskoni bY slovo и његов грчки предложак: ’εν αρχη̴ ην ό λόγος (уп. 
ЦЕЙТЛИН 1986: 212). Пошто се сложено философско-религијско значење 
грчког логос није могло превести на словенски језик, узет је као лексич-
ки еквивалент семантички калк42 (ЦЕЙТЛИН 1986: 212).

У домаћој литератури о творби речи употреба термина афик-
соид (префиксоид и суфиксоид) односи се углавном на интернаци-
оналне основе грчког и латинског порекла, које се налазе у првом 
или другом делу сложених речи, док се код појединих аутора ек-
сплицитно пориче могућност да се основе домаћег порекла нађу у 
функцији суфиксоида.43 Међутим, у речима сложене структуре као 
што су молитвословље, богословље, језикословље, обредословље, 
природословље, свештенословље, славословље и сл. издваја се елемент 
домаћег (словенског) порекла -словље, који се може сматрати суфик-
соидом. У конкретном случају -словље уноси у први део сложенице 
значење „знање о некој (научној) области“. Иако има одређено лексичко 

40 Под термином везана основа подразумевамо коренски сегмент речи са лексич-
ким значењем, који се никада не јавља самостално, већ као творбени елемент у саставу 
двеју или више речи (в. Јовановић 2016б: 104–106). 

41 Уп. нпр. рус., буг. слово, словен., чеш., словач. slovo, пољ. słowo итд.
42 У литератури је истакнута сложеност концепта слово (логос), који се развио 

у библијско-богословској сфери захваљујући контексту Пролога Јеванђеља по Јовану. 
Е. М. Верешчагин, на пример, наводи чак осам „семантичких компонената“ лексеме 
слово. Неке од тих компонената као што су „вечность слова“, „его божественное про-
исхождение“ итд. представљају, по нашем мишљењу, особености, карактеристике сло-
ва (=Слова) односно логоса (=Логоса), а не значење у ужем смислу (уп. Верещагин 
1997: 37). Позивајући се на резултате поменутог аутора, З. Никитовић (2014: 7) уз појам 
„семантичка потврда“ употребљава и појам „комплекс асоцијација“ уз именицу слово 
(Јовановић 2018б: 39).

43 „Домаћих суфиксоида нема, а не види се ни како би их могло бити“ (Клајн 
2002: 164). 
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значење, суфиксоид словље у језику се не јавља самостално, што зна-
чи да он припада афиксалним, несамосталним морфемама са особеном 
творбеном семантиком. На другој страни, између суфиксоида и основе 
постоји интерфикс о, па се и по граматичком критеријуму суфиксоид 
разликује од суфикса као афиксалне морфеме (ШАНСКИЙ 32010: 299).

6.3. Морфемска  и  творбена  анализа  речи  с а  о сно -
вом  ( - )слов ( - ) .  Примери којима располажемо показују да основа (-)
слов(-) у речима савременог српског језика заузима различито место у 
морфемској структури речи, при чему се код изведеница она јавља као 
коренска морфема (понегде и као творбена основа), док се код сложе-
ница јавља најчешће у другом сложеничком делу као лексичка несамо-
стална морфема са одређеним појмовним значењем.

Глагол словити
У Речнику Матице српске глагол словити обележен је квалифика-

тором заст., са наведеним првим значењем „говорити“: Почела су се та 
племена називати „Словенима“ јер су могли међу собом словити, гово-
рити (Нен. Љ., РМС V, 862). Као творбена основа, глагол словити до-
бро се чува у савременом српском језику у глаголу ословити „обратити 
се коме речима, говором“ итд. Историјски (етимолошки) посматрано, 
од презентског корена глагола Sluti slov\ створени су инфинитиви на 
-ети: словети, словем и -ити: словити, словим. Истог корена је прасл. 
изведеница slovo, slovese (SKOK III, 288‒289, под sluti), при чему се може 
претпоставити да је именица мотивисана глаголом. Говорење је старије 
од писања и писма, па је тако и етник Словен такође мотивисан глагол-
ском семантиком „онај који слови, говори“.

У грађи из дела владике Николаја налазимо одређен број приме-
ра са глаголом словити у другом делу глаголских сложеница насталих 
слагањем или срастањем. Реч је о следећим сложеницама (композитима 
и сраслицама):

благословити (> благослов, благословљење; о + благословити: об-
лагословити > облагословљење, облагословљен > облагословљеност) 
1. „знаком крста призвати милост Божју на некога“. – Благословивши 
народ, Сава се укрца у лађу и окрену лицем према Јерусалиму (ЖСС, 
106); 2. „призвати Божју милост на некога, дати, пружити благослов (о 
родитељима)“. – Изљубише га [родитељи] и благословише без иједне 
сумње (ЖСС, 15); 3. „излити милост на некога (о Богу)“. – Буди Богу 
благодарна, и продужи кајати се. И све ће ти се опростити. И бићеш бла-
гословена и Богу угодна и славна (Кас., 27); Он је знао унапред за ову 
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жељу нашу [да осетимо љубав Христову коју су осећали апостоли], и 
унапред је испунио благословивши хлеб и вино да нам буду место тела 
и крви (Дух. сав., 135); од глагола благословити трпни придев благо-
словен лексикализовао се у право придевско значење „испуњен благо-
словом“. – О Господе благословени, отвори нам вид духовни, да бисмо 
видели сву неизмерну дубину љубави Твоје (ОП, 409), Ми поштујемо 
иконе као благословене представе јединог живог Бога, Његових анђела, 
светитеља и мученика, који су наши пријатељи и посредници (ВС, 52);

баснословити (исп. рус. баснь и басня у значењу „мит“) „причати 
бајке, тј. невероватне, неистините догађаје“. – При крштењу Господа у 
води објавила се свету она тајна, која се у Ст. завету наговештавала, о 
којој се у старом Мисиру и Индији само баснословило, тј. тајна божан-
ске свете Тројице (ОП, 20), Јеретици су свашта баснословили о ангелима 
(ОП, 821); од глагола баснословити је изведена именица баснословац: 
„састављач, писац басана, тј. измишљених, невероватних прича“. – Св. 
преп. муч. Роман … почне на улици хвалити веру Христову а Мухамеда 
називати баснословцем (ОП, 119);

обесловесити се „одвојити се од словесног, разумног понашања и 
резоновања, престати чинити оно што је на корист душе и спасења“. – 
Кад се људи онечисте, обесловесе и обесвете, Свемилосни хита у помоћ 
људима кроз мртве ствари (МНЈ, 66);

ословесити „дати, унети смисао у нечији живот, уразумити“. – 
Ословеси живот мој, Премудро Слово Божје (МНЈ, 48);

празнословити „празно, испразно словити, говорити о ономе што 
није духовно вредно, што није у вези са спасењем“ (сложеница је наста-
ла срастањем прилога празно с глаголом словити): Сабирају се [људи] у 
гостима, седе и празнослове (ОП, 386).

У творбеној вези према глаголу славословити у значењу „мо-
литвено прослављати Бога, ређе и кога од светих“ налази се имени-
ца славословље (< цсл. славословје) „облик молитве у православној 
литургији којим се исказује трансцендентност, моћ и величина Божија, 
доксологија“. – Григор’ју се даде светлост богословља. | Маркијану ми-
лост – јелеј славословља (ОП, 30); Чиме се завршава молитва Господња? 
Славословљем или доксологијом, која гласи: „Јер је Твоје царство, и 
сила, и слава кроз све векове. Амин“ (ВС, 67).

Придев словесан
У морфемској структури придева словесан разликујемо коренску 

морфему слов-, део проширене основе -ес- и придевски наставак за об-
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лик у мушком роду једнине -ан. Из угла историјске творбе речи, код при-
дева словесан разликујемо творбену основу словес- и суфикс за творбу 
придева -ан. Ако се погледају значења овог придева – прво оно које 
припада сфери православне духовности: „који живи у вери по Христу 
(Слову Божијем), који је на путу обожења; који се односи на Реч, на 
Бога“. – Као епископ Теофилакт беше пастир добри стаду словесном, 
и показа се необично испуњен милосрђем према бедним и сиротим 
(ОП, 172), Слово, или Реч словесна, беше у почетку (ОП, 636), а за-
тим и друго значење, које бележе наши описни речници „који правилно 
слови, резонује и сл., разуман“. – Дрво [се] сави врхом својим к земљи 
и поклони се Создатељу своме као неки словесни створ (ОП, 957) – 
закључиће се да се у основи овог придева налази глаголска мотивација.

Као придев супротног значења имамо придев с префиксом без-: 
бесловесан, чије је примарно (терминолошко) значење „који нема сло-
весну природу, лишен словесности“: Созерцавам … како је бесловесан 
сваки човек који се удаљава од Христа, Слова Божјега (ОП, 12), док 
је друго значење настало детерминологизацијом примарног „који нема 
разума“, што бележи Речник САНУ: Она [искра божества] се зове ум, 
по ком се разликујемо од бесловесних животиња (Стер., РСАНУ I: 492).

Од придева словесан изведена је именица словесност у значењу 
„особина онога који је словесан; знање, умност“. – Он је Слово 
Божје и словесност Божја (ОП, 606), Он је почетак стварања, почетак 
обновљења, почетак словесности, почетак свега доброга и славнога 
(Дух. сав., 113), те именица словесник „онај који излаже што на слове-
сан начин“. – Светитељи српски, небесни весници, | И вечнога Слова, 
јасни словесници (Дух. лира, 88).

Према придеву бесловесан деривирана је именица бесловесност, 
у значењу „особина онога који је бесловесан, који не живи у вери по 
Христу (Слову Божијем), који није на путу обожења“, односно „особина 
онога који нема разума, свести и сл.“. – Зашто не роди Сина Мудрости, 
који би и теби давао светлост и глас, него ми роди синове зла, који се до-
чепаше ума мога, и платише и теби тамом и бесловесношћу? (МНЈ, 75).

Именичке сложенице са основом -слов у другом делу и њеним про-
ширеним варијантама -слов(и)је, -словље употребљавају се најчешће у 
следећим значењима:

1)  „знање о некој науци, области и сл.; излагање, изношење каквог 
садржаја; наука, дисциплина и сл.“:
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богословље „наука о Богу, о вери, теологија“. – Григор’ју се даде 
светлост богословља. | Маркијану милост – јелеј славословља (ОП, 
30);

празнословље „говорење о ономе што није духовно вредно, што није 
у вези са спасењем; (ир.) „празно говорење, блебетање“. – Избегаваше [св. 
Евдоким] сујетне забаве и празнословље (ОП, 548);

родослов | родословље „историја, лоза, стабло неке породице, по-
рекло, генеалогија“ . – Сви смо ми краљевски синови, јер сваки од нас 
може наћи у своме родослову по једног краља (БПГ, 33);

славословље „молитва за време јутрења и повечерја; уопште мо-
литвено прослављање Бога“. – Григор’ју се даде светлост богословља. 
| Маркијану милост – јелеј славословља (ОП, 30), Чиме се завршава 
молитва Господња? Славословљем или доксологијом, која гласи: „Јер је 
Твоје царство, и сила, и слава кроз све векове. Амин“ (ВС, 67);

славословије „в. славословље“. – Богу је најмилије славословије 
из цркве још и због тога што је у цркви много душа и много гласова, па 
ипак једнодушност и једногласност (ОП, 853);

2)  „онај који се бави науком, учењем о оном што значи први део 
сложенице; онај који словесно разговара, беседи са неким и 
сл.“:

богослов „стручњак за богословље, теолог“44; према именици 
богослов изведен је придев богословски, а помоћу суфикса -ија наста-
ла је именица богословија (према синтагми бого словска  школа ) : 
Тешко је препирати се са замрзлим мозговима јеретичких богослова и 
са јудаизираним философима Запада (Теод., 179);

двојеслов („Двојеслов“) „онај који беседи, разговара са саговор-
ником, сабеседник; део агиоантропонима уз св. Григорија“45. – Папа 
римски Свети Григорије Двојеслов или Сабеседник, тако прозван због 
дивних беседа својих, би рођен у самом Риму око 540. године (Григ. 
Двојесл.);

6.4. Као што примери показују, у језику владике Николаја 
Велимировића начелно се могу издвојити две групе твореница са 
осно вом (-)слов-. Једну чине творенице са основом (-)слов(ес)- код 

44 У грађи налазимо и именицу богословац у сличном значењу „ученик бого-
словске школе; онај који је завршио богословску школу или студије“. – За богословце 
у Скопљу приређено је нарочито касапљење. Под нож [бугарски] су стављени не само 
ђаци из границе старе Краљевине, већ и они из ослобођених крајева (Д. Срб., 50). 

45 Термин за поменути део агиоантропонима назива се агномен. Овој проблема-
тици посвећен је одељак под називом Агномени у Бајић 2013: 245–257. 
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којих се творбена мотивација у првом степену творбе везује за глагол 
словити у значењу „говорити, беседити“: словесан, ословити, благо-
словити, празнословити итд. У оквиру исте групе налазе се творени-
це настале у даљој деривацији, нпр. од глагола благословити изведе-
на је именица са нултим суфиксом благослов. Другу групу твореница 
чине речи које у свом саставу имају везану основу -слов, -словље 
(арх. -слов(и)је) као лексички несамосталну морфему са одређеним 
појмовним значењем, нпр. везана основа -слов са значењем „знање 
о некој науци, области и сл.; излагање, изношење каквог садржаја; 
наука, дисциплина и сл.“ у примерима богословље, празнословље, 
славословље, славословје и сл.

Иако је у историјскојезичком смислу знатан број сложеница са по-
менутим везаним основама настао у процесу калкирања према грчком 
језику узору, а потом у савремени српски језик непосредно усвојен 
из црквенословенског, везане основе -слов и -словље (арх. -слов(и)је) 
из перспективе савременог стања представљају творбена средства са 
одређеним лексичким значењем, којима се, према одговарајућем твор-
беном моделу, граде именичке сложенице: двојеслов („Двојеслов“), 
језикослов, Христослов, богослов; богословље, језикословље, мо ли-
твословље, обредословље, празнословље, природословље, све ште-
но словље, славословље итд. (в. Јовановић 2018б: 46). Имајући у виду 
чињеницу да се од домаћих творбених морфема граде сложенице по 
истом моделу по коме се у стручним терминологијама из разних обла-
сти знања граде речи специјалне (терминолошке) употребе од грчких и 
латинских основа, везане основе -слов, -словље (арх. -слов(и)је) сматра-
мо суфиксоидима семантички еквивалентним основама грчког порек-
ла (уп. -словље | -слов(и)је са -логија односно -слов са -лог) (Јовановић 
2018б: 47).

7. Сложенице

Сложенице у српском језику, као и у осталим словенским језицима, 
обухватају најмањи број творених речи у укупном лексичком фонду. 
Сложенице настају одређеним творбеним начинима, међу којима су 
најобичнији слагање и срастање. Сложенице добијене првим начином 
творбе називају се у стручној дериватолошкој литератури композити-
ма, а оне које су настале срастањем сраслицама. Увидом у сложенице 
у језику владике Николаја примећујемо да је међу примерима највише 
оних добијених слагањем, при чему већи број примера припада сложе-
но-суфиксалним изведеницама, будући да им је на крају додат суфикс. 
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Међу ексцерпираним сложеницама именичке, придевске и глаголске 
категорије, велики број примера чине речи с религијском компонентом 
значења.

7.1. Према начину творбе, именичке сложенице се могу подели-
ти на: 1) сложенице настале слагањем, при чему разликујемо оне које 
су настале а) само композицијом, од оних б) које су уз композицију 
имале суфиксацију или префиксацију при свом постанку (будући да 
није увек лако раздвојити ова два подтипа (а и б) у творби сложени-
ца, овде такође има случајева граничних одређења припадности првом 
или другом подтипу у зависности од критеријума семантичке пара-
фразе њиховог значења на основу саставних компонената), као и од 
в) оних насталих суфиксацијом према другим сложеницама и 2) срас-
лице. Следећи изнете критеријуме поделе сложеница у језику владике 
Николаја Велимировића, у наставку следе примери именичких сложе-
ница с дефиницијом њиховог значења:

1а) благовест „откровење, дар Божји“ (ОП, 99), благомир „при-
јатна тишина, спокој“ (МНЈ, 147), богозаборав „заборав Бога“ (ОП, 
694), богоиздајник „онај који је издао, одрекао се Бога (о Јуди)“ 
(Теод., 94), богоиздајство „чин издаје Бога“ (ОП, 364), богопознање 
„познање, спознаја Бога“ (ОП, 167), богомржња „мржња према Богу“. 
– Против [Сатанине] богомржње [борбу треба водити] богољубљем 
и човекољубљем (ОБЉ, 105), богопоуздање „поуздање, вера у Бога“ 
(ОП, 830), богопротивник „богомрзац“ (ОП, 820), богоразмишљање 
„стање усредсређености на Бога“ (ОП, 216), богослов „стручњак за 
богословље, теолог“ (Теод., 179), богословље „богословско знање, 
теологија“ (ОП, 30), богохулник „онај који хули на Бога, безбожник, 
грешник“ (МНЈ, 55), богохулитељ „онај који хули на Бога, безбож-
ник, антихрист“. – На непокајане богохулитеље изливаће се милост 
Божја само у овом животу, а на Страшном Суду правда ће заменити 
милост (Омил., 323), вероисповедање „побожност, религиозност“ (ВС, 
40), градоуправитељ „старешина града, градоначелник“ (ОП, 782), 
даљновид „далековид“ (МНЈ, 58), домоуправитељ „управник дома“ (Јев., 
147), жртвоприношење „приношење жртве“ (ОП, 239), златопоклоник 
„онај који је очаран, обузет златом“ (ОП, 574), идолослужење „идолопо-
клонство“ (ОП, 136), иконопоштовање „иконопоклонство“ (ОП, 391), 
иконопоштоватељ „поштовалац икона“ (Омил., 308), крволиптање 
„обилно отицање крви, крварење“ (ОП, 172), крстогонитељ „онај 
који гони, напада хришћане, антихрист“ (ОП, 360) итд.; овде спадају 
и именице са заменицом све- у првом делу сложенице, које су настале 
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слагањем, а њихово творбено значење може се интерпретирати као ’из-
раженост особине, својства, карактера и сл. у апсолутној мери онога 
што је изражено у основи’46, што показују следећи примери из грађе: 
сведржитељ (често у служби атрибутива уз појмове који означавају 
Господа) „који све држи; Исус Христос“ (ЖСС, 102; МНЈ, 121; Дух. 
сав., 85), свеоживитељ „онај који оживљује (о Господу)“ (Свеч., 160), 
свеживот „сав, потпун живот“ (Бес., 45), свемилост „сва милост“ 
(Бес., 45), свемогућство „особина онога који све може (о Богу)“ (ВС, 
11), сведовољност „особина онога који исказује потпуну довољност 
(о Исусу Христу)“ (Жет. Господ., 9), сведостојанство „потпуно 
достојанство“ (ОП, 313), свеприсуство „особина онога који је свуда 
присутан (о Богу)“ (МНЈ, 58), свечовек (Свечовек) 1. Исус Христос. – 
„Јер који се уздигне, понизиће се, који се понизи, уздигнуће се“, каже 
Свечовек (Д. Срб., 19); 2. „човек најбољих људских особина“. – Нека 
сви људи једу Бога, и вратиће се дому, вратиће се у Свечовека (МНЈ, 
139), свечовечанство „заједништво свих људи (без обзира на верске и 
националне разлике)“ (Евр., 29; НД, 18) итд.;

1б) ангеломрзац „мрзитељ, презритељ Божјих анђела (о ђаволу)“ 
(Јев., 77), баснословац „састављач, писац басана, тј. измишљених, не-
вероватних прича“ (ОП, 119), благовесник „гласник вести о Спаситељу 
и његовом учењу (о рођењу, о васкрсењу)“ (ОП, 218; Еф. 4, 11; ОП, 881; 
Дух. сав., 114), благовеститељ „гласник радосних вести, благовесник“ 
(ОП, 822), благовешће „наговештај нечега што треба да наступи“ (ОП, 
218), благовољење [„благоволење“] „добра воља, благонаклоност“ (ОП, 
897; Омил., Благовести), благочешће „дубока оданост вери, побож-
ност“ (ОП, 49; ОП, 97), богатољубац „онај који љуби, воли богате“ (ЈЧ, 
120), богоборац „онај који се бори против Бога, који се противи Богу, 
безбожник“ (ОП, 820), богоборство „борба против Бога“ (ОБЉ, 58), 
боговаплоћење 1. „преображај у божанску природу“ (ОП, 822), 2. „из-
мена човечје природе прихватањем Божјих особина, обожење“ (ВС, 7), 
боговидац „онај који је спознао Бога, прозорљивац“ (ОП, 558), богољуб 
„онај који љуби, воли, поштује Бога“ (Бес., 20), богољубље „љубав пре-
ма Богу, побожност, богољубивост“ (ОП, 139; РП, 104), богомољство 

46 „Значења ’потпун’, ’савршен’, ’цјеловит’ јесу разлог што се њима често 
успоставља дистинкција између божанске и људске природе“ […] Појам који у структури 
сложенице (поред основа бог-, благ-, мног-) најбоље ограничава неограничено исказано 
другом творбеном базом а истовремено упућује на бескрајно, безгранично, надвремено 
[…] јесте творбени елемент вьсе-. Зато је нашао толико простора у сакралном стилу“ 
(Никитовић 2014: 214–215).
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„особина богомољца“. – Зачудио би се Господ силној вери многих 
шумадијских сељака и радника, који осташе верни и благодарни Богу 
Живоме, и истакоше богомољство, покајање, ишчишћење душе од гре-
ховне проказе (Јев., 108), богомрзак „који је противан Богу, нечовечан“ 
(РЊ, 103), богомрзац „богомрзак човек“. – И тако се Син Божји крсти 
водом и Духом … да би унапред скрушио главу Змија богомрсца и чо-
векомрсца (ЈЧ, 134), богоносац „онај који је предан Богу, врло побожан 
човек“ (МНЈ, 128), богоодрицатељ „онај који се одриче Бога, богоод-
ступник, богоотпадник“ (ОП, 205), богоодступник „отпадник (од вере, 
учења и сл.), апостат“ (ОП, 693), богословац „ученик богословске шко-
ле; онај који је завршио богословску школу или студије“ (Д. Срб., 50), 
братољубље „љубав према брату, према ближњем“ (ОП, 101; ОП, 403; 
ОБЉ, 51), венцедавац „онај који даје венац, који награђује мученике 
за веру (о Богу)“ (ОП, 16), венценосац „онај који је славом овенчан“ 
(ОП, 360), вероломник „онај који је изневерио обећање дато девојци, 
прељубник“ (Кас., 15), вероломство „ниподаштавање вере, одрицање 
Бога, безверје“ (Д. Срб., 35), високоумље „уображеност, надувеност, 
гордост“ (ОП, 713), властољубље „особина онога који је властољубив“ 
(ОП, 95; ОП, 315; Жет. Госп., 28; Теод., 27), грехопад „падање у грех 
(првородни)“ (РЊ, 146), дангубица „оно што непотребно одузима време, 
којештарија, тричарија“ (ОП, 31), дародавац (Дародавац) фиг. „Господ“ 
(ОП, 751; МНЈ, 98), дароносац „онај који доноси дар, дарове“ (ОП, 52), 
дрводеља „занатлија који израђује разне предмете од дрвета, тесар, сто-
лар“ (Дух. преп., 76; ЈЧ, 119), државоградитељ „онај који гради, поди-
же, ствара државу“ (Бес., 81), духоборац „следбеник јеретичког правца 
у хришћанству, пониклог у 4. веку, по коме је Свети Дух нижи од оста-
ла два лица Свете Тројице (Дух. сав., 139), душељубац (Душељубац) 
фиг. „Исус Христос“ (ОП, 95), женонеистовство „особина онога који 
не живи само са једном женом, браколомство“ (ОП, 298), живо(то)да-
вац а. „онај који даје живот, животворац, животодавац (о Господу)“. – 
Погле, како је Син Девојачки препун живота, и како га даје оним сино-
вима женским, који се повратише девојачком стиду и запросише живот 
у Животодавца! (МНЈ, 95), б. (у служби атрибутива у споју са речју 
Христос) „који даје живот“. – Смрт тела даће живоносној души његовој 
само слободнијег полета у загрљај љубљенога Христа Живодавца (ОП, 
103), животворац (Животворац) „стваралац живота, Исус Христос“ 
(ОП, 682; Бес., 18), животодавац „онај који даје живот, Исус Христос“ 
(ОП, 253; Есеји, 59), животопис „опис живота неке личности, 
биографија“ (ОП, 824), животописац „писац животописа, биограф“ 
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(ОП, 229), земљоделац „земљорадник, ратар“ (ОП, 218), земљопоклоник 
„онај који се узда у земаљска, материјална блага“ (ОП, 574), златоу-
стовац „поклоници, ученици св. Јована Златоуста“ (ОП, 428), зловерије 
„кривоверје, зловера“ (ОП, 331), зловерник „припадник вере која се 
не сматра правом, кривоверник“ (МНЈ, 124), злоделатељ „онај који 
чини зло, који је спреман на зло“ (Свеч., 100), злоделалац „злоделатељ“ 
(МНЈ, 124), злодетељ „злоделатељ“ (Свеч., 96), зломишљеник „онај који 
смишља и жели какво зло, невољу некоме“ (ОП, 10. 12, 909), идолопо-
клонство „обожавање идола, кипова у многобожачкој религији“ (ОП, 
551; ОП, 787), идолопоклоник „поклоник, обожавалац идола, незнабо-
жац“ (ОП, 574; ОБЉ, 95), иконогонитељ „иконоборац“ (ОП, 379), ико-
нопоклонство „поштовање икона“ (ОП 145), јасновидилац „онај који је 
јасновидан, који је видовит“ (Теод., 167), јаснозритељ „јасновидилац“ 
(Теод., 168), једновољник „онај који верује да Исус Христос има само 
једну вољу, монотелит“ (ОП, 267), кривоверац „присталица, следбеник 
неког кривоверства, неке јереси, јеретик“ (ОБЉ, 114), кривоклетник 
„онај који се криво, лажно заклиње“ (ОП, 723; МНЈ, 55), крвосмешник 
„онај који је учинио родоскрвњење“ (ОП, 260), кривоклетство „кри-
во, лажно заклињање“ (Дух. сав., 84), крстоборац „онај који се тобо-
же бори у име Христа“ (ОЗЉ, 145), крстоносац „крсташ“ (ОП, 438; 
ОП, 935), маловерство „особина, стање онога који је маловеран“ (ОП, 
144; ИГИС, 62), маловерац „онај који не верује тврдо, онај који сумња“ 
(ОБЉ, 114), милокрвност „особина онога који је милокрван, онога 
што је милокрвно, благост, доброћудност“ (ОБЉ, 39), милосрдност 
„особина онога који је милосрдан, милосрђе“ (ОП, 692), народољубац 
„онај који воли свој народ, који је одан народу, родољуб, патриота“ (ЈЧ, 
140), огњепоклонство „клањање огњу, ватри као божанству“ (ОП, 167), 
олицетворење „откриће правог лица, праве истине“ (ОП, 202), пастиро-
началник „онај који на духовном плану предводи своју паству (о Исусу 
Христу)“ (ОП, 493), оплодотворење „представљење плодним, родним“ 
(ОП, 612), писмоводитељ „писар“ (ОП, 473), правдољубље „врли-
на онога који је правдољубив, који љуби правду, истину“ (ОБЉ, 115), 
прељубочинац „прељубник“ (Свеч., 131; ИГИС, 108), прељубочинство 
„прељуба“ (ОП, 579; Јев., 155), тајновидац „онај који види, открива 
тајне“ (РЊ, 44) итд.;

1в) благослов (< благословити) „милост која долази од Бога“ (ЈЧ, 
147), боголикост „особина онога који је боголик, који личи на Бога, 
што је створено према Божијем лицу (у конкретном и пренесеном сми-
слу)“ (Д. Срб., 100), благодарност „захвалност“ (РЊ, 172; ОП, 505), 



126 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

благодушност „благост, доброта, доброћудност, питомост“ (ОП, 829), 
благозвучност „милозвучност, мелодичност“ (МНЈ, 148), благоразум-
ност „мудрост, увиђавност“ (ОП, 343), благородство „особина онога 
који је благородан, племенитост, душевност“ (Д. Срб., 70; ОП, 332; ОП, 
832; ОБЉ, 136), благословитељ „онај који даје благослов“ (Патр., 133), 
богоодступништво „особина богоодступника, онога који се окренуо 
против Бога, који је одступио од његовог учења“ (ОП, 663), богоот-
падник „онај који се одрекао Бога, апостат(а)“ (Теод., 94), богопослу-
шност „особина онога који је послушан, одан Богу“ (ОП, 920; Омил., 
22), богослужење „црквени обред, служба Божја“ (ЖСС, 11), велико-
душност „особина онога који је великодушан, племенит, несебичан“ 
(ОП, 384; ОБЉ, 92; ОБЉ, 114), даљновидост „особина онога који је 
даљновид, далековидост“ (РЊ, 178), прељуботворство „особина онога 
који је прељуботворан“. – Под прељуботворством пак овде се разумеју 
сви најтежи грехови, отровни и смртоносни, који највише човека 
одвраћају од следовања за Христом (Омил., 324) итд.;

2) сраслица трчизналац „онај који лако и површно даје одговоре 
на питања“, коју не бележе описни речници српскога језика. – Давала 
си се жедно многим трчизналцима, који су те поводили на сваки пут до-
некле, и повраћали те назад (МНЈ, 91).

7. 2. Сложенице придевске категорије се према начину творбе могу 
поделити на 1) сложенице настале слагањем, у оквиру којих у највећој 
мери преовлађују примери настали комбинованим начинима творбе, 
који подразумевају слагање и извођење и 2) придевске сложенице на-
стале само срастањем, које подразумева и срастање са суфиксацијом, 
нпр. срастање синтагме уз додавање суфикса у примеру сведобедан (< 
све до беде + -ан):

1) библијоверујући „који верује у Библију, који држи до Библије 
односно Светог писма“ (РЊ, 81), благодарствен „који се односи на 
благодарство, на благодарење“ (ОП, 900), боговенчан „који је при-
мио венац мученички“ (ОП, 485), благоверан „правоверни (у ти-
тули старих владара)“ (Дух. лира, 34), благолепан [„благољепан“] 
„леп, складан“ (ОП, 856), благообразaн 1. „диван, прекрасан“ (ОП, 
695), 2. „добар, праведан, честит“ (ОП, 548; ОП, 602), благоразуман 
„мудар, разуман, разборит, трезвен“ (ОП 136; ОП, 343), благородан 
„племенит, душеван“ (ОП, 463; ОБЉ, 14), благословен „испуњен 
благословом“ (ОП, 409; ВС, 52), благосрдан „благ, мио (о Господу)“. 
– О, Господе благосрдни, који си се смиловао Мисиру … просвети 
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и нас (ОП, 604), благочестив „побожан, богоугодан“ (ОП, 61; ОП, 
138; ОБЉ, 107), блаженопочивши „умрли, покојни (о знаменитим 
црквеним личностима)“ (ОЗЉ, 77), богобојажљив „који се боји Бога, 
побожан“ (ОП, 15; Јев., 148), богоборан „који је устао против Бога, 
који не признаје Бога и његов поредак, антихристовски, безбожнички“ 
(ОП, 346; Јев., 81), богољубив „одан Богу, побожан“ (ОП, 593; ОБЉ, 
88), богообразан „по образу Божјем“. – Главни дар који је Бог даровао 
човеку јесте богообразна душа (Омил., 323), богоодступни „који се 
противи, опире Богу и његовој вољи“ (ОП, 771), богоодступнички 
„који се односи на богоодступнике, апостате и њихова дела“ (ОП, 
21), богопротиван „који је противан Богу, нечовечан, богомрзак“ 
(ОП, 99; ОП, 744; ОБЉ, 8), богоугодан „који је Богу у вољи, Богу 
драг“ (ОП, 357), богохулан „који хули на Бога, безбожан, грешан“ 
(Кас., 15), богомрзак „који је противан Богу, нечовечан“ (РЊ, 103), 
браколоман „који врши, који је извршио прељубу“ (МНЈ, 55), уп. 
браколомство „огрешење о брачну верност, неверство, прељуба“ (ВС, 
56), великоименит „славан, знаменит, чувен“ (ОП, 33), вероломан 
„који не држи задату реч, веру“ (ОП, 551), високоречив „који говори 
са висине свога звања, ауторитета и сл.“ (ОП, 531), доброуман „који 
стреми добру, добронамеран, добромислен“ (ОП, 132), достоверан 
„веродостојан“. – Сабор овај утврдио је коначно иконопоштовање 
образложивши то Светим Писмом, сведочанством Светих Отаца и 
достоверним примерима чудеса, пројављених од светих икона (ОП, 
746), досточудан „прилично чудноват“ (ОП, 90), драговољан „који 
се чини по својој вољи, жељи, хтењу, добровољан“ (ОБЉ, 112), 
дуготрпљив „који може дуго да трпи, да подноси увреде, муке и 
страдања с љубављу и вером у Господа, спор на гнев, негневљив“ 
(ОП, 554), дугочекани (у им. служби) „Исус Христос“. — Ана, пак, која 
од младости служаше Богу у храму постом и молитвама, и сама по-
знаде Месију, на прослави Бога и објави Јерусалимљанима о доласку 
Дугочеканога (ОП, 85), духоборни „који прихвата учење духобораца“ 
(ОП, 362), духовноморални „који је у сагласју с духовним и моралним 
вредностима“ (Дух. сав., 41), душегубни „који губи, убија душу, погу-
бан“ (ОП, 220; ОП, 253; ОБЉ, 76), душожедан „који је уперен против 
душе, човековог унутрашњег бића и морала“ (Свеч., 31), живодаван 
„који даје живот, животворан, животодаван“ (ОП, 466), животворан 
„који даје, омогућава живот; који оживљава, чудотворан“ (ОП, 539; 
ОП, 569; Бес., 97; РДС, 143; Дух. сав., 136; ОБЉ, 51), животодаван 
(у споју с именицом „Господ“) „који даје живот, животворан“ (ОП, 
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404; ЈЧ, 139), животворни 1. „чудотворан, благотворан; неопходан 
за живот, насушан“ (ОП, 91; ОП, 150; ОП, 168; ИГИС, 139); 2. „који 
даје, омогућава живот“ (о Светој Тројици) (ОП, 163), животоносан 
„који доноси живот, животворан“ (ОЗЉ, 89; МНЈ, 95), звероподо-
бан „подобан звери, који по изгледу и нарави одговара звери“ (ОП, 
420), злопамтљив „који памти зло које му је нането, учињену увре-
ду, неправду и сл.“ (ОП, 318), идоложртвено (у им. служби) „жртва 
која се приноси идолу у многобожачкој религији“. – Нареди војвода 
војницима, да му мачем отворе зубе и саспу у уста идоложртвено (ОП, 
350), идолопоклонички „који се односи на идолопоклонике“ (ОП, 97; 
ОП, 341), иконоборан „који суделује у иконоборству, који се бори про-
тив поштовања икона“ (ОП, 8.3), иконоборачки „који се односи на 
иконоборце и иконоборство. – Када Копроним поста царем, обнови 
јерес иконоборачку“ (ОП, 337), једнобитан „који има једну бит, који је 
исте природе, јединосуштан (о хришћанском тројству)“ (ОП, 20; ОП, 
681; Омил., 20), крвожедан „који ужива у проливању крви, у убијању, 
у клању, крволочан“ (ОП, 365), крвоточан „који изазива точење, 
проливање крви, који точи, пролива крв“ (ОП, 70; РДС, 127), криво-
веран „који не исповеда званичну религију, прожет кривоверством, 
заснован на кривоверству“ (Теод., 90), кривоумни „који криво, по-
грешно расуђује“ (МНЈ, 128), крстоносан „одан крсту, хришћанству“ 
(ЖСС, 69; Игум., 54; Бес., 19); многобојазан „који подстиче, уноси 
бојажљивост (о свету)“ (ОП, 121), маловеран „који има мало вере (по-
божности), чија вера није јака, непоколебљива“ (Јев., 118; ОБЉ, 21), 
милокрван „који одражава нечију благост, доброту, доброћудност“ 
(МНЈ, 118), милосрдан „који је мила, добра срца, који чини добра 
дела, племенит, човечан, добродушан, милостив, дарежљив“ (ОП, 55; 
ОП, 897; ОБЉ, 108), многоверујући „који много верује, испуњен ве-
ром“ (ИГИС, 72), многоглагољив „много, претерано глагољив, мно-
горечив, причљив“ (ОП, 230; МНЈ, 55), муњеносни „који је попут 
муње“ (Омил., 307), огњезрачан „који зрачи светлост“ (Дух. сав., 112), 
огњепоклонички „који се односи на огњенопоклонство“ (ОП, 612), по-
бедоносан (у им. служби) „Господ“ (ОП, 437), правдољубив „који воли, 
који брани правду“ (ОП, 898), правомисаон „који има чисте мисли“ 
(ОП, 148), слабокарактеран „који је слабог, лошег карактера“ (ОП, 
163); у ову групу твореница спада и већина придева са заменицом све- 
у првом сложеничком делу:47 сведовољан „довољан у пуној мери“. – 

47 Први део сложенице све- у издвојеним примерима представља савреме-
ну континуанту старословенског вьсе-, којим се граде сложенице којима се „најбоље 



129III. Граматички и лексички слојеви

Свештеник је сасуд … неисказиве, страшне и сведовољне силе благо-
датне (ОП, 384), свевидећи „који све види и све зна (о Светом Духу)“ 
(ОП, 86), свеједини „један једини“. – Обимношћу и интензивношћу 
својих симпатија према свеопштем и свеједином животу света и 
Његовом Творцу Његош се обележио као религиозна личност првога 
реда (РЊ, 16), свесрдан „који се чини од свега срца, веома срдачан“. 
– Још у младости замонаши се [св. Арсеније, архиепископ пећки] и 
предаде се искрено свесрдном подвигу ради спасења душе (ОП, 793), 
свестрашећи „који све страши, застрашује“. – Ево васкрситељ долази, 
и свестрашећа смрт измиче у страху испред њега (МНЈ, 92), свеуман 
„најумнији (о Исусу Христу)“. – Господе Исусе Христе. Главо наша 
Свеумна, сједини нас са Собом (ОП, 811), свеумирујући „који доприно-
си потпуном смирењу, мирноћи, стрпљењу“. – У твоме свеумирујућем 
присуству нема ветра, нема колебања (МНЈ, 123), свечовечански „који 
се односи на цело човечанство“. – Сад је на реду други план, план 
Достојевскога, план свечовечански, јеванђелски (Д. Срб., 70), свецео 
„потпун, испуњен“. – Ако човек има свецелу намеру угодити Богу, 
то га Бог учи вољи Својој или кроз мисли, или кроз неког човека, 
или кроз Свето Писмо (ОП, 259), Господ прими душу девице свецеле 
(ОП, 304), Господ може и мене исцелити од грознице страсти, тако да 
бих ја одмах могао исправити се и служити Му духом свецелим (ОП, 
389), Христос тражи од својих безусловну и свецелу службу (Теод., 
94), Свецела љубав може се односити само на личност, а не на неки 
принцип или закон или природу (Кас., 68) итд.;

2) богупркосан „који пркоси Богу“ (ЈЧ, 150), да вночекани (у 
им. служби) „Исус Христос.“ – Када зима сусреће пролеће, | Стар 
Симеон беше добре среће: | Он сусрете Давночеканога, | Кроз про-
роке Пророкованога (ОП, 85), јасновидан „који понире у дубину ства-
ри, проницљив“ (МНЈ, 61), многомилостиви (у им. служби) „Господ“ 
(МНЈ, 55; Кас., 21; Дух. сав., 116), многоплодан „који много рађа, врло 
плодан“ (ОП, 90), многоплодовит „многоплодан“ (ОП, 689), многопо-
требни „који је веома потребан, врло нужан“ (ЖСС, 97), многотрпељив 
(атрибут уз именицу „Господ“) „који има велико стрпљење, који много 
трпи (о Господу)“ (МНЈ, 66; МНЈ, 118; ИГИС, 72), многотрудан „који 
изискује много труда, веома напоран, врло тежак“ (ОП, 569; ОП, 703), 
сведобедан „потпуно бедан, јадан“ (РЊ, 174) итд.

oграничава неограничено исказано другом творбеном базом а истовремено упућује на 
бескрајно, безгранично, надвремено […] Зато је нашао толико простора у сакралном 
стилу“ (Никитовић 2014: 215).
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7.3. Глаголске сложенице

Међу глаголским сложеницама истичу се оне добијене слагањем, 
односно комбинованом творбом, тј. слагањем и суфиксацијом, као и 
префиксацијом. Њих је у укупном броју далеко мање од именичких и 
придевских сложеница: благовестити „известити, објавити наступање 
радосног догађаја, открити“ (ОП, 9), благоволети „прићи добротом, 
благоизволети“ (ОП, 154; ОП, 216; МНЈ, 131), благоизволети „указа-
ти нарочито уважење (према некоме)“ (ОП, 459; ВС, 86; ОБЉ, 135), 
благосиљати „излити своју милост на некога, давати благослов“ (ОП, 
304; МНЈ, 112), благословити 1. „знаком крста призвати милост Божју 
на некога“ (ЖСС, 106), 2. „призвати Божју милост на некога, дати, 
пружити благослов (о родитељима)“ (ЖСС, 15), 3. „излити милост на 
некога (о Богу)“ (Кас., 27; Дух. сав., 135), благоукрашавати „чинити 
красним некога (о достојанству)“. – Њега [свештеника] благоукраша-
ва … достојанство [свих свештеника од времена апостолског до данас] 
(ОП, 384), крвоточити „излучивати крваву и мутну мокраћу“ (ИХ, 83), 
малодушествовати „предавати се малодушности, губити наду и веру“ 
(ОП, 856; ОБЉ, 26), обоготворавати „славити, величати, уздизати до 
обожавања“ (РЊ, 114), обоготворити „прогласити богом, божанством 
(у многобожачким религијама)“ (Теод., 177), празнословити „празно, 
испразно словити, говорити“ (ОП, 386) итд.

7.4. Сложенице у Омилијама владике Николаја биле су предмет 
истраживања Н. Драгин и Г. Штасни. Основни регистар сложеница чи-
нило је 378 лексема, а оне су проучаване из угла потврђености у цркве-
нословенском корпусу, а такође, и као творачка моћ грађења речи са-
мог аутора. „Истоветна форма као у црквенословенском присутна је у 
случају следећих речи: богообразан, богодан, богоизбран, богољубив, 
богоносан, богоугодан, богомудар, богоподобан, богодухновени, бо-
го бојазан, богохулан, богоборан“ (Драгин 2007: 530). Ауторке су 
закључиле да сложенице обухватају следеће нивое њихове употребе: а) 
старе, црквенословенске лексеме (нпр. земнородан), б) изведене речи 
у границама наслеђених деривационо-семантичких поља (богопреда-
ност), в) образовање потпуно нових композита према постојећим твор-
беним моделима (умозакључак) (Драгин–Штасни 2008: 26). То показује 
„да су сложенице, образоване по насљеђеним старословенским и цркве-
нословенским моделима, жива и продуктивна категорија у сакралном 
стилу стандардног српског језика. Поређење са одговарајућим српско-
словенским корпусом показује да се лексички фонд сложених ријечи 
непрестано обнавља и богати“ (Никитовић 2014: 239).
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8. Из лексике српске православне духовности и културе

8.1. ПРЕМА СЕМАНТИЧКИМ ПОЉИМА: БОГ, БОГОРОДИЦА, АНЂЕЛИ, 
СВЕТИТЕЉИ. – Под лексиком српске православне духовности и културе 
подразумевамо широко поље лексичких јединица српског језика којима 
се означавају појмови поменуте сфере у основном значењу или у не-
ком од значења у полисемантичкој структури речи. Неке речи опште-
лексичког фонда када се употребе у одговарајућем контексту реализују 
одређено лексичко значење са компонентом православне духовности. 
На пример, лексема страдање у православном хришћанству често се 
односи на страдање Христово и оних који у име његово трпе и подно-
се муке овога света, док у општеупотребном лексикону реч страдање 
има другачију концептуалну структуру: „трпљење какве невоље (бо-
лест, несрећу и сл.), пропадање, погибија“. Тематски уоквирена лексика 
српске православне духовности и културе представљена је у Речнику 
заједно са описом значења на основу употребљених примера. У овом 
одељку ћемо издвојити одређен број лексичких јединица из наше грађе, 
према структури и семантици речи, тј. на основу лексичко-семантичких 
поља.

’Бог’
 Лексика за именовање Бога (и Божјих лица (ипостаси)) и атрибути 
уз речи којима се он именује

Будући творцем видљивог и невидљивог света, како се говори у 
првом члану Символа вере, Бог ствара ни из чега, и то мишљу која, 
допуњена Речју (Словом, Логосом) и завршена Духом, постаје дело 
(Бајић 2013: 21). По природи ствари, Бог је средишње име и појам у 
делу владике Николаја, на којем почива наш живот и наше целокупно 
знање. Много је лексема које се користе за означавање Бога, а уз имена 
често долазе и одговарајући придеви, који, опет, у неким контекстима 
преузимају службу именице за означавање Бога. Уобичајено је да се у 
текстoвима метафорично употребљена имена којима се означава Господ 
пишу великим словом. У питању је лексичко-семантичко поље у оквиру 
којег се лексеме могу поделити у неколико група:

1)  речи (именице и придеви) којима се означава Господ или карак-
теристика која се односи на Бога:

братољубац – И још погледајте, како небо назива онога кога је 
земља назвала лажом и издајником и преступником! Братољубац 
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– тако га назива небо. Братољубац који се много моли за људе (ОП, 
349), дародавац – Подсећа све и свакога, да је Он Творац и 
Господар и Дародавац и Судија (ОП, 751), добротвор – О, Господе 
благи … Творцу и Добротвору (ОП, 61), дуготрпљиви (уз варијанту 
дуготрпељиви) „који смирено трпи и без гнева, милосрдно чека 
човеково покајање (о Богу)“. – Ми морамо бити стрпљиви и 
милостиви према грешнику, ако хоћемо да дуготрпљиви Бог буде 
милостив према нама (ОП, 554), дугочекани (у им. служби) „Исус 
Христос“. – Ана, пак, која од младости служаше Богу у храму 
постом и молитвама, и сама познаде Месију, па прослави Бога и 
објави Јерусалимљанима о доласку Дугочеканога (ОП, 85), 
душељубац „онај који љуби све људске душе (о Богу)“. – 
„Благодарим Ти, душељупче Христе, што ме призиваш у Твој Рај, 
и уводиш ме у пресвете дворе Твоје!“ (ОП, 95), животворац „онај 
који твори, ствара живот (о Господу)“.– Бездихани мртвац открио 
се као Животворац (Бес., 18), Он је доказао, да је Он васкрсеније и 
живот и васкрситељ и животворац (ОП, 682), животодавни „који 
даје, доноси живот (о Господу)“. – Господе Животодавни, помози 
нам, да сачувамо срце своје, за Тебе, за Тебе Господе! (ОП, 404), 
искупитељ – Он је дошао као Искупитељ. Он је дошао с 
подједнаком љубављу и Јеврејима и незнабошцима (ОП, 831), 
крстоносац „онај који носи крст (о Исусу Христу)“. – Не гони 
Господ људе пред Собом на крст него их позива да следују Њему, 
Крстоносцу (Омил., 320), лучезарни „светлоносни“ (о Господу, 
Творцу). – Творац лучезарни, светлошћу крунисан, | Ничим 
неизречен, никим неописан, | Он подиже цркви мудре стројитеље 
(ОП, 141), Господе Лучезарни, и Вечито Дете у крилу Свете 
Триаде, помози ми невиношћу својом, највећом снагом у свима 
световима, да се родим од Духа Светога (МНЈ, 115), миродавац и 
миротворац – О Господе Исусе Христе, Миротворче и Миродавче, 
одржи нас до краја у миру с Богом (ОП, 834), многомилостиви (у 
им. служби) „Господ“. – Опрости им, Многомилостиви, јер не 
знају шта раде (МНЈ, 55), многотрпељиви „који много и дуго трпи 
(о Господу)“. – Господе Свемилостиви и Многотрпељиви, не 
остави свет без канала Твоје моћи и милости (МНЈ, 66), 
надахнитељ – Док год су људи осећали Бога непрестано над собом 
… као што се осећа ваздух и светлост, дотле су они приписивали 
и посвећивали сва своја техничка дела и ручне израђевине Њему, 
Господу Створитељу и Надахнитељу (Зем. нед., 20), најмоћнији (у 
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им. служби) фиг. „Бог“. – Коме ћу бити послушан, ако нећу 
Најмоћнијем? (МНЈ, 146), непобедив – Уступи … своју борбу 
Победоносном и Непобедивом, па стрпљиво чекај (ОП, 437), 
небодржни – Пробуди к Себи све успаване душе браће моје … 
Небодржни! (МНЈ, 114), основатељ фиг. „Бог“. – Вечних тајни 
Толковатељ, | Царства светих Основатељ, | Бог човеку приђе ближе 
(ОП, 149), откровитељ фиг. „Бог“. – Откровитељ се роди … 
Највећи, да повуче завесу и открије смртним царство небеско 
(Бес., 11), пастироначалник – Пастироначалник Христос тражиће 
рачуна … о свакој овци, тј. о свакој души човечјој (ОП, 493), 
победилац – Не да ми победимо, него само да се прибијемо уз 
Победиоца. Само Његова сила побеђује, само Његово оружје коси 
(ОП, 250), победитељ „онај који је победио, који је васкрсао (о 
Исусу Христу). – О Господе Победитељу и Спаситељу – Теби 
слава и хвала вавек. Амин (ОП, 745), победник „Бог“. – С Тобом, 
Победниче, доћи ће ми и победа над свима досадама и бригама 
(МНЈ, 60), победоносни (у им. служби) „Бог“. – Уступи … своју 
борбу Победоносном и Непобедивом, па стрпљиво чекај (ОП, 
437), премилосрдни „који испољава милосрђе, човекољубље у 
највећој мери (о Господу).“ – Чух премилосрднога Творца мога 
(ОП, 726), премилостиви (у им. служби) – Пре ми ло стиви, додај 
нам силе да … извршујемо [вољу Твоју] кроз све дане живота 
нашег (ОП, 442), премудри (у им. служби) – Премудри … хтеде им 
[ученицима] пре страдања показати делимично славу Своју 
божанску ( ОП, 564), промислитељ „онај који управља свиме 
према своме светом промислу (о Господу)“. – Ваша страдања 
[неће] остати заборављена и неурачуната од Онога који све види. 
Ово сазнање научиће вас стрпљењу, и поверењу према Творцу 
вашем и Промислитељу (ОП, 61), Бог Промислитељ сачува га и 
доведе у Ливију (ОП, 246), просветитељ – Просветитељ се роди, 
Најпросвећенији, да растера мраке и посветли помрачење (Бес., 
10), путовођ(а) – О Господе Свевидећи. Путовођо наш, исправи 
ум наш, да се не задржава на кривим путовима (ОП, 422), Путовођ 
се роди, Највидовитији, да залутале изведе и поведе (Бес., 10), све-
благи „који испољава потпуну, апсолутну, благост, доброту (о 
Господу)“. – Хвала ти, Свеблаги, | Господе предраги! (ОП, 236), 
сведржитељ „који све држи, свиме управља (о Богу)“. – О Господе 
Боже Створитељу и Сведржитељу, једини Боже … теби се молимо 
(ОП, 885), свезнајући „који зна све (о Господу)“. – Ко може спасти 
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свет од незналица? Нико осим Христа Свезнајућег и Свемоћног 
(ОП, 123)48, свемилостиви „који је савршено милостив“. – Пакост 
је далеко од Господа Свемилостивога, као што је увек пакост дале-
ко од девичанства, словесности и светости (МНЈ, 66), свемогући (у 
им. служби) „Господ, Бог“. ‒ Свемогући није злопамтљив и 
осветљив. Нити је Он створио људе за смрт него за живот (ОП, 
318), свемоћни „који може све, коме је све могуће (о Исусу 
Христу)“. ‒ О Господе Исусе, Спаситељу свемоћни и свеблаги 
(ОП, 537), свеприсутан „који се налази свуда и у свему (о 
Господу)“. – Поклонимо се Њему, живоме и свеприсутноме (Дух. 
сав., 116), свесилни „у којем је сва сила, свемоћан (о Богу)“. – 
Господе свеумни и свесилни, умири ветрове греха и утишај буру 
страсти наших прљавих и недостојних (ОБЉ, 118), светлобитни 
„који поседује и може да дарује насушну светлост, просвећење (о 
Господу)“. – Осветли душу моју, Светлобитни Боже мој, и она ће 
се охрабрити и ослободити од света (МНЈ, 116), светлоносни „који 
поседује и може да дарује светлост, благодат без које нема 
просвећења (о Богу)“. – О Господе светлоносни, покажи светло 
лице Твоје слугама Твојим (ОП, 305), свеумни „који има потпуну, 
апсолутну умну моћ (о Господу)“. – Господе свеумни и свесилни, 
умири ветрове греха и утишај буру страсти наших прљавих и 
недостојних (ОБЉ, 118), свеоживитељ „онај који оживљује, даје 
живот (о Богу)“. – Окренули сте се целим лицем ка стварима, и 
целим леђима Сведржитељу, Свеоживитељу ствари (Свеч., 160), 
светлодавац „Бог“. – Устаните све звезде и заиграјте, јер 
Светлодавац ваш иде вам у посету (МНЈ, 52), створитељ „Бог“. 
– Сви отпали од свога Створитеља ……[отуђени су] од стада 
Његова, и на Страшном Суду Божјем поставиће се на лево, са ко-
зама (ОП, 190), судбодавац а) „Бог“. – Срце је наше колебљиво и 
променљиво, зато и Судбодавац мења Своје методе, слично лекару 
који мења лекове сходно промени стања код болесника (Бес., 132); 
б) (у служби атрибутива) „који одређује судбину, положај народа у 
односу на друге народе“ (о Богу). – Судбодавац Бог одредио је 
Балкану место изнад Истока и Запада (ИЗ, 19), хлебодавац „онај 
који храни, чини да свет живи (о Богу)“. – Наша цивилизација, 
наша најгордија реч, ништа друго није до прошња хлеба и тебе; 
48 Описни семантички еквивалент придева свезнајући употребљен у именичкој 

служби гласи онај који све зна, што налазимо у следећем примеру: Ово су речи Онога, 
који све зна, и који је објавио свету знања, која нико пре Његове посете људима није 
знао (ОП, 89).
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Тебе и хлеба, хлебодавче! (Велимировић, Н., Маринковић 1995: 
40), сушти (у им. служби) „онај који јесте, Господ“ (МНЈ, 113), 
толковатељ „тумач (о Богу)“. – Вечних тајни Толковатељ, | 
Царства светих Основатељ, | Бог човеку приђе ближе (ОП, 149), 
триипостасни „који има три ипостаси, три лица (о Светој Тројици)“. 
– Може ли се људским језиком јаче изразити јединство триипостас-
ног Бога? (ОП, 680), тросунчани „који се односи на три лица Свете 
Тројице“. – Окади жртву моју благомиром светитељске молитве, и 
не одбаци је, Тросунчани Владико светова (МНЈ, 147), утешитељ 
„онај који може да утеши (о Светом Духу)“. – Господе Сине Божји, 
помози увек духу нашем да Тебе види,  и кроз т ебе Оца Твог небес-
ног и Духа Светога утешитеља, Тројицу једнобитну и неразделну 
(ОП, 158), Молитва Духу светоме гласи: „Царе небесни, Утешитељу, 
Душе истине! приђи и усели се у нас. Боже Душе Свети, Теби слава 
и хвала вавек. Амин“ (ОП, 87), троједини „који се односи на једнога 
Бога у три лица“. – Троједини Боже, који имаш срце необузето та-
мом и слободно од света, очисти срце моје од незваних странаца, 
што га тамом прошараше (МНЈ, 72), човекољубитељ „онај који 
љуби, воли човека (о Исусу Христу)“. – Човекољубитељ се роди, 
Најређи, да пригрли на груди своје и оживи љубављу безбројну си-
рочад Своју, која су дуго гредила из гроба живота у гроб смрти 
(Бес., 10), човекољубни „који љуби, воли човека (о Исусу Христу)“. 
– Глас Исусов кад се њему јави | Испуни га пламеном љубави | 
Према Христу Богу преславноме, | Преславноме, човекољубноме 
(ОП, 687) итд.;

2)  синтагме и изрази са номинацијом некога од лица Свете Тројице 
(у основном или пренесеном значењу) и одредбеним појмом 
(атрибутом, атрибутивом или именичким појмом у генитиву):

благи родитељ – Стишај и спутај све страсти … да би се кроз 
непрестану молитву везао за Господа Сведржитеља и Благога 
Родитеља (Дух. сав., 85), Бог велики – Узнеси молитве Богу 
Великоме … да би тако вазда био сигуран под заштитом свесилне 
деснице Оца Небеског (Дух. сав., 85), Бог посетилац; милостиви 
Отац – Свакоме своме бићу милостиви Отац даје запаљену зубљу 
луча. Они који не угасе своју зубљу познаће Бога Посетиоца и 
радоваће му се као деца мајчином гласу (НБПГ, 32), Бог Посетилац 
дошао [је] као шума, која се непрестано сече и непрестано стоји 
као несечена (НБПГ, 38), Дух животворни – Дух који дејствује 
на ове и на многе друге сличне начине јесте Дух … животворни 
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(ОП, 354), Бог спори; Бог праведни – Ја сам због живота осталих, 
протест моје уморене Отаџбине. Па ипак ја сам само пролазни 
протест, тренутни протест, док се не дигне Бог Спори и Праведни 
са својим протестом (Д. Срб., 115), велико биће – Изгледа … да 
човек … мора напустити сваку наду да може доћи до ма коликог 
сазнања о том Великом Бићу, које станује у Васионском Храму. 
Међутим, Бог је испољио себе у маломе као и у великоме … Те 
тако, ако човеку није приступачан цео тај храм, приступачни су 
му поједини делови његови (РЊ, 115), вечни уметник – Вечни 
Уметник пак зна да у своме недомисљивом ткиву окити важно не-
важним (ЈЧ, 122), Велики Уметник света … изражава себе кроз 
злато и дијамант као и кроз љубичицу и крин, као и кроз орла 
и човека, као и кроз сунчане зраке и сунчане системе (РЊ, 116), 
Владика многомилостиви – Владико Многомилостиви, помилуј 
и спаси ме (МНЈ, 55), Господ живи – На безброј начина Господ 
Живи зна … да кажњава непоправиме гонитеље вере (ОП, 909), 
врховни архијереј – О Господе, Врховни Архијереје, подржи 
свештенике православне благодаћу Духа Твог Светога (ОП, 384), 
гласодржац Господ – Не буде ме тице, нити ме успављује језеро 
но Ти, Гласодршче Господе. Ти позајмљујеш тицама глас Свој и 
језеру шумор поноћни (МНЈ, 52), Бог живи – Дух Божји нама је 
дат не по заслузи нашој – да нико то и не помисли – него по мило-
сти Бога Живога (ОП, 366), господар живота; победилац смрти 
– Бескорисне слуге! Овако говори Господар Живота и Победилац 
смрти: Можете ли продужити свој раст за један лакат? Можете ли 
једну длаку учинити белом или црном? Па кад не можете најмање, 
што се бринете за остало? (МНЈ, 104), Господ пречудни. – Господе 
пречудни, опрости нам грешну лењост и тупост нашу. Теби сла-
ва и хвала вавек. Амин (ОП, 349), Дух истине (ОП, 354), живо-
давац Христос – Смрт тела даће живоносној души његовој само 
слободнијег полета у загрљај љубљенога Христа Живодавца (ОП, 
103), Смрт тела даће живоносној души његовој само слободнијег 
полета у загрљај љубљенога Христа Живодавца (ОП, 103), жи-
вотворна Тројица – Поучен би у вери Христовој и крштен у име  
Пресвете и Животворне Тројице од самог Архангела Михаила 
(ОП, 163), зидар васионе – Рођење и смрт су две највеће опас-
ности. А они су само оквир живота. Ако је Зидар Васионе ишта 
прописао сваком животу , то је овај оквир (Свеч., 91), избраник 
Божји. – Усрдно помагаше сунце свечовечанско дело Избраника 
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Божјега, јер и оно се осећаше члан свечовечанског братства на 
земљи и изнад земље (Свеч., 112), кротак Господ – Најцрња зло-
ба и мржња и пакост кључале [су] против кротког Господа (ОП, 
171), Небесни Хлеб49 – У јаслима [sic!] где су они полагали храну 
својим овцама лежао је повијен Небесни Хлеб, који животом хра-
ни све што живи (Омил., 28), непобедиви јунак – Јунак се роди, 
Непобедиви, да одбрани праведне, да освоји грешне, да сруши ду-
хове злобе поднебесне (Бес., 10), нови Цар – Уверен, да је то Нови 
Цар, о коме су му звездари с Истока говорили, Ирод брзо посла 
да убију Исуса (ОП, 85), отверзитељ раја – И заиста пророчан-
ства векова остварена су онда када се на земљи јавио Бог Слово 
као Чудотворац … Отверзитељ Раја (Теод., 111), очиститељ не-
чистих духова – О, Очиститељу свих нечистих духова, једино 
Твоје присуство охрабрује срца наша, и само га твоја посета 
ослобађа патњи и стрепњи, дарујући му мир (Есеји, 55), пастир 
добри – Пастир добри силази најзад и у Ад, да понуди спасење 
изгубљеним душама умрлих (ИХ, 93), помагач журни – Помагачу 
журни. | О Господе, и сад помилуј и спаси, | И пламичак овај смрћу 
не угаси! (ОП, 88), светлост неугасива – Палим уље и восак на 
каменом олтару, Светлости Неугасива. А гордељивци се надимају 
и вичу: гле мужа сујеверна, који не зна, да је Бог дух! (МНЈ, 53), 
син девојачки – Демони осетише долазак Сина Девојачког, пре 
свега земаљског народа, чистијег од њих (МНЈ, 100), Слово пред-
вечно – Ангел, или посланик и весник, тога тројичног савета јесте 
Син Божји, слово предвечно (ОП, 590), створитељ сведелател-
ни. – О Господе, Створитељу сведелателни, спаси нас од тупе и 
порочне лењивости (ОП, 444), савладатељ смрти – Савладатељ 
смрти једним потезом све ће то савладати и на добро окренути 
(Дух. сав., 116), сведок тајни – Сведоче свих тајни на небу … Ти 
једини видиш немоћ свакога од нас (ОП, 620), Христос живото-
давац / жизнодавац – Господ Животодавац није у гробу него на 
престолу славе на небесима (ОП, 253), Два разлога, дакле, побу-
дише Христа Жизнодавца да се душом спусти у Ад (ОП, 242) итд.;
49 „Витлејем или – по јеврејски – Бетлехем значи дом хлеба. Тајанствени смисао 

тога назива обелодањен је рођењем Господа Исуса, Небеснога Хлеба, у томе месту“ 
(Омил., 28).
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3)  општеупотребне речи исказане у метафоричном значењу за 
именовање Бога односно придеви којима се означава оно што 
њему припада или се на њега односи:

вејач – Он није дошао као судија … Дошао је најпре као Сејач, а 
у своје време доћи ће као Вејач (Теод., 53), вођ – Устаните пра-
ведници и бдите, јер Вођ ваш долази вам (МНЈ, 52), домаћин – 
Док год си на земљи сматрај себе као госта у Домаћина Христа 
(ОП, 167), жељени – Жељени је долазио, и доћи ће опет (МНЈ, 
137), женик – Да невеста буде небеска прилика, | Мила, и достојна 
небеског Женика, | Труд Ксеније свете Женику пријаше,| Дарима 
је многим чудним дариваше (ОП, 64), исток – О, Христе вечни, 
Источе рујни, | Вечног живота, изворе бујни (Дух. лира, 55), јагње 
– Крв тога незлобног и кротког Јагњета намењена је свима веко-
вима и свима поколењима од првог до последњег човека на земљи 
(ОП, 238), И у наше време Јагње односи победе, и убудуће све до 
последњег дана, Јагње ће побеђивати (ОП, 966), јунак – Јунак се 
роди … да одбрани праведне, да освоји грешне, да сруши духо-
ве злобе поднебесне (Бес., 10), лекар – Тек што Лекар вечни на 
земљи се јави | Земља своје ране и грехе објави (ОП, 960), највиши 
– Ко има божанско право да уништи, да угуши, да окује мала 
створења Највишега, ако највиши жели да они постоје (Д. Срб., 
112), најмоћнији – Коме ћу бити послушан, ако нећу Најмоћнијем? 
(МНЈ, 146), најмудрији – Коме ћу бити послушан, ако нећу 
Најмудријем? (МНЈ, 146); најсветији – Коме ћу бити послушан, 
ако нећу Најсветијем? (МНЈ, 146), небо – Небо не пита: колико 
је крви просуто него: чија је крв просута? (МНЈ, 135), пастир – 
Пастир се роди, Најбогатији, да исхрани гладне, не земљом но не-
бом (Бес., 10), сејач – Јован није могао озеленити и оплодотворити 
људску пустињу, но он ју је крчио и орао … и уравњавао тле за 
великог Сејача (ОП, 612), Сети се Сејача који изиђе да сеје семе 
своје по душама људским као по њивама својим (ДП, 48), спас – 
И у свако време | До самртног часа | Учио ме старац | Призивати 
Спаса (Дух. лира, 18), Под плавим небом нема имена | Којим се 
може спасити свако, | Сем твога имена, Исусе Спасе (Дух. лира, 
60), темељ – Зидам ти камене олтаре, камени Темељу надања мог 
(МНЈ, 53), цар – Св. муч. Ермије … у старости [је] пострадао за 
Цара Христа (ОП, 384), Кроз децу гледа Цар зачуђено у вас, и чека 
Ваше одговоре (МНЈ, 140) итд.;
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4)  партиципска образовања којима се именује Господ, односно 
лица Свете Тројице:

исходећи (о Светом Духу) – Благословено је царство Оца и Сина и 
Светога Духа … У праизворном и прототипном сродству Рађајућег, 
Рођеног и Исходећег (Теод., 66), рађајући (о Оцу) – Благословено 
је царство Оца и Сина и Светога Духа … У праизворном и про-
тотипном сродству Рађајућег, Рођеног и Исходећег (Теод., 66), 
скоропомоћни „који скоро, брзо притиче у помоћ“. – Шта је могао 
капетан више желети? И шта му је скоропомоћни Господ могао 
више обећати? (Јев., 104);

5)  облик првог лица једнине презента „јесам“: Ја сам онај кога 
тражиш. Држи се Мене. Име ми је: Јесам (МНЈ, 142).

’Богородица’
Мати Господа Исуса Христа најчешће се назива Богородица, али су 

поред овог имена такође у честој употреби Дјева Марија и Приснодјева. 
Она се поштује „више од свих других светих, више чак и од анђела, 
јер је била изабрана од Бога за средство људског спасења кроз рођење 
Спаситеља света“ (ВС, 22).

У српском језику има више устаљених и уопште метафоричних 
назива за Богородицу, као што су Покровитељка, Пречиста, Богоматер 
односно Богоматера, Богомајка итд. У трећем члану Символа вере за 
Богородицу је употребљено име Марија Дјева: „Који је ради нас људи 
и ради нашег спасења сишао с небеса, и оваплотио се од Духа Светога 
и Марије Дјеве и постао човек.“ Поред ових, устаљених назива, у де-
лима владике Николаја налазимо још и следеће метафоричне називе за 
именовање Богородице, односно атрибуте који стоје уз њено име, као 
што су: Богоневеста – Из оно мало речи Пресвете Деве Богоневесте што 
је записано у Јеванђељу ово је једна драгоцена поука (ОП, 958), заступ-
ница – Са небом ће земља запојати | Слатку песму теби, Јављенице, | И 
Твом Сину, наша, Заступнице (Дух. лира, 40), неискуснобрачна (прид. у 
ж роду, уз појам Богородице) – О, радуј се неискуснобрачна | Што нам 
роди из чистога крила | Творца Бога, нашега и твога (Дух. лира, 116), 
непорочна (прид. у ж роду уз појам Богородице) – Ја порочан – [како да 
говорим] о Њој непорочној? (Бес., 43), јављеница – О пресвета Мати 
Јављенице, | Што нам роди Бога и Човека | Слава Христу навек и довека 
(Дух. лира, 39), преблагословена (прид. у ж роду, уз појам Богородице) – 
Хиљадуоку обазривост налаже наша Св. Црква својим члановима када 
желе, да мисле и говоре о преблагословеној Богомајци (Бес., 43), ца-
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рица – Св. Андреј [упита Епифанија] …: „Видиш ли, брате, Царицу и 
госпођу над свим, како се моли за сав свет?“ (ОП, 716) итд.

’Анђели’

У богословљу анђели су невидљива духовна бића, која је Бог ство-
рио пре овог видљивог света, обдарена разумом, слободном вољом и 
бесмртношћу. У Календару су означени још и називом силе небесне бес-
телесне (ОП, 821). По службама које врше и степенима савршенства 
деле се у три групе, а свака група на три степена или чина. Прва гру-
па, највиша: шестокрилати серафими, многооки херувими и престоли; 
друга група: господства, силе и власти; трећа група: почеци (начала), 
арханђели и анђели. Последња два чина најближа су људима. Анђели 
служе Богу и саопштавају људима његову вољу (Маринковић 1995: 71). 
Уз појам анђела често долази придев у атрибутској служби пресветли: 
О кад бисмо добили вољу, да се украшавамо врлинама пред Богом и 
ангелима Божјим пресветлим колико се украшавамо сујетним и пролаз-
ним шаренилом спољашњим! (ОП, 738).

Атрибути и атрибутиви уз имена светих
Под агиоантропонимима се подразумевају властита имена 

прослављених (канонизованих) светитеља, која су по структури више-
компонентни језички изрази и садрже како обавезне, тако и факултатив-
не елементе, због чега се одређују као апелативно-антропонимски ком-
плекси, нпр. исповедник Варнава, епископ хвостански; свети мученик 
Стефан Дечански – краљ српски итд. (в. Бајић 2013: 227; Кончаревић 
2017: 11).

Поред властитог имена, агиоантропоним обухвата и оне делове 
који могу бити лексеме које:

1.  означавају чин светости, нпр. преподобни (преп. Симеон Боси 
(ОП, 280), јеванђелист (Сава са пратњом пређе и одседе на 
Сиону у српском манастиру Св. јеванђелиста Јована, који он 
купи за време своје прве посете Јерусалиму (ЖСС, 125));

2.  имају функцију диференцијатора, у које спадају:

а) номинатори50 – атрибутиви: Богопримац (преп. Симеон Боси 
(ОП, 280), ветхопешчерник (преп. Јован Ветхопешчерник (ОП, 279), 

50 Номинатори су диференцијатори према чијем значењу је могуће судити о 
социјалном статусу светих који су ови имали за живота, оно чиме су се бавили, ма-
настирском послушању, заслугама пред Црквом или подвигу који су узели на себе 
(Кончаревић 2017: 12). 



141III. Граматички и лексички слојеви

двојеслов (св. Григорије Двојеслов (ОП, 347)), исповедник (преп. Јован) 
(ОП, 301), песмописац (Јосиф Песмописац (ОП, 277)), папучар (преп. 
муч. Акакије Папучар (ОП, 311)), подагрик (свети мученик Јулијан – 
страдао од подагре те није могао ни стајати ни ићи (ОП, 146)), првому-
ченик (св. Стефан (ОП, 303)), разбојник (св. Варвар) (ОП, 323), узоре-
шителница (Анастасија (ОП, 272; ОП, 719)), чудотворац (св. Николај 
Мирликијски (ОП, 330);

б) дескриптори:51 боси (преподобни Симеон), девица (Керкира 
девица (ОП, 303), Капсокалива („Капсокалива, тј. Паликолиба … је 
[сматран био] за лудака све док није у Свету Гору дошао св. Григорије 
Синаит“ (ОП, 36));

в) локализатори:52 декаполит (св. Григорије Декаполит (ОП, 
277)), Мирликијски (св. Николај) (ОП, 330), као и други видови 
диференцијатора (в. Кончаревић 2017: 12–16).

8.2. Библијске метафоре и поређења

Сликовитост језичког изражавања у делима владике Николаја 
Велимировића постигнута је различитим стилским поступцима, међу 
којима се по учесталости и приповедачкој снази издвајају метафора и 
поређење. Као што је очекивано, у језику његових дела налазимо ме-
тафоре библијског порекла, које по бројности и значају заузимају по-
себно место. Изнећемо одређен број примера метафора и поређења 
из прозних и поетских дела владике Николаја, а уз њих ћемо навести 
библијске изворе на које упућују.

баштован и поврће

Бог није створио људе за погибију, него за спасење. Има ли баш-
тована који, сејући поврће, жели да му се поврће сасуши и пропадне? 
Једну жељу Бог има: да се сви људи покају и од зла поврате (ОБЉ, 9).

Прича о сејачу и семену, у којој је Исус Христос представљен 
као сејач који сеје семе своје по душама људским, које су њиве Божје 

51 Дескриптори су епитети који додатно описују поједине карактеристике 
светитеља, оно по чему се нарочито прославио, време у којем је живео, узраст и сл. У 
највећем броју случајева ради се о придевима, и то по правилу одређенога вида (Бајић 
2013: 244; Кончаревић 2017: 12–13).

52 Најчешће се под локализаторима подразумевају места, територије где су се 
светитељи подвизавали, провели живот и(ли) места у којима им почивају мошти и где 
су пострадали (в. Кончаревић 2017: 15).
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(Мт 13, 3–23), у овом контексту је прилагођена метафори баштована и 
поврћа.

глава и тело

Апостол премудри не налази никакво боље сравњење цркве него са 
телом човечјим. Што је глава на телу човечјем то је Христос Господ 
на телу цркве (ОП, 880).

Исус Христос је глава цркве, док се Црква назива телом. О томе 
има више помена у Новом завету – уп. нпр. „И Он је глава тијела, Цркве, 
који је почетак, Прворођени из мртвих, да у свему Он буде први“ (Кол 
1, 18).

животворна вода

Светлосни Царе мој и Боже мој, Теби се једином молим и покло-
ним. Изли се у мене као бујан поток у жедан песак. Само се Ти изли, 
животворна водо, лако ће онда трава расти по песку и бели јагањци 
пасти по трави (МНЈ, 44).

Према Библији, тј. Новом завету, вода симболизује очишћење 
душе и живот вечни. Симболика воде свој израз налази у језику, тј. у 
контекстима у којима се очитују одређени концептуални смислови: 
вода је ’благослов’, ’живот’, ’средство очишћења’ итд. (Милорадовић–
Јовановић 2019). Телесно чишћење Израелаца у јудаизму53 има сим-
боличку функцију у хришћанству за означавање духовног чишћења. 
Водом, као средством чистоће, Бог „пере“ грешника, а тај симболизам 
воде налази своје пуно значење у хришћанској светој тајни крштења. 
Св. Јован Крститељ крштава „водом за покајање“ (Мт 3, 11), користећи 
у ту сврху воду Јордана, која је некад очистила Немана од губе (2 цар 5, 
10–14) (Енц. правосл., под вода, глад, жеђ).

Чиста, бистра вода сматра се живом водом. Таква је могла бити 
само изворска вода. У разговору са Самарјанком, Исус најављује снагу 
нове воде коју ће он дати. Заправо, сам Исус је извор живе воде, која 
даје живот вечни:54 [Исус Самаријанки:] „А који пије од воде коју ћу 

53 „Зашто се Син Божји морао појавити у народу јеврејском, а не у неком дру-
гом народу? Из два разлога. Прво зато, што је тај народ показао се најупорнији и 
најземљанији. А друго зато, што је тај народ кроз сву историју своју највећу пажњу 
обратио на телесно чишћење“ (НБПГ, 63). 

54 Значење живе воде владика Николај овако објашњава: „Жива вода, то је живот, 
који долази са извора живота, са вечно непресушног извора. У Богу је та жива вода, која 
утољава вечну и највећу жеђ смртних“ (БПГ, 75).
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му ја дати неће ожедњети довијека, него вода коју ћу му дати постаће у 
њему извор воде која тече у живот вјечни“ (Јн 4, 14).

земља и вода

У природи гледамо, да ниско земљиште вода лакше натапа. Што 
год је ниже смерно понижење наше пред Господом Исусом, то се 
драговољније Он спушта у нас, натапа нас Својом животворношћу и 
испуњава нас као сасуд Свој пуноћом својом бесмртном (ОП, 874).

Животворност Исусова у овом примеру описана је путем библијске 
метафоре вода (Јн 4, 14), док је човек представљен метафором земља, 
која се развија и буја тек пошто прими воду у себе.

јасле и слама

Пећина мрачна, стаја овчија, | Сва се ка сунце од Њега сија. | 
Постеља Њему – јасле и слама, Гле, анђел прво јавља га вама (Дух. 
лира, 8).

Мотив рођења Исуса Христа изражен је библијском алузијом на 
јасле и сламу у витлејемској пећини у којој се родио: „И роди сина 
својега Првенца, и пови га, и положи га у јасле; јер им не бијаше мјеста 
у гостионици“ (Лк 2, 7).

квас

Кад је Ново лето, будте и ви нови, | Молите се Творцу да вам дух 
обнови. | Стари квас у тесто ново не стављати (Дух. лира, 65).

У овом примеру дата је алузија на стари квасац и ново тесто, о 
чему је писано у Првој посланици светог апостола Павла Коринћанима: 
„Одбаците, дакле, стари квасац, да буде ново тијесто, као што сте бес-
квасни. Јер и Пасха наша Христос, жртвова се за нас. Зато да празнујемо 
не у квасцу старом, ни у квасцу злоће и неваљалства, него у бесквасним 
хљебовима искрености и истине“ (1 Кор 5, 7–8).

маслина

Благословено дело подвижништва, које отпоче трудољубиви и 
велики угодник Божји Антоније, разрасло се кроз векове као маслина 
многоплодовита (ОП, 689).

Реч маслина у овом контексту употребљена је у форми поређења 
којим се плодност маслине упоређује са благословима као плодови-
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ма Божјим. Исус Христос се са својим ученицима састајао и молио на 
Маслинској гори (ДА 1, 12).

њива

Чему се радује најамник? Труду и зноју или плати? Наравно пла-
ти. И ваша је служба на њиви овога живота тежачење најамничко 
(ОП, 724).

Својим напором и Твојом милошћу ја угушујем тај зли усев дан и 
ноћ. Да не ниче кукољ но чиста пшеница на њиви Господњој (МНЈ, 54).

Јован је требало да припреми пут једноме већем од себе. Он је 
имао да искрчи и пооре њиву, да би сејач, кад изађе на њиву, могао само 
сејати. И Јован је пошао да без поштеде крчи и без умора оре … Душа 
људска била је њива, коју је он био призван да крчи и оре (БПГ, 10–11).

Њива симболизује истовремено и живот који је човеку дат по благо-
слову Божјем, што подразумева да се човек према свему мора односити 
као према творевини Божјој, а истовремено симболизује и душу, о којој 
нарочито мора бринути и сопственим трудом пазити да све што ради буде 
на њену корист и спасење: „А онај који сади и онај који залијева једно су, 
и сваки ће примити своју плату према своме труду. Јер ми смо Божији 
сарадници, а ви сте Божија њива, Божија грађевина“ (1 Кор 3, 8–9).

њива и пустиња

Ми у овоме животу бивамо наизменично плодна њива и пустиња, 
синови покајања и синови блудни, пуноћа и празнина, светлост и тама 
(ОБЉ, 61).

Метафори њиве, која симболише живот који је човеку дат по бла-
гослову Божјем, тј. душа о којој човек мора бринути (1 Кор 3, 8–9), 
семантички је супротстављена метафора пустиње, у значењу људске 
празнине, неморала и душевне таме.

пастир и овце

Пастир добри силази најзад и у Ад, да понуди спасење изгубљеним 
душама умрлих. Због једне једине залутале овце он би оставио деведесет 
и девет других оваца и пошао да нађе и спасе ону изгубљену (ИХ, 93).

Исус Христос је упоређен с пастиром који брине о своме стаду 
које чини сав народ на земљи. Његово стадо нису само душе живих, 
већ и душе упокојених. Брига о сваком човеку, па и о оном заблуделом, 
представљена је преко библијске приче о блудноме сину, којој прет-



145III. Граматички и лексички слојеви

ходе две приче сличне тематике: прича о изгубљеној овци и прича о 
изгубљеном новчићу (Лк 15, 1–32).

песак

За све многоглагољиве кајем се, Господе, јер најдрагоценији дар 
Твој, дар речи, обратише у јевтин песак (МНЈ, 55).

Песак у издвојеном цитату симболизује мртвило, према сухоћи 
као његовој главној карактеристици. Насупрот песку, вода коју даје 
Господ симболизује очишћење и извор чистог живота (Јн 4, 14).

пут

И пут и стазе – то су душе људске. Покајањем су се душе људске 
приготовљавале да приме семе Христово, а крштењем у води – да то 
семе зарију дубоко у земљу срца свога (ОП, 612).

Докле човек ходи гнојним путем греха, он не осећа загушљиви 
смрад греха, но када се удаљи с тога пута и крене чистом стазом 
праведничком, тек онда увиђа неисказану разлику између чистоте и 
нечистоте, између пута врлине и пута порока (ОП, 764).

Када покајник пође путовима Божјим, тј. када почне живети по 
заповестима Божјим, нека се труди прво да језиком не сагреши (ОП, 
767).

Људска душа и вера којом човек живи исказана је метафором пута 
односно стазе. Покајање и крштење представљају најважније чиниоце 
на путу човековог обожења. Чувен је пут који је Исусу Христу припре-
мио свети Јован Крститељ (Јн 1, 23).

рибари

Гле, анђел пројавља га вама. | Он избра просте по вечном суду, | 
Да му весници најпрви буду: Просте пастире – светог Рођења, | Рибаре 
– славе и Васкрсења (Дух. лира, 8).

У стиховима је изнета библијска алузија на догађај када је Исус 
призвао к себи прве апостоле Андреја и Петра, у тренутку док су баца-
ли мрежу у море (Мт 4, 18).

сејач и семе

Јован није могао озеленити и оплодотворити људску пустињу, но 
он ју је крчио и орао, и тако приготовљавао земљу и уравњавао тле за 
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великог Сејача, који долазећи носи Собом и семе и дажд – семе науке да 
посеје и дажд благодати свише да озелени и оплодотвори (ОП, 612).

Сети се Сејача који изиђе да сеје семе своје по душама људским 
као по њивама својим (ДП, 48).

Исус Христос је упоређен са сејачем који сеје семе своје по ду-
шама људским, које су, опет, упоређене с њивом Божјом (Мт 13, 3–23).

талант

Цар га пусти но с тим, да ћути и више не говори људима о Христу. 
На то одговори Венијамин: „То никако не могу напустити. Јер великим 
мукама биће предан онај, ко скрива дати му талант“ (ОП, 752).

Светитељ Симеон, метафраст прозвани, | Он посвети цркви 
талант богодани, | Он љубљаше свеце, Божије другове, | И описа дивно 
подвиге њихове (ОП, 825).

Реч је о алегоријској причи о господару који одлази на пут пове-
ривши слугама новац, да би по повратку неке казнио а неке наградио. 
Наградио је слуге који су умножили таланте, док је слугу, који је пове-
рен му талант чувао закопаног у земљи, господар оставио без награде: 
Јер вам кажем да ће се свакоме који има дати: а од оног који нема узеће 
се од њега и оно што има (Мт 25, 14–29).

трнов венац

Када га [св. муч. Епимаха] незнабошци почеше … мучити, он 
узви кну: „Удрите ме, пљујте ме, ставите ми трнов венац на главу …“ 
(ОП, 801).

Реч је о библијској алузији на мучеништво Христово за веру и 
исти ну: „А војници оплетоше вијенац од трња и метнуше му на главу, 
и обукоше му пурпурну хаљину, и говораху: Здраво, царе јудејски! И 
удараху га по образима“ (Јн 19, 2–3).

чаша страдања

Када Зиновије би стављен на љуте муке, јави се судији сестра 
мученикова и рече: „Ту чашу страдања и ја хоћу да испијем и венцем 
тим да се венчам“ (ОП, 798).

У Јеванђељу по Матеју (26, 37–39) чаша страдања се односи на 
наговештај Христовог страдања: „И узевши Петра и оба сина Заведејева 
поче се жалостити и туговати. Тада им рече Исус: Жалосна је душа 
моја до смрти; останите овдје и бдите са мном. И отишавши мало паде 
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на лице своје молећи се и говорећи: Оче мој, ако је могуће, нека ме 
мимоиђе чаша ова; али опет не како ја хоћу, него како ти!“

чокот

Без чокота здрава, лоза се сасуши, | Без љубави твоје празно је у 
души (Дух. лира, 76).

Чокот представља библијску метафору Исуса Христа, а лоза ме-
тафору људи: „Ја сам истински чокот и Отац мој је виноградар. Сваку 
лозу на мени која не рађа рода одсијеца је; а сваку која род рађа чисти је 
да више рода роди“ (Јн 15, 1–2).

8.2.1. Остале метафоре и поређења
Осим библијских, у делима владике Николаја налазимо и друге 

метафоре и поређења, мада се међу примерима налазе и они који се 
не могу строго одвојити од библијске тематске основе. Издвојићемо 
следеће примере:

дрво и гране (= српски народ)
Ми [Срби] смо … самоникле и бујне гране народног дрвета које 

на Косову би скресано до стабла, и стабло срубљено до близу корена. 
Не усахну то дрво, јер га крв крсних мученика оживотвори. Не осуши 
се срубљено стабло, јер царство небесно, које витези крста изабраше, 
даде му снагу да озелени и пусти гране (Бес., 70).

вук и овца (вуч(и)ји и овч(и)ји)
Број да се знаде, а свет да чује | Коликим царством  Август царује. 

| Ал’ место Рима, града вучијег, | Цар се сред стада роди овчијег | У 
Витлејему, месту маленом, | И у пећини, стану тескобном (Дух. лира, 6).

Као безазлена животиња, овца симболише Исуса Христа. У овим 
стиховима садржано је подсећање на Христово страдање, које је про-
роковао пророк Исаија: „Мучен би и злостављен, али не отвори уста 
својих; као јагње на заклање вођен би и као овца нијема пред онијем 
који је стриже не отвори уста својих“ (Ис 53, 7).

домаћин (= Исус Христос)
За све богохулнике кајем се, што хуле на Тебе не знајући да хуле на 

Домаћина, који их одева и храни (МНЈ, 55).
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жеђ (= жудња за врлином)
Врлина је као жеђ. Кад човек почне да је пије, све више жедни, и 

све чешће тражи да је пије (ОП, 884).

мед (= Црква Божја)
Мудрост је њена [Цркве Божје] многа и слатка као кошница 

испуњена медом (ОП, 762).

плуг

Религија је најдубљи плуг … Без тога плуга сте ви површњаци и 
плиткоорачи као многи пре вас и око вас (ИГИС, 74).

Метафора плуга у вези је с библијском метафором њиве, која 
симболизује истовремено живот који је човеку дат по благослову 
Божјем, као и душу, о којој се човек мора бринути и сопственим трудом 
пазити да све што ради буде на њену корист и спасење (1 Кор 3, 8–9), 
итд.

8.3. Јеванђељска интерпретација народне изреке 
И ВУЦИ СИТИ И ОВЦЕ НА БРОЈУ55

Широко позната изрека у српском језику и вуци сити и овце 
на броју, која има варијантне облике са истим значењем – и овце 
(јагањци, стадо и сл.) на броју и вуци сити; и све овце и сити вуци 
(в. НПосл Вук; РМС; РСАНУ) – употребљава се онда када се после 
неког, обично већег, спора догоди да сви буду задовољни, када се по-
стигне договор међу људима који су до јуче били у некаквој зава-
ди или међусобно супротстављени (у мишљењима, ставовима и сл.). 
Реч је о супротстављеним људским субјектима који су метафорично 
представљени у лику животиња, од којих је једна дивља, крволочна, 
прождрљива и незасита, док је друга питома и одвајкада типичан плен 
ове прве. Изрази сличног значења, са овим или другим фразеолошким 
компонентама, постоје и у другим језицима; уп. нпр. у француском 
Ménager la chèvre et le chou, италијанском Salvare capra e cavoli, руском 
Волки сыти и овцы целы.

55 Одељак представља скраћену верзију чланка који смо објавили под насловом 
„Народна изрека и вуци сити и овце на броју у хришћанској семантичкој интерпретацији“, 
Језик данас 18 (2021): 20–24.
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Унутрашња форма и хришћански (пра)контекст

У садржају ове народне изреке владика Николај Велимировић је 
уочио хришћански (пра)контекст, утемељен на вери у Божји промисао, 
према којем Бог „управља светом, подржавајући слабијега, сузбијајући 
јачега, и одржавајући при том чудесну хармонију живота, тако да 
су и вуци сити и овце на броју“ (Николај Велимировић, Календар 
„Православље“ за 1932. годину, према Маринковић 1995: 54). Потврду 
за хришћански смисао изреке и вуци сити и овце на броју владика 
Николај налази у Спаситељевим речима: „Ниједан врабац не може 
пасти на земљу без Оца вашега“ (Мт 10, 29). Концепт ’опстанка врсте 
(по Божјем промислу)’, у чијем се пољу налази хришћанско тумачење 
ове изреке, образложен је и у поглављу „Божје старање о створењима“ у 
књизи Ж. Маринковића56 (1995: 52–55). У делу текста који се односи на 
животиње, овца је издвојена као парадигма одржања слабијега наспрам 
јачега, јер нема животиње „слабије, нератоборније, безодбрамбеније, 
ненаоружаније од овце […] Пчела је мања, али има жаоку. Микроб је 
невидљив, али напада отровом“ (Велимировић Н., Маринковић 1995: 
54). Јагње је симбол жртве Божје за грехе целог света. Јагње с крстом 
било је дуго симбол Христа код првих хришћана, па је тако израз јагње 
Божје ушао и у црквено песништво (Енц. правосл., под јагње Божје). 
Овца, односно јагње, означава чељаде, тј. његову чисту душу према 
пастиру, заправо Богу (RJA, под jagn’e).

Поменута хришћанска интерпретација израза заснована је, дакле, 
на концепту ’опстанка (врсте)’, који у овом случају значи да је овца, 
будући да је вуку плен од постанка света до данас, и даље на броју 
упркос непрекидним нападима и насртајима на њен живот, јер вук од 
памтивека не мари за број оваца, о чему сведочи и латинска изрека 
Lupus non curat numerum ovium (Vilhar 1991).

56 Живан М. Маринковић (1899–1976), припадао је генерацији српских бого-
слова који су између два светска рата, у времену када се наслућивало поновно велико 
страдање народа, оријентацију и сигурност за идентитет у кризи налазили у српској 
духовној традицији – светосављу. У закључку свога текста под насловом „Духовна ве-
личина Св. Саве и његов значај за идеолошку оријентацију нашег народа“ Маринковић 
је изнео гледиште о путу народног препорода: Што је тама на хоризонту гушћа, то се 
чвршће држати светосавског пута (Шијаковић 2019: 119). 
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Критика еволуционизма
Заступајући хришћанску визију живог света и његовог опстан-

ка на земљи, који се одвија по промислу Божјем, владика Николај 
Велимировић се идејно супротставио Дарвиновој малтузијанској 
идеји да се популација репродукује брже од залиха хране, што доводи 
до бе споштедне борбе за опстанак. Тема стварања света, па и чове-
ка у њему, актуализована је нарочито у 20. веку због ширења теорије 
еволуциони зма. У начелу, следбеници православног светоотачког 
учења ову теорију одбацују, објашњавајући постанак света позивањем 
на откривене исти не у Светом писму и светоотачко учење. Владика 
Николај је оштро говорио о тзв. Дарвиновом принципу природне 
селекције, који одређује „koji članovi neke vrste imaju bolje šanse za 
opstanak“ (уп. Peri 2000: 339). У (пост)дарвинистичкој епоси многи су 
Дарвинове научне теорије пренели на друштвена и економска питања, 
користећи у свом дискурсу изразе „борба за опстанак“ и „опстанак 
најспособнијих“ (Исто: 343). Занимљиво је да су главни постулати ове 
теорије прихватани у философији позитивистичког усмерења, чије 
су основне тековине нашле плодно тле у тоталитарним друштвеним 
уређењима, наизглед ра зличитим и идејно супротстављеним. Успех у 
животу појединаца дарвинисти су између два рата објашњавали при-
родним законима и, сходно томе, делили људе на оне више и на оне 
мање корисне по друштво: „они који су изгубили у социоекономској 
борби показали су своју неспособност“ (Исто). Реакција на помену-
те позитивистичке ставове у домаћој средини нарочито долази до 
изражаја у међуратном мисаоно-идејном контексту, када се у радови-
ма водећих домаћих мислилаца светосавље одређује као философија 
живота, као средњи и једини прави пут истине између „левих“ и 
„десних“ крајности и лутања.57 Средњи пут за који се они залажу 
јесте хришћански, светосавски пут, који у временима смутње, када 

57 На међуратне српске философе који су на различите начине заступали 
философију живота, интуиционизам и критику духовне кризе западне културе, међу 
којима су, поред владике Николаја Велимировића, били Димитрије Митриновић, 
Владимир Вујић, Милош Ђурић, Момчило Селесковић, Првош Сланкаменац, Ксенија 
Атанасијевић, Филип Медић, Душан Стојановић, Јустин Поповић, Димитрије 
Најдановић и др., утицали су у мањој или већој мери Хенри Бергсон, Шпенглер, 
Достојевски и др. (в. Шијаковић 2019: 19). Тада је дефинисано светосавље (именица 
светосавље настала је „по узору на ’православље’; 1932. године покренут је часопис 
„Светосавље“, а твореница светосавље „улази тада у трајну употребу као сублимисана 
ознака аутентичне српске православне хришћанске културе“ (Исто: 53)).
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се наговештавају само два (обично крајња) избора – леви или десни, 
мора обавезати српски народ да остане на свом, светосавском путу, 
одбацујући и леви и десни. Владика Николај Велимировић је оштро 
критиковао тзв. лево и десно стајалиште. Супротстављање научном 
позитивизму и атеизму у философији изражено је у његовим делима, 
посебно у експлицитно изнетим ставовима, о чему говори следећи ци-
тат из посланице под насловом „Три авети европске цивилизације“:

У васионом свету, како га је Дарвин замишљао – и још изразитије 
дарвинизам – постоје све могуће силе и сви фактори изузев Бога, духа 
и морала. И баш на овом измишљеном одсуству Бога, духа и морала у 
Дарвиновој науци засновао је Ниче своју антиетичку етику а Маркс 
своју комунистичку социологију. Отуда је полазна тачка и први пара-
граф ничеизма и марксизма – негација бића Божјега (Евр., 8).

Хришћанска визија живота, чији се извор и увор налазе у идеји 
светосавља, служила је српским интелектуалцима између два рата као 
брана којом се постиже „приврженост драгоцјеном а угроженом цркве-
но-народном идентитету“ (Шијаковић 2019: 46). Божји промисао по 
којем се све у свету одвија владика Николај ставља изнад свих оних науч-
них знања која упориште не налазе у вери и хришћанству. Неодрживост 
Дарвинове теорије о еволуцији владика Николај потврђује примером 
оваца, слабих и питомих животиња, које су се, иако слабашне и бројчано 
мале, до данас одржале у пуном броју упркос наговештајима поменуте 
теорије која тврди да су у суровој и дугој борби за живот остале само 
јаче, окретније и сналажљивије врсте. Семантичку (ре)интерпретацију 
народне изреке и вуци сити и овце на броју, уз уношење у садржај ду-
ховне компоненте, омогућила је њена унутрашња форма, тј. дихотомија 
зоонимских појмова изражених у слици, односно метафори добра и зла, 
кроткости и насилништва, као и семантичка компонента ’равнотеже, 
хармоније’ постигнуте у парадоксу опстанка слабијег, упркос његовом 
непрестаном истребљењу.

9. Старији лексички слојеви (архаизми)

9.1. Лексика српске православне духовности и културе заузима 
средишње место у делима владике Николаја Велимировића, будући 
да је аутор своје духовне тежње у животу и целокупном стваралаштву 
усме равао ка Богу. Међу поменутом лексиком истиче се старокњижевни 
лексички слој – како због самих појмова наше вере који се исказују 
старим (црквенословенским) језиком, тако и због стила којим се 
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одликују богословски текстови укотвљени у традицији српске духов-
ности и њеног српског језика. Старокњижевна лексика заступљена је 
у свим делима владике Николаја Велимировића, како у прозним, тако 
и у песничким, с тим што је она, по природи ствари, у највећој мери 
присутна у Охридском прологу. Реч је о лексици која одражава наносе 
књижевних језика којима су се Срби служили – српскословенског, ру-
скословенског, руског књижевног језика, славеносрпског, међу којима 
се налазе и хибридне творевине засноване на мешавини српског народ-
ног језика са другим језицима које су Срби користили. Рускословенске 
и руске језичке црте у стваралаштву владике Николаја Велимировића 
често су скупа присутне, тако да се и у анализи не могу међусобно 
лако раздвојити. Њихов знатан број у поменутим делима представља 
одраз богословског образовања владике Николаја Велимировића, које је 
утемељено на црквенословенској књижевнојезичкој традицији, с једне 
стране, а, такође, као епископу Српске православне цркве, црквени 
језик представља живо и насушно средство његовог општења с Богом, 
с друге стране. Речи које по пореклу припадају обема редакцијама – 
српскословенској и рускословенској – у књизи смо означавали или као 
црквенословенске, али не искључиво у значењу „рускословенске“ него 
у неутралном значењу по којем се две поменуте редакције међусобно 
не супротстављају, или, много чешће, као старокњижевне речи, 
ослањајући се на лексикографску традицију њиховог обележавања у 
Речнику САНУ, почев од 11. књиге. Такве су речи попут блаженство, 
браним, братоубиствен, властитељ, движеније, неподвижан, падши, 
подобити се, получити, потребност, свобода и др. Као значајан осло-
нац за њихово обележавање као старокњижевних речи, односно речи 
црквенословенске, рускословенске (и руске књижевне) традиције у 
српском језику, послужила нам је књига С. Стијовића (1992) у којој су 
разматрани славенизми у Његошевим песничким делима. Да ли је нека 
реч старокњижевна, а која је, уз то, и архаична са становишта савреме-
ног српског језика, утврђивали смо и проверавали на основу речника 
у којима се и те речи обрађују (РСАНУ, RJA, РСЛСРП), али и на ос-
нову речника црквенословенског језика у српским и руским издањима 
(Петковић 1935; Ремнева и др. 1999).

9.2. СТАРИЈИ ЈЕЗИЧКИ НАНОСИ ОБУХВАЋЕНИ ПОЈМОМ ῾СТАРОКЊИЖЕВНА 
ЛЕКСИКА’. – Црквени језик код Срба везује се за сам почетак српске пи-
смености, првенствено у богослужбеној употреби, затим у књижевној, 
научној и у административној. До друге четвртине 18. века, Срби су 
у црквеној употреби користили српскословенски језик (с тим што 
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се током времена и сам српскословенски мењао тако што су у њега 
продирале црте народног језика). Међутим, у трећој деценији тога 
века, недуго после Пожаревачког мира (1718. године), када се север-
ни део данашње Србије нашао у оквиру Аустријског царства, прете-
жно римокатоличке државе, митрополит Мојсеј Петровић се обратио 
словенској, православној и ћириличкој Русији за помоћ, која је, поред 
осталог, предвиђала и молбу за слање руских црквених књига, као и 
слање учитеља који ће образовати српску младеж на рускословенском 
језику. Пошто је ова молба услишена, од треће деценије постепено 
је кренуло организовано учење и усвајање рускословенског језика у 
српској средини. Године 1726. у Сремским Карловцима је почела са 
радом словенска школа с руским учитељем Максимом Терентјевичем 
Суворовом, која је била активна до 1730. године. Потом је отворе-
на друга, словенско-латинска, школа Емануила Козачинског, која је 
трајала у периоду 1733–1737. године, а у којој се, такође, учио ру-
скословенски („славјански“) језик, који је и данас богослужбени језик 
Српске православне цркве.

9.2.1. Под термином старокњижевна лексика подразумевамо лек-
сику старијих слојева књижевних језика Срба, појмовно обједињених и 
означених квалификатором сткњ. при обради лексичке грађе у Речнику 
САНУ. Примена квалификатора сткњ. у Речнику САНУ и оно што се 
под њим подразумева описано је у неколико радова и монографским 
публикацијама58 (в. нпр. Јовановић Г. 1986; Радовић-Тешић 2009: 33–45). 
Термин обухвата појам којим се обједињују српскословенски, рускосло-
венски, заједничка црквенословенска и руска лексика, хибридне твореви-
не, тј. облике који садрже особине и црквенословенског или руског и на-
шег језика, те славеносрпског језика. С. Стијовић је за речи ових типова 
језика употребљавао збирни појам славенизми (в. Стијовић С. 1992).

Познавање рускословенског као богослужбеног језика, те руског 
као језика богате богословске литературе, представљало је значајан део 
образовања владике Николаја Велимировића. Рускословенски језик 
је језик богослужења, молитава, символа вере, Светог писма, цркве-

58 Од 11. књ. Речника САНУ квалификативи који се односе на старије типове 
књижевног језика (српскословенски, рускословенски, славеносрпски и др.) замењени 
су јединственим квалификативом сткњ. Ову промену у лексикографском раду увео 
је Уређивачки одбор на предлог његовог председника Митра Пешикана, „будући да 
је оцењено да је у већини случајева лексикографима тешко да без доброг познавања 
историје језика и специјалних филолошких анализа књижевности предвуковског 
периода поуздано одреде разлике међу старијим типовима старог књижевног језика“ 
(Радовић-Тешић 2009: 35).
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ног појања и др., док је руски језик језик богате теолошке литерату-
ре, превода богословских дела (нпр. житија) и сл. Владика Николај је 
с лакоћом могао читати руски, будући да је већ знао рускословенски 
(црквенословенски), а његовом усавршавању у руском језику допри-
нео је студијски боравак у Русији, на чувеној Духовној академији у 
Петрограду. Елементе двају језика владика Николај је негде у већој, а 
негде у мањој мери уносио у српске црквене и књижевне текстове раз-
личитих жанрова.

Лексику Охридског пролога одликује веће присуство црквеносло-
венских елемената него ма које друго дело владике Николаја. То долази 
отуда што је стари календар, према којем је састављен Охридски про-
лог, првобитно био на црквенословенском језику, па је владика Николај, 
сходно традицији, везу са црквенословенским језиком одражавао упо-
требљавајући црквенословенске речи и облике. Ово се нарочито односи 
на житија и на песме које је владика сам стварао. Речи црквенословен-
ског порекла налазе се у називима празника, односно уз имена светих, 
као што су: ветхи (26. јануар), втори (8. фебруар), узорешителница (16. 
април, 22. децембар), ветхопешчерник (19. април), многоболезнени (7. 
август), начертани (11. октобар, 27. децембар), трудољубиви (8. мај, 
16. октобар), покајаније (26. новембар), сиропитатељ (31. децембар), 
столпник (26. новембар, 11. децембар, 14. фебруар, 11. јануар, 18. март, 
24. мај, 2, 4, 9. јул, 5, 31. август, 1. септембар, 15. октобар, 7. новембар) 
итд. Слично је и са називима празника, као што су Рождество (24, 25, 
28. и 31. децембар, 12. април, 3. и 8. септембар, 18. јануар, 2. фебруар, 
17. август), Обретеније (24. фебруар, 25. мај, 6. јул), Успеније (12. март, 
29. април, 25. јул, 15, 17. и 31. август, 26. септембар, 4. октобар) итд. 
Данас су у употреби и посрбљени односно понародњени називи пра-
зника: Ваведење, Вазнесење, Рођење, Обретење, Успење итд.

У језику владике Николаја Велимировића налази се велик број 
примера који припадају слоју старокњижевне лексике, као што су: ба-
снословац „састављач, писац басана, тј. измишљених, невероватних 
прича“ (ОП, 119) (уп. Петковић 1935), баснословити (исп. рус. баснь и 
басня у значењу „мит“) „причати бајке, тј. невероватне, неистините 
догађаје“ (ОП, 821), безакон „који не признаје и не поштује закон“ (ОП, 
13), безаконо прил. „супротно закону односно моралу, грешно“ (ОП, 
138), безмолвије (рус. безмолвие) „укроћење језика, ћутање“ (ОП, 476; 
ОП, 839), безмолвник „онај који ћути, који не говори“ (ОП, 723), без-
молвно „без говорења, ћутећи“ прил. (Јев., 151), безмолствовање „по-
двиг безмолвија, ћутања“ (ОП, 671), бешчестан „недоличан, нечастан“ 
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(ОП, 138), бешчешће „оно што бешчасти, што наноси срамоту, неча-
сност“ (ОП, 629; ОП, 728), бешчислен „безбројан“ (ОП, 476; ОП, 839), 
богомислије „промишљање о Богу, молитвена посвећеност, преданост 
Богу“ (ОП, 54), вавек „увек, непрестано, стално“ (ОП, 63), вазнети 
„узне ти, подићи“ (ОП, 318), вазносити се „узносити се на небо (о Исусу 
Христу, о души)“ (ОП, 307; 324), ваплоћење (ОП, 218), васкрс „победа 
живота над смрћу“ (ОП, 209), васкрсење „устајање (из мртвих), 
оживљавање, ослобођење“ (ОП, 558), васкрситељ „онај који оживљава, 
препорађа (о Исусу Христу)“ (ОП, 682), васкрсли „који је васкрснуо (о 
Исусу Христу)“ (ОП, 803; ОП, 234), васкрснути „устати из мртвих, 
оживети“ (ОП, 138; ОП, 390), ваплотити се „добити телесан облик, 
оваплотити се“ (ОП, 393; ОП, 639; ОП, 678), ваплоћење „преображај у 
плот, људско тело, отелотворење“ (ОП, 218; ОП, 304), васпоставити 
„установити, озаконити“ (ОП, 172), вјерују (РЊ, 115), внутрен 
„унутрашњи“ (ОП, 36), внушење „благодатно наговарање, подстицање“. 
– По Промислу и внушењем Божјем првосвештеник Захарија, отац 
Претечев, договорно са осталим свештеницима, сабра 12 безжених 
људи из племена Давидова (ОП, 216), внушити „унети, убацити“ (ОП, 
188; ОП, 609), вселена „васиона, васељена“ (ОП, 410) [уп. вселенски 
цсл.; Стијовић 1992: 155], втори (ОП, 100) [уп. цсл.; Стијовић 1992: 
155], враждебни „који се односи на вражду, врага, вражји, 
непријатељски“ (ОП, 899), геена „ад“ (ОП, 40; Јев., 155) [уп. цсл. геєна 
(Ремнева и др. 1999: 140)], голен „део ноге од колена до корена стопала, 
гњат“ (ОП, 174) [уп. цсл. голень (Ремнева и др. 1999: 140)], гордељив 
„горд“ (ОП, 377; МНЈ, 53) [уп. Стијовић 1992: 156], гордељивац „онај 
који на друге гледа са висине“ (ОП, 118; МНЈ, 53), гордељивост „особи-
на онога који је гордељив, охолост, надменост“ (ОП, 221), гордост 
„стање, особина онога који је горд, надменост, охолост“ (ОП, 80; Аг. 
црк., 128) [уп. рсл. (Стијовић 1992: 157)], грјадушчи „који греди, долази 
у сусрет“ (МНЈ, 68) [уп. цсл. грѧдՃщїй ’будући’ (Ремнева и др. 1999: 
141)], девствен „девичански чист, неоскрнављен“ (ОП, 362) [уп. цсл. 
(РСАНУ)], девственик „мушкарац у чедности“ (ОП, 428) [уп. цсл. 
РСАНУ], девственица „чедна женска особа, девица“ (ОП, 857), дев-
ственост „девичанство, чедност“ (ОП, 857) [уп. цсл. (РСАНУ)], дев-
ство „девичанство“ (ОП, 98) [уп. цсл. (РСАНУ)], делателан „који се 
заснива на делању, на раду, на активности“ (ОП, 444) [уп. цсл. дјелателан 
(РСАНУ)], делатељ (и дјелатељ, уп. РСАНУ) „онај који дела, који ради“ 
(ОП, 125), дерзновено „одважно, смело“ (ОП, 580; ОП, 758; ОП, 941) 
[уп. цсл. дерзновенїе (Петковић 1935)], добродетељ и добродјетељ „врли-
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на“ (ОП, 238) [уп. цсл. добродѢтел (Петковић 1935)], державни (ОП, 
452), добродетељан (и добродјетељан, уп. РСАНУ) „који се односи на 
добродетељ“ (ОП, 89; ОП, 243; ОП, 337), домострој „в. домостројство“ 
(ОП, 616), домостројитељство „в. домостројство“ (ОП, 694), 
домостројство „управљање, вођење“ (ОП, 378; ОП, 964), дуготрпељив 
„који дуго трпи, спор на гнев“ (ОП, 163; ОП, 563; Бес., 23), 
дуготрпељивост „особина онога који је дуготрпељив, постојаност у 
невољи, стрпљивост“ (ОП, 96), же речца „пак“. – Пастири же около 
вертепа | Мудрацима иду у сретање (Дух. лира, 12) [уп. цсл. (Петковић 
1935)], злословије „зло, рђаво говорење о некоме“ (ОП, 567) [уп. цсл. 
ѕлословити (Ремнева и др. 1999: 147)], иго „бреме, терет“ (ОП, 242) [уп. 
цсл. (Ремнева и др. 1999: 150)], изрјадан „ванредан, диван“ (ОП, 681) 
[уп. рсл. (РСАНУ)], истјазавати „иживљавати се телесно над неким, 
повређивати, мрцварити“ (ОП, 61; ОП, 303) [уп. цсл. истѧзати (Ремнева 
и др. 1999: 154)], истјазање „подношење мукâ, мучење“ (ОП, 78; ОП, 
613), исходатајствовати „испословати, издејствовати“ (ОП, 396) [уп. 
цсл. исходатайствовати (Петковић 1935)], јазичник „многобожац, паганин“ 
(ОП, 429) [уп. цсл. ꙗзычникъ (Ремнева и др. 1999: 227)], јего „црквено-
словенски облик присвојне заменице трећег лица једнине: његов“ (Дух. 
лира, 6), једномислије „сагласност у мишљењу, једномишљеност“ (ОП, 
821) [уп. цсл. диномсле (Петковић 1935)], јестество „бит, природа“ 
(ОП, 268; ОП, 304) [уп. цсл. стество (Петковић 1935)], кормити а. „нуди-
ти храну, хранити“ (ОП, 171), б. фиг. „пружати знање некоме, учити, по-
дучавати“ (Свеч., 97; ОП, 171) [уп. цсл. кормити (Петковић 1935)], млеко-
питателница „која храни дете млеком, дојиља“ (о Богородици) (ОП, 
34; ОП, 34) [уп. цсл. млекопитательница (Петковић 1935)], мними „нества-
ран“ [уп. рус. мнимый (РСАНУ)]. – Хајде пођи, да старицу видиш, | 
Исидору мниму јуродиву (ОП, 333), многоначелије „безакоње, анархија“ 
(ОП, 426), молчаније „мук, ћутња, ћутање; мир, тишина“ (ОП, 54) [уп. 
цсл. молчане (Петковић 1935)], многоначелије „безакоње, анархија“ (ОП, 
426), несоздан „нестворен (о Богу)“ (ОП, 271) [уп. цсл. создати (Петковић 
1935)], нетљен „који није иструлео, који не трули (о моштима светаца)“ 
(ОП 49) [уп. цсл. нетлнен (Петковић 1935)], неопалимиј „који не губи 
сјај, жар, неугасив“ (ОП, 216) [уп. цсл. неѡпалимый (Ремнева и др. 1999: 
167)], неусипајушчи „који никад не клоне, не задрема, неуморан, пре-
дан, марљив“ (ОП, 470) [уп. цсл. неспаш (Петковић 1935)], нечестив 
„који наводи, подстиче на рђаве поступке, на зло, који доноси зло, 
невољу, несрећу“ (ОП, 350) [уп. цсл. нечестив (Петковић 1935)], 
нечестије (ОП, 208; ОП, 298), обет „завет на одрицање своје воље, те-
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лесног, материјалног света и безбрачност“ (ОП, 530; ОП, 560) [уп. цсл. 
објет (Стијовић 1992)], обнишчати „постати сиромашан, осиромаши-
ти“ (ОП, 195) [уп. цсл. бниати (Петковић 1935)], обрести „пронаћи, 
задобити“ (ОП, 666; ОП, 810; ОП, 775), овозглавити се „усправити се, 
подићи се“ (ОП, 818), одшедши (у им. служби) „онај који је отишао из 
овог света, који се упокојио“ (МНЈ, 45), ополчити се „устремити се, 
окренути се против некога“ (ОП, 427; ОП, 756), одјејање „одежда“ (ОП, 
123) [уп. цсл. дне (Петковић 1935)], опоздати „закаснити, одоцни-
ти“ (Дух. лира, 106; ЈЧ, 129); отверзитељ „који открива, обзнањује 
што“ (Теод., 111) [уп. цсл. тверзати(сѧ) (Ремнева и др. 1999: 176)], од-
шелник „онај који је отишао из овога света, који се упокојио, покојни“ 
(ОП, 36; 182; Теод., 41), одшелнички „који се односи на одшелнике“ 
(ОП, 725; ОП, 806), општежиће „заједнички монашки живот у мана-
стиру“ (ОП, 31) [уп. рус. общежитие], освештавати „чинити светим 
вршећи посебан црквени обред над нечим, посвећивати“ (ОП, 160) [уп. 
сткњ. (РСАНУ)], осторожан „опрезан, обазрив“ (ОП, 259) [уп. рус. 
осторожный], пјеније „појање црквених песама“ (ОП, 596), подвигопо-
ложник „онај који се сав предаје подвигу“ (ОП, 425) [уп. цсл. подвигопо-
ложитель (Петковић 1935)], полезан „користан, значајан“ (ОП, 400), пол-
зовати „бити од користи, користити“ (ОП, 603), полнота „пуноћа, 
потпуност“ (Дух. лира, 132), получити „добити, примити“ (ОП, 438) 
[уп. рус. (РМС)], псалмопјеније „певање псалама“ (ОП, 393), послушаније 
„послушност, покорност“ (ЖСС, 120; ОП, 744), помјанути (рус. помя-
нуть) „поменути, споменути некога“ (ОП, 144), посмотрити (рус. по-
смотреть) „погледати, уочити; размотрити“ (РЊ, 48; ОП, 742), 
последоватељ „подражавалац“ (РЊ, 105) [уп. цсл. послѢдованїе (Петковић 
1935)], прејемник „ученик, следбеник“ (ОП, 188) [уп. рус. преемник], 
прелест „лукавство, превара, обмана“ (ОП, 75; РДС, 150) [уп. цсл. 
(РМС)], прелестити се „очарати се, завести се“ (ОП, 248), преследова-
ти (рус. преследовать) „онемогућавати да се нешто оствари, осујећивати“ 
(ОП, 663), прискорбни „тежак, трудан“ (ОП, 238) [уп. цсл. прискорбен < 
прискрбьн (Петковић 1935)], прочи „други, остали“ (ОП, 491; ОП, 821) 
[уп. цсл. прочїй (Петковић 1935)]; ревнитељ „онај који ревнује, који се 
залаже, држи до нечега“ (ОП, 130) [уп. цсл. ревнител (Петковић 1935)], 
ревновати „жудети, тежити за нечим“ (ОП, 432) [уп. цсл. ревновати 
(Петковић 1935)], ревност „врлина онога који је ревностан, предан (у 
вери)“ (ОП, 920) [уп. цсл. ревност (Петковић 1935)], ревностан „који 
има много ревности, усрдности“ (МНЈ, 32), Рождество (ОП, 50; ОП, 
85), свјат „свет“ (Дух. лира, 15), скверан „нечист, гадан“ (ОП, 550) [уп. 
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цсл. скверн (Петковић 1935)], скорб „жалост, брига, мука, мучење; бол“ 
(ОП, 343; ОП, 676) [уп. цсл. скорб (Петковић 1935)], скоропомоћни „који 
скоро, брзо притиче у помоћ“ (Јев., 104), скоропостижан „који се ско-
ро, брзо постиже, остварује“ (ОП, 413), скоропостижно „на скоропо-
стижан начин, брзо“ (ОП, 741), славословије59 (Дух. лира, 151, у наслову 
Славословије велико), сожителница „супруга, жена“ (ОП, 625) [уп. 
цсл. сожителница < съжительница (Петковић 1935)], созерцавати 
„промишљати, истраживати“ (ОП, 247) [уп. цсл. созерцати < съзрцати 
(Петковић 1935)], сокровиште (Јев., 147) [уп. цсл. сокровие < съкровиште 
(Петковић 1935)], спасеније (ОП, 840) [уп. цсл. спасєнїє (Ремнева и др. 
1999: 210)], сокрушеност „понизност, снисходљивост“ (ОП, 151), со-
крушити „разбити, уништити“ (ОП, 335) [уп. цсл. сокршити < скроушити 
(Петковић 1935)], сословије „друштво, збор“. – Из свакога сословија 
Господ војску бере (ОП, 190) [уп. цсл. сословїе < сслови (Петковић 1935)], 
спешити „ журити, хитати“ (ОП, 162; Дух. лира, 33) [уп. рсл. спјешити 
(Стијовић 1992: 212)], сумашедши (рус. сумашедший) „који је сишао с 
ума“ (ОП, 147; ОП, 161), сушност „природа, суштина“ (РЊ, 123) [уп. 
рус. сущность], сушти „прави, стварни, истински“ (ОП, 106) [уп. цсл. 
с (Петковић 1935)], суштаство „природа, биће“ (ОП, 130) [уп. цсл. 
сество (Петковић 1935)], сладчајши „у значењу суперлатива: најслађи, 
најдражи“ (ОП, 316), случити се (рус. случиться) „догодити се, десити 
се“ (ОП, 134; ОП, 796), Создатељ (рус. Создатель) „Исус Христос“ 
(ОП, 933; ОП, 957), создати „изградити, саздати“ (рус. создать) (ОП, 
200), сокрушење (ОП, 218; ОП, 311), сокрушитељ „уништитељ“ (рус. 
сокрушитель) (ОП, 512), сотворити „изградити, створити“ (рус. сотво-
рить) (ОП, 62; ОП, 562; Дух. лира, 21), сотник рус. „командант над че-
том војника (око стотину); чин који такав командант носи“ (ОП, 570; 
ОП, 760), сохранити „сачувати“ (рус. сохранить) (ОП, 802), столп 
„ступ“ (ОП, 238; ОП, 819), столпник (ОП, 198), сумашедши (ОП, 147), 
торжествен „свечан“ (ОП, 85) [уп. цсл. торжествовати (Петковић 1935)], 
усопши „уснуо, умрли“ (Жетв. Господ., 10; ОП, 712; ОП, 722) [уп. цсл. 
соп (Петковић 1935)], успеније а. „упокојење, смрт“ (ОП, 588; ОП, 
703) б. (Успеније) „хришћански празник који се светкује 15/28. августа 

59 У делима владике Николаја налазимо и посрбљену форму славословље 
„облик молитве у православној литургији којим се исказује трансценденталност, 
моћ и величина Божија, доксологија“. – Григор’ју се даде светлост богословља. 
| Маркијану милост – јелеј славословља (ОП, 30). Чиме се завршава молитва 
Господња? Славословљем или доксологијом, која гласи: „Јер је Твоје царство, 
и сила, и слава кроз све векове. Амин“ (ВС, 67).
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у спомен на дан смрти Богородице, Велика Госпојина (Госпођа)“ (ВС, 
76) [уп. цсл. ѹспєнїє (Петковић 1935)], учасник „сведок, учесник“ (ОП, 
205), чреда „ред“ (ОП, 85; ОП, 470) [уп. цсл. чреда (Петковић 1935)], 
чертог [уп. цсл. чрътогъ и чертогъ (Ремнева и др. 1999: 225)] „дворац, 
дом“. – Увенча је [преподобну Ксенију] Господ венцем бесмртности, | 
Уведе у чертог вечите радости (ОП, 64) итд.

Архаичност језика присутна је и у облицима речи односно у пред-
лошко-падежним конструкцијама и рекцији, што показују следећи при-
мери:

Храстова их љубав ва веки прослави (ОП, 60).
Такав начин појања откри се св. Игњатију међу ангелима на не-
беси (ОП, 935).
Један Бог је, царе, на небеси | Уман, красан, добар и свемоћан (ОП, 
128).
Помјани мја, Боже и Господе, | Помјани мја у царству Твојему! 
(ОП, 144).
Употреба локатива: Намучена Харитина, | крв је облила. | На коле-
нах, Свевишњега | Бога молила (ОП, 729).
Пружи Боже милост твоју | На младенца у повоју, | Светим Крстом 
освети га | И анђелим закрили га – И анђелим закрили га (Дух. 
лира, 67).
Свети оче, ти раслабљен беше, | На колени у цркву пузаше, | Руку 
моју у својој држаше (ОП, 143).
О господе Боже … опрости нас и спаси нас, и заштити нас ангели-
ма Твојим светим (ОП, 757).

Црквенословенском наслеђу припада и лексика страног поре-
кла. Такве речи су ава, уз подражавање страног предлошка у писању 
(транслитерацији) – авва, у значењу „духовни отац“ (уп. авва (Петковић 
1935)): Питали монаси великога авву Исхириона: ‒ Шта смо ми урадили? 
(ОП, 93), грчки назив агиазма (ἁγίασμα) за освештану воду на празник 
Богојављања, богојављенска вода (уп. агїазма (Петковић 1935)): У београд-
ском граду налази се вода (агиазма) св. Петке, која чудотворно лечи све 
оне болеснике, који с вером у Бога и љубави према овој светитељки к њој 
притичу (ОП, 755), придев адски у значењу „који се односи на Ад“ (уп. 
Адъ (Петковић 1935)): Чисти духови небески склањају се од ње [грешне 
душе], а нечисти духови адски траже њено друштво (ОП, 764). Реч грчког 
порекла aнахорет(а) припада такође црквенословенском лексичком 
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систему и означава монаха који се повукао у пустињу да се посвети 
посту и молитви, пустињак, испосник, отшелник (уп.  ах итъ (Петковић 
1935)). – Витлејемска пештера … учинила је безбројне пештере у свету 
привлачним обиталиштима анахорета (Жет. Госп., 21) итд.

9.3.3. ЗАСТАРЕЛА И АРХАИЧНА ЛЕКСИКА У ОДНОСУ НА СТАРОКЊИЖЕВНУ. – 
Сва три поменута терминолошка одређења лексике која се именују као 
„застарела“, „архаична“ и „старокњижевна“ тичу се синхроног гледиш-
та на старије књижевнојезичке слојеве српског језика.

Под застарелом лексиком најчешће подразумевамо речи домаћег 
или страног порекла из различитих функционалних стилова и слојева 
језика којима се означавају појмови за које се у савременом језику 
употребљавају друге речи. Она може бити покрајинска, као што су: 
друкче „друкчије“. – Он не може себи да представи виши, небесни жи-
вот душа другче, до у једном телесном облику, у једном прозрачном, 
светлосном, духовном телу (РЊ, 148), земан „време, доба“ (Дух. лира, 
98), изба „убога сеоска кућица, колиба“ (ОП, 195), потура „најситнији 
новац, пара, новчић“ (МНЈ, 67), понедеоник (ИГИС, 128; Зем. нед., 9, 
у поднаслову), сложај „склад, хармонија“ (РЊ, 109), уторник (ОЗЉ, 
63) итд., а може бити књишког порекла, из различитих слојева развоја 
књижевног језика: благовеститељ „гласник радосних вести, благо-
весник“ (ОП, 822), војеначалник „војни старешина, командант“ (ОП, 
527), војин [воин] „војник“ (ОП, 133; ОП, 931; Теод., 5), војинство 
(у споју с придевом „небеска“) „војска“ (ОП, 596), војсковођ „онај 
који предводи војску, који њоме командује, војсковођа“ (ОЗЉ, 134), 
достоверан „веродостојан“ (ОП, 746), дочети „завршити, доврши-
ти, окончати“ (ОП, 389; ОБЉ, 10), желатељ „онај који нешто жели, 
прижељкује“ (ОП, 491; ОП, 894), звездар „онај који се бави звездар-
ством, астроном“ (ЈЧ, 119), звездарство „астрономија“ (ОП, 949), 
зловерије „кривоверје, зловера“ (ОП, 331), иго „окови, терет, ропство“ 
(ОП, 242), именит „чувен, знаменит“ (Јев., 154), инок „онај који живи 
сам, усамљеник, пустињак, испосник; монах, калуђер“ (РЊ, 52; ОП, 
88; ОП, 179), инокиња „калуђерица, монахиња“ (ОП, 25), истјазање 
(рус. истязание) „насиље, мучење“ (ОП, 78; ОП, 613), љубими „мио, 
вољен“ (ОП, 836), погода „прилика, околност“ (РЊ, 31), прелест „пре-
вара, обмана“ (ОП, 75; РДС, 150) итд.

У односу на укупан лексички фонд застареле лексике, својим спе-
ци фичним карактером се издвајају историзми као речи које означавају 
појмове који данас више нису актуелни, а припадали су одређеној 
историјској епоси, „те у језику служе као номинативно средство за 
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именовање данас непостојећих појава, предмета, ствари итд. Они се 
срећу, пре свега, у научно-историјској литератури и књижевним делима 
чија је радња везана за неку историјску епоху. За разлику од архаизама, 
историзми не застаревају. Они се уче и памте, припадају образовању“ 
(Радовић-Тешић 2009: 36). Као историзме, у Речнику смо издвојили 
речи које се односе:

1) на титуле, звања и сл. појмове карактеристичне за одређени 
историјски период: благоверан „правоверан (у титули старих владара)“ 
(Дух. лира, 34), ђакониса „у старој хришћанској цркви, жена произ-
ведена за помоћницу у верским обредима и одређена за послушање, 
обично за старање о женском делу пастве“ (ОП, 33; ОП, 562), логотет 
„владарев саветник, секретар у Византији“. – Постао [је св. Симеон 
Метафраст] царским логотетом и првим великашем на двору (ОП, 824), 
претор „у Римској републици правосудни магистрат, по рангу непо-
средно испод двојице конзула“ (ОП, 618) итд.;

2) на припаднике, следбенике одређених праваца, покрета и сл.: 
богумил „припадник хришћанске секте са дуалистичким схватањем све-
та која одбацује спољне верске знаке и обреде“ (ЖСС, 58), богомољачки 
покрет „добровољно удружење верника Српске православне цркве 
између два рата, основано с циљем да заустави опадање интересовања 
за веру услед утицаја грађанских и атеистичких идеологија и секти“ 
(Есеји, 79), духоборац „следбеник јеретичког правца у хришћанству, по-
никлог у 4. веку, по коме је Свети Дух нижи од остала два лица Свете 
Тројице“ (Дух. сав., 139), крижар „припадник усташке организације у 
тзв. Независној Држави Хрватској, усташа“ (Дух. лира, 131) итд;

3) на појмове из друштвеног и административног живота, нпр. да-
нак „глоба коју су господари захтевали од потчињених или поробљених 
житеља“ (ОП, 782);

4) на речи којима се означавају називи некадашњих администра-
тивних јединица (градови, покрајине, државе и сл.), нпр. Десетограђе 
„назив за групу од десет градова на источној граници Римског царства 
у Јудеји и Сирији“ (ОП, 145);

5) на предмете који данас више нису у употреби: наџак (тур. nacak) 
„врста старинског хладног оружја на дугој дршци, са сечивом у виду 
секире, с једне стране, и чекићем или ушима, с друге стране“ (ЖСС, 
13), хитон (грч. χιτών) „туника причвршћена на рамену која се носила у 
античко доба“ (ОП, 491) итд.
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Архаизми се у домаћој лексиколошкој литератури нај чешће 
одређују као „речи које су припадале неком прошлом ра здо бљу, али 
су у савремено време потиснути из активне употребе, па се њихова 
спорадична употреба у неким стиловима савременог језика оцењује 
као архаична и стилски обележена“ (Радовић-Тешић 2009: 33). У 
лексикографији се као најтежи задатак истиче утврђивање критеријума 
за одређивање степена архаичности неке речи у односу на а) сродну 
застарелу лексику и б) целокупан савремени лексички систем српског 
језика (Исто: 34).

Особену категорију архаичне лексике чине лексеме које се 
квалификују као архаизми, а које, према структури и садржају, могу 
бити лексички, семантички, лексичко-фонетски, лексичко-творбени и 
фразеолошки (в. Радовић-Тешић 2009: 38–41).

Лексички архаизми су застареле речи које према себи имају 
одговарајуће савремене синониме, а чија се употреба у савременом 
српском језику означује као стилски маркирана, нпр. дажд „киша“ 
(Зем. нед., 7), жиће „живот, бивствовање“ (ЖСС, 22; Дух. лира, 36), 
жилиште „место живљења, пребивалиште, боравиште“ (Жет. Господ., 
20; Дух. лира, 72; ЈЧ, 113), искати „тражити, молити за нешто“ (РЊ, 
172), језичник „многобожац, паганин“ (Теод., 98), јестество „бит, 
природа“ (ОП, 268; ОП, 304), кончина „свршетак живота, смрт“ (ОП, 
396), крвосмешник „онај који је учинио родоскрвњење“ (ОП, 260), 
сужањ „заробљеник, затвореник“. – Пророк Јеремија … је бивао ву-
чен и тучен од људи којима је саопштавао вољу Божју, и … био сужањ 
у тамници, и мученик у смрадној рупи (ОП, 349), Те вести су допрле и 
у заробљеничке логоре у Немачкој, у којима су милиони заробљеника 
и сужања свих нација на свету чамовали с надом у своје ослобођење 
и повратак кући (Зем. нед., 7), тисућа „хиљада“. – Но тисућа још вре-
мена да дође и мине, | Слика твоја, сила твоја, неће да угине (ОП, 131) 
итд.

Семантички архаизми су речи које активно живе у савременом 
српском језику, али им је неко од значења у полисемичној структури 
застарело, нпр. образ „лик, изглед“ (Зем. нед., 27).

Лексичко-фонетске и лексичко-морфемске архаизме представљају 
речи које имају у активној употреби савременог језика синонимну реч 
исто га корена, али са мало измењеним звуковним обликом или твор-
беном морфемом: задаћа „задатак“ (РЊ, 185), келија „калуђерска соба 
у манастиру, ћелија“ (ОП, 676; ОП, 746), китајски „који се односи на 
Китај, на Кину, кинески“ (МНЈ, 77), књижник „књижевник, учењак“ 
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(ОП, 758), началник „старешина, начелник“ (РДС, 128), писме „слово“ 
(ОП, 490), редов „војник на редовном служењу војног рока“ (МНЈ, 65), 
саде (Дух. лира, 66), чаробник „онај који чара, врача, чаробњак“ (Д. 
Срб., 70) итд.

Типу лексичко-морфемских архаизама припадају сложенице веза-
не за неки појам, обично религијски, или из области застарелих дру-
штвених форми, нпр. с формантима бого-, благо- и сл., затим речи које се 
завршавају на суфикс -(и)је. Како је раније примећено, у Упутствима за 
израду Речника САНУ ознаку арх. треба стављати „код речи које нису из 
црквеног језика, али по свом гласовном склопу не одговарају данашњем 
језику и не могу се данас употребити (бесконачје)“ (Радовић-Тешић 
2009: 41). Такође је вредно запажање у лексикографији да „није пракса 
да се речима из црквеног језика које у свом облику показују старе сло-
венске црте додају ознаке заст. или арх. „јер се њихова архаичност по-
дразумева“ (Исто: 41). Тешкоће приликом одређења одговарајућег ква-
лификатива за појам застареле лексике у Речнику САНУ, као и у описној 
лексикографији уопште, условљене су „првенствено сложеношћу ове 
вишеслојне лексичке материје коју није увек ни једноставно ни могуће 
подврћи чвршћој и доследнијој систематизацији, којој се много шта у 
лексици почесто наравски опире“ (Исто: 45).

На основу изнетих критеријума за одређивање архаичности 
старијих лексичких слојева у текстовима на савременом српском 
језику, као и примене тих критеријума на конкретним примерима из 
дела владике Николаја Велимировића, можемо закључити да се у не-
малом броју случајева степен архаичности у језику не може одредити 
независно од стила којем конкретна реч припада, као и од саме области 
знања и њеног терминолошког система. Архаичност на нивоу стандар-
дног језика не подразумева и застарелост датих речи у језику црквеног 
стила, у којем многе речи које се осећају као архаизми функционишу 
као термини, нпр. бденије „ноћна служба у православној цркви уочи 
великих празника“ (ЖСС, 91), возглас „гласно изговарање завршних 
речи тајне молитве свештеника или архијереја“ (Добр., 122), напутије 
„причешће пред смрт“. – То [причешће пред смрт] је заиста као нека 
неопходна пропусница за Рај Божји, или „напутије“, како стоји у све-
тим књигама (Игум., 57), одежда „свештеничка одећа у којој се обавља 
црквена служба, богослужење“ (ЖСС, 94), преисподња „подземни свет, 
предодређен за грешнике, ад, гена“ (Свеч., 119), славословије „облик 
молитве у православној литургији којим се исказује трансцендентност, 
моћ и величина Божија, доксологија“ (ОП, 853; Жет. Госп., 47) итд. То 
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је био разлог због којег смо у Речнику користили квалификатор цркв. 
не само као ознаку црквених појмова и термина него и ознаку употребе 
речи у црквеним контекстима, при чему се подразумева и њихова арха-
ичност из угла савременог српског језичког стања.



IV. ВЕЛИКО СЛОВО У ДЕЛИМА 
ВЛАДИКЕ НИКОЛАЈА ВЕЛИМИРОВИЋА

(ПРИЛОГ ИЗУЧАВАЊУ СРПСКЕ ПРАВОПИСНЕ НОРМЕ)

Питања која се тичу правописне норме у религијским тексто-
вима своде се углавном на проблем писања великог слова, будући 
да је познато да се у текстовима из области религије велико слово 
употребљава чешће и са посебном функцијом у односу на остале 
текстове. Због тога се честа употреба великог слова у текстовима 
религијске садржине издваја као једно од њихових препознатљивих 
обележја. Проблем употребе великог слова из угла лингвистике одно-
сно нормативистике разматран је у домаћој литератури, при чему за 
ову тему посебан значај имају студије и радови у којима се уз анали-
зу нуде и решења за превазилажење различитих погледа на проблем 
употребе великог слова у религијским, тј. црквеним текстовима (в. 
Бајић 2013; Стијовић 2013; Кончаревић 2015). Полазећи од резултата 
анализа изнетих у поменутим радовима, као и правописних предло-
га изнетих у нашем претходном истраживању (в. Јовановић 2018в), у 
овом поглављу фокусираћемо се на употребу великог слова у тексто-
вима владике Николаја Велимировића, имајући у виду, с једне стра-
не, узус црквене писане праксе, а, с друге стране, правописна наче-
ла која се тичу писања великог слова у ширем временском распону, 
у којем су објављивана владичина дела. У поменутом раду анали-
зом су обухваћени кључни појмови српске православне духовности 
чије се писање разматрало у актуелном правопису. Реч је о следећим 
појмовима, односно њиховим именовањима: ’Бог’ (Бог, Света Тројица, 
Исус Христос, Свети Дух, Спаситељ итд.), ’Богородица’ (Пречиста, 
Богоматер, Приснодјева итд.), ’свети’, ’анђели’, ’црква’, ’света ме-
ста’, ’бесмртност, спасење душе’, ’Божји промисао’, ’Символ вере’, 
’Страшни суд’, ’Царство небеско’, ’православна вера; заједница пра-
вославних хришћана’.

IV. Велико слово у делима владике Николаја Велимировића …
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’БОГ’
Великим словом пишу се, као што примери показују, именице 

којима се означава Творац (било у примарном или изведеном, опи-
сном, метафоричном значењу), као и заменице којима се на овај појам 
упућује:

Црна Гора, истина, није равна и глатка и плодна као друге земље, 
као Холандија, рецимо. Но зар Бог бира и цени својину по 
плодности, као људи? (ОЗЉ, 33); Нашег непријатеља помажу многе 
земаљске велике силе, нама ће помоћи Бог (ИГИС, 19); Ко се осећа 
зависан од Бога, тај се осећа независан од свега осталога (ИГИС, 
49); Сувише је Бог тешка храна, те људи радије прибегавају храни 
животињској (НБПГ, 27); Дивљак види бога у грому, ветру, бури, 
огњу; и образован човек га види тамо – но не бога него Бога – где 
и његов дивљи брат, но осим тога … у генијалном уметничком 
сложају свих елемената у целину (РЊ, 109); О Боже Свети, који у 
светињи живиш и међу светима почиваш, и свете к Себи призиваш 
и милујеш, помози и нама, да се осветимо, – у речима и у мислима 
и у делима (ОП, 806); Ми који имамо Женика бесмртнога на небу – 
не трудимо се да украсимо окајане душе наше, не журимо се, да их 
оперемо сузама покајања (ОП, 738); О витези крста, синови светло-
сти, …| Венцедавац Господ увенча вас красно (ОП, 16); Бездихани 
мртвац открио се као Животворац (МНЈ, 18) итд.

Међу наведеним примерима употребе великог слова налази се и 
пример који није права метафорична замена имена, већ је атрибутив, 
нпр. „Венцедавац Господ“.60

Придеви Божји и Господњи пишу се доследно великим словом:

Ми треба да се прво боримо за Божју ствар а затим за своју 
(Д. Срб., 108); Божји људи, а не људски материјални прогрес, 
представљали су одувек златно доба (Добр., 115); Збуњени пи-
рати видеше у томе [избегавање заседе] прст Божји, па дођоше 
и падоше пред Савине ноге, исповедајући свој грех и молећи за 
опроштај (ЖСС, 124); Разумите, братије, знамења времена, и са 
страхом Господњим проповедајте браћи својој спасоносни страх 
Господњи (Есеји, 146).
60 Такве именице које не представљају устаљене замене за појам Бога, 

према правописним начелима савременог српског језика писаће се малим, а не 
великим словом. 
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У напомени Правописа у 79. тачки пише да се „придеви Бож(и)ји и 
Господњи, потом заменице које се односе на Бога, Оца и Сина и Светога 
духа (односно Светога Духа у текстовима ове врсте) и Богородицу (Ти, 
Он, Она, Њега и Га, Ње и Је, Њој и Јој, Твој, Твоја, Његов, Његова, 
Његово, Њен, Њена, Њено и сл.)“ у текстовима које издаје Црква пишу 
великим словом супротно правилима датим у важећем правопису [под-
вукао В. Ј.]. На ову напомену из Правописа осврнула се Рада Стијовић, 
сматрајући, с правом, да „нема разлога, када се већ Бог, Господ и сл. 
пишу великим словом, не прихватити и писање придева Бож(и)ји и 
Господњи великим почетним словом, попут других присвојних при-
дева: Николин, Марков, Јанков, Јеховин, Алахов“ (Стијовић 2013: 27). 
Некадашње правописно правило за писање придева Божиј | Бож(и)ји 
управо је тако гласило. У Српској граматици Стојана Новаковића (1902: 
391) правописно начело гласило је овако: „Реч Бог, кад значи јединога 
хришћанскога Бога пише се великим словом, а малим кад значи чијега 
другог бога, нпр.: бог Јупитер. Исто се тако великим словом пишу и речи 
којима се може означити једини хришћански Бог. Те су речи: Вишњи, 
Свевишњи, Свемогући, Господ, итд. […] Придев Божиј или Богов од 
речи Бог (кад значи хришћанскога Бога) пише се, такође, по том прави-
лу, великим словом, а придеви божански, боговски, боговетни пишу се 
увек малим словима као и остали придеви на -ски.“ Слично је гласило 
правило и у Белићевом Правопису српскохрватског књижевног језика 
(1999 [1923]: 60): „Присвојни придеви на -ов (ев), -ји и -ин пишу се увек 
почетним великим писменом када се великим писменом пише именица 
од које су образовани: Караџићев, Хајдук-Вељков, Поп-Костин, Божји, 
Спаситељев, Јупитеров […]61.“

Према писаној црквеној пракси, све речи које се односе на појам 
Бога означене су стилским маниром њиховог писања великим почетним 
словом, што важи и за заменице. Као и у другим црквеним текстовима, 
заменице се и у делима владике Николаја употребљавају за појмове који 
се односе на Бога. У начелу разликујемо два случаја њихове употребе 
односно функције. Један случај је када се самом заменицом потпуно 

61 У Правопису из 1960. године, међу правилима дато је двосмислено начело о 
писању именице Бог (у значењу хришћанског Бога). Осим примера за писање именице 
бог као заједничке, уз навођење примера: бог Перун, богови словенски и сл. (стр. 16), 
речено је и ово: „Малим се почетним словом пишу именице бог и алах. Али ако се тим 
именицама означује име одређеног лица или се њима персонифицира неко божанство, и 
оне се тада пишу великим словом, нпр.: Рече Богу Михаил арханђел“ (стр. 16). Такође је 
изостављено, за разлику од претходних поменутих издања правописа, правило писања 
присвојног придева Божји када се појам односи на хришћанског Бога. 
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замењује име (истог) појма – Бога, нпр. Од Кога почетак, у Ономе и 
свршетак (ОП, 885), Созерцавам Господа Исуса у простоти понашања 
… како се Он сваком одазива и улази у кућу свакога ко Га позове (ОП, 
76), О Господе Исусе Христе, буди нам Ти почетак у свакој борби 
против зла, и у сваком добром делу (ОП, 75), Он који је имао толику 
силу и власт и мудрост говори, да је дошао у свет не да изврши вољу 
Своју него вољу Оца Свога и не да сврши Свој посао него Његов, а 
ми … непрестано истичемо своју вољу и неки свој посао! (ОП, 77), 
Треће године Своје проповеди на земљи Господ Исус чешће говораше 
ученицима Својим о блиском страдању Своме, но уједно и о слави 
Својој после страдања на крсту (ОП, 563–564), а други случај је када се 
реченичним делом, уз употребу заменице у функцији субјекта, замењује 
један појам, нпр. Нико ни слутио није, да је „син дрводељин“ (Матеј 
13, 55), Онај који треба да дође и зацари се на престолу Давидову (ЈЧ, 
126). У другом поменутом случају употреба личне заменице одражава 
катафатички теолошки приступ62 – где се Бог назива оним што јесте и 
именује реченицом која почиње заменицом Онај.

’БОГОРОДИЦА’
Устаљени и метафорични називи за појам Богородице доследно 

се пишу великим словом у текстовима владике Николаја, што је ина-
че уобичајено у црквеним текстовима. У текстовима владике Николаја 
налазимо већи број мање или више устаљених назива за Богородицу, 
као што су: Богоневеста (ОП, 958), Заступница (Дух. лира, 40), 
Неискуснобрачна (Дух. лира, 116), Непорочна (Бес., 43), Јављеница 
(Дух. лира, 39), Преблагословена (Бес., 43), Царица (ОП, 716) итд.

Према савременом правопису српског језика (44. а), уз појам 
Бога односно Христа дозвољава се писање великог слова за њихове 
устаљене називе, па се сходно овом ставу правописа може сматрати да 
се и називи за појам Богородице могу писати великим словом (иако та-
ква могућност у Правопису није експлицитно наведена), што потврђују 
и текстови владике Николаја Велимировића.

62 Апофатичко теолошко учење заснива се на томе да се до знања о Богу долази 
путем негирања онога што није својствено Богу, који и даље „остаје непознат и необу-
хватив по својој трансцендентној суштини“ (Кодић 1999, под апофатика). То је један 
од двају путева или начина познања. Други пут је катафатички, по којем се до познања 
долази на основу створених, видљивих реалности схваћених као одраз Божјег деловања 
(Кодић 1999, под катафатика).
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’СВЕТИ’
Придев свети уз имена светитеља у текстовима владике Николаја 

писан је у већини примера малим словом, што је дуго била правопи-
сна пракса без обзира на то да ли се ради о црквеним или световним 
издањима.63

Упоређујући добијену грађу с објашњењима датим у Правопису, 
примећујемо да је у оквиру исте тачке Правописа у којој се говори о 
писању придева свети изостало помињање и придева пресвети (нпр. 
пресвета Тројица, пресвета Богородица), затим преподобни (нпр. пре-
подобни Симеон Мироточиви). Узимајући у обзир то да се придев све-
ти у писаној пракси употребљава и уз друге речи, а не само уз агиоан-
тропониме, нпр. „свето откривење“, „свето предање“ итд., ваљало би у 
правописном објашњењу посветити пажњу и овом питању.

Међу примерима употребе великог слова за случајеве који нису 
обухваћени објашњењима у Правопису налазимо збирна имена за 
појмове који се узимају као целина, нпр. када се односе на апосто-
ле, ученике итд.: Као што је један од Дванаесторице, Јуда, отпао од 
Господа, тако су неки од ових Седамдесет одустали Господа не с наме-
ром издајства него по немоћи људској и маловерности (ОП, 15).

’СВЕТИ АНЂЕЛИ’
Називи анђела у текстовима владике Николаја по правилу се пишу 

малим словом, будући да је реч о општим, тј. заједничким именицама, 
нпр. „Ти чинови су следећи: шестокрили серафими, многоочити херу-
вими и богоносни престоли, господства, силе и власти, начала, архан-
гели и ангели“ (ОП, 821). Овакав поступак у складу је са савременом 

63 Реагујући на препоруку изнету у савременом Правопису српског језика да 
придев свети треба писати великим словом сматрајући га саставним делом имена, Р. 
Стијовић је свој став о потреби писања придева свети малим словом образложила на 
следећи начин: „Ако прихватимо препоруку да придев свети као неиспустиви део име-
на светаца треба писати великим почетним словом, то би онда требало чинити и са 
именицама јеванђелиста: Јеванђелиста Матеј, Јеванђелиста Марко, Јеванђелиста Лука, 
Јеванђелиста Јован, затим пророк: Пророк Давид, Пророк Илија, апостол: Апостол 
Тома, арханђел (архангел): Арханђел Михаило, Арханђел Гаврило итд. Све ове именице 
неиспустиви су делови имена и нема разлога писати их другачије него придев свети 
уз име свеца. С друге стране, атрибут свети можемо посматрати као било који други 
описни придев (добри, племенити, благи и сл.), с тим што се од других разликује по 
томе што казује доминантну особину светитеља, по којој се они разликују од свих дру-
гих са тим именом“ (Стијовић 2013: 28). Велико слово пак остало би у имену празника 
и називу цркве. 
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правописном нормом упркос данас широкој распрострањености праксе 
писања светих анђела великим почетним словом.

’ЦРКВА’
Именицу црква Николај Велимировић употребљава у неколико 

значења. Једно значење је општепознато и описано у нашим описним 
речницима савременог српског језика као „зграда у којој се обављају 
хришћански верски обреди, храм, богомоља“, нпр. Краљ Владислав по-
дигао је цркву у Херцеговини звану Милешево. И после седам стотина 
година она је још увек дивна (ЖСС, 147). Следеће значење именице 
црква јесте библијско, јеванђељско значење „невеста Исусова“, које је у 
духовном, концептуалном смислу заправо прво значење, нпр. Христос 
се назива Жеником а Црква Невестом (ОП, 381), Речима во вјеки и во 
вјеки пророк прориче бесмртност дела Христовог, тј. Цркве Његове 
(ОП, 798).

Навешћемо и значење „заједница крштених, уједињених вером у 
Бога, односно Богом установљена заједница крштених, еклисија наро-
да Божјег“. У том значењу говори се о јединствености и недељивости 
Цркве у деветом члану Символа вере: „Верујем … у једну свету, 
васељенску и апостолску Цркву“. Ови примери би могли илустрова-
ти поменуто значење: А и ја теби кажем да си ти Петар, и на томе ка-
мену сазидаћу Цркву своју, и врата пакла неће је надвладати (Мат. 16, 
18); Цркву оживотворава и води, као крманош лађу, Дух Свети (ДП, 
17). Затим следи значење управе и њене надлежности, старешинства 
и сл., нпр.: Веза између Српске цркве и Матере цркве постоји од тада 
[од Савиног доласка у Никеју код цара и патријарха] непрестано до на-
ших дана (ЖСС, 137), Мајка црква у Цариграду није увек показива-
ла материнску дарежљивост према црквеним провинцијама и није се 
радо одрицала својих права и власти (ЖСС, 82), па потом значење у 
којем се именица црква употребљава уз званични назив богомоље, нпр. 
Одмах по доласку [у Ирак] Сава оде у Цркву Света три Отрока, то јест: 
Шадрах, Мешах и Абеднего (ЖСС). Присутни су и изрази црква не-
беска и црква земаљска, што ћемо илустровати примером: Изашли сте 
[свети новомученици] из Цркве земаљске, и ушли сте у Цркву небесну; 
прву обогатисте славом а другу бројем (Дух. лира, 152).

Осим у првом издвојеном значењу, у којем се именица црква 
пише малим словом, у осталим значењима именица црква пише се го-
тово доследно великим словом у текстовима Николаја Велимировића. 
У Правопису МС дато је објашњење за писање речи црква само за 
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случајеве када се тим именом означава грађевина односно храм (нпр. 
Црква Свете Петке, Црква Успења, али Успенска црква)64, или пак када 
се појам ’црква’ употребљава као званични назив установе (нпр. Српска 
православна црква, Католичка (/Римокатоличка) црква, док остала 
поменута значења у Правопису МС нису посебно издвојена.

У текстовима владике Николаја Велимировића, као и у савременој 
богословској писаној пракси уопште, великим почетним словом пишу 
се речи и изрази који се односе и на следеће појмове:

’света места’: Света Земља (ОП, 139; ЖСС, 106);
’Божји промисао’: Бог милостиви, који не жели грешнику пропасти 

но спасења, нађе начина да Промислом Својим чудесним спасе грешну 
Таису (ОП, 737), Није Провиђење сачувало тело краља Владимира за 
то само да ми као народ имамо један телесни доказ какве смо благо-
родне претке имали пре девет столећа … него нам га је по милосрђу 
Своме сачувало, да би нас и телом и духом подсетио на узвишени идеал 
хришћански и на могућност достигнућа тога идеала (О знам. људ., 148);

’символ вере’: Свети Григорије … одликовао се огромном свет-
ском ученошћу и духовним опитом. Учествовао на II Васељенском 
сабору. Мисли се, да је он саставио други део Символа Вере (ОП, 29);

’појмови у вези с упокојењем и страшним судом’: Св. муч. Јулијана 
… сврати у цркву и чу проповед о Страшном Суду и казни грешника. И 
та реч је толико потресе и измени, да се она наједанпут згади на саму 
себе … и припаде св. Нону с молбом, да је крсти (ОП, 736); Кад су уста 
затворена а душа прикована за Христа, као Христос за Крст, прикована 
свим мислима, свим жељама својим за Христа слаткога, онда је то 
хришћанско ћутање (Бес., 40); Само творење воље Божје, извршавање 
заповести Божјих, то је кључ за откључавање Раја, у коме се Бог види 
(ОП, 58); Св. муч. Агатија […] одговори: […] „Као што пшеница не 
може доћи у житнице пре него се очисти од плеве, тако ни душа моја не 
може ући у Рај, ако тело моје најпре не буде сокрушено мукама“ (ОП, 
92);

’Свето писмо’: Сабрао [је св. Генадије] растурене књиге Светога 
Писма уједно и саставио кључ пасхални за 532 године унапред (ОП, 
892);

64 У раду Стијовић 2013 предложено је да се именице црква, храм, мана-
стир, самостан, синагога, катедрала, џамија, параклис, испосница, келија и 
друге именице општег карактера пишу малим словом.
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’часни пост’: Прве недеље Часног Поста он се удаљавао у пустињу, 
и тамо остајао у молчанију и богомислију до пред Ускрс (ОП, 54);

’православна вера; заједница православних хришћана’: Атанасије 
[Велики] се прослави својом ученошћу, благочешћем и ревношћу за 
Православље (ОП, 49) итд.

За побројане случајеве у овом последњем низу појмова савреме-
ним се правописом предвиђају другачија решења од оних која су овде 
примењена. Очигледно је да су се аутор и издавач водили устаљеном 
црквеном праксом писања црквених појмова великим словом. Црквена 
пракса употребе великог слова у текстовима често није у потпуности 
сагласна објашњењима датим у Правопису, али је такође примећено 
да у текстовима има примера чија употреба није ни прописана у 
постојећим правописним правилима и објашњењима. Имајући у виду 
промене које су последњих деценија захватиле наше друштво и културу, 
повратак веронауке у школе и излажење све бројнијих публикација на 
тему религије на српском језику, било би неопходно да се те промене 
региструју и размотре и на плану употребе језика и књижевнојезичке 
правописне норме. Потреба за нормирањем писања појмова из области 
српске православне духовности и културе произилази из потребе за оп-
штом регулативом у употреби српског књижевног језика, а не из жеље 
за нормирањем самог богословског стила, у којем су већ створени по-
себни правописни узуси (Јовановић 2022б).



V. РЕЧНИК

1. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

У српској филолошкој науци сакупљање лексичке грађе и обја-
вљи вање речника истакнутих писаца спада у значајне, али, нажалост, не 
тако честе лексикографске подухвате. Ако се осврнемо на речнике који 
су према филолошким критеријумима до сада објављени, видећемо да 
тих књига нема пуно. Најзначајнији и најпотпунији речник писца који 
је код нас објављен јесте Речник Његошева језика (Стевановић и др. 
1983), а објављени су потом и други веома значајни и савесно урађени 
речници, као што су Речник поезије Милана Ракића аутора В. Павковића 
(1984), Речник приповедака Лазе Лазаревића ауторке Б. Јелић (2008), 
дескриптивни речник Лазаревићеве прозе, рађен по методологији из-
раде Речника САНУ, који је израдила Н. Вуловић (2010) у оквиру своје 
монографије Лексика у приповеткама Лазе К. Лазаревића, и други.

Узимајући у обзир значај дела светог владике Николаја Велими-
ровића, сматрамо да израда речника његовог језика, какав је у нашем 
случају диференцијални речник, може помоћи не само у сагледавању 
богатства језика овог писца, него и у томе да такав речник буде од кори-
сти при читању и тумачењу одређених речи и појмова, као и њихових 
граматичких и стилских карактеристика. Пишући о речницима језика 
писаца, Васа Павковић је закључио да је лексикографска обрада језика 
писаца или њихових појединачних књижевних дела вишеструко кори-
сна. Постојање већег броја речника писаца или речника њихових дела 
омогућило би „да се лакше и јасније сагледају не само промене на том 
језичком и говорном плану и у језику уопште него и важне промене на 
плану културног развоја нашег народа и суседних народа с којима дели 
свој језик и битан део културне историје“ (Павковић 2018: 311). Дело 
владике Николаја Велимировића, као што је истакнуто, има велики 
значај не само за Цркву већ и за културу и писано стварала штво српског 
народа, што само по себи говори о неопходности његовог изучавања и у 
области филологије и лингвистике. Стваралачки опус владике Николаја 
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изузетно је велик и по обиму и по садржају, јер је владика објављивао 
поред богословско-књижевних и друге текстове који се у садржин-
ском смислу тешко могу одвојити од текстова прве поменуте групе: 
књижевно-поетске, поучне (мисионарске), затим текстове са наглаше-
ном морално-дидактичком компонентом, посебно објављене у цркве-
ним новинама (Мали православни мисионар) итд.

Састављајући овај речник, настојали смо да се држимо устаљених 
лексикографских поступака који се примењују у речницима лингви-
стичког типа. Одреднице, речнички чланци, граматичка заглавља и др. 
уређени су онако како је то уобичајено у српској описној лексикографији 
(уп. нпр. РСАНУ, РМС, Стевановић и др. 1983). Избор одредница 
и опис значења дају овом речнику тематски карактер, будући да се 
њихова већина у овом случају односи на област српске православне ду-
ховности и културе. С једне стране, речник има описни карактер јер се 
значења речи издвојених у одреднице описују речима истог језика – да-
кле, описује се лексички садржај тих речи, а затим се показује њихов 
однос према другим речима српскога језика (у дефиницији се, кад год 
је то могуће и сврсисходно, наводе синоними), износе се акценатске, 
граматичке, стилске и друге карактеристике речи. С друге стране, реч-
ник у одређеној мери садржи енциклопедијске информације у делу ле-
ксикографске дефиниције, а понегде и у примерима којима се допуњује 
лексикографска дефиниција значења речи (в. нпр. исихазам).

Будући да приложени речник није дело богослова него лекси-
кографа, лексика из сфере српске православне духовности и кул-
туре представљена је и описана као део савременог српског језика. 
Филолошки приступ у речнику огледа се у одредницама и речничком 
заглављу, у употреби појмова, начину дефинисања значења и примени 
правописних правила српског језика. То значи да су речима даване не 
само семантичке, већ и нормативнограматичке квалификације. Поред 
тих општих принципа, лексикографски рад морао је бити прилагођен 
изради речника једнога аутора и његовом језику. Значај речника видимо 
не само у приказу богатства лексичког фонда владике Николаја, него 
и у томе што се описом лексике пружа детаљнији увид у језик нашег 
богословља, а тиме и у лексички фонд српског језика у целини. Реч је о 
лексици значајној за приказ словесног стваралаштва на српском језику, 
који нам је у најфинијем и најчистијем виду подарио владика Николај.

Синтезу својих мисли о вери и култури владика Николај је пред-
ставио у виду двају појмовника – Азбука истине и Азбука победе – 
сачињених и уазбучених према одабраним појмовима. Описана значења 
у поменутим појмовницима представљају концепте српске православне 
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хришћанске вере и духовности. Под словом А издвојена је реч анђели, 
под словом Б – Бог, под В – вера, под Г – грех, под Д – дух итд. (в. ДП). 
Ови концепти унети су у Речник, а њихов опис узет је у обзир приликом 
састављања лексикографске дефиниције.65

2. ЛЕКСИКОГРАФСКА ОБРАДА РЕЧИ

2.1. Извори и ексцерпција грађе. Грађа за Речник ексцерпирана 
је из објављених сабраних дела владике Николаја (в. списак извора). 
Ексцерпција је подразумевала одабир речи (и облика) са контекстом, 
који у речничком чланку представља илустрацију употребе конкретне 
речи и реализацију њеног значења. То су, пре свега, речи које припадају 
тематским областима које су обухваћене речником, затим мање познате 
речи и облици, односно њихова појединачна значења. У Речник су ушле 
речи проблемски окупљене око троједног питања: Бог – свет – човек. 
Сва Николајева мисао тематизована је око овог питања. Када влади-
ка Николај говори о Богу, он истовремено говори о свету и човеку, и 
обратно (в. Биговић 1998: 8). Изрази са мање познатом лексиком или 
неуобичајеним слагањем у савременом стандардном српском језику, 
као што су „веровати Христа Господа“, такође смо наводили у Речнику, 
као и већину речи које су цитиране и(ли) анализиране у овој књизи.

То значи да се у Речнику речима приступа двојако: 1) као појмо ви-
ма који сами за себе представљају концепте српске културе (в. одељак 
Лексичко значење и концепт) и 2) као формама (језичким изразима) које 
та значења језички обликују. Полазећи од чињенице да је у Речнику ис-
црпно представљена лексика која припада широј области српске право-
славне духовности и културе, Речник тежи карактеру тематског тезау-
руса језика једног аутора.66

У Речнику су представљене следеће тематске групе речи:
–  општи богословски појмови (Бог, Господ, Света Тројица, Свети 
Дух, Отац, Син, Син Бож(и)ји, јеванђеље, вера, љубав, нада, 
Царство небеско, васкрсење, Света тајна итд.);

–  лексика врлинословља, односно хришћанског морала (добро и 
зло, грех, милост, милосрђе, смирење, молитва, покајање, врли-
на, добродетељ, жртва, гордост итд.);

65 Такође, у обзир је узет речник Милана Јанковића под насловом „Свети Николај 
Српски у азбуци свог учења“ (в. Азб.), у којем су, уз одабране појмове дате у виду 
одредница, наведени цитати из стваралаштва владике Николаја.

66 Појам речника тематског тезауруса подразумева исцрпну ексцерпцију речи из не-
ког корпуса и њихов опис према критеријуму припадности одређеној тематској обла сти. 
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–  свете тајне (крштење, миропомазање, покајање, причешће, брак, 
свештенство, јелеосвећење);

–  називи небеских сила (ангел, архангел, архистратиг, серафим, 
херувим итд.);

–  црквени календар (празници: Божић, Рождество, Васкрс итд.);
–  храм и његови делови (црква, олтар, иконостас итд.);
–  предмети богослужења (кандило, просфора, смирна итд.);
–  свештеничка одежда (омофор, камилавка итд.);
–  називи црквене хијерархије (ђакон, јереј, презвитер, епископ, 
владика, митрополит, патријарх);

–  библијске личности, догађаји и други појмови (Син Човечји, 
апостол, пророк, фарисеј, Кана Галилејска итд.);

–  метафорична имена за Божје ипостаси (Дародавац, Спаситељ, 
Утешитељ итд.);

–  мање познате речи, значења и облици (покрајинизми и 
дијалектизми, речи страног порекла, нераспрострањена лексика 
итд.).

Речи које представљају део одређене лексичко-семантичке групе 
или се у њима уочавају одређена својства која се тичу творбених проце-
са, лексичких парадигматских односа (синонимија, антонимија), грама-
тичких особина речи, стилских, нормативних, у Речнику су приказани 
применом одговарајућих квалификатора, типом дефиниције, избором 
примера итд. При обради речи и опису значења, коришћени су наши по-
знати вишетомни описни речници (РСАНУ; РМС; РЈА), енциклопедије 
(Енц. правосл.), Теолошки речник (Кончаревић–Радовановић 2012), 
Речник црквенословенског језика Саве Петковића (1935), као и реч-
ници на руском језику (Словарь православной церковной культуры Г. 
Н. Скљаверске, затим речник у књизи Церковнославянский язык М. Л. 
Ремњове и др.). Од користи су били и речници у којима се обрађује сли-
чан језички материјал у тематском смислу, као што је речник сложеница 
Зорице Никитовић у књизи под насловом Сложенице у оригиналним 
српскословенским дјелима сакралног каратера (Никитовић 2019).

2.2. Успостављање одредница. Одреднице у Речнику успо ста-
вљене су према основним облицима речи и истакнуте истакнуте масним 
слогом у форми наслова речничког чланка. Одреднице су акцентоване 
према акценатској норми савременог српског језика. Један број одред-
ница за чији акценат нисмо били сигурни, а које не бележе постојећи 
описни речници српског језика, оставили смо без акцента. Масним 
слогом, али са умањеном величином слога, у оквиру главне одреднице 
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навођени су изрази у посебном делу, на крају речничког чланка. Под из-
разима су најчешће обрађене устаљене конструкције српске православ-
не духовности и културе (в. нпр. дванаест (великих) апостола, седамдесет 
апостола, Бог те благословио! итд.). Поред израза који су шире прихваћени 
у језику, у Речнику су издвојене устаљене конструкције (изрази) које је и 
сам владика Николај издвајао, а понегде и објашњавао њихово значење, 
нпр. израз готово срце: „Готово срце значи срце испражњено од свих 
жеља и маштања светских, и испуњено једино стремљењем к Богу и 
љубављу према Богу“ (ОП, 789); „Готово срце значи срце излечено од 
свих беспокојстава, брига и страха“ (Исто). Такође, код глагола су наве-
дене уобичајене ознаке граматичких категорија које се тичу издвојених 
примера, а не српског језика у целини.

Одреднице су успостављене према норми савременог српског 
књижевног језика. Уколико реч у тексту у погледу правописне норме 
одступа од савременог стања српског књижевног језика, у угластој за-
гради и под наводницима дата је изворна форма употребљена у тексту, 
а у одредници је дата форма у складу са савременом нормом српског 
књижевног језика, нпр. прелудијум [„прелудиум“] (лат. praeludium). 
Граматички квалификатори који се наводе у заглављу чланка тичу се 
особине речи у језику писца, а не особине у савременом књижевном 
језику. На пример, уз одредницу звер дат је податак да је реч муш-
ког рода јер нам потврде из дела владике Николаја казују да је она у 
његовом језику мушког, а не женског рода, како је данас уобичајено на 
ширем простору српског језика.

Партиципска образовања с очуваним партиципским значењем 
и граматичком функцијом, која нису карактеристична за савремени 
српски књижевни језик, издвојена су у оквиру посебних одредница и 
дефинисана као речи партиципске категорије. Дата су у номинативној 
форми са наставцима за облике мушког, женског и средњег рода, без 
обзира на то о којој се врсти партиципа ради. Када је реч о радним 
партиципима презента и перфекта, неки од њих имају повратну фор-
му с рефлексивном морфемом се, па у тим случајевима одредничка реч 
укључује и рефлексивну морфему се. Одредница партиципа презента 
пасива успостављена је према номинативној форми на -м (видим, -а, -о, 
движим, -а, -о, љубим, -а, -о, невидим, -а, -о итд.), односно форми на 
-ми, тј. са наставком за одређени придевски вид (в. богохраними, -а, -о, 
зовоми, -а, -о, мними, -а, -о итд.).

Уколико се у примеру којим илуструјемо значење одређене речи 
нашло више од једне речи подударне са одредницом, а да је притом реч 
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о различитим значењима, реч чије се значење дефинише дата је у кур-
зиву, нпр: небратство с „грубост, безосећајност за брата и ближњег“. 
– Небратство према природи било је човеку школовање за небратство 
према људима (Свеч., 76).

2.3. Речи страног порекла (позајмљенице). – После обележавања 
припадности граматичкој категорији речи, за неке одреднице давана је 
информација о пореклу речи67 употребом одговарајућих скраћеница: в. 
нпр. агиазма (грч. ἁγίασμα) „света вода, освештана у цркви на празник 
Богојављања, богојављенска вода“, војеначалник (рус. военачальник) 
заст. „војни старешина, командант“, сујета (рус. суета) „гордост, ташти-
на“, аваз (тур. avaz) ислам. „звук, глас“, авдес (тур. âbdest) „обавезно прање 
муслиманских верника пред молитву“ итд. Подаци о пореклу речи преу-
зимани су из више домаћих и страних речника (нарочито из Đinđić 2014; 
Клајн–Шипка 2008; Ремнева и др. 1999; Петковић 1935; РМС; РСАНУ; 
Skok; Стијовић 1992; Škaljić 1973 и др.). Црквенословенске форме 
које припадају српскословенској и рускословенској књижевнојезичкој 
епохи, те славенизми који припадају заједничкој црквенословенској и 
лексици руског порекла, као и њихове хибридне творевине, наводили 
смо према двама речницима (Ремнева и др. 1999 и Петковић 1935), као 
и према књизи посвећеној славенизмима у песничким делима П. П. 
Његоша Светозара Стијовића, у чијем прилогу се налази алфабетски 
уређен списак анализираних славенизама, укључујући и податак о при-
падности језичком идиому којем конкретна реч припада. Уколико је за 
неку реч утврђено да у језику даваоцу носи значење битно другачије од 
оног које се потврђује у контексту, а самим тим се разликује од значења 
које се налази у дефиницији, у тим случајевима је уз навођење ори-
гиналне графијске форме језика из којег потиче давано и значење које 
се у речницима наводи, нпр. грјадушчи, -а, -е (цсл. грѧдҁщїй „будући“) 
„којем се греди, коме се иде у сусрет“. – Постом радостим наду моју у 
Тебе, Грјадушчи Господе мој (МНЈ, 68); адиђар (тур. yаdigâr „успомена“) 
„драгоцен украс, накит“ итд. У осталим случајевима, уколико су значења 
у изворном језику и у српском језику Николајевог дела подударна, дата 
је само оригинална форма, нпр. грјазни, -а, -о (рус. грязный) „који је 
покривен, испуњен грозом, страшан, језив“. – Још неколико јутара, и 
још неколико вечери, па ћеш се вознети са грозног и грјазног бојишта 
(Свеч., 97).

67 Податак о пореклу речи не треба изједначавати с њиховом етимологијом. У 
речнику су се за речи странога порекла, у њиховим основним формама (најчешће су 
у питању именице), наводиле речи из језика за које се претпоставља да је у српском 
језику одиграо улогу језика даваоца. 
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Осим речи из класичних језика (грчког, латинског, хебрејског), 
међу којима се по бројности у терминолошком слоју нарочито издвајају 
грецизми, у стваралаштву владике Николаја Велимировића налазимо 
велик број речи пореклом из модерних европских језика. Употреба тих 
речи представља одраз ширине и дубине образовања владике Николаја 
Велимировића, његове свестраности и отворености за упознавање кул-
туре других народа и њиховог приближавања култури српског народа. 
Пажњу привлаче речи из научно-интелектуалне и образовне сфере: агно-
стицизам (РЊ, 137), декадентан (Д. Срб., 23), егзистирати (РЊ, 115), 
еклезиастик (РЊ, 174), енергија (РЊ, 125), ентузиастички (РЊ, 137), 
конексија (РЊ, 137), манихејац (РЊ, 97), материја (РЊ, 124), метафи-
зички (РЊ, 124), ничеанизам (Д. Срб., 20), популаран (РЊ, 172), протест 
(Д. Срб., 115), праелеменат (РЊ, 103), резигнација (РЊ, 137), скепса (РЊ, 
137), спекулација (РЊ, 124), спиритуалан (РЊ, 124), хаос (РЊ, 172) итд.

Употреба речи страног порекла у стваралаштву владике Николаја 
Велимировића зависи и од теме којој је дело посвећено, па сходно 
томе – у делима у којима преовлађује филозофска тематика наћи ће 
се већи број интернационалних речи (од грчких и латинских основа), 
као што су: адмирација (РЊ, 172), адорирати (РЊ, 172), акцептира-
ти (ОЗЉ, 41), амфитеатар (РЊ, 50), антипод (РЊ, 80), атом (РЊ, 
31, 63), волуминозан (РЊ, 162), деградација (РЊ, 82), декаденција (РЊ, 
25), диспозиција (РЊ, 47), егзистенција (РЊ, 31; ОП, 130), егзалтација 
(РЊ, 139), емоција (РЊ, 26), ентузијазам (РЊ, 43, 83, 98), еквивалентан 
(РЊ, 33), карниворски (РЊ, 102), колосалан (РЊ, 43), концесирати (РЊ, 
173), мизерија (РЊ, 90), нимбус (РЊ, 193; ОЗЉ, 41), параклис (ОП, 111), 
патриције (РЊ, 22), петрифицирати (РЊ, 80), плебејац (РЊ, 22), про-
грес (РЊ, 25), регулатор (РЊ, 148), редуцирати (РЊ, 117), резигнација 
(РЊ, 162), сублимост (РЊ, 69), трансцеденталност (ИЗ, 9), уникум 
(РЊ, 192), затим речи из француског језика: аванзовати (РЊ, 46), деко-
ратор (РЊ, 117), демантовати (РЊ, 115), дивизинирати (РЊ, 176), не-
мачког језика: антропоморфизам (РЊ, 132), артист (РЊ, 81), монизам 
(РЊ, 102), нивелирати (НД, 8), италијанског: дилетант (Свеч., 116), 
лампада (ОП, 339), руског: могила (РЊ, 31), неусипајушчи (ОП, 470), 
чертог (ОП, 64) итд.

Турцизми се, осим по изузетку оних који имају статус одомаћених 
речи, употребљавају као стилски маркиране речи у смислу изражавања 
архаичности, експресивности и сл., нпр. акшам, аџуван, земан, пазар, 
телалити, џелат, шенлук итд.
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2.4. Стилски квалификатори. – У Речнику су коришћени ква-
лификатори којима је обележена лексика према употребној вредно-
сти, нпр. за застарелу лексику коришћен је квалификатор „заст.“ (војин 
[воин] заст. „војник“; вокруг предл. рус. заст. „око (некога)“. – Многа [се] 
свилнобојна лица … стискоше вокруг њега (Свеч., 92), вретишче заст. 
„дело од кострети или од какве друге грубе материје, врећа.“ – Одевен 
у грубо вретишче, мољаше се [краљ Драгутин] по ноћи Богу у једном 
тајно ископаном гробу (ОП, 2. 11, 807), међу чијим примерима има и 
славенизама пореклом из руског језика, као и хибридних речи, творени-
ца (безакон, безаконо, на веки „одувек, заувек“). Историзми су обележе-
ни квалификатором „ист.“ (нпр. богумил), а посебно је означена лексика 
библијског порекла: вапијући, -а, -е у изр. глас ~: библ.68 који вапије за 
Христом (о св. Јовану Крститељу). – Од људи познаде га само један, 
и завика, и вик његов оста глас вапијући у пустињи, кога људи убрзо 
угушише насиљем и крвљу (МНЈ, 83), Он [Свети Јован Крститељ] је 
био глас вапијући у двострукој пустињи: у Јорданској и у људској (ОП, 
612), затим израз син човечији библ. 1) припадник људског рода, човек; 2) 
(Син човечији) Исус Христос итд.

2.4.1. ТЕРИТОРИЈАЛНО РАСЛОЈЕНА ЛЕКСИКА. – У делима владике Ни-
ко лаја Велимировића налази се дијалекатска и покрајинска лексика, 
али је њено учешће у укупном тексту незнатно заступљено. У Речнику 
су дијалектизми и покрајинизми обележавани квалификаторима покр. 
и дијал., с тим што је статус одреднице даван покрајинским речима, 
док су дијалектизми означавани у лематском делу одредничке речи. 
Приликом одређивања статуса посматране лексике у обзир је узето 
становиште савременог српског књижевног језика, односно пишче-
ва лексика у односу на свеукупан савремени лексички фонд. Описано 
полазиште примењено је на покрајинизме и дијалектизме у изучавању 
Лазаревићеве лексике, где су „као параметри одређивања покрајинских 
и дијалекатских речи (углавном) узети исти они које примењује РСАНУ“ 
(Вуловић 2010: 26). Дијалекатска лексика, као лексика народног ненор-
мираног говора на ширем или ужем простору, подразумева „лексеме 
које су се током свог развоја покориле неком гласовном закону нетипич-
ном за књижевни језик“ (Исто) или је у облицима речи испољена нека 
нестандардна (често аналошка) форма, нпр. ђед (Теод., 92), кам да „као 
да“. – Плаче под крстом царица Дева: | – О чедо моје, кам да и мене | 
Распеше на крст, бол да делимо! | (Дух. лира, 78), рамљети „храмљети“. 

68 О квалификатору библ. и предлогу да се уведе за израду Речника САНУ в. 
Бајић 2013: 342 и Јовановић 2019б: 94. 
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– Зар не држите и ви да нешто рамље на овом животу нашем? (Д. Срб., 
114), „док покрајинска лексика има ужи ареал употребе, а може исто 
гласити у више области, тј. говора“69 (Вуловић 2010: 26), нпр. босјак 
„непоткован во; во слабих папака“ (ОП, 394), врлетник „човек живе, 
немирне природе, обешењак, мангуп“ (Добр., 113), жеђовати „бити 
дуго жедан, трпети жеђ“ (ОП, 30) итд. У мањем броју примера вла-
дика Николај Велимировић је употребљавао јекавске форме, што је у 
Речнику назначено стављањем те форме у угластој загради. Навешћемо 
неколико примера које смо унели у Речник: благолепан [„благољепан“] 
„леп, складан“ (ОП, 856), ухлебије [„ухљебије“] „плаћени стални посао, 
служба“ (СС, 31), посејати [„посијати“] (ОП, 549; 550) итд.

2.4.2. ТЕМАТСКА (ТЕРМИНОЛОШКА) ЛЕКСИКА. Под тематском (терми-
нолошком) лексиком у Речнику подразумевамо лексеме чија је упо-
треба у одговарајућем значењу везана за одређене тематске односно 
терминолошке области, као што су: административно-правна, фило-
софска, војна, црквена итд. Терминолошка област којој реч припада 
означена је одговарајућим квалификатором. С обзиром на тематику 
књиге, највећи број лексема у Речнику припада црквеном лексичком 
домену, тј. црквеној терминологији: ђакон, епитимија, јелеосвећење, 
киновија, кондак, крмчија, Оченаш, просфора, свештенодејство итд. 
Међу црквеним терминима издваја се тематска група библијске ле-
ксике и библијских појмова, која је у Речнику обележена квалификато-
ром библ., подразумевајући под њиме библијску припадност речи, нпр. 
Аврам, Адам, Андреј, Каин, алфа и омега, глас вапијућег (изр.), проста 
душа, јеванђелист, осана итд.

3. ЛЕКСИКОГРАФСКА ДЕФИНИЦИЈА

Опис значења речи у речнику даван је у виду описне дефиниције 
или само навођењем еквивалентне речи према истом значењу, тј. сино-
нима. У описним дефиницијама синоними су давани на крају, навођењем 
једног или, ређе, више њих.

3.1. Лексичко значење и концепт. – Лексичко значење заузи-
ма средишње место у изучавању лексикона једног језика и његовог 
представљања у речнику описног типа. У словенској лингвистици 
постоји више погледа на природу значења речи односно приступа 

69 И неке лексеме које нису тако квалификоване у речницима „данас се 
могу сматрати таквима, што је разумљиво с обзиром на временску дистанцу и 
развој језика“ (Вуловић 2010: 26–27).
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његовом изучавању, међу којима се истичу компоненцијална анализа, 
теорија прототипа, концептуална анализа, примена резултата анализе 
вербалних асоцијација (в. Драгићевић 2007: 65–128). Када је о описној 
традиционалној лексикографији реч, најраспрострањенији поглед на 
појам лексичког значења јесте онај по којем је лексичко значење мисао-
ни конструкт, односно смисао који се реализује помоћу одређеног ску-
па гласова у писаној односно изговореној форми (в. Попова–Стернин 
2011: 31). Поред мисаоне или рационалне сфере човекове личности, 
његове психе и когниције, постоји и сфера човекових осећаја, култу-
ролошке перцепције појмова, дакле сфера изван људске менталности 
и „рација“. Ова друга сфера такође има свој одраз у домену употребе 
речи и поимања њеног лексичког садржаја. Имајући у виду две поме-
нуте сфере језичке личности,70 лингвисти су издвојили и образложили 
две компоненте лексичког значења – денотативну и конотативну, при 
чему је друга повезана са условима и учесницима у комуникацији, 
исказивањем емоционалности и експресивне оцене. У данашњој ли-
тератури поједини аутори значењу придодају и друге компоненте, 
као што је функционална компонента значења (тиче се особености 
функционисања језичке јединице у говору), која укључује стилистичке, 
социјалне, темпоралне, територијалне и друге типове сема (Попова–
Стернин 2011: 31; 33–34). Осим поменутих компонената, у литератури 
се говори још о компоненти осећаја, која се реализује у човековим пред-
ставама о конкретним појмовима као колективном знању и искуству но-
силаца националног језика. Ту компоненту значења С. Д. Кацнељсон 
назива емпиријском (Исто: 32).

70 Полазећи од приступа који дају замашне резултате у анализи лексичког значења, 
примећујемо да поједини аутори теоријске приступе у анализи прилагођавају врстама 
речи и типовима лексике, те се у њиховим истраживањима ти приступи обједињују, као 
што је нпр. поступљено у књизи Ристић – Радић-Дугоњић (1999), у којој су психо-, со-
цио-, етнолингвистички и културолошки приступ обједињени у примени теорије језичке 
личности на истраживање лексичког значења на материјалу српског (и руског) језика. 
Један од постулата теорије језичке личности јестe тај да се „у сфери значења која су 
усмерена на појмове (а која одражавају и појединачна људска сазнања) издвајају значења 
која нису оријентисана на именовање стварности, него на исказивање односа према 
њој, а да се сам однос заснива на представи о вредности означеног (евалуативност)“ 
(Ристић–Радић-Дугоњић 1999: 12). Ради се о вредносном (аксиолошком) приступу 
реалијама изванјезичке стварности (Исто). Ана Вјежбицка је, рецимо, анализирала 
концепт ῾судбине’ у руском језику, издвојивши га као кључни концепт руске културе. 
На општејезичком плану посматрано, овај концепт нема еквивалента у енглеском језику 
нити у енглеској култури, будући да енглеско fate или destiny имају другачији смисао и 
не садрже кључне компоненте руског судьба (Вежбицкая 2011: 426).
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Лексичко значење се, према Поповој и Стернину, мање-више одре-
ђује као значење речи које се реализује у реченици и даље у надреченич-
ним категоријама (тексту, дискурсу и сл.), док се концепт описује у за-
висности од теоријског приступа и аспекта конкретног истраживања71. 
Појам концепт који користимо у овој књизи при опису значења тиче се 
гледишта, схватања нечега, подразумевајући често и оцену вредности 
на основу хијерархије појмова у области о којој је реч. Изнета шира 
дефиниција концепта у лингвистици обухвата – осим значења ментал-
не јединице утемељене на мисаоном коду човека – и енциклопедијску, 
стручну, научну информацију о датом предмету или појави, односно 
схватање, поимање појма заснованог на културолошким погледима 
шире друштвене заједнице.72 У питању су случајеви са којима се нерет-
ко сусрећемо у лексикографској пракси онда када се у дефиницији лек-
сичког значења мора узети у обзир и гледиште, становиште проистекло 
из колективног мишљења, културног обрасца, научне или уопште какве 
стручне дисциплине којој појам припада. На сличан начин концепт је 
дефинисан и у ЭССЛТП (под концепт) – јединица мисаоне делатности 
човека, изражена лексичким и граматичким категоријама језика, која 
представља и мисаону јединицу националне културе. Поменути аутори 
разлажу појам лексичког значења и појам концепта на делове структу-
ре, па тако у њиховом садржају налазе једну од кључних разлика међу 
овим појмовима: док се лексички садржај експлицира семантичким 
компонентама (семама), садржај концепта се експлицира обично већим 
бројем лексичких јединица (Попова–Стернин 2011: 39).

71 У словенској лингвистици појам ’концепт’ најчешће се користи у радовима са 
когнитивнолингвистичким и психолингвистичким приступом (или приступима), према 
којем се концепт посматра као јединица менталног лексикона која одговара нашем знању 
о објективним датостима (уп. Кубрякова и др. 1996; Попова–Стернин 2011: 38). У оквиру 
когнитивне лингвистике значење се изједначава с концептуализацијом – схватањем 
појмова на основу човековог физичког, чулног, емоционалног и интелектуалног искуства 
о свету који га окружује. Јединице концептуалне структуре – гешталти, фрејмови, 
сценарији и сл. – истражују се као менталне репрезентације у домену психе. Шире 
одређење концепта, међутим, излази из оквира чистог когнитивизма у лингвистици, 
укључујући у своју структуру колективно знање и искуство носилаца националног 
језика (в. Попова–Стернин 2011: 44). 

72 „Мы определяем концепт как дискретное ментальное образование … облада-
ющее относительно упорядоченной внутренней структурой, представляющее собой 
результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества и несущее 
комплексную, энциклопедическую информацию об отражаемом предмете или явлении, 
об интерпретации данной информации общественным сознанием и отношении обще-
ственного сознания к данному явлению или предмету“ (Попова–Стернин 2011: 38). 
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Пишући о односу значења и концепта, Попова и Стернин (2011) 
су истакли да разграничење ових појмова односно термина игра 
значајну улогу у дефинисању и разумевању лингвистичких приступа 
проблему значења речи уопште. Полазишта која су у поменутој књизи 
употребљена за изучавање односа лексичког значења и концепта кори-
стили смо у лексикографском опису значења у Речнику. Гледишта која 
су у њој изнета показују се као добра основа за разматрање лексике 
с изразитом културолошком вредносном компонентом на материјалу 
српског језика. Осим приступа лексичким јединицама из сфере право-
славне духовности и шире српске културе и живота као концептима, у 
Речнику је интегрално примењена традиционална семасиологија карак-
теристична за српску описну лексикографију.

У Речнику пажњу привлаче речи чије се лексичко значење не може 
дефинисати одвојено од концепта чији садржај носи. То су најчешће 
денотативне речи, термини, будући да код њих постоји директан однос 
између језичког знака и појма односно денотата. По својој природи они 
теже универзалности, јасноћи и једнозначности. На пример, реч агиаз-
ма припада концепту ’водоосвећења’ – богослужбеном чину призивања 
благодати Божје на воду која се освећује и ова добија силу освећења, 
исцељења, очишћења и сл., тако да је њено лексичко значење неодвојиво 
од тога концепта – дакле, концепата исте сфере ’освећења’, ’исцељења’, 
’очишћења’. Концепт ’водоосвећења’ као богослужбени чин представља 
неизоставни део описа лексичког значења речи агиазма.

Концепт ’породица’ у српском језику неодвојив је од језичке слике 
света српског народа, који се схвата у идеализованом смислу старих 
и добрих моралних и обичајних вредности. У књизи Ристић – Лазић-
Коњик 2020: 320–337 истакнуто је да се у српској култури концепт ’по-
родица’ јавља у виду два модела: идеална/идеализована породица и ре-
ална породица, и вреднује се на основу њиховог упоређивања према 
основним вредностима породице. Појам породице, дакле, у перцепцији 
говорника српског језика подразумева вредносну компоненту која об-
ухвата значење брачне заједнице коју чине родитељи и њихова деца. 
Међутим, концепт ’породица’ у православљу је укорењен у јеванђељу 
и светим тајнама, па је, строго узев, концепт породице према учењу 
Цркве нешто шири и нешто другачији од концепта који је карактери-
стичан за најширу говорну заједницу српског језика. Када се саставља 
тематски речник у којем се описују речи из одређеног појмовног до-
мена, а нарочито када је реч о области духовности и културе у којој 
речи имају изражен духовни и културолошки вредносни концепт, опис 
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значења утемељен је на њиховој вредносној односно концептуалној 
компоненти.

Лексема нада у српском језику припада општеупотребном лексич-
ком слоју у основном значењу „вера да ће се догодити, испунити оно 
што се очекује, жели, прижељкује“, али, истовремено, у концептосфе-
ри ’хришћанске врлине’ она има и концептуални смисао који се, према 
православном хришћанству, односи на врлину у групи највишег ранга 
трију врлина – вере, наде и љубави (ВС, 68).

Навешћемо и друге примере. Дани у недељи којих је укупно се-
дам, почевши од понедељка, имају свој значај и значење у систему 
хришћанске православне вере. Наша црква посветила је понедељак све-
тим анђелима, тако да понедељак није само први радни дан у недељи, 
већ и дан подсећања на Божје дело стварања света: „Ми почињемо наш 
рад у понедељак …; и у почетку Бог је створио небо и земљу, небо, што 
значи невидљива, виша интелигентна бића или анђеле“ (Есеји, 80).

Лексема голуб у Речнику је издвојена као одредница, при чему је 
у дефиницији поред њеног лексичког значења „птица из рода Columba“ 
описан и јеванђељски концепт речи голуб којом се симболизује „Свети 
Дух“. – Отворило се небо и сиђе на Њега Дух Свети у телесноме облику 
као голуб, и чу се глас с неба говорећи: „Ти си син мој љубазни, Ти си 
по мојој вољи“ (Лк. 3, 21–22) (ВС, 29).

Лексема змија, поред основног значења зоонима „гмизавац из реда 
Ophidia (Serpentes), издуженог ваљкастог тела без удова, који се креће 
по земљи помоћу покретљивих ребара“ (У очају ми гледамо данас да су 
змије невина бића у упоређивању са људима (Д. Срб., 115)), у текстови-
ма владике Николаја реализује и библијско значење, које подсећа на чо-
веков пад због његове лакомости и лаковерја према лукавој животињи, 
па је у оквиру дефиниције описана и поменута семантичка реализација: 
„у Књизи постања најлукавија од свих животиња у великом Божјем 
врту пред чијим се искушењем човек полакомио и због тога отпао из 
раја.“ – Када су Адам и Ева напустили Рај, Змија је испузала испред 
њих. Змија – нешто што пуже – постала је њихов вођа у свет (ОЗЉ, 29).

За владику Николаја срце није само телесни, већ нарочит духо вни 
орган којим човек учвршћује знање о вери и уподобљава се Господу. 
Стога појам срца у делу владике Николаја има посебно место и посе-
бно значење. Пошто је увидео да науке, засноване на разуму, не могу 
објаснити кључне појаве, догађаје и стварност, „а камоли тајну вере, чо-
века и његов смисао живота“ (Биговић 1998: 253), Николај је у срцу про-
нашао нови извор сазнања, по снази и моћи изнад ума, чула и разума. 
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Управо је срце тај орган у којем се долази до јединства с Богом будући 
да у њему „почиње просветљење и преображење човека“ (Исто). Постоји 
разлика између чистог и нечистог срца. Само је чистом срцу својствено 
боговиђење и познавање истине (в. изр. чисто срце, под срце).

Разни историјски топоними који се везују за велике догађаје из 
српске прошлости представљају концепте српске културе. На пример, 
Врачар поред основног значења „назив једног дела Београда: запад-
ни ~, источни ~“ (РСАНУ) садржи и компоненту страдања и духовног 
узношења српског народа јер су на том месту, по наређењу турског 
војсковође Синан-паше, спаљене мошти Светог Саве 1594. године. – 
Браћо и господо српска, управимо данас сви свој духовни поглед на 
Врачар, на оно славно пепелиште светога Саве (ОЗЉ: 86).

Реч Косово нема само значење простора, територије, што је у 
Речнику САНУ дато као прво: „социјалистичка аутономна покрајина 
у саставу СР Србије“, већ и значење чувене битке која се одиграла 
на том пољу 1389. године, а често представља и симбол страдања 
српског народа за истину и правду: Народ се одржао и све издржао, 
благодарећи Косову и цркви. Црква му је била тумач Косова, а Косово 
тумач свега што се догодило пре и после пропасти земаљског царства 
српског (НД, 71).

3.2. ПОМЕРЕНА ЗНАЧЕЊА (НА ПРИМЕРИМА БИБЛИЈСКИХ РЕЧИ И ИЗРАЗА). – У 
Речнику се налазе и библијске речи и изрази чије је значење укорењено 
у библијском контексту и ван њега се никада не реализују (нпр. Син 
Човеч(и)ји). Поред библијских речи и израза са примарним библијским 
значењем, у српском језику постоје и библијске речи и изрази који по-
тичу из Библије, а који су, будући измештени из библијског контекста, 
развили значење изван њега (нпр. блудни син, фарисеј, алфа и омега, 
судњи дан итд.). Поменуте библијске речи и изрази у секундарним се-
мантичким реализацијама називају се библизмима (в. Тихонов 2008: под 
Библеизм). У Речнику се такве лексичке јединице, нпр. израз књига са 
седам печата73, реализују у помереном значењу, на конкретном приме-
ру „несхватљива, неразумљива ствар, загонетка, тајна“. Према форми, 
реч представља библијски израз, али на основу значења које реализује 
изван библијског контекста дата реч представља библизам.

73 У Речнику је израз илустрован следећим примером: „Књига сам исписана и 
споља и изнутра, и запечаћена са седам печата. Сричу комшије моје и не могу име да ми 
срекну. Комшије моје, како ћете онда прочитати име Господа, који ме од блата испере, 
кад моје име не можете да срекнете?“ (МНЈ, 144).
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4. ТЕХНИЧКЕ И ЛЕКСИКОГРАФСКЕ СКРАЋЕНИЦЕ

арх.  архаизам
атриб.  атрибутски
библ.  библијска реч или појам
бот.  ботаника, ботанички
в.  види
везн.  везник
вој.  војнички назив
гл.  глагол, глаголски
грч.  грчки
дем.  деминутив
дијал.  дијалекатски, дијалектизам
ж  женски род
зам.  заменица, заменички
заст.  застарела реч или значење
зб.  збирно
зб. им.  збирна именица
знач.  значење
зоол.  зоологија, зоолошки
изр.  изрази
им.  именица, именички
имп.  императив
импф.  имперфекат
инстр.  инструментал
ир.  иронично
исл.  исламски
ист.  историја, историјски, историзам
јд.  једнина
калк  дословни превод стране речи, преведеница
кат.  римокатолички
м  мушки род
мед.  медицина
мин.  минералогија
мн.  множина
нгрч.  новогрчки
нем.  реч из немачког језика
непром.  непроменљиво
нераспр.  нераспрострањена реч
нлат.  новолатински
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нпр.  на пример
одн.  односно
одр.  одређени придевски вид
пеј.  пејоративно
песн.  песнички
покр.  покрајинска реч, покрајински, покрајинизам
пол.  политика, политички
празн.  празноверје
предл.  предлог, предлошки
прид.  придев, придевски
прил.  прилог, прилошки
речца  речца
рсл.  рускословенски
рус.  руски
с  средњи род
свр.  свршени глагол
сл.  слично
сткњ.   старокњижевни (старији типови књижевног језика: славено-

српски, рускословенски, српскословенски и сл.)
суп.  суперлатив
супл. мн.  суплетивна множина
супр.  супротно
тал.  (и)талијански
тур.  турска реч
узв.  узвик
уп.  упореди
фиг.  фигуративно, у пренесеном смислу
фил.  философија, философски
фр.  француски
хебр.  хебрејски
хип.  хипокористик
хришћ.  хришћански
цркв.  црквена реч, термин
цсл.  црквенословенски
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А

ава [„авва“] м (грч. ἀββάς) цркв. духовни отац, искусни подвижник. 
– Питали монаси великога авву Исхириона: ‒ Шта смо ми урадили? 
(ОП, 93).

аваз м (тур. avaz) заст. звук, глас. – Кад се ветар захукти, развејаће 
се лишће по ритовима и друмовима, и остављени лист по лист изгубиће 
аваз и слепиће се с блатом (МНЈ, 121).

авај узв. (према тур. vay) (са зам. у дативу) за означавање бојазни, 
страха, очаја и сл., куку, јао, тешко. – Авај нама, ако изађемо празни 
пред Господара и Његове свете ангеле као онај трећи, зли и лењиви 
слуга! (Омил., 208).

аванзовати, -ујем (према фр. avancer) свр. и несвр. напредовати (у 
служби). – Контрола и шпијунажа руских подофицира, који на Цетињу 
аванзују до сенатора, па опет се броје у „незадовољнике“ [представљало 
је још један трн на трновом венцу Његошевом] (РЊ, 46).

авдес м (тур. аbdest) исл. обавезно прање муслиманских верника 
пред молитву. – Поломише крстове по својим кућама [лакома господа 
српска] и чалму завише око главе и почеше авдес узимати и по џамијама 
клањати (ИЗ, 13).

Авељ и Авељ м библ. према Књизи постања други син Адама и 
Еве, брат Каинов. – Њима [демонима] је мио Каин братоубица, а не 
кротки Авељ (РП, 105).

aвет (авет) ж зао дух. – Учиних метаније до земље пред оним чуди-
ма, чудовиштима, костурима, аветима, како ли да их назовем (Игум., 71).

аветињски (аветињски), -а, -о који је као у аветиње, тј. у језивом 
привиђењу нечега што изазива страх, језив, стравичан. – Све бивање 
одиграва се не под сунчаном светошћу него под аветињским бледилом 
месеца (Теод., 61).

Аврам, -a и Аврам, Аврама [„Авраам“] м библ. праотац Јевреја 
преко сина Исака и праотац Арапа преко сина Исмаила. – Када би од 
Бога речено Авраму у његовој стотој години, да ће добити сина, Аврам 
посумња, али му се син роди и пророчанство се испуни (ЈЧ, 144).

агапија ж (грч. ἀ γάπη, љубав) цркв. заједничка вечера првих 
хришћана у знак братске љубави. – Средњи систем код Срба моћно 
је био помогнут српским верским обичајима. Слично агапијама првог 
хришћанског века (СС, 46).

агарјански, -а, -о који се односи на Агарјане, муслимане, Турке. – 
Хај, Боже мили а Боже једини | Шта се оно чује из даљине | Дал то звече 
сабље агарјанске | Ил јауче сиротиња раја (Дух. лира, 100).
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агиазма ж (грч. ἁγίασμα) цркв. света вода, освештана у цркви на 
празник Богојављења, богојављенска вода. – У београдском граду налази 
се вода (агиазма) св. Петке, која чудотворно лечи све оне болеснике, 
који с вером у Бога и љубави према овој светитељки к њој притичу (ОП, 
755).

агитација ж (лат. agitatio) подстицање, убеђивање у корист неког 
мишљења, идеје и сл., гласина, пропаганда. – У Јерусалиму иђаше 
највећа агитација у име цара против IV сабора, што би у Халкидону 
(ОП, 55).

агностик м (према грч. ἀγνώς непознат; неиспитан) фил. присталица 
агностицизма, учења које се заснива на уверењу да је немогуће научно 
утврдити да ли Бог постоји. – Модернисти нису агностици, јер кад 
би то били, они се не би ни хришћанима звали (Зап. хришћ., 100). 
Разочарење стално прати оне који тежећи да се уздигну над народом 
падају у сенку народа. У првом реду то су материјалисти и агностици, 
две секте људи којих је Европа расадник за цео свет (Зем. нед., 13).

агностицизам, -зма м (фр. agnosticisme) фил. учење које одбацује 
религију услед уверења да је немогуће научно доказати да Бог постоји. 
– Колико је [видећете] труда стало Његоша његово пењање ка оној 
висини, на којој се тајне откривају. Кроз буру и шибу својих сопствених 
мисли, кроз мрак агностицизма (РЊ, 137).

агностички, -а, -о који се односи на агностике. – Многи од наших 
читалаца … ће посумњати у утешност оне религије, која би базирала на 
скептичким или агностичким назорима (РЊ, 79).

ад и ад м ( грч. ᾅδης) библ. у хришћанској традицији место вечног 
мучења у дубини земље за грешнике који су се подали власти ђавола. – 
Зашто је Спаситељ основао Цркву, ако се може без ње бити? Зашто јој 
је дао силу јачу од Ада…? (Жет. Госп., 39). Он је на крсту висио заједно 
с покајаним разбојником. У смрти сишао је у Ад душама праведника, да 
њих спасе (СД 9, 204).

адађир, -ира м заст.  в. адиђар. – Опљачкано је [у Србији] све што је 
од метала вредно, ланци и адађири (Д. Срб., 84).

Адам, -ама и Адам, -а м (хебр. ădām, човек) библ. по Светом писму, 
име првог човека сазданог према лику Божјем. – Цена [греха] није плаћена 
… за сва времена и за сва поколења од Адама до Страшнога Суда (ОП, 
364). Зло никоме није мило | Од Адама до данас (Дух. лира, 13).

адамски и адамски, -а, -о који се односи на Адама, који потиче 
од Адама. – Сам на мегдан ступи, | Од смрти искупи | Потомке адамске |
Од власти сатанске (Дух. лира, 15).
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адиђар, -ара м (тур. yadigâr, успомена) заст. драгоцен украс, накит. 
– Опљачкано је све што је од метала вредно, ланци и адиђари (Д. Срб., 
48). Хвалисави проналазачи личе на слушкињу која би се хвалила 
проналаском чудних адиђара у одајама одсутне госпође своје (Жет. 
Госп., 34).

адмирација ж (лат. admiratio) дивљење, задивљеност. – Божански 
језик у Његоша јесте уметничка адмирација; но не искључиво уметничка 
но и пророчка (РЊ, 172).

адорација ж (лат. a doratio) дубоко поштовање, обожавање. – 
Песник је испуњен уметничком адорацијом, молитвом првосвештеника 
лепоте (РЊ, 194).

адорирати, адорирам несвр. (према лат. adoratio, обожавање, 
клањање) (некога) исказивати према некоме дубоко поштовање, обо-
жавати. – Његош … долази [Богу] да му се диви, да га адорира (РЊ, 
172).

адски (адски), -а, -о који се  односи на ад. – Чисти духови небески 
склањају се од ње [грешне душе], а нечисти духови адски траже њено 
друштво (ОП, 764). Ако се народ наш не врати Светосавској светлости 
… адска тама [ће] срушити све и трага неће остати од величине и славе 
Србинове (Дух. сав., 84).

ајвански (према тур. hayvan) прил. као стока. – У слободи је народ 
отпадао од Бога и ајвански газио закон Божји (РБ, 218).

акатист и акатист м (грч. ἀκάθηστος, који не седи) цркв. похвална 
песма устаљене структуре која се чита и пева стојећи. – Акатист, или 
похвална песма Богородици која се чита и пева стојећи, састављен је 
првобитно на грчком језику у ритмичким стиховима (Дух. лира, 507, у 
Предговору). Установљен [је] спомен овога чуда Пресвете Богородице 
[када спасе Цариград од персијског цара Хозроја и скитског Кагана] у 
суботу пете недеље Часног Поста са читањем Акатиста (ОП, 452).

акефалит, -ита м (грч. ἀκέφαλος, без главе) цркв. ист. име за отпад-
ника од цркве, јеретика који је порицао Четврти васељенски сабор. 
– Водио је [преп. Анастасије Синајски] жестоку борбу против јеретика 
такозваних акефалита (безглавника), који су порицали IV Васељ. Сабор 
у Халкидону (ОП, 282).

акцептирати, -ептирам (према лат. acceptum од accipere, примити) 
несвр. в. акцептовати. – Он [Његош] акцептира идеале свога народа у 
суштини како су их столећа изразила (ОЗЉ, 41).

акцептовати, -ујем свр. и несвр. примити, примати као своје, при-
хватити, прихватати, усвојити, усвајати. – Балканци, који су до сада 
акцептовали туђе идеале, научиће се да мисле самостално и да они сами 
стварају своје идеале, према своме узрасту (ИГИС, 31).
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акшам м (тур. akşam) заст. вече. – Живот је велики победник, који 
… у свечаном акшаму корача у младићској лепоти и тријумфу (РЊ, 41). 
Земља није ни минута без три ствари: зоре, поднева и акшама (Свеч., 
116).

алабастар, -тра м (нем. Alabaster) ситнозрнаст, прозрачан гипс 
беле боје. – У левој [руци] држи алабастар лекарски (ОП, 822).

алилуј узв. (хебр. Halelu-jah, хвалите Бога) цркв. припев у црквеним 
песмама. – Алилуј, алилуј, | Господи помилуј (Дух. лира, 12).

алфа и омега 1. прво и последње слово грчког алфабета. – Када се 
зна Алфа и Омега, то јест две тачке … онда је лако повући праву линију 
међу тим датим тачкама (Добр., 105). 2. библ. почетак и крај, суштина. 
– Он [Христос] је Алфа и Омега, почетак и свршетак (Есеји, 128).

амин узв. (хебр. amén; грч. ἀμήν)  тако је, то је истина; нека тако 
буде. – О Господе благи, Промислитељу мудри … Теби слава и хвала ва-
век. Амин (ОП, 61). Ми свршавамо сваку молитву и свако благодарење 
Богу овим именом: Амин (ВС, 67).

амфитеатар, -тра (амфитеатар) м (грч.ἀμφιθέατρον) ист. у римско 
доба грађевина с борилиштем (ареном) око кога се степенасто узди-
же полукружно гледалиште. – фиг. Победник у амфитеатру природином 
није Правда но Моћ (РЊ, 50).

аналфабетни, -а, -о који не зна за писмо и писменост, неписмен. – 
Возрите на моја леђа и читајте, аналфабетни (Свеч., 39).

анатема и анатема ж (грч. ἀνάθημα) цркв. чин којим се неко одлучује 
од цркве; осуда, проклетство. – Сабор је осудио учење Аријево и Арија 
предао анатеми, пошто није хтео да се покаје (ОП, 379).

aнахорет(а) м (грч. ἀναχωρητής) цркв. монах који се повукао у 
пустињу да се посвети посту и молитви, пустињак, испосник, одшел-
ник. – Витлејемска пештера … учинила је безбројне пештере у свету 
привлачним обиталиштима анахорета (Жет. Госп., 21).

ангел м (грч. ἄγγελος, гласник) сткњ. в. а нђео. – Ангелима су слични 
праведници (ОП, 63). У ст арости пресели се у царство Божје, где гледа 
с радошћу живе ангеле и светитеље, чије је ликове на иконама чество-
вао на земљи (ОП, 145). Ти чинови су следећи: шестокрили серафими, 
многоочити херувими и богоносни престоли, господства, силе и власти, 
начала, архангели и ангели (ОП, 821). Ум људски не може ни замислити 
величину и славу ангела, нити рачуница људска израчунати број њихов 
(ДП, 5).

ангеловидан, -дна, -дно подобан ангелу, анђелу. – Деветнаест ми-
нулих столећа сведоче нам, да сви они који се не успротивише него се 
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подадоше Христу Уметнику посташе од грубијана и незналица ангело-
видна деца Божја (ОП, 122).

ангеломрзац, -сца м мрзитељ, презритељ Божјих анђела (о ђа во-
лу). – Као ангеломрзац [ђаво не сме] да удара на ангеле небеске, јер га 
ангели небесни пале и засветљују својом светлошћу (Јев., 77).

ангелски и ангелски, -а, -о који се односи на ангела, на анге-
ле, анђелски. – Девети месец после марта узет је [за прослављање 
Архистратига Михаила] због 9 чинова ангелских, који су најпре ство-
рени (ОП, 821).

Андреј, -еја и -еја м библ. син Јоне и брат Светог Петра, назван 
Првозвани зато што је пре свих апостола постао следбеник и ученик 
Христов. – У простим душама Петра и Андреја и Јакова и Јована тај 
глас је одјекнуо не као глас човечји него као Божји (Теод., 31).

анђел м в. анђео. – Гле, анђел пројавља га вама. | Он избра просте 
по вечном суду, | Да му весници најпрви буду: Просте пастире – светог 
Рођења, | Рибаре – славе и Васкрсења (Дух. лира, 8).

анђео, -ела м ( грч. ἄγγελος, гласник) духовно биће које посредује 
између Бога и људи, Божји гласник. – Они [свети оци] су се борили 
не противу људи, већ противу демона и телесних пожуда, трудећи се 
неуморно да постигну чистоту срца, што им је омогућило да опште са 
анђелима и духовима (ЖСС, 127).

антиетички, -а, -о који је у супротности с етиком, с етичношћу, 
антиморалан. – На … измишљеном одсуству Бога, духа и морала у 
Дарвиновој науци засновао је Ниче своју антиетичку етику, а Маркс 
своју комунистичку социологију (Евр., 8).

антими нс м (грч. ἀντιμήνσιον) четвороугаоно платно на светој 
трпези са сликом полагања тела Христова у гроб и ушивеним светим 
моштима. – Овај Сабор [Седми васељенски сабор] решио је још, да се 
у антиминс непремено стављају свете мошти мученика (ОП, 746).

антипат м (грч. ἀνθύπατος) ист. управитељ града, начелник. – Град 
је ово Ефес, сада и раније, | у Христу царује цар Теодосије. – | То анти-
пат зачу, и владика седи, | Цео град се збуни, свак пећини греди (ОП, 
559). Када Приск антипат устроји празник са жртвоприношењем Ареју 
…, тада се 49 хришћана склонише од тог скверног жртвоприношења 
(ОП, 675).

антипод, -ода м (грч. ἀντίπους) оно што је на супротној страни 
Земљине кугле. – Свет је, према нашем схватању, округао: свака тачка 
има свој антипод (РЊ, 80).
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антифонски, -а, -о (грч. ἀντίφωνος) који се изводи наизменично с 
десне и с леве певнице по устаљеним гласовима. – Свешт. муч. Игњатије 
Богоносац … први уведе антифонски начин појања у цркви, тј. појања 
за две певнице тако да кад појање на једној страни престане на другој 
почиње (ОП, 935).

антихрист м (од грч. ἀѵτί, против и Χριστóς, Христос) цркв. против-
ник, непријатељ Христов, који ће се јавити пред његов други долазак. 
– Ако се не служи Христу, служи се Антихристу (Теод., 94). То је крст, 
сјајнији од сунца, који се показао над Јерусалимом пред долазак једног 
ранијег олицетворења Антихриста (ОП, 202). Кад се Пије прогласио не-
погрешним и кад је Ниче јавно објавио своју службу Антихристу – тада 
је сунце помрчало на небу (КТП, 61).

антихристов, -а, -о који долази од антихриста. – Пут [је] тесан 
и опасан, а на обе стране пута начичкане су саблазни и мреже антихри-
стове (Теод., 71).

антихришћанин м непријатељ хришћанске вере, безбожник. – 
Ниче је хтео да врати човека природи, да би га учинио тицом грабљи-
вицом и антихришћанином (НД, 21).

антихриш ћански, -а, -о који се односи на антихришћане, про-
тивнике Христовог учења. – Данашњи свет је јасно подељен у два та-
бора: антихришћански и хришћански (Д. Срб., 31).

антропоморфизам, -зма м (нем. Anthropomorphismus) рлг. пред-
става божанства у људском облику. – Племенита, херојска форма 
антропоморфизма, према којој је Бог носилац правде и светлости … 
највиши је ступањ верског представљања, до кога се један народ могао 
уздићи (РЊ, 132).

Апокалипсис м (грч. ἀποκάλυψις) библ. последња књига Новог за-
вета која носи наслов Откровење Јована Богослова. – А да ће [се] Он 
на крају опет јавити … са силом и славом великом, читајте у светом 
Јеванђељу и у Апокалипсису (МП, 140).

апологет, -ета и апологета, -е м (грч. ἀπολογητής) хришћ. бранилац 
хришћанства речју или списом; исп. апологетски.

апологетски, -а, -о који се односи на апологета и апологети-
ку (теолошка дисциплина која се бави одбраном хришћанске вере и 
доказивањем хришћанског учења). – Сачувана су многобројна дела ово-
га Оца Цркве [Св. Василија Великог], богословска, апологетска, под-
вижничка и канонска (ОП, 9).
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Аполонов, -а, -о рлг. ист. који се односи на Аполона, римског бога 
лепоте и уметности. – Атос је био… Аполоново поклоничко место, 
одакле је дошло најстарије име земље Аполонијада (ЖСС, 21).

апостол и апостол м (грч. ἀποστέλλειν, послати) хришћ. 1. сваки од 
дванаест Христових ученика. – Господ не блажи знање него извршивање. 
Он не каже апостолима: благо вама кад ово знате (ОП, 155). Апостоли и 
пророци, светитељи и мученици, живе и данас, и живеће вавек, и више не 
могу умрети (ОП, 63). Нове епископе [Сава] је упућивао да буду достојни 
наследници Христа и апостола, како личним животом, тако и у вршењу 
своје јавне службе (ЖСС, 89). Ту су Његови апостоли, тек скупљени ода 
свих страна, да испрате Учитељеву Мајку вечној кући (Јев., 146). 2. фиг. 
бранилац какве идеје, заступник. – Достојевски је био највећи модерни 
апостол онога морала, који је Ниче назвао „робовским“, и творац једног 
новог моралног типа – свечовека (НД, 12).

Изр. дванаест (великих) апостола непосредни ученици и следбеници 
Исуса Христа: Симон Петар, Андреј, Јаков Зеведејев, Јован, Филип, 
Вартоломеј, Тома, Матеј, Јаков Алфејев и Левеј прозвани Тадеј, 
Апостол Симон Кананит и Јуда Искариотски (Јуда је изгубио апо-
столство због издаје, а на његово место је изабран коцком (жребом) 
Матија). – Један из дванаест великих апостола [би св. апостол Симон 
Зилот] (ОП, 332). седамдесет (малих) апостола помоћници дванаесторици 
великих апостола, мали апостоли. – Осим дванаест великих апостола, 
Господ је изабрао још других, малих апостола ... Тако су неки од ових 
Седамдесет одустали Господа не с намером издајства него по немоћи 
људској и маловерности (ОП, 15).

апостолски и апостолски, -а, -о који се односи на апостола, који 
је као код апостола. – Зар с идеалом свечовечанским и с одушевљењем 
апостолским може човек бити роб, па ма га држали у ланцима, и давили 
у катакомбама? (Д. Срб., 82).

аргат м (грч. ἐργάτης) онај који аргатује, најамни радник, кулучар. 
– Богаташ … ће на Суду Божјем бити сиромашнији од најсиромашнијих 
аргата и најамника својих у садашњем животу (Омил., 114).

аргатовати, -ујем несвр. радити тешке физичке послове, кулучи-
ти. – Аргатујемо јој [земљи] дан и ноћ, и за то нам исплаћује наднице 
злехудом имовином својом: грехом, болешћу и смрћу. Ко само од њена 
хлеба живи, тај не зна за ситост. Него што више једе, све већу глад осећа 
(МНЈ, 102).
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аријанац, -нца м присталица Аријеве јереси. – Цар побеже са 
оним својим саветником, аријанцем, и сакри се у једну кошару (ОП, 
382). На двору царевом беху два утицајна великаша … обојица ватре-
ни аријанци (ОП, 784). Уђе неки аријанац у храм, у коме служаше св. 
Амвросије, с намером, да из његових уста чује штогод за што би га 
могао оптужити (ОП, 909).

аријанство с хришћанска јерес која потиче од александријског 
свештеника Арија. – Свешт. муч. Јевсевије [био је велики] … 
изобличитељ аријанства (ОП, 442).

Арије м ранохришћански теолог, свештеник и песник из Алек-
сандрије, оснивач учења познатог као аријанство. – Свети Евста тије 
архиеп. Антиохијски … на I Вас. Сабору … учено и разложито побијао 
[је] учење Арија (ОП, 130).

Аријев, -а, -о који се односи на Арија и његово учење. – Свети 
Јаков … буде изабран за епископа. Учествовао на I Васељенском сабору 
и заштићавао Православље од Аријеве јереси (ОП, 36).

аријевац, -евца м присталица Аријеве јереси. – По смрти цара 
Константина аријевци опет некако добију превагу (ОП, 130).

аристократ м припадник вишег, повлашћеног слоја племства. – 
Србски аристократи од памтивека повлачили су се од света у манастире 
и пустиње исто као прости људи (Теод., 81).

арслан, -ана м (тур. arslan) лав. – Пламтећи гневом Бајазит опет 
виче као љути арслан и прети џелату смрћу (Цар. зав., 174).

артист м (фр. artiste) уметник који је добро овладао техником 
своје уметности. – Његош је и артист и моралист, и скептик и теист, и 
песимист и оптимист (РЊ, 81).

архангел м (грч. ἀρχάγγελος) припадник нижег реда анђела, у чину 
између начала и ангела. –Ти чинови су следећи: шестокрили серафими, 
многоочити херувими и богоносни престоли, господства, силе и власти, 
начала, архангели и ангели (ОП, 821). Господства, Силе и Власти не 
скидају очију с Њега. Начела, Архангели и Ангели слуге су његове 
(МНЈ, 98).

архиђакон м (грч. ἀρχιδιάκονος) цркв. почасна титула за ђакона 
монашког реда. – „О брате, преизрјадна наследника оставићеш ти!“ 
И узе за руку архиђакона Атанасија, доцније Атанасија Великог (ОП, 
396). Св. Лаврентије архиђакон би бачен у тамницу (ОП, 582).

архијереј, -еја м (грч. ἀρχιερεύς) првосвештеник, носилац највишег 
свештеничког чина. – О Гос поде, Врховни Архијереје, подржи 
свештенике православне благодаћу Духа Твог Светога (ОП, 384). Ова 
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покајница [преп. Пелагија] са сузама мољаше архијереја Христова. 
И он је крсти (ОП, 736). Тако, после шест стотина година од почетка 
примања хришћанске вере, први српски архијереј крочи на српско тле ‒ 
и то какав архипастир! (ЖСС, 84).

aрхијерејски, -a, -o који се односи на архијереја, архијереје. – У 
два маха нуђен му је чин архијерејски, али он [Калистрат] се захвалио 
(Кас., 18).

архијерејство с архијерејска служба. – Једне године о Рождеству 
Христовом би сажежено у једном храму 20000 мученика … То се деси 
у време Антимова архијерејства (ОП, 640).

архимандрит, -а и архимандрит, -ита м (од грч. ἀρχός, први, главни 
и μάνδρα, место окружено оградом) цркв. највиши свештеномонашки 
чин. – Архимандрит Василије Пелагић, ректор богословије, надао се 
постати епископ. Па кад није изабран, он је не само одбацио Цркву и 
чин свештеника, него и веру у Бога (Добр., 129).

архипастир, -ира м цркв. в. архијереј. – Управљаше [св. Никифор, 
патријарх цариградски] мудро и ревносно црквом светом као и највећи 
архипастир цариградски (ОП, 184).

архипастирски, -а, -о који се односи на архипастира. – Доцније 
се пресели у Охрид [св. Климент], одакле разви велику архипастирску 
и просветитељску делатност (ОП, 538). Григорије мораде се примити 
службе архипастирске (ОП, 846).

архипастирство с служба архипастира. – Кад је нестало српског 
архипастирства у турско време, цветало је ипак српско пастирство 
(Добр., 128).

архистратиг, -а и архистратиг, -ига м (грч. ἀρχιστράτηγος, вој ско-
вођа) цркв. вођ анђеоских чета, главни анђео. – Бог седи на престолу 
и разговара са својим архистратизима, који се – и ако духови – 
представљају као људи мање моћи и сјајности него Бог (РЊ, 131).

Асирохалдејац, -јца [„Асиро-Халдејац“] м припадник једне од 
најстаријих хришћанских етничких заједница на простору данашњег 
Ирака. – У Багдаду пак живело је врло мало хришћана Асиро-Халдејаца, 
чији преци примише благословену веру још у првом веку од апостола 
Тадије (ЖСС, 134).

аскеза ж (грч. ἄσκησις) в. аскетизам. – Сва аскеза Светогораца 
управљена је ка једном циљу: очистити своје срце и припремити га за 
обиталиште живога и трисветога Бога (Теод., 79).

аскет, -ета м (грч. ἀσκητής) цркв. онај који се из верских побуда 
одриче телесних уживања, онај који свесно мучи тело зарад духовног 
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усавршавања, испосник. – Од детињства [св. Атанасије, патријарх 
цариградски, би] аскет и молитвеник (ОП, 793).

аскетизам, -зма м (фр. ascetisme) цркв. начин живота аскета, 
подвижништво. – Упоран и земљан био је јеврејски народ пре доласка 
Христова … неспособан за вишу светост, за дубљу визију Бога изван 
закона, за аскетизам, за светитељство (НБПГ, 64). Исихазам је посебан 
облик аскетизма. То је са Синаја у Свету Гору донео Григорије Синаит у 
14. веку, као преко потребан систем за унутрашње духовне активности 
(ЖСС, 43).

аскетски, -а, -о који се односи на аскета, који је као у аскета. 
– Откако су цареви постали заштитници планине Атоса, многи су 
похрлили у ово место изузетно погодно за неузнемиравани аскетски 
живот (ЖСС, 22).

аспида ж (грч. ἀσπίς) змија, отровница, гуја. – Ни српска историја 
није без црних конаца зле воље, која је као аспида рађала своја зла 
ишчадија: неслогу међу браћом, завист, освету (Добр., 107).

аспидин, -а, -о који припада аспиди. – фиг. Чист као песак 
пустињски … он [св. Јован Крститељ] је и смео онако неустрашиво да 
виче људима: Покајте се, породи аспидини! (Теод., 41).

астрологија ж (нем. Astrologie) учење о тобожњем утицају 
небеских тела и појава на живот и судбину људи. – Чувајте се 
астрологије, јер она у суштини значи слепу фаталност. По хришћанском 
учењу човек је виши од звезда (ОБЉ, 5).

атавизам, -зма м (фр. atavisme) наслеђе извесних особина од даљих 
предака. – Сада сте изгубили дух, и изгубили ритам, и костури ваши 
плешу из атавизма, у погрешном ритму (Свеч., 150).

атеизам, -зма м фил. доктрина која одриче постојање Бога, неве-
ровање у Бога. – Западна наука је унела егоизам у свет, јер је унела 
атеизам (НД, 16).

атеист м (нем. Atheist) онај који не верује у Бога, безбожник; исп. 
атеисти чки.

атеистички, -а, -о који се односи на атеисте и атеизам. – 
Атеистички национализам то је ефемерни фурор, који нема ни дубине 
ни лепоте (ОЗЉ, 42).

атлет, -а и атлет, -ета м (грч. ἀθλητής) ист. такмичар у антич-
ким гимнастичким играма. – фиг. Апостоли Свети, Духом загрејани, | 
Духовни атлети, Духом обасјани (ОП, 59).

атом, -ома м (грч. ἄτομος, недељив) хем. најмања честица хемијског 
елемента која одређује његова својства. – Један невидљиви микроб, 
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један атом … у стању је срушити чудни и дивни механизам људског 
тела (РЊ, 63).

Атос м део полуострва Халкидик и планински венац у Грчкој, који 
од 7. века насељавају монаси пустињаци образујући током векова једно 
од најзначајнијих средишта духовног живота православних народа, са 
великим бројем манастира међу којима је и српски Хиландар, Света 
Гора. – На мапи се види острво Халкидик. Трећи, најисточнији [прст 
зове се] … Атос или Света Гора (ЖСС, 21).

афтартодокет м (Ἀφθαρτοδοκήτης, од ἄφθαρτος, непропадљив и 
δοκεῖν, сматрати) присталица монофизита, христолошког учења по 
којем је у Исусу Христу присутна само једна, божанска, а не и људска 
природа. – Прелести се цар … и паде у монофизитску јерес афтартодо-
кета (ОП, 248).

аџуван, -ана м (тур. civan, млад, леп мушкарац) презр. мушкарац 
у телесном односу са другим мушкарцем, хомосексуалац. – Јудеји … 
подигоше идоле по храмовима; и … беше у земљи много аџувана (ОП, 
680).

Б

бабајко м (тур. baba) покр. хип. отац. – А Милица покрај Рада стоји |
Сваки камен милује и броји … | Мом бабајку, старом Југ Богдану | 
Ћутљивоме старцу на језику | Али гласном у витешком боју (Дух. лира, 
103).

бадњак м сирова церова, храстова или друга главња (или грана) 
која се уочи Божића ложи на ватру. – Правду су заборављали сви они 
мали људи око Његоша … који су љубили бадњак усрдније него своју 
браћу (РЊ, 164).

Балканац, -нца м становник Балканског Полуострва; онај који 
је пореклом са Балканског Полуострва. – Свети Сава … је … био по-
штован и вољен од свију Балканаца (ОП, 38). Балканци, који су до сада 
акцептовали туђе идеале, научиће се да мисле самостално и да они сами 
стварају своје идеале, према своме узрасту (ИГИС, 31).

бард м (фр. barde) назив за некадашње келтске песнике и певаче 
који су опевали народне јунаке. – Његош је, уистини, најнеумитнији 
судија тиранства и најплеменитији бард слободе на целом словенском 
југу (ОЗЉ, 38).
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баснословац, -вца м састављач, писац басана, тј. измишљених, 
невероватних прича. – Св. преп. муч. Роман … почне на улици хвалити 
веру Христову а Мухамеда називати баснословцем (ОП, 119).

баснословити, -нословим (исп. рус. баснь и басня, мит) несвр. сткњ. 
причати бајке, тј. невероватне, чудесне догађаје, маштати. – При 
крштењу Господа у води објавила се свету она тајна, која се у Ст. за-
вету наговештавала, о којој се у старом Мисиру и Индији само баснос-
ловило, тј. тајна божанске свете Тројице (ОП, 20). Јеретици су свашта 
баснословили о ангелима (ОП, 821).

бденије с цркв. ноћна служба у православној цркви уочи великих 
празника. – Умилни звук звона позвао је на бденије, уочи Спасовдана. 
Сава постави Стефана у столицу направљену за њега, а другу задржа за 
себе, спремљену за архиепископа (ЖСС, 91).

бдење с в. бденије. – Преп. Тимотеј … проведе земно време у посту, 
молитви, бдењу и непрестаном труду (ОП, 130). Свети Антоније Велики 
задобио је био, кроз пост и молитву и бдење, виђење невидљивих бића 
и духова око себе (Теод., 168).

бегати, -ам несвр. брзо се удаљавати пред неким или нечим, бе-
жати. – Овај најчуднији кнез и најчуднији епископ, често [је] бегао 
из своје мрачне пустиње, вођен бесмртном зраком свога ума, у високо 
царство светлости (РЊ, 47).

бедан, -дна, -дно који је  у оскудици, невољи, сиромаштву. – Као 
архијереј беше нарочито милостив према бедним, и стараше се много о 
сиротама, о удовицама и ништим (ОП, 376).

бежен, -а, -о [„безжен“] који је без жене, неожењен. – По Промисл у 
и внушењем Божјем првосвештеник Захарија, отац Претечев, дого-
ворно са осталим свештеницима, сабра 12 безжених људи из племена 
Давидова (ОП, 216).

безазлен, -а, -о који нема у себи злобе и лукавства, невин, чедан. 
– Био је [Св. Сава] безазлен у души и телу као јутарња роса (ЖСС, 16).

безакон, -а, -о сткњ. који не признаје и не поштује закон. – Пророк 
Мелахија … викао је на неблагодарни Израиљ, и на безаконе свештени-
ке (ОП, 13).

безаконо прил. сткњ. супротно закону односно моралу, грешно. – 
Паде у очајање и поче живети беспутно и безаконо (ОП, 138).

безакоње с безаконо дело, недело, грех. – Ако чиниш безакоње, 
може те мука и обићи онога дана, када чиниш безакоње, но она је чула 
глас безакоња, и доћи ће неизоставно у свој дан (ОП, 442).

безблагодатни, -тна, -тно који је без благодати, милости Божје 
(због огрешења и одрицања од Божијег закона). – Созерцавам чудесни 
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знак што Бог показа Гедеону (Судиј. 6), и … како то означаваше најпре 
народ израиљски усред незнабожачког света … а потом незнабожачки 
свет, под благодаћу и безблагодатни Израиљ (ОП, 544).

безбожан, -жна, -жно (у им. служби, м) онај који не верује у Бога. 
– Узалуд говорим безбожним: упутите се Дрвету Живота и знаћете 
више него што желите знати (МНЈ, 30). Ако ли се с безбожним спориш 
његовим бесним начином, тиме појачаваш бес безбоштва (ОБЉ, 33).

безбожац, -шца м безбожник, атеиста. – Он [је] чинио људе ван-
себним; држи и до данас незнабошце и безбошце (Теод., 184).

безбожје с сткњ. в. безбожност. – В. пример под безверје.
безбожник м а. онај који не верује у Бога, незнабожац, атеист(а). 

– Многи безбожници мисле, да би поверовали у Христа, кад би чули од 
њега речи не благе него громовите (ОП, 614). б. богоборац, грешник, 
антихрист. – Ниче је стајао за Ја без Ми, Маркс за Ми без Ја. Обојица 
су били ватрени безбожници (Зем. нед., 27).

безбожнички, -а, -о који се односи на безбожнике. – У Чешкој су 
после рата почела безверничка и безбожничка друштва (Дух. сав., 119).

безбожност и безбожност, -ости ж неверовање у Бога, непошто-
вање Бога. – Безбожност није болест животиња него људи (ОП, 558).

безбоштво и безбоштво с в. безбожност. – Безбоштво је болест 
једино људи, у васцелој створеној васиони (ОП, 558). Наш је задатак, 
да загледамо дубље у узроке садашње националне невоље – а од ових 
узрока као главни, ми сматрамо, јесте набујало безбоштво наших дана 
(Дух. сав., 110).

безверан и безверан, -рна, -рно који нема вере у себи. – Пуштајући 
ову књигу у свет, молим се Господу Богу да користи свима читаоцима: 
да обрадује верне, да оснажи маловерне и да поврати вери безверне 
(Диван, 7).

безверац, -ерца м онај који не признаје ниједну веру, неверник, ате-
иста. – Паганци и безверци … [су] синови мрака и царства земаљскога 
(Теод., 88).

безверје с немање вере или сумња у њу, атеизам. – У селима је не-
познато безверје. Нема безбожја по нашим зеленим пољима, под нашим 
плавим небом, у нашим малим белим кућама и у дрвеним вајатима, на 
обалама жуборних потока наших и валовитих река наших. Сваки дом 
јесте мала верска заједница (Д. Срб., 126).

безверник м онај који не признаје веру у Бога, атеист(а). – Без-
вер ник се само у моментима може показати веран и храбар (Азб., 13).
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безвернички и безвернички, -а, -о који се односи на безвернике, 
тј. на оне који не прихватају веру у Бога, атеистички. –У Чешкој су 
после рата почела безверничка и безбожничка друштва (Дух. сав., 119).

безверство и безверство с в. безверје. – Ви сматрате безверство 
патентом искључиво словенских социјалиста? Бакуњина и истераних 
руских семинариста? (Бес., 16).

безвидан, -дна, -дно (обично одр.) који се не може (очима) виде-
ти. – Бог [је] невидљиви и безвидни, беспочетни и несоздани, проузро-
ковач свега што постоји (ОП, 271).

безгневан, -вна, -вно који је без гнева, смирен. – Био је необично 
кротак и безгневан [преп. Петар Коришки] (ОП, 399).

безгрешан, -шна, -шно који нема греха, праведан. – Безгрешан не 
умире. И ако умре безгрешник због туђих греха, оживеће (МНЈ, 94).

безгрешник м онај у коме нема греха, праведник. – Ако умре без-
грешник због туђих греха, оживеће (МНЈ, 94).

безгрешност, -ости ж особина онога који је без греха, праведност. 
– Безгрешност је здравље и снага, пуноћа здравља и снаге (МНЈ, 94).

безгробни, -бна, -бно (у им. служби, м) фиг. Исус Христос. – 
Ниједна од вас [мисли] неће се спасти из мога гроба, осим оне, што се 
везала за Безгробног, Неумирућег (МНЈ, 131).

бездетан, -тна, -тно који нема деце. – Помаже [преп. Стилијан] 
нарочито болесној деци и бездетним родитељима (ОП, 870). Бездетном 
Авраму било је сто година, а његовој жени Сари деведесет, када им је 
ангел саопштио, да ће идуће године родити сина Исака (ЈЧ, 109).

бездихан, -а, -о (рус. бездыханный) који не дише, беживотан. – 
Бездихани мртвац открио се као Животворац (Бес., 18).

бездна ж дубока провалија која се не може измерити, нити јој се 
дно може сагледати, бескрајна дубина, бездан. – фиг. Он [Достојевски] 
је знао унапред, да ће у души свакога човека наћи две бездне, као и у 
души Карамазових … бездну племенитог и бездну одвратног (НД, 15).

бездоман, -мна, -мно који је без дома, без куће, без скровишта. – 
Света душа … брине се где ће бездомни преноћити, како ће се гладни 
нахранити, чиме ли наги оденути? (ОП, 28).

безјезични, -а, -о в. бесловесан. – Господ, који се узалуд обраћао 
људима кроз људе, ево проговара у последње дане кроз безјезичне ства-
ри и елементе (Свеч., 89).

безмездан, -дна, -дно који не наплаћује своје услуге, бесплатан. 
– Беше Сампсон лекар милосрдан и безмездан, и даваше болесницима 
лекове и за тело и за душу (ОП, 454). Св. муч. Козма и Дамјан … [били 
су] безмездни лекари и чудотворци (ОП, 465).



203V. Речник

безмолвије с (рус. безмолвие) сткњ. укроћење језика, ћутање, 
тиховање. – Желећи [преп. Атанасије Атонски] још тешњег подвига он 
се пресели у Св. Гору на безмолвије (ОП, 476). Добро је и савршено 
безмолвије, но понегда је неопходно и општење с братијом (ОП, 839).

безмолвник м сткњ. онај који ћути, који не говори, који се заве-
товао на безмолвије. – Прича се и за св. Григорија Богослова, да је био 
безмолвник у време Часног Поста (ОП, 723). Очистити себе од злих и 
нечистих помисли … био је циљ свих великих подвижника, пешчерни-
ка, безмолвника (ОБЉ, 140).

безмолвно прил. сткњ. без говорења, ћутећи. – Тихо збори своју реч 
лопов; прељубник шапће; сластољубац често говори само погледима, боји 
се својих сопствених уста, да би безмолвно учинио свој грех (Јев., 151).

безмолствовање с сткњ. гл. им. од безмолствовати. – Ученик св. 
Нифонта [био је преп. муч. Макарије Солунски] … у време када се овај 
бавио на подвигу безмолствовања у Ватопеду (ОП, 671).

безмолствовати, -ујем несвр. не говорити, ћутати. – В. пример 
под безмолствовање.

безмужан, -жна, -жно који је без мужа. – Једна таква појава [чудо] 
јесте безмужно зачеће Господа Исуса Христа у утроби Пресвете Деве 
Марије (ОП, 218). Пре него што је објавио чудесно зачеће безмужне 
девице, архангел је објавио чудесно зачеће бездетне старице (ОП, 447). 
Безмужна девица Марија уплаши се од појаве ангела Божјега (ЈЧ, 109).

безнадежан и безнадежан, -жна, -жно (рус. безнадежный) који је 
без наде на опстанак, очајан, убог. – Учио их је [Сава] … да не враћају 
зло за зло, већ да деле своје одело и хлеб са безнадежнима, не презирући 
ни једног човека иако је незнатан (ЖСС, 114).

безнадежност и безнадежност, -ости ж немање никакве наде, 
очајање. – Приближујући се мрачном гробу, и не очекујући после смрти 
ништа друго осим казне Божје, ова његова безнадежност [о томе да је 
све таштина] била је природна (ЖСС, 16).

безочан, -чна, -чно безобзиран, свиреп. – Поставши муслимани, 
они [потурчењаци] су постали … Турцима фанатичнијим и безочнијим 
у борби с хришћанима и од самих стамболских Турака (ОЗЉ, 37).

безрадостан, -сна, -сно који је без радости. – Свет је безрадостан 
без вас. Кроз вас улази осмејак у робијашницу (МНЈ, 130).

безродица ж (у служби атрибутива у споју с именицом „грана“) 
која је без рода, без порода, безродна. – Визија четврта: старци и стари-
це | Исушена тела, гране безродице (Дух. лира, 64).



204 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

безропотни, -а, -о у којем нема роптања, гунђања, негодовања. – 
Манастир св. Саве Освештаног одликовао се особитом дисциплином, 
радом и безропотном послушношћу (ОП, 925).

безумље с стање, особина онога који је безуман, бесловесност, 
лудост. – Није ли очито безумље куповати овим кратковременим жи-
вотом вечну муку и погибао душевну? (ОП, 13). Ако завидиш грешни-
ку који јури за пролазним сенкама овога света, друг си му у безумљу 
(ОБЉ, 28).

безумник м безуман човек. – Безумник цео свет назива безумним, 
а себе умним (ОБЉ, 104).

беседништво с вештина лепог и убедљивог излагања мисли гово-
ром, говорништво, реторика. – Беседништво је уметност … Прави су 
уметници врло ретки, и прави беседници (Азб., 13).

бесилан, -лна, -лно [„безсилан“] који је без силе, немоћан. – О без-
силна браћо моја, положимо се на силу Божју, да би у ништавилу своме 
били силни (ОП, 290).

беславан, -вна, -вно који је без славе, који се није прославио, не-
славан. – Ко смрт сматра крајем мрачним, крајем беславним, | Тај и себе 
сматрат’ мора робом очајним (ОП, 239).

беславник м онај који је без славе, који се није прославио својим 
делима. – Свештеници моји, беславници моји, | Што вам језик славу 
Господњу не поји? (ОП, 14).

бесловесан, -сна, -сно који нема Слова (Логоса) у себи, који не 
изра жава мудрост, неразуман. – Созерцавам … како је бесловесан 
сваки човек који се удаљава од Христа, Слова Божијега, и у коме нема 
Христа (ОП, 12). Здравље теби, царе, и весеље, | Но где умни клања се 
безумном? | Где словесни слави, бесловесног? (ОП, 128).

бесловесност, -ости ж особина онога који је бесловесан, онога 
који не живи у вери по Христу (Слову Божјем), онога који није на путу 
обожења. – Зашто не роди Сина Мудрости, који би и теби давао свет-
лост и глас, него ми роди синове зла, који се дочепаше ума мога, и пла-
тише и теби тамом и бесловесношћу? (МНЈ, 75).

бесмртан, -тна, -тно (обично одр.) који није смртан, који не умире, 
који вечито траје. – Господе свети, крепки и бесмртни, који си нас од 
блата сазидао, и у блато душу живу удахнуо, не дај, Господе, да блато 
надвлада! (ОП, 31). Ми видимо овај свет материјални и пролазни, али ми 
гледамо на онај свет духовни и бесмртни (ОП, 40). Ко чезне за бесмртном 
ризом духа, зар ће плакати за хаљином и кошуљом од траве? (РП, 100).

бесмртников, -а, -о м који припада бесмртнику, тј. ономе  који је 
задобио живот вечни. – Намеравали [су непријатељи], да спуштањем 
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праха у низину спусте и дух Бесмртников са оне висине, много више од 
планине Ловћена, на коју је он заслужно узлетео (ОЗЉ, 46).

бесмртност ж стање, особина онога који је бесмртан, онога што 
је бесмртно. – Прикуј поглед твој на малену пећину, где малена девојка 
обитава … У њој ти и сада лежи сва преостала моћ, и ненаружена кра-
сота, и непродата бесмртност. Ван пећине, ван душе моје, где девојка 
рађа Бога, све је сан и пепео, заједно са тромим точковима тела (МНЈ, 
81). Ништа, господо, у свету што се не може легитимисати моралом и 
лепотом, не може прећи праг вечности и бесмртности (ОЗЉ, 42)

бесмрће с в. бесмртност. – Јуда … отпаде и заволе тамницу 
више него царски двор … и трулеж више него бесмрће (ОП, 17). Да ће 
праведници бити венчани бесмрћем, то нам је Господ … посведочио 
(ОП, 63). Ко је други уверио људе тако у бесмрће као крст Христов и 
васкрсење тела Христова? (ОП, 340). Зар Бог и душа и љубав и смрт 
и бесмрће нису важније ствари од политике за све нас, чак и за поли-
тичаре? (Бес., 96).

беснећи, -а, -е који бесни (о бури). – Побеснела олуја узбурка море 
и брод поста обична играчка беснеће буре (ЖСС, 124).

бесомучник м онај који испољава бес, јарост, помахнитао човек. 
– Светитељ Божји нареди демону, да одмах изађе из човека и остави 
овога на миру. Демон изађе, а бесомучник поста здрав и миран (ОП, 
105). Бесомучници су исцељивани Његовим именом (Бес., 19).

беспоредак, -тка м одсуство реда, поретка. – И кад се најгори 
међу људима уздигну на прва места а најбољи падну на последња, 
Он обрће тај беспоредак, те први постају последњи, а последњи први 
(Омил., 151).

беспочетан, -тна, -тно који нема почетка, који одувек постоји 
(о Богу). – Бог [је] невидљиви и безвидни, беспочетни и несоздани, 
проузроковач свега што постоји (ОП, 271). Бог је дух, неограничен, 
непроменљив, недостижан, вечан, беспочетан и бескрајан (ВС, 18).

беспутан, -тна, -тно који није на правом путу, заблудео, бестидан, 
грешан. – Ово је ре ч о женама раскошним и беспутним, о кћерима сион-
ским, које се погордише (ОП, 579). Тада се б еспутни син горко покаја, 
што је се одвојио од свога доброг оца (ИХ, 90).

беспутно прил. на беспутан начин, грешно. – Паде у очајање и 
поче живети беспутно и безаконо (ОП, 138).

беспутство с стање онога који је беспутан, заблуделост, греш-
ност. – Као један од главних узрока ропства и пропасти [пророк] на-
води сујетну раскош, духовно ништавило и беспутство жена (ОП, 579).
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бесребреник м онај који не узима мито, новац за помоћ другима; 
исп. безмездан. – Св. Теодота … [је] мајка свете браће Козме и Дамјана, 
бесребреника и чудотвораца (ОП, 11). Св. Пантелејмон призива се у мо-
литвама при водоосвећењу и јелеосвећењу (свештању масла) заједно са 
св. Ермолајем и осталим безсребреницима и чудотворцима (ОП, 538).

бестелесан, -сна, -сно који нема тела, бесплотан, нематеријалан 
(о Божјим анђелима). – Созерцавам Господа Исуса … као красоту чисто 
умног, бестелесног света ангела (ОП, 106). Логос створи небо и земљу, 
свет бестелесни и свет телесни (ЈЧ, 107). Анђели су бестелесни и бес-
мртни (ВС, 18).

бестидство с  стање, особина онога који је бестидан, немање сти-
да, бестидност, бесрамност. – Бестидство жене [је] најнеприроднији и 
најодвратнији призор у свету (ОП, 516). Сунце и месец стиде се вашег 
бестидства над мојом невестом (Свеч., 72). Ево, чујте, до какве гнусобе 
је било порасло то бестидство богозаборава и богомрскости (Омил., 185).

бестрасност, -ости ж одсуство страсти, чедност. – Вера, по-
слушност и незлобивост главне су одлике детиње душе. Уз то још до-
лази: бестрасност и радост (ОП, 79).

бестрастан, -сна, -сно који је без страсти, у коме нема страсти, 
кротак, миран. – Исидор блажени са собом се рво | Док бестрастан 
поста као сухо дрво (ОП, 342). Бестрастан и испуњен благодаћу Духа 
Светога Евменије засија светлошћу, која се не могаше сакрити (ОП, 
681).

бестрастије [„безстрастије“] с сткњ. одсуство страсти, душевна 
мирноћа, бестрашће. – Безстрастије то је земља обећана, | Безстрастна 
је душа Духом обасјана (ОП, 570).

бесциљан, -љна, -љно који је без одређеног циља, који нема сврхе, 
узалудан, бесмислен. – Зашто неки људи тако бесциљно ходе и толико 
бесциљних послова послују? Зато што не знају циљ свога живота нити 
мету свога путовања (ОБЉ, 66).

бешчасник [„бесчасник“] м онај који је некога обешчастио. 
– У Црној Гори светило се једно племе другоме због увреде, због 
обешчашћења. Бесчасник и увредитељ морао је крвљу својом опрати 
дело своје (РЊ, 190).

бешчашће с немање части, нечасност. – Са шумом и бешчашћем 
погибоше бучни јеретици (ОП, 629).

бешчестан, -сна, -сно сткњ. бешчастан, недоличан, нечастан. – 
Иродијада … узе његову главу и закопа је на неком скривеном и беш-
чесном месту, дубоко у земљу (ОП, 138).
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бешчестити, -им несвр. сткњ. наносити срамоту, бешчастити. 
– Узалуд људи убијају, кад Господ оживљује: и узалуд бешчесте, кога 
Господ прославља (ОП, 812).

бешчешће с сткњ. оно што бешчасти, што наноси срамоту; исп. 
бешчашће. – Страхујући од бешчешћа св. Харитина помоли се Богу, 
да јој прими душу пре него би они развратници оскврнили њено тело 
девојачко (ОП, 728).

бешчинство с стање онога који нема части ни морала. – 
Богатство ће му [ономе ко му робује] лако отворити капије свих осталих 
греха и порока: пијанства, картања, блуда, прељубе, и свих бешчинста-
ва (Омил., 114).

бешчислен, -а, -о [„бесчислен“] (рус. бесчисленный) безбројан. – 
Боже праведних отаца и матера наших и бесчислених мученика српских, 
милостиво нас услиши (Добр., 124). У бешчисленим миријадама и 
миријадама они [анђели] стоје око престола вечне славе (Теод., 66).

бивши, -а, -е који припада прошлости, пређашњи, негдашњи. – Да 
остављамо зло иза леђа, у сенци, у понору заборава, у тами бившега, а 
ми из године у годину, из дана у дан, да се пружамо ка добру (ОП, 11).

битност, -ости ж главна, основна вредност нечега, суштина. – 
Битност је светиња, те чим се изнесе на пазар, да се продаје и купује, 
она оставља и купца и продавца и удаљава се подједнако од обојих 
(МНЈ, 80).

благи, -а, -о милостиви (о Богу). – Свет овај није сам од себе … 
него је он од јединога благога Бога (ОП, 885).

благовање с гл. им. од благовати. ― Машта људска и жудња за 
земаљским царовањем и благовањем колевка су обеју заблуда (Жет. 
Госп., 36).

благовати, благујем несвр. сакупљати, гомилати благо; 
наслађивати се, уживати. – В. пример под благовање.

благоверан и благоверан, -рна, -рно ист. правоверан (у титули 
старих владара). – Све краљеве благоверне, | Све њих пусти нека прођу 
| И пред лице моје дођу (Дух. лира, 34).

благовесник м  сткњ. гласник вести о Спаситељу и његовом учењу 
(о рођењу, о васкрсењу). – Св. Архангел Гаврил. Благовесник ваплоћења 
Сина Божјега. Он је један од седам великих ангела што предстоје пре-
столу Божјем (ОП, 218). [Андреја Првозвани] … је апостол и благо-
весник и пророк и пастир и учитељ (Еф. 4, 11) (ОП, 881). Архангел 
Гаврил први је благовесник спасења људског, или чуда Божјег (Омил., 
5). Новозаветни благовесници одбацују сваку важност обрезању теле-
сном изузев сликовитог или символичног (Дух. сав., 114).
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благовест ж откровење, дар Божји. – Зашто реч Христа није 
могла да стане у старешине јеврејске? Зато што су они били потпуно 
испуњени злобом, те у њима није било места за божанско семе, за бо-
жанску благовест (ОП, 99).

Благовести ж мн. хришћански празник који се светкује 25. марта 
по црквеном, јулијанском календару, а 7. априла по грегоријанском ка-
лендару у знак сећања на догађај када је Богородица примила „благу 
вест“ о безгрешном зачећу. – Велики свечани дани Пресвете Дјеве … 
су Рођење Пресвете Дјеве, Ваведење, Благовести и Успеније (ВС, 76).

благовеститељ м зас т. гласник радосних вести, благовесник. 
– Он [св. Гаврил] је благовеститељ тајни Божјих, нарочито тајне 
боговаплоћења, и свих осталих тајни (ОП, 822).

благовестити, -овестим свр. известити, објавити наступање ра-
досног догађаја, открити. – Надедоше му име Исус како је и благове-
стио архангел Гаврил Пресветој Деви (ОП, 9).

благовешће с наговештај нечега што треба да наступи. – 
Гаврилова је служба благовешће спасења људског (ОП, 218).

благовјестије с сткњ. в. благовешће. – Апостол Филип јављаше 
благовјестије Христово у Самарији са убедљивошћу речи и силом чу-
деса (Диван, 93).

благоволети, -оволим свр. сткњ. прићи добротом, благоизволети. 
– Сав труд мој, и зној мој, жртва је Теби. Ако је ти не благоволиш при-
мити, бићу као пењач уз планину, затрпан снегом на врх планине (МНЈ, 
131). Милост Божја тако благоволи, | Да се сваки покајник прихвати, | 
Да се сваком покајнику прости (ОП, 154). Када Бог благоволи испунити 
обећање Своје изгнаном Адаму и пророцима, јави се велики Архангел 
Гаврил у одаји Пресвете Деве (ОП, 216).

благовољење [„благоволење“] с добра воља, благонаклоност. – 
Би уклоњен са Сабора и од архијерејске службе све док се неколици-
ни првих архијереја на Сабору не јави сам Господ Христос и Пресвета 
Богородица и не објавише Своје благоволење према Николају (ОП, 
897). Она [Јелисавета] зна само један скроман и дирљив разлог Божјег 
благоволења према њој: тако ми учини Господ у дане ове, вели она, да 
скине срамоту моју међу људима (Омил., 7).

благогласно прил. пријатно, милозвучно, складно, хармонично. – 
Твој цео живот биће као песма, која ће се благогласно слагати са песмом 
браће твоје (ОН, 113).

благодарност, -ости ж захвалност. – Сви људи долазе Богу да 
ишту или да му благодаре за дано, при чем и ова благодарност није 
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друго до искање, да се дано одржи и умножи (РЊ, 172). Благодарност за 
гостољубље не мање је дужност и обавеза за хришћане (ОП, 505).

благодарствен, -а, -о сткњ. који се односи на благодарење, благо-
даран. – Св. Амвросије … је саставио и познату благодарствену песму: 
Тебе Бога хвалим (ОП, 900).

благодат ж благослов Божји; дар Божји, милост Божја која се 
излива на људе. – Кад год смо ван благодати Божје, ми смо и ван себе, и 
сравњени са благодатном природом својом ми се не налазимо у бољем 
стању него један сумашедши у сравњењу са такозваним здравим чо-
веком (ОП, 147). Проживе [преп. муч. Евдокија] у манастиру педесет 
шест година, и удостоји се пред Богом да јој Бог даде толику благодат, 
те и мртве васкрсаваше (ОП, 153). Да се ослободи греховних страсти 
помогла је светом Емилијану помисао на смрт и, разуме се, благодат 
Божја (ОП, 170). Господе, ти знаш, да су људи месо и крв; опрости им 
грехе, и излиј благодат Твоју на све! (ОП, 104). Благодат је пуноћа и 
обиље, и зато даје не бележећи у рабош, и опет даје и не узима натраг 
(НБПГ, 44). Божја благодат, то су они Божији дарови, које Бог Отац даје 
кроз Светога Духа, а по заслугама Сина (ВС, 39).

благодатан, -тна, -тно добар, благородан, пун врлина. – Само је 
благодатан човек природан човек, тј. човек више, непокварене природе, 
којом влада и управља благодат Божја (ОБЉ, 8).

благодјејање с сткњ. добро и племенито дело, доброчин-
ство. – Свети Оци, стубови Цркве васељенске, знали [су] објаснити 
човекољубљем Божјим и напасти исто онако као и благодјејања, и 
несрећу исто онако као и срећу (ОП, 351).

благодушно прил. на благодушан начин, доброћудно, без роптања, 
великодушно. – О красни плоде благодушно поднесене напасти! Напаст 
нам се даје за добру духовну трговину, а ми пропуштамо прилику остајући 
празни на пазару! (ОП, 451). Велике скорби и беде претрпео је као митро-
полит [св. Кипријан кијевски], но све је поднео благодушно (ОП, 676).

благодушност, -ости ж благост, доброта,  доброћудност, пи-
то мост. – Својом мудрошћу и подвигом … трпељивошћу и благо-
душношћу превасходио је Стефан не само све монахе у манастиру него 
и сав Цариград (ОП, 829).

благозвучност, -ости ж милозвучност, мелодичност. – Неки анге-
ли Твоји даду благозвучности моме јеку, и изнесу га преда Те, љубави 
моја (МНЈ, 148).

благоизволети, -изволим свр. указати нарочито уважење (пре-
ма некоме или нечему); показати доброту, изволети. – Био је рибар, и 
најпре се звао Симеоном, но Господ је благоизволео назвати га Кифом, 
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или Петром (ОП, 459). „Отац је благоизволео | Да Реч постане тело, | И 
да Дјева роди | Оваплоћенога Бога (ВС, 86). Кад Дух Божји благоизволи 
ући у срце човеково, Он бива живим и снажним сведоком свега што 
Христос рече и учини (ОБЉ, 135).

благолепан, -пна, -пно [„благољепан“] веома леп, складан. – Беше 
Дева украшена царским благољепним одећама и украсима, како и при-
личи кћери царевој, невести Божјој (ОП, 856).

благомир м пријатна тишина, спокој. – Окади жртву моју благо-
миром светитељске молитве, и не одбаци је, Тросунчани Владико све-
това (МНЈ, 147).

благообразaн, -зна, -зно 1. диван, прекрасан. – У сну му се јави 
Господ у виду човека благообразна, сјајнијег од сунца, са крстом на 
глави својој (ОП, 695). 2. добар, праведан, честит. – Благообразни 
Јосиф … је скинуо тело Христово с крста, заједно с Никодимом, и 
положио га у своју гробницу (ОП, 548). Рођен [је Св. Пророк Самуил] 
… у месту Рамату, или Ариматеји где се доцније родио и благообразни 
Јосиф (ОП, 602).

благоразуман, -мна, -мно мудар, разуман, разборит, трезвен. – 
Нека им да Бог да се истински покају. А ви будите у томе благоразумни, 
и не сматрајте их за непријатеље (II Сол. 3, 15) (ОП, 136). Благоразуман 
човек пашти се, да својим греховним примером не саблазни ма кога и 
не наведе на грех (ОП, 343).

благоразумност, -ости ж мудрост, увиђавност. – Св. Амвросије 
по хва љује … благоразумност рано упокојеног цара Валентинијана (ОП, 
343).

благородан, -дна, -дно племенит, душеван. – Брига за добро 
свих људи! Та брига је испуњавала узвишени дух и благородно срце 
светих апостола (ОП, 463). Из борбе са самим собом човек је изишао 
узвишенији и благороднији (ОБЉ, 14).

благородство с особина онога који је благородан, племенитост, ду-
шевност. – У Русији је било толико ратне славе … толико благородства 
… да је Волтер … говорио, и не у шали: сад почиње да долази светлост 
свету са Севера (Д. Срб., 70). Дивни у благородству [били су св. муч. 
Алфеј, Филаделф и Кирин], силни у вери (ОП, 332). Ако желиш благо-
родства, говорио је он [св. Јован Милостиви], не тражи га у крви него у 
добродетељи (ОП, 832). У Његову логику стаје сва вечност и све благо-
родство времена, па ће се, ако желите, наћи места и за вас (ОБЉ, 136).

благосиљати, -осиљам несвр. изливати своју милост на некога, 
давати благослов. – Ја их благосиљам [непријатеље своје], и не ку-
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нем… Само онај мрзи непријатеље, ко не зна, да непријатељи нису 
непријатељи но сурови пријатељи (МНЈ, 111).

благослов, -ова м милост која долази од Бога. – Имали смо шко-
лу без вере, политику без поштења, војску без родољубља, државу без 
Божјег благослова (КТП, 5). Христос [је] својим присуством и бла-
гословом, онда и заувек, ставио [печат] на ту божанску тајну [брак] 
сједињења два бића у једно (ЈЧ, 147).

благословен, -ена, -ено испуњен благословом. – О Господе бла-
гословени, отвори нам вид духовни, да бисмо видели сву неизмерну 
дубину љубави Твоје (ОП, 409). Ми поштујемо иконе као благословене 
представе јединог живог Бога, Његових анђела, светитеља и мученика, 
који су наши пријатељи и посредници (ВС, 52). Продужи кајати се ... И 
бићеш благословена и Богу угодна и славна (Кас., 27).

благословитељ м онај који даје благослов (о Христу). – Шта је то 
српски национализам? … То је брак, коме је Христос благословитељ 
(Патр., 133).

благословити, -гословим свр. 1. знаком крста призвати милост 
Божју на некога. – Благословивши народ, Сава се укрца у лађу и окрену 
лицем према Јерусалиму (ЖСС, 106). 2. дати, пружити благослов (о 
родитељима). – Изљубише га [родитељи] и благословише без иједне 
сумње (ЖСС, 15). 3. излити милост (о Богу). – Он је знао унапред за ову 
жељу нашу [да осетимо љубав Христову коју су осећали апостоли], и 
унапред је испунио благословивши хлеб и вино да нам буду место тела 
и крви (Дух. сав., 135).

Изр. Бог те благословио! каже се некоме у знак одобравања, 
прихватања нечега, захвалности и сл. – Бог те благословио и ја те 
благосиљам (ЖСС, 40).

благосрдан, -дна, -дно у великој мери, веома благ, мио (о Господу). 
– О, Господе благо  срдни, који си се смиловао Мисиру … просвети и нас 
(ОП, 604).

благост, -ости ж племенитост, доброта. – У тами незнабоштва 
св. Вукол светљаше као јасна свећа. Одликовао се свима врлинама, а 
нарочито благошћу и кротошћу (ОП, 94).

благостиња ж в. благост. – Све чувене благостињом, | Све њих 
пусти, то су моји, | Моји од кад свет постоји (Дух. лира, 34).

благостројност, -ости ж поредак, хармонија. – Православна Црква 
учећи људе савршеној љубави, учи их у исто време и савршеној послуш-
ности, из које проистиче ред и благостројност међу вернима (ОП, 27).

благотворан, -рна, -рно који повољно делује, који крепи, окрепљује. 
– Никаква створена твар у природи не може својом сопственом силом 
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бити од ма какве користи човеку, а да живи Бог није свестан да је то 
Његова благотворна сила што од Њега излази (Омил., 253).

благотворно прил. на благотворан начин, тако да лечи, крепи. – 
Трагедија може исто толико да притискује и гњечи дух … колико, с дру-
ге стране, може и благотворно да утиче на човека (ОБЉ, 124).

благоукрашавати, -ашавам несвр. чинити красним некога (о 
достојанству). – Њега [свештеника] благоукрашава … достојанство 
[свих свештеника од времена апостолског до данас] (ОП, 384).

благоухан, -а, -о који пријатно мирише. – Благоухани божански 
мирис гуши га [демона] и раслабљава до крајње изнемоглости (ОП, 
132). Када се упокојио, из његовог гроба кроз 40 дана исходио је диван и 
благоухан мирис (ОП, 135). Тело Стеваново би откопано и нађено цело 
и испуњено благоуханим мирисом (ОП, 741).

благоуханије с сткњ. в. благоухање. – Усред пожара мошти овога 
светитеља не сагореше, него напротив, почеше после тога пројављивати 
целебну силу и испуштати дивно благоуханије (ОП, 814).

благоухање с пријатан мирис. – А када светитељ испусти своју 
душу, сва одаја испуни се дивним благоухањем (ОП, 479). Свети 
Дионисије Ареопагит описује … неописано неко благоухање, које он 
осети у присуству Св. Богородице, када ју посети у Јерусалиму (ОП, 
655).

благочестив, -а, -о побожан, богоугодан. – Благочестива мајка 
Ефросинија прорече своме сину мученичку смрт (ОП, 61). Добра и 
благочестива Јована не могаше трпети, да глава Божјега човека оста-
не на месту бешчесноме (ОП, 138). Благочестиви цареви хришћански 
сматрају свете људе у својој држави највећим благословом Божјим 
(ОБЉ, 107).

благочешће с дубока оданост вери, побожност. – Атанасије 
[Велики] се прослави својом ученошћу, благочешћем и ревношћу за 
Православље (ОП, 49). Св. Партеније еп. Лампсакијски … храмове 
идоло поклоничке затвори, многе цркве сагради, и благочешће утврди 
(ОП, 97).

благочиније с сткњ. поредак, уређење (обично у цркви), благочиње. 
– Зар не видите, какво благочиније влада на олимпијским играма (не-
знабожачким), када распоредитељ пролази по игралишту (ОП, 144).

блажени и блажени, -а, -о цркв. савршен у вери, богоугодан. – Када 
блажени Александар патријарх лежаше на самртној постељи, питаху га 
ожалошћени верни, кога оставља после себе за архипастира стаду сло-
весном Христовом (ОП, 816).



213V. Речник

блаженопочивши, -а, -е цркв. умрли, покојни (о знаменитим 
црквеним личностима). – Није овај тренутак намењен опширном 
описивању свих оних борби за народ и веру, које испуњавају сав живот 
Блаженопочившег Патријарха него молитви за душу његову (ОЗЉ, 77).

блаженство и блаженство с рај. – Преисторији припада стварање 
човека, његово кратко блаженство и пад греховни (РЊ, 87).

блажити1, блажим несвр. 1. давати превасходство, подстицати. 
– Господ не блажи знање него извршивање. Он не каже апостолима: 
благо вама кад ово знате (ОП, 155). 2. призивати к себи, намамљивати. 
– Заблудела деца с тугом Оца траже, | Туђини их зову и сластима блаже 
(ОП, 69).

блажити2, блажим несвр. ублажавати (муке, боли), умиривати. – 
Највише нека вам блажи муке Првенац у страдању, сам распет Господ 
наш (ОП, 504).

ближњи и ближњи, -а, -е (у им. служби, м) човек (поред нас са-
мих), рођак у Христу. – Укрепи нас силом Духа Твога Светога, да се 
можемо држати спасоносног прописа Твога о посту и молитви, ради 
спасења нашега и наших ближњих (ОП, 132). Кад ме моји ближњи | 
Стану оговарат’ | Учио ме старац | С Богом разговарат’ (Дух. лира, 17). 
Из тога сродства [човека са Творцем и човека са човеком] рађа се љубав 
према Богу и љубав према ближњим (Теод., 154).

блуд м неприродно полно општење; полна распуштеност, раз-
врат, сладострашће. – Од блуда до убиства није далеко (ОП, 161). Који 
су плодови блуда? Пропадање тела и душе, самообмана, одвратне боле-
сти, душевна узнемиреност, несрећа, болесна и саката деца, очајање и 
на крају лудило (ВС, 57).

блудан, -дна, -дно који се одао блуду, развратан. – Да би понизи-
ли Григорија, они нађу и пошаљу једну блудну жену, да изведе њихову 
злобну замисао (ОП, 847).

блудећи, -а, -е који блуди. – Зарадовала би се ти, душо моја, међу 
блудећим душама земаљским (МНЈ, 75).

блудилиште с место где се проводи блуд. – Зли судија нареди, да 
је воде у блудилиште, да је оскврне (ОП, 916).

блудити, -им несвр. живети блудно, блудничити; исп. блудећи.
блудник м развратник, похотљивац. – Обично су блудници вели-

ки тирани. Султан Мухамед нареди Синан-паши да једном заувек угу-
ши побуну код Срба, не бирајући средства (ЖСС, 151). Рече ангел, да 
тај човек беше велики и непокајани грешник: лажљивац, човекомрзац, 
тврдица, кривоклетник и блудник (ОП, 723).
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блудодејство с склоност ка блуду. – Свако идолопоклонство ве-
лики пророци називају прељубодејством и блудодејством (Јерем. гл. 3; 
Језек. гл. 23. 37) (Омил., 190).

Бог, Бога м 1. онај који је створио свет и који њиме управља, 
Сведржитељ, Творац. – Бог се јавља у природи без престанка … као 
најактивнији устројитељ и декоратор свечаности (РЊ, 117). Црна Гора, 
истина, није равна и глатка и плодна као друге земље, као Холандија, 
рецимо. Но зар Бог бира и цени својину по плодности, као људи? (ОЗЉ, 
33). Нашег непријатеља помажу многе земаљске велике силе, нама ће 
помоћи Бог (ИГИС, 19). Ко се осећа зависан од Бога, тај се осећа неза-
висан од свега осталога (ИГИС, 49). фиг. Сувише је Бог тешка храна, те 
људи радије прибегавају храни животињској (НБПГ, 27). 2. (бог) у незна-
божачким религијама један од богова, божанство, идол. – Молитвом 
[свешт. муч. Мокије је] сокрушио кип бога Диониса, чиме неке од не-
знабожаца огорчи против себе (ОП, 335).

богатољубац, -пца м онај који љуби богате. – Он није само 
Сиротољубац нити Богатољубац, него Човекољубац (ЈЧ, 120).

богатство с 1. духовно благо. – У Христу је правда, и љубав пре-
слатка, | У Христу богатство, живот без престанка (Дух. лира, 85). 2. 
земаљско благо. – Што веће богатство сабирате, то сте жалоснији, што 
више знања трпате у себе, то сте мање радосни (Бес., 109). Сава … упо-
зораваше богаташе да се не ослањају сувише на пролазно богатство, 
већ да „обогате себе добрим делима“, особито дарежљивошћу према 
сиромасима (ЖСС, 114).

Изр. богатство духа стање препотентности, обезбожења сопстве-
не личности; исп. сиромаштво духа. – Мораш да бираш између гордо-
сти и смирења – богатства и сиромаштва духа. Прво значи – бунтовно 
рушење, а друго – тихо изграђивање (Аг. црк., 127).

богобојажљив, -а, -о који се боји Бога, побожан. – Јевстатије, 
архиеп. српски … рођен [је] у Будимљанској жупи од родитеља 
богобојажљивих (ОП, 15). Смрт, која је страшна свакоме и која ужасава 
смртне, представља се као пир богобојажљивоме (Јев., 148).

богоборан, -рна, -рно који је устао против Бога, који не признаје 
Бога и његов поредак, антихристовски, безбожнички. – Када је 
Господар дошао и зацарио се у душама Мисираца, храмови и идоли 
су заувек пали. Исто тако и с непослушним и богоборним Јеврејима: 
Навуходоносор, слуга, одвео их је у ропство на 70 година, а увређени 
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Господар расуо их је по свему свету, где се у расулу и данас налазе (ОП, 
346). Богоборни дух, отац сваке лажи, куша ме сладостима земаљским 
(Јев., 81).

богоборац, -рца м онај који се бори против Бога, који се проти-
ви Богу, безбожник. –Тако како сад живе богопротивници и богоборци 
живљаху сви људи пре Христовог доласка (ОП, 820).

богоборство с борба против Бога. – Постоји један преступ против 
љубави, тежак као блуд и прељуба и тежи. То је богоборство лицемер-
них старешина народних, који језиком изјављују љубав према народу, а 
у души презиру народ (ОБЉ, 58).

боговаплоћење с цркв. 1. појава Бога у човечијем облику (у виду 
Христа Богочовека). – Он [св. Гаврил] је благовеститељ тајни Божјих, 
нарочито тајне боговаплоћења, и свих осталих тајни (ОП, 822). 2. из-
мена човечје природе прихватањем Божјих особина, обожење. – Само 
Христос има право знање … о човековом греху и паду и о његовом 
спасењу кроз боговаплоћење (ВС, 7).

боговенчан, -а, -о који је примио венац славе. – Прокопије учаше 
[жене] вери Христовој а нарочито томе како ће примити венац муче-
нички. Зато се у чину венчања брачних помиње св. Прокопије, поред 
боговенчаног цара Константина и Јелене (ОП, 485).

боговидац, -вица м онај који је телесним или духовним очима видео 
Бога. – О Боже кроткога Јакова, Израиља, просвећеног Боговидца, помо-
зимо да одржимо достојанство своје човечанско, достојанство боговидца, 
и да у сваком дану и часу познајемо и признајемо с благодарношћу Тебе 
као Господара свога и Хранитеља свога (ОП, 558). Небеса казују славу 
Божију, и дела руку Његових гласи свод небески. Дан дану казује, и ноћ 
ноћи јавља (Пс. 19, 1–4). Тако говори боговидац и Богопојац (Омил., 125).

богодухновен, -а, -о сткњ. од Бога надахнут. – У младости [преп. 
Дије] би настављен од богодухновених мужева монашком животу и 
подвигу (ОП, 516). Поклонимо се, браћо, Исаији, чија богодухновена 
уста прорекоше Спаситеља и спасење наше (ОП, 633).

богозаборав м заборав Бога, губитак вере. – Ми бисмо, без наро-
читих чудеса Божјих, пали у очајање и Богозаборав (ОП, 694).

богоиздајник м онај који је издао, одрекао се Бога (о Јуди). – Један 
од дванаест апостола био је богоиздајник (Теод., 94).

богоиздајство с чин издаје Бога. – О, да страшне казне за [Јудино] 
богоиздајство! (ОП, 364).
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богоипостасни, -а, -о који се односи на Божију ипостас, на 
Божије лице. – Матија апостол о Христу збораше …| Он је Слово Божје, 
Богоипостасно (ОП, 572).

Богојављење с празник који се светкује 6. јануара по црквеном, 
јулијанском, а 19. јануара по грегоријанском календару као дан када се 
Бог јавио приликом Христовог крштења на Јордану. – Замислите Божић 
и Богојављење, па Велики Петак и Васкрс, па Вазнесење и Тројичин 
дан, и Преображење и Крстов дан. Све је окићено красним обичајима 
као лепо изаткани ћилим (Теод., 90).

боголикост, -ости ж одраз Бога и његових дела. – Они [Срби] хоће 
Библију, која чини добра и науку која помаже оштроумност, и уметност 
која остварује боголикост (Д. Срб., 100).

богољуб и богољуб м онај који љуби, воли, поштује Бога. – 
Говорим не само о јеванђелској и општој црквеној историји, него и о 
историји … свих великих богољуба, који својим благом подизаху за-
дужбине по земљи својој и туђој (Бес., 20).

богољубив, -а, -о који је испуњен љубављу према Богу, побожан. 
– Св. муч. Мирон презвитер … по нарави благ и кротак, богољубив и 
човекољубив (ОП, 593). Добар плод је богољубиво срце, а зао плод је 
самољубиво срце (ОБЉ, 88).

богољубитељ м онај који Бога љуби, који Бога поштује. – Ти, слав-
ни кнеже, убројан си у ред … просвећених богољубитеља (Цар. зав., 152). 

богољубље и богољубље (богољубље) с љубав према Богу, по-
божност, бого љу бивост. – Созерцавам Господа Исуса … за греш-
ничко самољубље, тј. за развраћено срце људско, које не прима у себе 
ни богољубља ни човекољубља (ОП, 139). У име Оца небеснога он 
објављује братство људи, и у име богољубља братољубље (РП, 104).

Богомајка ж Богородица. – Када су сви други били оставили рас-
петога Господа, Јован је са св. Богомајком остао под Крстом (ОП, 703).

Богоматер и Богоматера ж в. Богомајка. – „Пречисту Богоматер 
ако ко не штује и не исповеда и њој се не клања, да буде проклет и овога 
и онога века“ (ОП, 268). Удари [иконоборац] … штапом по икони и по-
квари десно око на лику Богоматере (ОП, 746).

Богомати ж в. Богомајка. – Ко би се и приближно могао сравни-
ти с Господом у стрпљивом подношењу страдања на земљи тако као 
Пресвета Богомати Његова? (ОП, 961).

богомислије с сткњ. промишљање о Богу, молитвена посвећеност, 
преданост Богу. – Испуњавао је све дане и ноћи молитвом, унутрашњим 
богомислијем, созерцањем и трудом телесним (ОП, 54). Великим 



217V. Речник

уздржањем, молитвом и богомислијем достигао [је преп. Лаврентије пе-
черски] висок степен савршенства (ОП, 76). Св. Версонуфије … дости-
гао је био кроз богомислије и молитву необичну  чистоту и прозорљивост 
(ОП, 96). Зашто се [Господ] преобрази на гори а не у долини? Да би нас 
научио двема врлинама: трудољубљу и богомислију (ОП, 564).

богомоља ж место верског обреда, црква. – Трудио [се] да његова 
кућа тишине буде стална богомоља везана за Хиландар, али ипак неза-
висна (ЖСС, 44).

богомољац, -мољца и богомољац, -љца м 1. онај који се много 
моли Богу, побожан човек. – Појавили су се у народу људи и групе 
људи, које су други прозвали богомољцима (Бес., 121).  2. припадник 
богомољачког покрета зачетог између два светска рата. – Сматрам 
за дужност … да кажем новој генерацији српској ко су били и шта јесу 
српски богомољци (Диван, 5).

богомољачки, -а, -о који се односи на богомољце, припаднике 
богомољачког покрета.

Изр. богомољачки покрет ист. добровољно удружење верника Српске 
православне цркве између два рата, основано с циљем да заустави 
опадање интересовања за веру услед утицаја грађанских и атеистич-
ких идеологија и секти. – Међу барјацима видимо и крстати барјак на-
родног богомољачког покрета (Есеји, 79). Православни Богомољачки 
покрет у Југославији после Првог светског рата па све до наших дана 
представља читаву једну духовну епопеју, која још није завршена 
(Диван, 5).

богомољни, -а, -о који се много Богу моли, побожан. – Поклони 
[командир] једног коња богомољном муслиману (Дух. сав., 25).

богомољство с мољење Богу. – Зачудио би се Господ силној вери 
многих шумадијских сељака и радника, који осташе верни и благодарни 
Богу Живоме, и истакоше богомољство, покајање, ишчишћење душе од 
греховне проказе (Јев., 108).

богомржња ж мржња према Богу. – Против [Сатанине] богомржње 
[борбу треба водити] богољубљем и човекољубљем (ОБЉ, 105).

богомрзак, -рска, -рско који је противан Богу, нечовечан. – Наша 
мајка планета … пресићена богомрских дела, оскрвњена крвљу … она 
на последњем суду неће имати ни једнога заступника (РЊ, 103).

богомрзац, -сца м ђаво, непомјаник. – И тако се Син Божји крсти 
водом и Духом … да би унапред скрушио главу Змија богомрсца и чо-
векомрсца (ЈЧ, 134).
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богомудро прил. с мудрошћу која је Богом дана. – Молитву, као ме-
тод живота, молитву, као метод мишљења, имају духоносни Оци наши; 
зато Богомудро, кротко, молитвено мисле они о Св. Богородици и гово-
ре о Њој (Бес., 43).

Богоневеста ж цркв. додатак уз име Пресвете Дјеве. – Из оно 
мало речи Пресвете Деве Богоневесте што је записано у Јеванђељу ово 
је једна драгоцена поука (ОП, 958).

богоносац, -сца м онај који има у себи Бога, који живи и дела бого-
угодно. – Као облак од сухог дима … кога висински ветрови свемоћно 
расипају у ништа, заиста, такав је и сав онај свет без богоносаца (МНЈ, 
128).

богоносни, -а, -о који је предан Богу, врло побожан. – Овај бо-
гоносни и велики Отац Цркве рођен би у Галати Пафлагонијској (ОП, 
182).

богообразан, -зна, -зно саздан по образу Божијем (о души). – Главни 
дар који је Бог даровао човеку јесте богообразна душа (Омил., 323).

богоодрицатељ м онај који се одриче Бога, богоодступник, бого-
отпадник. – Вера Христова спасава људе. Благочешће међу богохул-
ницима и богоодрицатељима! (ОП, 205). Гледаће [онај који служи бо-
гатству] с презрењем на закон Божји и Цркву Божју, и убрзо ће постати 
крајњи богохулник и богоодрицатељ (Омил., 114).

богоодступни, -а, -о који се противи, опире Богу и његовој вољи. 
– Када овај богоодступни цар пође у рат на Персијанце, заустави се у 
Антиохији (ОП, 771).

богоодступник м отпадник (од вере, учења и сл.), апостат. – 
Јосафат [се] здружи са богоодступником царем Ахавом, и за мало не 
погибе (ОП, 693).

богоодступнички, -а, -о који се односи на богоодступнике, апо-
стате и њихова дела. – Некад су басне јеретичке досађивале Цркви 
Божијој а сада јој досађују басне богоодступничке (ОП, 21).

богоодступништво с особина богоодступника, онога који се окре-
нуо против Бога, који је одступио од његовог учења. – Созерцавам 
страшно богоодступништво Соломоново и казну Божју (ОП, 663).

богоотпадник м онај који се одрекао Бога, апостат. – И међу 
Србима било је тешких злотвора …, а у новије време и јавних богоот-
падника и безвераца (Теод., 94).

богоотпадништво с отпадништво, отуђење од Бога. – И то [по-
хота] је богоотпадништво – и то најизразитије – и губљење себе до ниш-
та (Омил., 190). Грехом богоотпадништва проузроковали су људи ову 
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кризу, и Бог ју је попустио, да би људе пробудио, освестио, одуховио и 
к Себи повратио (МП, 33).

богоподобан, -бна, -бно подобан, одан Богу. – „Поренут бого-
подобном топлом љубављу он никако није желео бити спасен сам без 
браће своје“ (Омил., 201).

богопознање с спознање Бога. – Дамаскин присвоји седам ни-
жих знања | И до осмог дође, до богопознања (ОП, 103). На самом 
себи он [човек] има два начина богопознања: богопознање по телу и 
богопознање по духу (ОБЉ, 11).

богопослушност, -ости ж особина онога који је послушан Богу. 
– Смирена богопослушност пак требала је бити сталним регулатором 
слободе човекове (Омил., 22).

богопоуздање с чврста вера у Бога. – Симониду јетку [Стефан 
Дечански] победи ћутањем, | А Шишмана цара богопоуздањем (ОП, 
830).

богопреданост, -ости ж особина онога који је предан, одан Богу 
и његовој вољи. – Какву дивну и готово надчовечанску истрајност 
показује Аврам у вери у Бога! … апостоли у богопреданости и у 
христољубљу! (Омил., 212)

богопротиван, -вна, -вно који је противан Богу, нечовечан, бо-
гомрзак. – Треба се, дакле прво испразнити од свега богопротивнога, 
тј. од свега онога што смета да се у нама настани светлост богопознања 
(ОП, 99). Богопротивни Латини напали [су] на ову Гору … и већ се на-
ходе близу (ОП, 744). Докле год човечју душу испуњавају богопротивне 
мисли, богопротивни осећаји и богопротивна хотења, дотле човек уоп-
ште не може да слуша ни да прима речи о Богу (ОБЉ, 8).

богопротивник м в. богомрзац. –Тако како сад живе богопротив-
ници и богоборци живљаху сви људи пре Христовог долас ка (ОП, 820).

богоразмишљање с гл. им. од богоразмишљати. – Пресвета Дева 
продужи живети … у богоразмишљању, посту и ручном раду (ОП, 216). 
Ноћ [је] за плач и молитву и покајање и богоразмишљање (ОП, 751).

богоразмишљати, -размишљам несвр. молитвено размишљати, 
сагледавати, созерцавати Бога. – В. пример под богоразмишљање.

Богородица ж цркв. (често у споју с придевом „пресвета“) мајка 
Божја. – Пун благодати Божје он [преп. Атанасије Атонски] се удостојио 
видети Пресвету Богородицу, која чудотворно изведе воду из стене и 
обећа му бити заувек икономиса (игуманија) манастира (ОП, 476).
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Изр. Богородице Дјево назив једне од најпознатијих молитава 
Богородици. – Кад год би сат откуцавао часове он је устајао на молитву 
и читао „Богородице Дјево, радујсја“ (ОП, 794).

богослов м 1. стручњак за богословље, теолог. – ир. Тешко је препи-
рати се са замрзлим мозговима јеретичких богослова и са јудаизираним 
философима Запада (Теод., 179). 2. епитет уз имена светитеља: светог 
Григорија Богослова, преподобног Симеона Новог Богослова и светог 
апостола и јеванђелиста Јована Богослова (ОП, 66; 182; 702).

богословац, -вца м ученик богословске школе; онај који је завршио 
богословску школу. – За богословце у Скопљу приређено је нарочито 
касапљење. Под нож [бугарски] су стављени не само ђаци из границе 
старе Краљевине, већ и они из ослобођених крајева (Д. Срб., 50).

богословље с цркв. богословско знање, теологија. – Григор’ју се 
даде светлост богословља. | Маркијану милост – јелеј славословља 
(ОП, 30).

богослужење с цркв. црквени обред, служба Божја. – Редовно 
је присуствовао богослужењима у цркви, молио се, постио и давао 
милостињу сиротињи (ЖСС, 11).

богоугодан, -дна, -дно који је Богу у вољи, Богу угодан. – Преп. 
Стефан Пиперски … до смрти [је] остао у трудном и богоугодном под-
вигу (ОП, 357).

богохулан и богохулан, -лна, -лно који хули на Бога, безбожан, 
грешан. – Покај се за богохулне речи, које си изговорила данас у свету 
недељу (Кас., 15).

богохулитељ м онај који хули на Бога, безбожник. – На непокајане 
богохулитеље изливаће се милост Божја само у овом животу, а на 
Страшном Суду правда ће заменити милост (Омил., 323).

богохулник и богохулник м онај који хули на Бога, безбожник, 
грешник. – За све богохулнике кајем се, што хуле на Тебе не знајући да 
хуле на Домаћина, који их одева и храни (МНЈ, 55).

Богочовек и Богочовек м Исус Христос. – Син Божји и Син 
Човечји [је] једна иста личност, један исти Богочовек и Спаситељ наш 
Исус Христос (ОП, 866).

богумил м ист. припадник хришћанске секте са дуалистич-
ким схватањем света која одбацује спољне верске знаке и обреде. 
– Нагла шавао је [Сава] важност крштења, светог причешћа и других 
великих тајни потребних за очишћење … Упозоравао је на јеретике (бо-
гумиле) који су ускраћивали, и Латине који су нејеванђелски давали ове 
свете тајне (ЖСС, 58).
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богупркосан, -сна, -сно који пркоси Богу. – Враг рода људског 
успео [је] саградити у свету другу, Богупркосну кулу Вавилонску, не од 
камена и цигаља него од лажних учења (ЈЧ, 150).

бодарствен, -а, -о [„бодрствен“] пун снаге, воље, крепкости. – Овај 
славни јерарх, ради чије су мудрости и слаткоречивости посећивали га 
људи из далеких земаља, био је веома уздржљив, трудољубив и бодр-
ствен (ОП, 900).

бодарствовати, -ујем [„бодрствовати“] несвр. остајати бодар, 
бити будан, бити на опрезу. – Бди и бодрствује [Исус Христос] на мо-
литви, и мучи Своје тело без сна и одмора за спасење моје и твоје и свих 
људи (ОП, 120).

божански, -а, -о који се односи на Бога, који је својствен Богу, који 
потиче од Бога. – Проносили [су] јеретичко учење да у Христу нису 
биле две природе: божанска и човечанска (РДС, 130).

божествен, -а, -о (рус. божественный) узвишен, изванредан, бо-
жанствен. – Божествен учитељ, неослабни подвижник, диван чудотво-
рац, Иларион је био уважаван не само од хришћана него и од незнабо-
жаца (ОП, 773).

Божић м хришћански празник посвећен рођењу Исуса Христа. 
– Замислите Божић и Богојављење, па Велики Петак и Васкрс, па 
Вазнесење и Тројичин дан, и Преображење и Крстов дан. Све је о кићено 
красним обичајима као лепо изаткани ћилим (Теод., 90).

Изр. Божић бата персонификација празника Христовог рођења. 
– Божић, Божић бата | Пун небеског злата, Пун небесне благости | И 
Божије, милости, | Пун чобанске простоте | И анђелске чистоте (Дух. 
лира, 16).

Божји, -а, -е који се односи на Бога. – Ми треба да се прво боримо 
за Божју ствар а затим за своју (Д. Срб., 108).

Изр. Божји људи људи који служе Богу, богоугодници. – Божји људи, 
а не људски материјални прогрес, представљали су одувек златно доба 
(Добр., 115). прст Божји Божје деловање, Божје присуство. – Збуњени 
пирати видеше у томе [избегавање заседе] прст Божји, па дођоше и па-
доше пред Савине ноге, исповедајући свој грех и молећи за опроштај 
(ЖСС, 124). Оно, што Божји прст подупире, сигурније стоји него оно 
што сав свет својим леђима подупире (Омил., 218).

бојарев, -а, -о који се односи на бојара, племића, властелина. – 
Две служавке бојареве претурајући једнога дана стареж на тавану дома 
нађу једно савијено пл атно, на коме беше изображен диван лик женски 
(ОП, 638).
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бол м 1. болест. – Пред Часним се Крстом верни Христу Богу 
моле, | Часним Крстом лече муке, лече сваке боле (ОП, 131). 2. туга, 
туговање. – Тако ћемо, о, царице свјетла, | Носилице свенародног бола | 
Свенародног бола и надања, Тако ћемо твоју задужбину [уз песму наде 
за српско васкрсење] | Брзо свршит и срећно довршит’ (Дух. лира, 105).

болезања ж покр. в. болест. – Откако је сатана унео тај грех међу 
људе, он је увек и заувек доносио људима само пропаст, болезању и 
смрт (Есеји, 124). Развратника и пијаницу објављују страшне болезање 
које се појављују као сведоци разврата и пијанства (Јев., 89).

болест, -ести ж поремећај животних функција у организму. – 
Кајем се за све болесне, јер болест је плод греха (МНЈ, 54).

бољетица ж болест, поремећај. – Пишеш да те мори нека неодо-
љива и необјашњива жалост … Пази добро, то је опасна бољетица душе 
(МП, 32).

босјак, -ака м покр. непоткован во; во слабих папака. – Властољубље 
– крилат коњиц, од воска му крила | Док долети до врх власти – крила 
истајила! | Тад са врха на дно пада, ниже од босјака, | И сатана својим 
збори: гле, стотог лудака! (ОП, 394).

брак м цркв. света тајна коју је установио Господ Исус Христос и 
која подразумева заједницу између мушкарца и жене потврђену цркве-
ним обредом. – Латини су потпуно забранили други брак хришћанима 
(Зап. хришћ., 82). Чист и чесан брак је препун узвишености (ОП, 378). 
На Западу [је] све постало питањем, и све стављено под питање: и Бог 
и душа и морал, и брак и породица, и друштво, и држава, и овај свет и 
онај свет (ИЗ, 21). Да ли је Господ Христос потврдио … стари закон о 
браку? Да. Он је поновио исте речи Старога Завета, и говорећи против 
развода брака, додао: „Што је Бог саставио, човек да не раставља“ (Мат. 
19, 6) (ВС, 47). фиг. Само пламена љубав душе према Богу јесте закони-
ти брак душе (Омил., 189).

браколоман, -мна, -мно који врши, који је извршио прељубу. – За 
све браколомне кајем се, јер проневерише поверење Духа Светога, који 
их изабра, да кроз њих нови живот зида (МНЈ, 55).

браколомство с цркв. огрешење о брачну верност, неверство, 
прељуба. – Кроз цео Стари завет идолопоклонство се зове прељубом, 
браколомством, блудом (ВС, 56).

бранитељ м заштитник, чувар. – Преп. Исидор Пелусиот […] је 
[био] велики и усрдни бранитељ и тумач вере православне (ОП, 89).
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братија и братија ж цркв. 1. зб. калуђери јед ног манастира. – Кад 
су нека млађа братија хтела постити више од других, он [преподобни 
Јевтимије Велики] им то забрани и нареди да долазе за општу трпезу, да 
се не би погордили (ОП, 54). Братија сва оду у цркву (ОП, 839). Сава је 
направио тако диван утисак на сву братију, да игуман затражи од Саве 
да остане стално са њима (ЖСС, 24). 2. пријатељ, ближњи. – Разумите, 
братије, знамења времена, и са страхом Господњим проповедајте браћи 
својој спасоносни страх Господњи (Есеји, 146).

братољубље с љубав према брату, према ближњему. – Бог 
одбацује охолост и увенчава славом смерност и братољубље (ОП, 101). 
О како су велики били светитељи у братољубљу! О како је злурадост 
била далеко од њих! (ОП, 403). У име Оца небеснога он објављује 
братство људи , и у име богољубља братољубље (РП, 104). Парница је 
скупља од братољубља. Рат је скупљи од мира (ОБЉ, 51).

братоненавист ж мржња, нетрпељивост међу браћом. – Докле 
год човек буде сматрао човека као извор зла друштвенога …, дотле ће 
место братољубља владати братоненавист и братоубиство (ОН, 120).

братоубиство с убиство брата. – Најстрашнији призори откривају 
се при томе скрушеноме и уплашеноме Адаму: братоубиство, мизерије, 
болнице, безумне оргије (РЊ, 90).

братство и братство с зб. калуђери истог манастира, манастир-
ска браћа. – У Доњој испосници ће те дочекати два до три монаха из 
братства Студенице (ЖСС, 59).

брзописац, -сца м онај који пише брзописом. – Одреди он [Климент, 
еп. римски] седам брзописаца, да пишу житија хришћана мученика, 
који у то време страдаху за свога Господа (ОП, 867).

брига ж узнемиреност, бојазан. – Без Духа Божјега човек је 
испуњен бригама, куда ће и како ће (ОП, 86). Ко заборави Бога, тај пре-
узима на себе Божје бриге (ОБЉ, 9).

брокат м врста фине тканине са златним или сребрним шарама. 
– Краљ Драгутин … основа у свом дворцу у Дабру две занатске радње, 
једну у којој су се ковали сасуди и предмети потребни за олтаре; … и 
другу за шивење црквених одежди, завеса и прекривача од броката и 
свиле (ЖСС, 94, у напомени).

буљук м (тур. bölük) чета. – Тако Госпа редом спомињала 
| Спомињала косовске јунаке | Сваки камен споменик једноме | Јал 
двојици јал десеторици | Десетини јал буљуку цјелом (Дух. лира, 107).
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В

Ваведење с цркв. (у називу празника Ваведење Пресвете Бого ро-
дице) хришћански празник који се светкује 21. новембра по црквеном, 
јулијанском календару, а 4. децембра по грегоријанском календару као 
дан када је Богородица уведена у храм (ОП, 856).

вавек прил. сткњ. увек, непрестано, стално. – Апостоли и пророци, 
светитељи и мученици, живе и данас, и живеће вавек, и више не могу 
умрети (ОП, 63).

Вавилон, -она м азијска држава старог века, између река 
Еуфрата и Тигра, и главни град те државе. – По повратку у Јерусалим, 
Сава изненади патријарха Атанасија својим намерама да жели посети-
ти Вавилон, до кога се путује дуже и са много више опасности него до 
Синаја (ЖСС, 133).

вавилонски, -а, -о који се односи на Вавилон. – Стојећи усред 
огња она [св. муч. Гликерија] хваљаше Господа спомињући чудо над 
три отрока у пећи вавилонској (ОП, 339).

Изр. вавилонска кула библ. грађевина у Вавилону зидана са жељом да 
допре до неба, због чега је Бог омео њену изградњу изазвавши језичку 
пометњу међу градитељима. – Расула се не само једна кула вавилонска 
у историји, него многобројне такве куле које су зидали поједини свет-
ски завојевачи са жељом, да све народе саберу под један кров, под свој 
кров (Омил., 219).

Вазнесење с цркв. хришћански празник посвећен Христовом 
узношењу на небо, четрдесетог дана по Васкрсу. – Турци га [преп. муч. 
Пахомија] ударе на муке, потом баце у тамницу, и најзад посеку 8. маја 
1730. год. на сам дан Вазнесења (ОП, 360).

вазнети, вазнесем свр. сткњ. I. узнети, подићи. – О Господе вазне-
сени, вазнеси ум наш на небо. Очисти га од таме и олакшај га од земље, 
светлоносни Створитељу наш (ОП, 318).

II. ~ се узнети се, подићи се. – „Наш Христос умре, знај да и вас-
крсе из мртвих и вазнесе се на небо“ (ОП, 491).

вазносити се, вазносим се несвр. сткњ. узносити се на небо (о души). 
– Созерцавам вазнесење Господа Исуса, и … како се душе праведних 
људи по смрти прво вазносе на небо, док тела чекају опште васкрсење, 
опште преображење, и опште вазнесење (ОП, 324).

ваистину прил. сткњ. заиста, доиста. – Добровољно изабран за 
вечитог Господара, Христос је ваистину господарио и господари васко-
ликим ткивом живота српског народа (Добр., 107).
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вансебан, -бна, -бно који одаје одсуство присебности или владања 
собом, избезумљен. – Он [је] чинио људе вансебним; држи и до данас 
незнабошце и безбошце (Теод., 184).

вапијати, -ам несвр. веома усрдно молити, преклињати. – Велики 
молитвеник [је] … вапијао Богу: „Не дај Господе да човијек преовлада“ 
(Жет. Госп., 35).

вапијући и вапијући, -а, -е библ. у изр. глас вапијући који вапије за 
Христом (о св. Јовану Крститељу). – Он [Свети Јован Крститељ] је био 
глас вапијући у двострукој пу стињи: у Јорданској и у људској (ОП, 612). 
Од људи познаде га само један, и завика, и вик његов оста глас вапијући 
у пустињи, кога људи убрзо угушише насиљем и крвљу (МНЈ, 83).

ваплотити се, ваплотим се свр. сткњ. добити телесан облик, ова-
плотити се. – О, браћо моја, отворимо врата душе наше за Премудрост 
Божју, ваплоћену у Господу Исусу Христу! (ОП, 393). Најпре, дакле, 
Слово Божје беше у Бога … Потом се то Слово Божје ваплотило, и у 
телу јавило роду људском (ОП, 639). Он се ваплотио по љубави Својој 
божанској према људима (ОП, 678). фиг. Гледао је [народ] у светлост 
ваплоћене правде и истине (Јев., 78).

ваплоћење с цркв. преображај у плот, људско тело, отелотворење 
(о Богу). – Св. Архангел Гаврил. Благовесник ваплоћења Сина Божјега. 
Он је један од седам великих ангела што п редстоје престолу Божјем (ОП, 
218). Свет као догађај није више појмљив – може се рећи да је чак и мање 
појмљив – него догађај над догађајима: ваплоћење Бога (ОП, 304). Догма 
о Његовом ваплоћењу почетна је догма наше вере (Дух. сав., 113).

вапросити, -им (према рус. вопрос, питање) свр. поставити пи-
тање, питати. – Презриво зажмирка опет Мутноока, гледну горе и ва-
проси Венус: – А твоја, коно? – Лепота. Одвиолини Венус (Свеч., 39).

васељенски, -а, -о који се односи на васељену, на сву земљу и њене 
житеље. – Свети Оци, стубови Цркве васељенске, знали [су] објаснити 
човекољубљем Божјим и напасти исто онако као и благодјејања (ОП, 
351).

Изр. васељенски сабор цркв. ист. свехришћански и свеправославни скуп 
епископа и других црквених представника из целог света који су до-
носили одлуке обавезне за све хришћане, а које се тичу вере, учења, по-
ретка, богослужења и сл. – Иако иконоборна јерес беше проклета на 
VII васељенском сабору, овај цар, ипак, васпостави је и хтеде њоме за-
менити Православље (ОП, 172).
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василијан, -ана м (обично у мн.) присталица, следбеник све-
ти теља Василија Великог. – Једни се назваше василијани, други 
григоријани, а трећи јованити (ОП, 77).

васиона ж неограничени простор са свима небеским телима у 
њему, свемир. – За нас мали део васионе изгледа већ целина, чијој лепо-
ти не можемо да се надивимо, нити да је изразимо (ОБЉ, 16).

васиони, -а, -о сткњ. који се односи на васиону, васионски, 
васељенски. – Целим васионим простором влада хармонија, цело про-
странство испуњено је чудима лепоте, пред којима се човечији погледи 
у „преласти топе“ а језик „мрзне“ (РЊ, 30).

васколик, -а, -о сткњ. сав, целокупан. – В. пример под ваистину.
васкрс м цркв. 1. победа живота над смрћу, васкрсење. – 

Созерцавам Господа Исуса на крсту распета, и то … како је Он и на 
крсту сигуран у Своју победу и васкрс (ОП, 209). 2. (Васкрс) празник 
који црква светкује као дан када је Исус Христос васкрсао. – Замислите 
Божић и Богојављење, па Велики Петак и Васкрс, па Вазнесење и 
Тројичин дан, и Преображење и Крстов дан. Све је окићено красним 
обичајима као лепо изаткани ћилим (Теод., 90).

васкрсавати, -крсавам несвр. враћати се у живот, подизати се. – 
Душо моја, васкрсавај! Док је васкрситељ твој у теби, васкрсавај! (МНЈ, 
85).

васкрсење с цркв. устајање (из мртвих), оживљавање, ослобођење 
од смрти. – У време цара Теодосија Млађег (408–450) наста велики 
спор око васкрсења мртвих (ОП, 558). И данас многи хришћани мисле 
… да се могу звати хришћанима и без вере у васкрсење (Јев., 139).

васкрситељ м цркв. онај који оживљава, препорађа (о Исусу 
Христу). – Он је доказао, да је Он васкрсеније и живот и васкрситељ и 
животворац (ОП, 682).

васкрсли, -а, -о који је васкрснуо (о Исусу Христу). – Потпуно Га 
познајемо тек онда када Га познамо као победиоца смрти, као васкрсло-
га (ОП, 234). Васкрсли Господ темељ је вере наше (ОП, 803).

васкрснути, -нем 1. устати из мртвих, оживети. – Када Јован 
би посечен, нареди Иродијада, да му се глава не сахрањује заједно са 
телом, јер се бојаше, да страшни пророк некако не васкрсне (ОП, 138). 
2. (некога нечим) повратити у живот, оживети. – Стигавши у град 
Охрид, Еразмо молитвом својом васкрсе сина некога човека по имену 
Анастаса, и крсти овога (ОП, 390).
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васпоставити, -им свр. сткњ. установити, озаконити. – Иако ико-
ноборна јерес беше проклета на VII васељенском сабору, овај цар, ипак, 
васпостави је и хтеде њоме заменити Православље (ОП, 172).

Ватопед м грчки манастир на Светој Гори посвећен празнику 
Благовести. – У Русику Сава остаде кратко време … Онда је премеш-
тен у Ватопед, један од најстаријих великих манастира у Светој Гори, 
посвећен Благовестима (ЖСС, 24).

вежба ж цркв. понављање чина у циљу (духовног) усавршавања. – 
Постоје две изреке, често понављане у духовним вежбама: „Стојећи 
пред Господом“ и „Тражећи лице Господа“ (ЖСС, 68).

век м живот, постојање, трајање. – Оној грешници која је изба-
цила у себи зачети плод, да не види овога света, тај плод њој неће дати 
да види нови век (Јев., 154).

Изр. на веки сткњ. увек, заувек. – Пећина Витлејемска је у подземљу 
… Ниска и мрачна али издубљена као вајарском руком у једном камену 
станцу, огромном и на веки непомичном (ЈЧ, 113).

велегл асно прил. врло гласно, из свег гласа, прегласно. – Св. муч. 
Еликонида … велегласно изобличи све оне који приношаху жртве идо-
лима (ОП, 377).

великодушност, -ости ж особина онога који је великодушан, да ре-
жљивост, несебичност. – Даде му [апостолу Јерми анђео заповест] … 
учити се трпљењу и великодушности (ОП, 384). Постом се човек вежба 
за великодушност, а опраштањем увреда поклања великодушност (ОБЉ, 
92). Српска великодушност често је прелазила у слабост (ОБЉ, 114).

великоименит, -а, -о славан, знаменит, чувен. – Св. муч. Татијана 
Римљанка [беше], од великоименитих родитеља (ОП, 33).

велмож м ист. велики властелин, великаш. – Ни један светски вел-
мож не би … чинио [оно што је Сава могао], а он је то чинио са радошћу 
(ЖСС, 123).

венац, -нца м цркв. Божја награда; знак посвећења. – Ноћу паде 
необична светлост с неба, која разгреја воду у језеру и тела мученика, 
а с том светлошћу спустише се с неба 39 венаца на главе њихове (ОП, 
174). Сад је време борбе и трпљења. | За јунаке спремљена кочија. | Сјај 
венаца над вама се сија, | Не бојте се мрачних главосека (ОП, 640).

Изр. венац вечни задобијање царства небеског, раја. – „О хра-
бри војини Христови, зар због ласкања својих сродника хоћете да из-
губите венац вечни“ (ОП, 931). венча(ва)ти венцем (живота) даривати, 
подарити некоме награду. –То Господ прославља своје прослављаче, 
| Венцима венчава победне тркаче (ОП, 774). Задобиј страх Божји, 
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заволи уразумљење и мудрост; ову целуј, и она ће те венчати вен-
цем живота (Јев., 147). венчати се венцем мученичким стећи славу му-
ченика. – По некој клевети беху изведене на суд, мучене и мука-
ма уморене 304. год. Тако ове славне девице [Кириакија, Велерија и 
Марија] венчаше се венцем мученичким (ОП, 404). губити венац небес-
ни остајати без Божје награде, светости, вечног живота у рају. – 
О брате возљубљени, не чини то, не одричи се Господа нашег Исуса 
Христа, не губи венца небесног! (ОП, 102). дати (мученички) венац благо-
словити нечију жртву (о Господу). – Хтедох дати за Господа главу, |
Но Господ ме од тога одврати | Мученички венац не хте дати (ОП, 400). 
Мученички сконча за Хри ста, који му даде двојак венац у царству Свом 
небеском: венац јерарха и венац мученика (ОП, 725). добити венац задо-
бити награду, благослов од Бога. – Кротак зна, да они из последњих 
редова ако врше предано вољу Божју, добијају славнији венац од оних 
који су се прогурали у прве редове да изврше вољу своју (РП, 97). 
задобијање венаца стицање светости. – Беде … нападају праведника и 
служе, по речима Златоустовим, „узроком задобијања венаца, као што 
је то случај са Лазаром и Јовом“ (ОП, 677). неувели венац вечна слава му-
ченика. – Фервута са својом сестром и робињом пострада … за Христа 
343. год. заслуживши тиме неувели венац у бесмртном царству Господа 
свога (ОП, 243). полагати венац (на главу) чином стављања венца на гла-
ву мученика одавати признање његовој слави, благословити праведни-
ка. – Видеше тамничари два светла ангела у тамници: један покрива-
ше тело мучениково својом одећом, а други полагаше диван венац на 
главу његову (ОП, 470). примити (мученички, двогуби) венац стећи славу 
(мученика односно двоструку славу мученика и апостола, девичанску 
и мученичку). – При њиховим мучењима … многи незнабошци обра те 
се у веру, те неки о од њих бише посечени … и примише венце (ОП, 
161). Сконча смрћу мученичком и прими славни мученички венац свети 
Јован Јањински 18. априла 1526. год. (ОП, 278). Ову седморицу апосто-
ли преведоше у веру Христову … Чувши цар за то нареди да се … уморе 
смрћу у врелој смоли. И тако они примише венац мученички (ОП, 303). 
Пострадаше обоје [света Јунија и св. апостол Андроник] за Христа, и 
тако примише двострук венац: и апостолства и мучеништва (ОП, 350). 
Пострада [преп. муч. Теодосија] у време опакога цара Лава Исаврјанина, 
иконогонитеља, и прими двогуби венац: девичански и мученички (ОП, 
379). Нека девица Паула узе тела мученика јавно и са храни их часно. 
За то би оптужена, и после мука посечена, примивши од Господа два 
венца: венац девства и венац мучеништва (ОП, 393). Прокопије учаше 
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[жене] вери Христовој а нарочито томе како ће примити венац муче-
нички (ОП, 485). Ко може венац (мучеништва) примити, ако Христос не 
дарује? Све Бог може и све Бог хоће што је за људе спасоносн о, само ако 
Му се људи моле (ОП, 562). Св. Никита … би протеран у изгнанство за 
вероисповедање, и у трудовима и страдањима представи се ка Господу, 
да прими венац славе у Царству Божјем (ОП, 376). припремити венац сла-
ве (некоме) припремити награду у царству небеском(о Господу). – Св. 
апостол Симон Зилот … буде намучен и најзад на крсту распет као и 
његов Господ, који ми је припремио венац славе у царству бесмртном 
(ОП, 332). трнов венац библ. мучеништво, страдање. – Својим гресима 
сваки грешник плете нови трнов венац и ставља на свету главу Његову 
(ОП, 223). увенчати венцем (мученичким, славе и сл.) (некога) наградити 
(о Богу). – Господ га је [преп. муч. Анастасија] најзад увенчао венцем 
мученичким (ОП, 59). Сократ и Дионисије бише копљем прободени, а 
Филипа мачем посечена. Сви бише увенчани венцем славе у царству 
Христовом (ОП, 285). Бог га [Лазара Косовског] прославио тиме што 
га је посветио увенчавши га двојним венцем: као свога слугу и као му-
ченика (Теод., 79). (у)венчати се венцем вечне славе (мученичким) примити 
дар светости, посветити се. – Св. Девица Евталија увенча се венцем 
вечне славе (ОП, 156). Беше св. Аквилини 12 година од рођења када 
пострада за Господа. А пострада и увенча се венцем мученичким 293. 
год. (ОП, 420). Душе њихове [св. муч. Зинона и Зине] увенчаше се вен-
цима у царству Христовом (ОП, 443). После великих истјазања чесно 
пострада за Христа и венча се венцем мученичким (ОП, 743). удостојити 
мученичког венца (некога) примити к себи, наградити као мученика (о 
Богу). – Св. Јулита беше радосна и заблагодари Богу, што сина њеног 
удостоји мученичког венца (ОП, 504). удостојити се венца мученичког за-
добити славу мученика. – Терапонт, еп. Кипарски … у време гоњења 
Хришћана удостојио се још и већег венца, венца мученичког (ОП, 369).

венцедавац, -вца м онај који даје венац, награду (о Богу). – О ви-
тези крста, синови светлости …| Венцедавац Господ увенча вас красно 
(ОП, 16).

венценосац, -сца м онај који је славом овенчан. – Овај сељак мало-
руски [преп. муч. Пахомије] постаде мученик и венценосац у царству 
Христовом (ОП, 360).

венчати се, -ам се свр. ступити у брак, оженити се, удати се. 
– Све ти мученик Јулијан и Василиса … венчани у брак заветовали се 
живети девствено као брат и сестра (ОП, 24).
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вера ж 1. цркв. уверење у постојање Бога, религиозност. – Библија 
нас не учи вери у прогрес ни вери у еволуцију него вери у живог Бога 
који мења ситуације у корист своје Жетве (Жет. Госп., 35). Нека нам 
школа буде са вером, политика са поштењем, војска са родољубљем, 
држава са Божјим благословом (Бес., 85). Шта је поузданије: светско 
знање или вера? (Есеји, 77). Ми не држимо веру ради вере, него ради 
спасења душа наших (ОБЉ, 18). 2. религија. – Дођоше им неки од му-
хамеданских мудраца, да их усаветују да приме веру Мухамедову и 
добију слободу (ОП, 178).

Изр. отпасти од вере одбацити Бога, обезбожити се. – Само један 
рођак Јеронов, по имену Виктор, отпаде од вере (ОП, 819). тврда вера 
потпуна, апсолутна вера. – Седе на једну даску у мору с тврдом вером 
у Божју помоћ и молитвом (ОП, 246).

вериге ж мн. ланци, окови. – Монах Теоктист веригама се обложио 
у покајању и искушењу. И сазидао је неколике предивне цркве у славу 
Божју (Теод., 77).

верни, -а, -о (у им. служби, м) цркв. верник. – Бог јој [светој му-
ченици Антонини] душу спасе и прослави занавек међу ангелима на 
небу и међу вернима на земљи (ОП, 153). Беху неки што посумњаше 
у васкрсење. И цар Теодосије беше у великој жалости због тога спора 
међу верним (ОП, 558).

веровати, -ујем несвр. ((у) некога) имати веру, ослонац. – Господе 
свемилосни, заиста немамо ни у кога и ни у шта веровати ван Тебе (ОП, 
130). Не суди се ономе ко верује Христа Господа, јер он сам себе суди, 
и исправља стопе своје према светлости која иде пред њим (ОП, 129).

вероисповедање с цркв. потврђивање вере речима, исповедањем. 
– Његов узвик није се отео случајно из његовог устрашеног срца, него је 
то било његово вероисповедање (ОП, 232). Које три ствари свештеник 
захтева од лица које се крсти? Одрицање од Сатане, покајање и право 
вероисповедање (Символ вере) (ВС, 40).

вероломан и вероломан, -мна, -мно који не држи до верских 
убеђења, закона, неверан. – Помагаху [мисао безумног Антиоха да на-
метне идолопоклонство Јеврејима] … и неки вероломни архијереји и 
друге старешине јерусалимске (ОП, 551).

вероломник м онај који је изневерио обећање дато девојци, 
прељубник. – Извршићу праведну освету, и цркву вашу попрскаћу не-
чистом крвљу једног вероломника (Кас., 15).

вероломство с одбацивање вере, одрицање Бога, безверје. – 
Владавина религиозног и богобојажљивог Турчина мора да је била 
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праведнија и блажа него владавина научног вероломства и атеистичке 
суровости Немаца и њихових покорних ученика Мађара и Бугара (Д. 
Срб., 35).

верујући, -а, -е који верује у Бога. – Стефан је све више ишао сто-
пама свога брата – монаха … Као што беше храбар у рату, такав беше 
и у миру, врло вредан ученик … пријатан саговорник и у Бога верујући 
скромни човек (ЖСС, 104). Има једна битна разлика између ова два 
стално верујућа човека (РЊ, 44).

весник, -а весник, -ика и весник, -а м онај који најављује, наго-
вештава нешто. – Ако је ризница пуна блага Божјега … светле љубави 
и добрих дела, онда је и весник тога блага језик, веран и мио (ОП, 15). 
Он избра просте по вечном суду, | Да му весници најпрви буду (Дух. 
лира, 8).

вест ж у изр. радосна вест вест о рођењу Исуса Христа у Витлејему. 
– Да ли ви знате … да је икад иједан мудрац или учитељ народа назвао 
своју науку Радосна Вест? … Рођење Спаситеља у Витлејему објавио 
је архангел пастирима речима: јављам вам радост велику (Лк. 2, 10) 
(Есеји, 113).

ветроказ м направа која се окреће на ветру и показује његов пра-
вац. – Без Тебе сам као ветроказ на димњаку, што чегрта према ветру 
(МНЈ, 123).

вечитост, -ости ж особина онога што је вечито, бескрајност, 
бесконачност, непролазност. – Херој живи двојаком вечитошћу: 
земаљском и небесном (РЊ, 184).

вид м оно чиме се што нематеријално, духовно може осетити 
и схватити, способност за спознавање. – Молитвом чистим вид вере 
моје, да Те не изгубим у магли, Најсјајнија Звездо моја (МНЈ, 67). Шта 
би било од мог унутрашњег вида, кад би престао вежбати га молитвом? 
(МНЈ, 67). Мада су ученици били прости људи, благодат је Божја била 
с њима; и мада они у то време још нису били савршени, ипак је њихов 
духовни вид био довољно отворен да познају тајне царства Божјега 
(Омил., 237).

видело с светлосни зрак, светлост. – Најзад Симеон рече: „Моје 
највољеније чедо, видело очију мојих, утехо и заштито моје старости!“ 
(ЖСС, 40).

Видовдан м празник црквени (светога Вида и кнеза Лазара, који се 
прославља 15. јуна по црквеном, јулијанском календару, односно 28. јуна 
по грегоријанском календару) и народни (као успомена на Косовски бој 
1389. године). – Под дугим робовањем народ је почео читати Видовдан 
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не само као један датум него као и задатак од Бога му задати (Бес., 80). 
Видовдан је најистакнутији дан у нашој историји. Он се више види него 
ма који други дан (Азб., 25).

видовитост, -ости ж дар предвиђања и поимања догађаја. – Св. 
Данил од ране младости добио је од Бога дар велике видовитости (ОП, 
926).

виђење с слика каквог догађаја која се некоме указује као 
провиђење. – Истинита су виђења светих пророка, јер су се речи и не-
беске прилике из тих виђења доцније стварно потврдиле (ОП, 553).

вино с пиће које се добија врењем шећера воћних сокова, најчешће 
од грожђа, које се у литургији употребљава као крв Христова. – Зашто 
је заповеђено да се крштавамо водом, и миропомазујемо миром и 
причешћујемо хлебом и вином? То је Божји избор и Божје смотрење, а 
наше је да слушамо и верујемо (ОП, 386).

винован, -вна, -вно који има неку кривицу, крив. – Мајка Теодосијева, 
Евдоксија, виновна је била за прогонство светитеља (ОП, 71).

висећи (висећи), -а, -е који виси опружено на доле (о телу). – 
Трећег дана дође св. Феликс и жалобно плакаше пред висећим телом 
Евлалије (ОП, 608). Све што постоји и живи као да је журило да испо-
веди своју немоћ пред мртвим телом висећим на Крсту (Дух. сав., 132).

високоречив, -а, -о који говори са висине свога звања, ауторите-
та и сл. – Нечисти, безобразни и самовољни су многоречиви и високо-
речиви (ОП, 531).

високоумље с уображеност, надувеност, гордост. – У свом 
високоумљу приближи се Озија с кадионицом олтару Божјем (ОП, 713).

витештво с херојство засновано на вери и племенитости, 
спремност на жртву, јунаштво. – Прво је јело Његошева вера у Бога 
и у бесмртност душе; друго његово родољубље, и треће – његово 
прослављање витештва као највеће вредности на земљи (ОЗЉ, 46).

Витлејем м библ. место рођења Исуса Христа. – Она [Дева] је 
имала обичај да често ходи … у Витлејем и на друга места знаменита 
због сина њеног (ОП, 589).

Вишњи и Вишњи, -а, -е цркв. а. (уз реч Господ) најузвишенији, 
највиши. – Господ Вишњи тако рече | Из твог срца, Дево чиста (ОП, 
589). б. (у им. служби, м) Господ. – Свеци Вишњега преузеће царство, и 
држаће царство на вијек и до вијека (Дух. лира, 145).

вјерују с (најчешће непром.) цркв. тачно и сажето изложење 
основ них начела хришћанске вере. – фиг. Догма хришћанска о живој сву-
да присутности Божјој главна је догма Његошевог „Вјерују“ (РЊ, 115).



233V. Речник

владика м цркв. (Владика) Господ, Бог. – Владико Мно го мило-
стиви, помилуј и спаси ме (МНЈ, 55). Свесилни Боже и Владико мој, 
услиши молитву мене недостојнога и учини, да све моје духовне кћери 
… све у Рају буду заједно (Дух. Сав., 67).

властвујући, -а, -е који властвује, влада, господари. – Нашто 
страх од властвујућих, | И од смртних твари, стално умирућих? (ОП, 
121).

власти ж (у мн.) цркв. чин Божјих анђела који се у хијерархији нала-
зе заједно са господствима и силама. – Ти чинови су следећи: шестокри-
ли серафими, многоочити херувими и богоносни престоли, господства, 
силе и власти, начала, архангели и ангели (ОП, 821).

властољубив, -а, -о који воли да има власт у рукама, који жуди за 
влашћу, похлепан за влашћу. – Св. муч. Димитрије … мучки [би] убијен 
од властољубивог Бориса Годунова у осмој години свога живота (ОП, 
393).

властољубље с особина онога који је властољубив. – Св. Фотије 
патријарх цариградски [био је] … заштитник цркве од властољубља пап-
ског и осталих римских изопачења (ОП, 95). Бунар је сваки посао људски, 
који се ради насупрот Бога … Такав је бунар безбоштво, и среброљубље, 
и прождрљивост, и разврат, и властољубље, и сујета (ОП, 315). Због 
властољубља и братоубиства, пусти Господ ураган ветар на Русију 
да је отрезни (Жет. Госп., 28). А када победи сва три највећа ђаволска 
искушења: сластољубље, славољубље и властољубље, онда одступи од 
Њега сатана и гле ангели приступише и служаху му (Теод., 27).

внутрен, -а, -о (рус. внутренний) унутрашњи (о молитви). – 
Внутрена молитва, та светлост внутрена, | На Атону беше Максимом 
јављена (ОП, 36).

внушење с сткњ. подстицај; наговор. – По Промислу и внушењем 
Божјем првосвештеник Захарија, отац Претечев, договорно са осталим 
свештеницима, сабра 12 безжених људи из племена Давидова (ОП, 216). 
Потпуно потонули у царство земаљско, они [људи] су по внушењу Сатане, 
створили своју логику земаљску, супротну логици небесној (ЈЧ, 137).

внушити, -им свр. сткњ. унети, убацити. – Једноме брату внушена 
је [од врага] помисао: данас дај себи одмор, а сутра устај на бдење! (ОП, 
188). Пророк је негда говорио Његове речи внушене Духом Светим, а 
сада Он говори речи Свога пророка (ОП, 609). Онај стрвинар [нечасти-
ви] није никада внушио људима помисао, да јагње прогласе богом нити 
да игде у свету подигну храм јагњету (Теод., 177).
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вода ж безбојна течност (једињење водоника и кисеоника) неоп-
ходна за опстанак живих бића на Земљи. – Да је материја сама по себи 
зла, како би се људи крштавали водом? (РДС, 127).

Изр. жива вода библ. а) вера у живога Исуса Христа и Христово 
учење. – Извор живе воде је сам Господ, непресушан, обилат и сладак 
(ОП, 315). О браћо моја, потребна је дубина смирења поред јаке вере, да 
би се Жива Вода улила у нас (ОП, 874). Ви што мислите, да сте живи, а 
у ства ри сте мртав облак дима, што се креће случајним ветром, приђите 
к мени, и ја ћу вас напунити … светлошћу истинитом и водом живом, и 
бићете живи у истини (МНЈ, 84). б) Син Божји. – Нисам дошао у вашу 
сухоту, да вас учим како се ископава вода из земље, него сам дошао – вода 
жива – да ме пију жедни (МНЈ, 87). Ти си хлеб с небеса, ти си жива вода, |
Гледамо у тебе, Спаса и Господа (Дух. лира, 71). в) чиста, текућа 
вода. – По благом Промислу Божјем порасте крај његове ћелије [преп. 
Онуфрија Великог] и једна палма, која је доносила добар плод урме, и 
отвори се извор живе воде (ОП, 417). освећена (освештана) вода цркв. вода 
коју је освештало свештено лице. – У православној цркви вода освеш-
тана држи се непокварена и по пет и по десет година (Зап. хришћ., 82). 
Још је овде крст његов, знамење победе над Адом и смрћу. И освећена 
вода, и освећени хлеб, и свака ствар освећена крстом и Духом Светим 
(Теод., 97).

водворити се, -им се свр. сткњ. населити се,настанити се. – Мир 
Христов [би се] водворио у душама свију нас, као што се водворио у 
душама светитеља (ОП, 571).

водица ж цркв. (у синтагмама: освећена ~, света ~ и сл.) вода која је 
по црквеном обреду освештана. – Сава се наднесе над њим, помоли се 
Богу и пошкропи га освећеном водицом. Болест брзо нестаде и Стефан 
устаде (ЖСС, 85). Св. новомуч. Константин … исцељен [је] од тешке 
болести помоћу св. водице у цркв и (ОП, 390).

водоосвећење с цркв. обред освећења воде. – Св. Софроније, 
патријарх јерусалимски … саставио [је] чин великог водоосвећења 
(ОП, 179). Св. Пантелејмон призива се у молитвама при водоосвећењу 
и јелеосвећењу (свештању масла) заједно са св. Ермолајем и осталим 
безсребреницима и чудотворцима (ОП, 538).

водоочишћење с рлг. обред чишћења тела (по јеврејском закону). – 
То девојачко тело Богоматере више је припремљено и очишћено Божјим 
огњем благодати него церемонијалним водоочишћењима јеврејским 
(НБПГ, 65).



235V. Речник

вођ м 1. в. вођа. – Као и њихови вођи и учитељи, не вероваху 
[Назарећани] у њега (Јев., 102). 2. (Вођ) Господ. – Устаните праведници 
и бдите, јер Вођ ваш долази вам (МНЈ, 52). Из тога пониженог и жалос-
ног народа изашао је Вођ не само томе народу но свима народима на 
свету (ИХ, 92).

вођа м онај који предводи, који има преимућство над осталима, 
старешина. – фиг. Кад је тело у ланцима ропства, онда само душа може 
да буде слободна и она постаје вођа човечијег живота (Д. Срб., 17).

возвеличати, -ам свр. арх. узвеличати, прославити (о Господу). 
– И нас, малене и грешне, возвеличаће исти Господ који је и њу 
[Преблагословену] возвеличао, у царству Своме (ОП, 955).

возглас м цркв. гласно изговарање завршних речи тајне молитве 
свештеника или архијереја. – Богу су мили олтари и путири … и мирис 
од тамјана и измирне, и возгласи свештеника и уздаси народни (Добр., 
122).

воздајаније с сткњ. награда, плата. – Ево воздајанија трудбеници-
ма Божјим! Ево славне награде следбеницима Христовим! (ОП, 710).

воздвигнути, -нем свр. сткњ. подигнути, подићи. – Воздвигни очи 
своје звездама … да погледом чујеш (кад ушима не можеш) (Свеч., 71).

возљубити, возљубим свр. сткњ. заволети. – Алексије Човек Божји 
возљуби Бога више него родитеље своје, и жену, и богатство (ОП, 196). 
Преп. Тит Чудотворац … возљуби Христа Господа и омрзе свет сујетни 
(ОП, 238). Сергије свети, од своје младости | Возљуби Бога и Божју 
красоту (ОП, 701).

возљубљен, -а, -о вољен, мио, драг. – О брате возљубљени, не 
чини то, не одричи се Господа нашег Исуса Христа, не губи венца не-
бесног! (ОП, 102). Он [св. Симеон] призва св. Саву … и благослови га 
говорећи: „Чедо моје возљубљено, светлости очију мојих, утехо и чува-
ру старост и моје! Ево, приспе време нашег растанка“ (ОП, 113). Браћо 
моја возљубљена, не робујте телу, него се брините више о души, која 
вам је од Бога дата (ОП, 572).

вознесење с сткњ. узношење Господа Исуса Христа на небо, чет-
рдесетога дана по васкрсењу. – Погледајмо … све где је Исус био од 
рођења до вознесења, а потом где су били … његови следбеници (Жет. 
Господ., 14).

вознети се, -несем се свр. сткњ. узнети се. – Још неколико јутара, и 
још неколико вечери, па ћеш се вознети са грозног и грјазног бојишта 
(Свеч., 97).
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возрити, -им свр. нераспр. уперити поглед, погледати. – 
Демократија? Суптилно се зачудише комшије у дуету. Шта ће то рећи 
или нерећи. – Возрите на моја леђа и читајте, аналфабетни (Свеч., 39).

војвода м (Војвода) фиг. Исус Христос. – О Господе, Победниче 
света и победоносни Војводо наш, буди увек близу нас, да се не устра-
шимо (ОП, 54).

војевати (војевати), војујем несвр. фиг. трудити се, залагати се за 
некога. – Старац Иларион … | … и сад за нас молитвом војује, | Да 
милошћу и нас Господ помилује (ОП, 774).

војеначалник м (рус. военачальник) заст. војни старешина, коман-
дант. – Свешт. муч. Аполинарије … исцели од неког тешког недуга и 
жену војеначалника Равенског (ОП, 527).

војин [„воин“] м сткњ. (често у споју с придевом „Христов“) 
војник. – Ови храбри Христови војини [св. муч. Маврикије и седам-
десет војника] пострадаше око 305. год. (ОП, 133). „О храбри војини 
Христови, зар због ласкања својих сродника хоћете да изгубите венац 
вечни“ (ОП, 931). Ниси ли и  ти ходио по неком старом гробљу па газећи 
по уједначеним гробовима питао се: „Ко ли је цар, а ко је воин; ко ли је 
богаташ а ко је сиромашак?“ (Теод., 5).

војинство с (рус. воинство) заст. (у споју с придевом „небески“) 
војска; исп. војска ангелска итд. (под војска изр.). – О Боже троједини и 
вечни, коме се сва небеска војинства клањају (ОП, 596).

војник, -ика м фиг. (у споју с присвојним придевом „Христов“) 
следбеник, поборник. – Војниче Христов, опремај ум свој као доброг 
коња, оружај срце своје врлинама (ОП, 439). Све остало животари 
хранећи се нехранљивим огризинама или обичаја или сулудих себич-
них револуција, док Христови војници живе духом свога генерала 
(Есеји, 108).

војска ж 1. целокупна војна сила једног народа и његове државе. 
– Војска мора бити народна, да би имала своје морално оправдање и 
благослов цркве (ОЗЉ, 134). 2. у зб. знач: следбеници, поборници Исуса 
Христа. – Господ нити је истицао нити похваљивао иједан сталеж, 
иједан занат, мимо све остале, него је регрутовао (и дан данас регрутује) 
војску светлости из свих сталежа, од свих заната и занимања (ОП, 116).

Изр. ~ ангелска, небеске војске, војске Господње и сл. цркв. Божји анђели. 
– Врло често [анђели] се зову „Небеске војске“, „Војске Господње“ (ВС, 
19). Труди се и мучи [православни хришћанин] … да би … ушао у не-
бесни сабор безбројних народа Божјих и војски ангелских (Теод., 79).
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војсковођ м заст. онај који предводи војску, који њоме командује, 
војсковођа. – Свети Сава није био војсковођ ни организатор војске, али 
је он био определитељ смисла и циља српске војске (ОЗЉ, 134).

војсковођа м фиг. Исус Христос. – Ненаоружани и безсилни смо 
без Тебе, Војсковођо наш (Омил., 104).

војујући, -а, -е који војује, који се бори. – Целих је људи земља 
жедна и гладна, целих и нормалних, верујућих у Бога и војујућих про-
тив зла (ИГИС, 120).

вокруг предл. (рус. вокруг) заст. око (некога). – Многа [се] свилно-
бојна лица … стискоше вокруг њега (Свеч., 92).

волуминозан, -зна, -зно (лат. voluminosus) обиман, сложен, опсе-
жан. – Традиција хришћанска не мање је волуминозна и не мање жила-
ва него традиција мухамеданска (РЊ, 162).

волх м (рус. волх) чаробњак, врачар. – Св. муч. Ермије … испи 
најљући отров, који му даде неки волх, по наредби судије (ОП, 385). Св. 
муч. Голиндуха … [у младости је] ступила у брак с неким персијским 
волхом, и живела у браку три године (ОП, 496).

волшебан, -бна, -бно (рус. волшебный) који има натприродну моћ, 
чаробан, магичан. – Остригоше јој [Светој Татијани] косу мислећи, по 
свом незнабожачком уму, да јој је у коси скривена нека враџбина, нека 
сила волшебна (ОП, 33).

волшебник м онај који има волшебну, натприродну моћ, који се 
служи мађијама. – Све што Бог ради, ради не као волшебник но као 
домостројитељ (Омил., 23).

волшепство с (у зб. значењу) чини, магије. – Христос је успео 
Својим пажљивим поступањем са дететом и мајком да отклони страх 
од немани и волшебства (Омил., 231).

воњући, -а, -е који воња, мирише на воњ. – Вран Гавран диже очи 
и виде пред собом читаву лес од људских кашљуцавих тела и воњућих 
душа (Свеч., 116).

вопити, -ијем несвр. сткњ. изражавати (обично гласно и са молбом) 
потребу за нечим, тражити, вапити. – Кад ме мука снађе | И тама ме 
склопи | Учио ме старац: – Тада Христу вопи: Помоћ ми је прешна | 
Господе Исусе | Помилуј ме грешна! (Дух. лира, 17).

вопросић м (према рус. вопрос „питање“) кратко, једноставно 
питање, питањце. – Спасење за скептика је у једном вопросићу: како 
да ова лажна васиона, која је родила у нама способност и вољу за ис-
тином, није родила истину? (Свеч., 80).
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воскресан, -сна, -сно цркв. који се односи на Васкрс, васкрсан. – 
Сваке недеље, у воскресним стихирима и канонима, ми славимо и ве-
личамо победу Христову над смрћу (Игум., 64).

воспренути, -нем сткњ. уздигнути се (духом), подићи се. – 
Воспрени, душо моја, и прикуј поглед твој на малену пећину, где мале-
на девојка обитава (МНЈ, 81).

воштаница ж воштана свећа. – Опело је служио Прот, уз 
саслужење монаха разних нација, са упаљеним воштаницама у рукама 
(ЖСС, 41). А Милица покрај Рада стоји | Сваки камен милује и броји | 
На свакоме воштаницу пали (Дух. лира, 103).

враг м арх. непријатељ, противник. – Сву ствар савиће Он и ба-
цити као хаљину, да у јарости својој покара врагове своје који су Њега 
мрзели (Јев., 152).

враждебни, -а, -о (рус. враждебный) који се односи на вражду, 
врага, вражји, непријатељски. – Свака твар Божја чиста је и безгрешна 
док год је окренута к Богу, док год није одвојена од Бога и док није по-
стала враждебна Богу (ОП, 899).

Врачар, -ара м место у данашњем Београду на којем су по 
наређењу турског војсковође Синан-паше спаљене мошти Светог Саве 
1594. године. – Браћо и господо српска, управимо данас сви свој духов-
ни поглед на Врачар, на оно славно пепелиште светога Саве (ОЗЉ, 86).

враџбина ж предмет (мелем, трава, амајлија и сл.) који се 
употребљава при врачању. – Остригоше јој [Св. муч. Татијани] косу 
мислећи, по свом незнабожачком уму, да јој је у коси скривена нека 
враџбина, нека сила волшебна (ОП, 33).

вргнути = врћи, вргнем свр. бацити, гурнути. – Разгњеви се на-
месник, и нареди те је [св. муч. Гликерију] бише и у тамницу вргоше 
(ОП, 339). Тада је [преп. муч. Параскеву] вргоше на огњене муке и мет-
нуше јој на главу усијан шлем (ОП, 535). Не нашкоди [му] ни најљући 
отров, који му дадоше да испије, нити кључало масло, у које га вргоше 
(ОП, 703).

вребајући, -а, -е у чему се неко вреба, који служи за вребање, 
осматрање, праћење некога (о заседи). ‒ Без икаквог страха пред мно-
гим опасностима пред собом … као што су: пешчана пустиња, преве-
лика топлота и вребајуће заседе, Сава преузе ово путовање (ЖСС, 134).

времен, -а, -о заст. 1. који се односи на време, временски. – Чулно 
познавање долази споља, из просторних и времених стихија, а подлеже 
контроли разума, памћења и расуђивања (Есеји, 149). 2. временски огра-
ничен, пролазан. – Од овог знамења нема краснијега. | Знамење страдања 



239V. Речник

и времене беде | Али и знамење коначне победе (ОП, 360). Господе дужи 
од времена и благословенији од времених покољена (МНЈ, 133).

вретишче с заст. одело од кострети или од какве друге гру-
бе материје, врећа. – Одевен у грубо вретишче, мољаше се [краљ 
Драгутин] по ноћи Богу у једном тајно ископаном гробу (ОП, 807).

врлетник м покр. човек живе, неустрашиве природе. – То су 
били [пештерници] врлетници који су се пењали најтешњим стазама у 
Царство небеско (Добр., 113).

врлина ж морална чистота, честитост; повољна, позитивна осо-
бина код човека. – Скривати врлину своју и подвиг свој био је обичај под-
вижника и подвижница не само првих времена Хришћанства него и кроз 
све векове до наших дана (ОП, 353). Врлина је као жеђ. Кад човек почне 
да је пије, све више жедни, и све чешће тражи да је п ије (ОП, 884).

врћи в. вргнути.
вселена ж сткњ. васиона, васељена. – Свети Кирил непоколебиви | 

Вером својом вселену удиви (ОП, 410).
втори (втори), -а, -о сткњ. други (по реду). – Предислав се монах 

гради, | Христовом се речју слади, | И назва се Сава Втори, | Сузе рони, 
па говори: | ‒ Настављај ме, свети Саво, Јеванђелским путем право! 
(ОП, 100).

Г

га тање с сујеверно веровање, враџбина, нагађање, бајање. – Шта је 
то гатање? То су три врсте веровања: веровање у слепи случај, веровање 
у ствари, и веровање у свемоћ духова таме (ОП, 131).

гена [„геена“] ж (грч. γέεννα) в. ад. – Ако хоћемо да се геене изба-
вимо и царство задобијемо, треба да смо украшени од обе стране: и пра-
вотом догмата и чесношћу живота (ОП, 40). Кога је овде распаљивала 
срамна похот сладострашћа и прељубочинства, тај ће заједно са сата-
ном вечно горети у геени (Јев., 155).

Гетсиманија ж библ. мало место крај Јерусалима, у подножју 
Маслинске горе, на којем се Христос молио после Тајне вечере, у ноћи 
у којој је био предат својим непријатељима. – Та ћелија [Испосница] 
у којој је некада својој души правио лествице до неба и у којој је себе 
обогатио личним знањем и ризницом божанске љубави, сада му поста-
де Гетсиманија (ЖСС, 83). Посетио је [Сава] и Гетсиманију где се Исус 
у агонији молио своме небеском Оцу (ЖСС, 107).
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гетсимански, -а, -о у изр. Гетсимански врт в. Гетсиманија. – 
Созерцавам Господа Исуса у Гетсиманском врту … како поновљено запо-
веда ученицима, да бдију и Богу се моле (ОП, 173). У моментима тешких 
искушења знао је Пашић да пође за Христом и у молитвену атмосферу 
Гетсиманског врта, са сузом у оку и грашкама зноја на челу (ОЗЉ, 109).

гибељан, -љна, -љно [„гибелан“] опасан, погубан. – Грех доноси 
са собом страх; и чим учинимо грех, морамо га скривати, зато што грех 
не жели да се објави као гнусан и гибелан (Јев., 150).

глаголати, -ам несвр. сткњ. говорити, причати (обично надугачко). 
– Када Вран глаголаше, неки одобраваху речи његове, а неки се смеш-
каху познатим смехурењем опозиције (Свеч., 90).

гнев и гнев [„гњев“] м велика љутина, срџба, бес, разјареност. – 
Окамењени незнабошци беху испуњени гневом на Фоку светога (ОП, 
691). У недрима охолости гнев свија гнездо своје, а у недрима гнева 
убиство се леже (МНЈ, 106). Гнев је претеча убиства, управо убиство у 
зачетку (ОБЉ, 25). 

Изр. Бог гнева Бог када се у њему појави гнев због људских грехо-
ва. – Трудите се свим прописаним начинима: мислима, делима, речима, 
молитвама, покајањем и скрушеношћу, да имате уза се Бога милости, а 
не Бога гњева (КТП, 24). гнев Божји очинска казна због грехова која до-
води до правде. – Узимајући од људи, узимао је од Бога и Божје, па како 
није ништа давао Богу, гнев Божји спустио се на њ и он је морао све 
одједном дати (Есеји, 133).

гневан и гневан, -вна, -вно који је пун гнева, срдит, љут, разјарен. 
– Ко год се не руководи Духом Божјим Светим, тај се руководи или 
својим сопственим духом или духом злим демонским, због чега бива 
немоћан, озлобљен, ожалошћен, гневан и очајан (ОП, 87).

гневити се, гневим се несвр. испољавати неслагање с неким пока-
зујући гнев, љутити се. – Једна покајна мисао већ ублажава гнев Божји. 
Јер се Бог не гневи на људе као што се непријатељ гневи, него као отац 
на децу своју (ОП, 751). Иако је скроз прозирао душе људске и познавао 
људске слабости и страсти, Он се није гневио на људе (ЈЧ, 127).

гневљивост, -ости ж особина онога који је гневљив, напраситост, 
плаховитост. – Три здрава стања [истичу се], и то: против гордости 
смирење, против гневљивости – кротост, против малодушности – 
дуготрпљење (ОП, 856).

гнусоба ж осећање гнушања, одвратности. – Ко чини грех, од 
њега грех тражи да се боји, да крије у себи грех и не испољава га, иначе 
би била јавна гнусоба греха (Јев., 150).
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гњет м угњетавање, тлачење. – Није ли се Он показао силом 
Својом … у време арапског гњета, као и у време турског и монголског 
гњета над хришћанима? (ОП, 221).

Голгота ж библ. брежуљак код Јерусалима на којем је био распет 
Исус Христос. – Свети Јован, труба златоковна | Милост Божју људима 
раструби … Милост страшну с Голготе крваве (ОП, 71). Кад је он био 
распет на Голготи, зло је, уистини, тријумфовало (ИГИС, 149). Ево нас 
на Голготи страшној где си распет био и мукама посведочио откровење 
Твоје (КТП, 194).

голен ж део ноге од колена до корена стопала, гњат. – Зле судије 
наредише, те им пребише голени, и бацише тела њихова у воду (ОП, 
174).

голуб м 1. птица из рода Columba која у Јеванђељу симболизује 
Духа Светога. –Док се Исус крштавао у реци Јордану, „отворило се 
небо и сиђе на Њега Дух Свети у телесноме облику као голуб, и чу се 
глас с неба говорећи: „Ти си син мој љубазни, Ти си по мојој вољи“ (Лк. 
3, 21–22) (ВС, 29). 2. фиг. чедо невино. – Три голуба бела, невина и чиста, 
| Одлетеше хитно у наручје Христа (ОП, 678).

гонећи, -а, -е који (на)гони некога на нешто. – Склонио се под 
руку Господњу, у заклону високом спасао се [Давид] од огња, од дима и 
смрада гонећих страсти (ОП, 456).

горд, горда, гордо (одр. горди, -а, -о) охол, сујетан, надмен. – 
Смер ном и побожном често се открива и кад ће умрети, а гордога смрт 
сналази изненадно (ОП, 183).

гордељив, -а, -о заст. а. надмен, горд. – Само гордељив човек го-
тов је увек да сравњује Христа с другим великим људима (ОП, 377). 
Гордељиви синови света, што се праве ближи суседи Тебе од светитеља 
Твојих, ругају се: гле незнабошца, како се радије клања камену него 
Господу! (МНЈ, 53). Гордељив човек кад пуже по земљи, мисли да лети 
(ЈЧ, 151). б. (у им. служби, одр., м) онај који се показује гордим, надме-
ним. – Ни сам Господ Бог не поучава радо гордељивога (ОП, 183).

гордељивац, -ивца и гордељивац, -вца м онај који на друге гледа 
са висине своје гордости, надмености. – Видите ли, како гордељивац и 
завидљивац не даду ни Богу испред себе? (ОП, 118). Палим уље и восак 
на каменом олтару, Светлости Неугасива. А гордељивци се надимају и 
вичу: гле мужа сујеверна, који не зна, да је Бог дух! (МНЈ, 53).

гордељивост, -ости ж особина онога који је гордељив, охолост, 
надменост. – Гордељивост [је] многе узвишене карактере оборила у 
прах и навела на тешке грехе (ОП, 221).
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Гордијев, -а, -о (по имену фригијског владара Гордија) у изр. ~ 
чвор несавладљива тешкоћа, нерешив проблем. – Њихова [католичка] 
расуђивања и предлози нису никакав вештачки метод да се Гордијев 
чвор раздреши, него оштар мач, којим се жели исти одједном да пресече 
(Зап. хришћ., 121).

гордити се, гордим се несвр. показивати гордост, надменост, охо-
лост. – Новацијани су постали у Риму и тако прозвани по Новацијану 
презвитеру, јересоначалнику. Они су се гордили својом врлином, хода-
ли су обучени у бело одело (ОП, 409). Да се не гордите, да се не гневите, 
да не малодушествујете; јер је све то недостојно звања хришћанскога 
(ОП, 856).

гордост, -ости ж стање, особина онога који је горд, надменост, 
охолост. – Никита се поврати, увиди пропаст у којој је био, покаје се 
горко за непослушност и гордост, и управи се правим путем (ОП, 80). 
Боље је понизно припадати и најм ањој цркви него се гордошћу одвојити 
од најбоље и највеће цркве (Аг. црк., 128). Једним замахом удара Исус 
секиром у корен свију зала – гордост (ЈЧ, 151).

горећи, -а, -е који гори. – Созерцавам купину горећу на Хориву 
(ОП, 469). Никога нема у одвратном породу твоме, да ти стави прст на 
горећи језик и да те расхлади (МНЈ, 82).

Господ, -ода м цркв. Бог, Свевишњи. – Не планирај, дете, ништа без 
Господа, | Да планови твоји не буду без плода (ОП, 474). Како је Господ 
посвршавао толике послове? Помоћу пет главних чуда: понижењем, 
речју, делом, крвљу и васкрсењем (ОБЉ, 137).

Изр. Господ Живи: Тај судија је Господ Живи, који те је и створио и 
сва твоја безакоња до сада видео и избројао (ОП, 371). Господи помилуј 
молитва Господу. – Алилуј, алилуј, | Господи помилуј (Дух. лира, 12).

господар, -ара м (у изр. ~ живота) Исус Христос. – Бескорисне слу-
ге! Овако говори Господар Живота и Победилац смрти: Можете ли про-
дужити свој раст за један лакат? Можете ли једну длаку учинити белом 
или црном? Па кад не можете најмање, што се бринете за остало? (МНЈ, 
104).

Господњи, Господњи и Господњи, -а, -е који припада Господу, 
који се односи на Господа, Божји. – Склонио се под руку Господњу, у 
заклону високом спасао се [Давид] од огња, од дима и смрада гонећих 
страсти (ОП, 456). Разумите, братије, знамења времена, и са страхом 
Господњим проповедајте браћи својој спасоносни страх Господњи 
(Есеји, 146).
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господоименит, -а, -о који носи име Господње. – Доминика значи  
Госпо доименита (Дух. сав., 152).

господства с (у мн.) један од чинова анђеоских, у хијерархији 
заједно са силама и властима. – Ти чинови су следећи: шестокрили се-
рафими, многоочити херувими и богоносни престоли, господства, силе 
и власти, начала, архангели и ангели (ОП, 821).

гост, госта м онај који је у посети код неког (на одређено време), 
посетилац. – фиг. Сви смо ми на земљи привремени гости (ОП, 146).

гостољубље и гостољубље с свесрдно, несебично примање 
гостију, гостопримство. – Последња му је заповест била, да се у мана-
стиру држи гостољубље, и да капија манастира никад не буде затворена 
(ОП, 54). Гостољубље се поштује и у другим верама, али хришћанство 
је истакло гостољубље као дужност и обавезу (ОП, 505). Гостољубље 
[је] заповест Божја. И ако су Срби испунили ма и једну заповест Божју, 
ваистину су дословце испунили заповест о гостопримству (Есеји, 116).

градина ж врт. – Три беле руже [свете мученице], поливене крвљу 
мученичком, пресади Бог у небесну градину Своју (ОП, 216).

градоуправитељ м заст. старешина града, градоначелник. – Беше 
Арета градоуправитељ у граду Неграну у земљи Омиритској (ОП, 782).

грамата ж (рус. грамота) повеља, писмо, документ (који издаје вла-
дар или високо свештено лице). – Преп. Јулије и Јулијан … издејствују 
грамату, да могу по целом царству рушити кумире и зидати цркве 
хришћанске (ОП, 440).

Грачаница и Грачаница ж средњовековни манастир на Косову, 
задужбина краља Милутина. – Познато је, да је наш велики краљ 
Милутин био велики задужбинар. Једна од његових животних задужби-
на јесте и Грачаница, украс Косова Поља (ОЗЉ, 30).

гредити, -им несвр. кретати се, ходити, ићи. – Речи Његове [су] 
… утешне за све нас, који гредимо неизбежној смрти телесној, и који се 
надамо живети после гроба и видети жива Господа нашег у слави (ОП, 
683).

грех м (мн. греси, грехови) цркв. огрешење, преступање од Божјих, 
јеванђељских и(ли) црквених заповести; преступање уопште. – У свим 
тим [светим] местима служили су свете литургије, славећи … Господа 
нашег Исуса Христа, који је у овим местима био мучен и своју крв про-
лио због наших греха, да би нас спасао од сатанске силе, и који је вас-
крсао као истинити Бог (ЖСС, 125). И праведник познаје болест гре-
ха, језовиту и смртоносну, па не завиди грешнику но сажаљева га (ОП, 
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446). Само Христос има право знање … о човековом греху и паду и о 
његовом спасењу кроз боговаплоћење (ВС, 7). Човек мора грешити, но 
не мора бити под влашћу греха (ИГИС, 5).

Изр. смртни грех један од седам највећих грехова. – Лењост је један 
од смртних грехова. Јер умртвљује душу у човеку (ОП, 406).

грехопад м цркв. падање у грех (првородни). – У погледу грехопада 
првих људи ми смо већ нагласили сличност суштине учења његошевског 
и библијског; разлика је ипак знатна, и ако се она односи више на окол-
ности и начин грехопада него на последице овога (РЊ, 146).

грехопадање с в. грехопад. – По Његошу изгледа да је човек баш 
пре грехопадања боље знао разликовати добро од зла (РЊ, 93).

грешник м онај који чини грех, грешан човек. – На грешнике треба 
гледати као на болеснике, као на немоћне сенке, без стварности и без — 
ума (ОП, 147). Ако си узео на се улогу да изобличиш грешника, чувај се 
добро, да не изобличиш и покајника (ОП, 547). Мучеништво за Христа 
чини од грешника светитеља (ОП, 932). Казна грешника и награда пра-
ведника – то је највиша математика васионе (ИГИС, 167).

грешница ж он а која чини грех. – Оној грешници која је избацила 
у себи зачети плод, да не види овога света, тај плод њој неће дати да 
види нови век (Јев., 154). Многи тешки грешници и грешнице чули су 
глас Сина Божјега, и душом су оживели (Омил., 231).

грешнички, -а, -о који се односи на грешнике. – Грех улази у дом 
оних, који се боје ући у дом грешнички (МНЈ, 119).

грешност, -ости ж особина онога који је грешан, нечасност, 
бешчашће. – Безгрешност значи много живота, а грешност – мало жи-
вота (МНЈ, 94).

григоријан, -ана м (обично у мн.) присталица, следбеник све-
ти теља Григорија Богослова. – Једни се назваше василијани, други 
григоријани, а трећи јованити (ОП, 77).

грјадушчи, -а, -е (према цсл. грѧдҁúїй, будући) којем се греди, до-
лази у сусрет. – Постом радостим наду моју у Тебе, Грјадушчи Господе 
мој (МНЈ, 68).

грјазни, -а, -о (рус. грязный) који је покривен, испуњен грозом, 
страшан, језив. – Још неколико јутара, и још неколико вечери, па ћеш 
се вознети са грозног и грјазног бојишта (Свеч., 97).
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Грк м припадник грчког народа. – Грци, двоструко мудри, и као 
Грци и као хришћани, посвећивали су Србе за мисионаре, ђаконе и 
свештенике, само не за епископе (Добр., 126).

гроб, гроба м место у којем се налазе земни остаци покојника, 
рака и хумка над њом. – фиг. Кад удишемо ваздух, фараони египатски 
улазе у наша плућа; а када мислимо, они држе веће на дну наше душе. 
Они су колевка наша, а ми гробови њихови (Свеч., 87).

гробље с место за сахрањивање покојника. – Са каквим разумом 
војевати против гробаља, нарочито у овој земљи где гробља служе као 
понос народни, као извор надахнућа и … као тапија државе! (ОБЉ, 31).

гусле мн. народни гудачки инструмент, обично од јаворова дрве-
та, са једном струном (састављен од више длака из коњског репа), уз 
који се певају српске јуначке народне песме. – У свакој сеоској кући у 
Србији налазе се гусле, и скоро у сваком дому по један добар певач уз 
гусле (Д. Срб., 119).

Д

Давидов, -а, -о који се односи на Давида, који потиче од Давида. 
– Нико ни слутио није, да је „син дрводељин“ (Матеј 13, 55), Онај који 
треба да дође и зацари се на престолу Давидову (ЈЧ, 126).

давночекани, -a, -o (у им. служби, м) Исус Христос. – Када 
зима сусреће пролеће, | Стар Симеон беше добре среће: | Он сусрете 
Давночеканога, | Кроз пророке Пророкованога (ОП, 85).

дажд м арх. киша. – Б ог [је] као и увек својим сунцем обасјавао зле 
и добре људе и давао дажд праведним и неправедним (Зем. нед., 7). За 
потврду својих речи [Самулио] призва Бога да пусти громове и дажд 
(ОП, 589).

даљновид м в. даљновидост. – Вера Те моја види, Господе. Она је 
светлост и даљновид очију мојих (МНЈ, 58).

даљновидост, -ости ж моћ предвиђања, расуђивања, мудрог 
поступања и сл., проницљивост. – Под слабом руком једнога свеца 
владала [је] надувена властелинска олигархија, која је имала више 
претензија него дара и моћи, и више пепељаве мудрости за унутрашњу 
интригашку игру него политичке даљновидости и националног смисла 
(РЊ, 178).

даљњи, -а, -е који није у тесној, блиској родбинској и пријатељској 
вези. – Ми се морамо прво школовати да волимо ближње, да би се 
доцније научили волети и даљње (ОБЉ, 103).
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данак, -нка и данак, данка м ист. глоба коју су господари захтевали 
од потчињених или поробљених житеља. – Безакони кнез закле [се] 
грађанима, да им ништа неће учинити, само нека му отворе капије 
градске, да уђе и узме данак (ОП, 782).

дангубица ж оно што непотребно одузима време, којештарија, 
тричарија. – Наш невидљиви непријатељ … запошљава нас свим 
могућим неурачунљивим ситницама и дангубицама (ОП, 31).

Данило и Данило м старозаветни пророк који је написао једну 
од библијских књига. – Прорече му [цару Валтазару] пророк Данило 
блиску пропаст (Номолог., 283).

дар м (уз појам ’Божји’) оно што Бог даје (материјално или 
духовно). – На којој трпези нису Његови дар ови? (ОП, 171). Свакоме 
даје Бог дарове према његовој моћи, то јест према томе колико сваки 
може носити и употребити (Омил., 207).

дарвинизам, -зма м учење енглеског природњака Чарлса Дар-
вина и његових следбеника о еволуцији, развоју органског света. – 
У васионом свету, како га је Дарвин замишљао – и још изразитије 
дарвинизам – постоје све могуће силе и сви фактори изузев Бога, духа 
и морала (Евр., 8).

дарежљивост, -ости ж врлина онога који је дарежљив, добро-
чинство. – Сава … упозораваше богаташе да се не ослањају сувише 
на пролазно богатство, већ да „обогате себе добрим делима“, особито 
дарежљивошћу према сиромасима (ЖСС, 114).

дародавац, -вца м (Дародавац) 1. Бог. – Подсећа све и свакога, да 
је Он Творац и Господар и Дародавац и Судија (ОП, 751). Господару 
и Дародавче свега што јесам и имам, избави ме од гордости, погибије 
безумних и глупих (МНЈ, 98). 2. (у изр. дародавац живота) Свети Дух. – 
Дух Свети се назива „податељ жизни“, дародавац живота (МП, 59).

дароносац, -сца м онај који доноси дар, дарове. – Дароносац дар 
однесе | И предаде том суседу, | Овај даде неком трећем, | Тај четвртом, 
све по реду (ОП, 52).

датула ж врста суптропског воћа, урма. – Султанови поклони св. 
Сави били су до тада непознати на Балкану (балзамово скупоцено уље 
… шећер од шећерне трске, датуле и друге ствари) (ЖСС, 128, у напо-
мени).

дванаесторица ж (Дванаесторица) дванаест апостола. – Као што 
је један од Дванаесторице, Јуда, отпао од Господа, тако су неки од ових 
Седамдесет одустали Господа не с намером издајства него по немоћи 
људској и маловерности (ОП, 15).
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двојуродан, -дна, -дно (рус. двоюродный) који је у сродству по дру-
гом колену (о брату или сестри од стрица, тетке и сл.). – Двојуродни 
брат Радомиров Владислав уби Радомира, па онда дозва на превару 
Владимира те и овога посече (ОП, 362).

Дева ж цркв. додатак уз име или атрибут: Богородица ~, Пресвета 
~. – Како велико изненађење за све свештенике би одговор Пресвете 
Деве, да је се она посветила Богу и да жели остати девојком до смрти 
(ОП, 216). Даде [му се] од Бога Пресвета Дева у заштиту и додели му се 
велика част у домостројству људскога спасења (ОП, 964).

девичански, -а, -о који се односи на девице; чедан, невин. – Не 
избриши [сећање кад] … и моја душа беше девичанска утроба, и моја 
свест мудрост у девичанству, и мој живот духовна сила и светост (МНЈ, 
56).

девичанство и девичанство с девичански начин живота, чед-
ност. – Не избриши [сећање кад] … и моја душа беше девичанска утро-
ба, и моја свест мудрост у девичанству, и мој живот духовна сила и 
светост (МНЈ, 56).

девствен, -а, -о сткњ. девичански чист, неоскрнављен. – Св. муч. 
Јован Владимир, краљ српски … [био је] мудар, милостив, кротак, дев-
ствен и храбар (ОП, 362).

девственик м сткњ. мушкарац у чедности, безбрачник. – Евтропије, 
девственик од рођења, чист, непорочан и незлобив, би бијен воловским 
жилама и штаповима (ОП, 428).

девственица ж чедна женска особа, девица. – Пресвета Дева 
Марија беше прва таква доживотно завештана девојка, и њој после сле-
доваху у цркви Христовој хиљаде и хиљаде девственица и девственика 
(ОП, 857).

девственост, -ости ж девичанство, чедност. – По завршетку 12 
година би дата св. Јосифу, сроднику своме у Назарет, да под видом об-
ручнице живи у девствености (ОП, 857).

девство с сткњ. в. девичанство. – Само девство није довољно за 
улазак у царство Божије. Не помаже девство, ако је девственица горда 
и себична (ОП, 98).

деградација ж (лат. degradatio) кварење, пропадање. – Како да буде 
човек песимист пред целисходношћу природе, пуне плана и мере? Како 
пак да не буде на погледу пропасти правде и деградације разума (РЊ, 
82).
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дед [„ђед“] м очев или материн отац. – Сваки [је] могао чути од 
путујућих слепаца или од својих старих ђедова стихове из Илијаде и 
Одисеје у похвалу разних лажних богова (Теод., 92).

деизам, -зма м (лат. deus, Бог, божанство) фил. религиозно-фило-
софско учење које прихвата идеју о Богу, али само као безличном пра-
узроку, творцу света. – Деизам је полуатеизам (РЊ, 130).

деист м (фр. déiste) присталица деизма. – Деист мисли, да 
провиђење мудро управља светом, водећи га добром циљу, и при том је 
захвалан и одан томе провиђењу (РЊ, 25).

декаденција ж (према лат. decadere, опадати) пад, опадање. – 
Творевине религије нису постојане [већ су] … изложене непрекидној 
промени … често наизменичном прогресу и декаденцији (РЊ, 25).

декоратор м (фр. décorateur) радник који поставља декор на сцену. 
– Бог се јавља у природи без престанка … као најактивнији устројитељ 
и декоратор свечаности (РЊ, 117).

делателан, -лна, -лно сткњ. који се заснива на делању, на раду, ра-
дан. – Лењост је сасвим супротна природи човековој. Природа је чове-
кова делателна: она тражи да послује, да ради, да зида (ОП, 444).

делатељ м сткњ. онај који дела, ствара, делатник, стваралац. – 
Договорише се прво да убију Делатеља, па онда и дело Његово (ОП, 
125). Велики Мојсеј знао је да је он делатељ Божјег дела (ОП, 926).

демантовати, -тујем свр. (фр. démentir) оповргнути, порећи. – О 
удаљености Бога од природе можемо ми спекулирати колико хоћемо – 
један зрак Сунца, једна ћелија органског ткања, боја смарагда или ми-
стериозност огња демантоваће нас (РЊ, 115).

демон, -она м пали анђео, зли дух, бес. – Ваистину, охолост је кћи 
глупости, кћи ума помрачена, рођена из зле везе с демонима (ОП, 13). У 
човеку који само мудрује о вери демону је пространо место (ОП, 132). 
Дух Свети, који је преко надахнутих људи написао речи божанствене, 
чуће и разумеће и похитаће ти у помоћ; и разумеће и осетиће демони, и 
побећи ће од тебе (ОП, 328). Анђели су Му служили, а демони су стре-
пели пред Њим (ВС, 8). Демони нарочито мрзе оне који су задобили 
велики мир душевни и који уносе велики мир међу браћу (РП, 105).

демонијак м човек обузет злим духом или духовима, демонима. – 
Преп. Аксентије … многе демонијаке ослободи демона (ОП, 114).

демонијачни, -а, -о који се понаша, поступа попут демона, 
демонски. – Оно што су пропустила да учине демонијачна господа 
јерусалимска, чинили су незнабошци (Теод., 101).
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демонијаштво с обузетост демонима, бесомучност. – Против 
највеће болести душевне, демонијаштва, постоје два лека … Пост и мо-
литва (ОП, 132).

демонодулија ж служење демону, сотони. – Једно је демонодулија а 
друго је теодулија, служба сатани или служба Оцу небесном (Теод., 164).

демонски, -а, -о који се односи на демоне. – У мисли људске зло 
бива посејано од силе демонске, или од страсти телесних (ОП, 329).

деоба ж одвајање једног од другог, подела. – Кроз Христа Господа 
деоба и отуђеност ишчезе, и сви верни били они пређашњи Јевреји или 
незнабошци посташе домаћи Богу (ОП, 834).

державни, -а, -о (рус. державный) који се односи на власт, упра-
ву. – Ту икону [Одигитрију] св. Лука подарио је державном Теофилу, за 
кога је писао Дела апостолска (ОП, 452).

дерзновено прил. сткњ. храбро, смело. – Један од градоначелника 
… дерзновено исповеди пред царем своју веру у Христа Господа (ОП, 
580). Лукијан премудри, подвижник и књижник, | Дерзновено иде по 
Христовом путу (ОП, 758). Изведена на суд Теодотија дерзновено ис-
поведа Христа Господа (ОП, 941).

дерзновеност, -ости ж сткњ. храброст, смелост. – Старачком му-
дрошћу и опрезношћу испуњене су ванхришћанске религије, а мла-
дићким полетом и безбрижном детињом дерзновеношћу дише религија 
Христова (ОБЉ, 142).

Десетограђе с калк ист. назив за групу од десет градова на источној 
граници Римског царства у Јудеји и Сирији. – Овај светитељ [преп. 
Прокопије Декаполит] беше из Десетограђа (Декаполиса) (ОП, 145).

Детињци м мн. празник који пада увек у трећу недељу пре 
Божића, на којем се, према народним обичајима, везују деца, чиме се 
показује демонима и ђаволима да је у тој кући све на свом месту, веза-
но и заклопљено. – Заблагодарите Господу што вам је дао оне мудраце 
народне, који установише код нас празновање Детињаца, Материца и 
Отаца, и украсише га обичајем узајамног везивања (Бес., 94).

детоубица ж убица деце (о Ироду). – Видео је [Јован] проклети 
град Јерихон, па дворе бившег цара Ирода Детоубице, па виле богатих 
фарисеја, цариника и свих грешника (ЈЧ, 129).

деца ж 1. зб. им. од дете. – Боље је оставити својој деци Бога у 
наслеђе, неголи власт над целим светом. Са једним Богом биће богати 
и задовољни, а са целим светом без Бога биће убожјаци и несрећници 
(Бес., 51). 2. фиг. верни народ, поданици. – У марту 1196. године Велики 
жупан сазва Сабор у Расу и објави своју намеру да напушта пре-
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сто. Старац је овај Сабор поздравио више као отац него као владар, 
ословљавајући присутне са: „Драга децо моја!“ (ЖСС, 30). Зашто Бог 
шаље страдања својој најбољој деци? Зато што она слабија не би из-
држала (Д. Срб., 96).

дивинизирати, -изирам (фр. divinisir) несвр. приписивати некоме 
натприродне особине, обожавати. – Витештво Обилића је разлог, због 
чега се Срби њиме одушевљавају, и због чега га Његош готово дивини-
зира (РЊ, 176).

дивљак, -ака м припадник заједнице на најнижем ступњу људског 
друштва. – Дивљак, који се клања богу-месецу, не клања се ипак мртвом 
Хектору (РЊ, 116).

дилетант м (тал. dilettante) онај који се бави каквом делатношћу 
на погрешан начин само ради сопственог задовољства. – Завапише 
окропљени исопом секташи и дилетантни живота. – Гле завађенији смо 
од паса (Свеч., 116).

диспозиција ж (лат. dispositio) склоност, дар за нешто. – Све 
варварске погодбе његовог [Његошевог] живота … нису биле у стању, 
да унаказе његову уметничку диспозицију (РЊ, 47).

диханије с сткњ. живо биће. – Бог … је створио анђеле на небу и 
свако диханије на земљи (Вас., 853).

Дјева ж цсл. Богородица. – Велика је бројка Седамсто Тисућа | За 
Твог Сина, Дјево, жи вот положивших (Дух. лира, 136).

добро с оно што је повољно за човека, што доприноси његовом 
благостању, правда. – Нико под сунцем није велики, драга браћо, осим 
човека, који верује у крајњу победу добра (ИГИС, 143).

добродетељ и добродјетељ ж (рус. добродетель) сткњ. врлина, до-
брота. – Чувши Арапин све, задиви се добродетељи хришћана, па по-
жели видети старца Агапијева (ОП, 154). Кроз велико стрпљење стече 
две основне добродетељи: смерност и послушност (ОП, 238 ). Бог … 
[нам] дао … Своје силе дароване познањем онога који нас позва славом 
и добродјетељу (ОП, 509). Он је био у стању да унесе у душу гледалаца 
сваку добродетељ (РДС, 128). Телесни подвизи нису циљ по себи него 
средство и пут да се дође до добродетељи (ОБЉ, 35).

добродетељан, -љна, -љно сткњ. пун врлине, честит. – Важније 
је поучавати се добродетељном животу него ли красноречивом 
проповедању (ОП,  89). Рођен [је преп. Јосиф Песмописац] у Сицилији, 
од родитеља благочестивих и добродетељних (ОП, 243). Као монах, 
Герман засветли као звезда својим животом добродетељним (ОП, 337).
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добросрдачан, -чна, -чно који је добра срца, човекољубив, племе-
нит. – Када дате и цео свој живот за виђење Њега, дали сте једва једну 
потуру. Он је племенит и добросрдачан, па и не тражи од вас више но 
толико (МНЈ, 67).

добротвор и добротвор м онај који чини добра дела (о Господу). 
– Одагнај од нас сваки страх осим страха од Тебе. Да би кроз страх од 
Тебе дошли до чисте и свете љубави према Теби, Творцу и Добротвору 
нашем (ОП, 61).

доброуман и доброуман, -мна, -мно који стреми добру, добро-
намеран, добромислен. – На претње цареве одговорише: „О царе, нема 
страха у доброумној и моћној души оних који љубе Господа!“ (ОП, 132).

доброчинство с вршење добрих, племенитих дела. – Верни 
примају безбројна доброчинства Божја са узбуђењем и стидом, а невер-
ни примају исто то без узбуђења, без стида, и још са роптањем на Бога 
(ОП, 154). Знајте да се милостињом и молитвама свештеника за душе 
умрлих у току 40 дана умилостивљава Бог. Ако су душе умрлих … без-
грешне, то онда доброчинство за њих служи на спасење самих добро-
твора (ОП, 471). Ако безбоштво, и безумље, и злоба долазе од незнања, 
то је незнање као беснило које се најбрже да обуздати доброчинством 
(ОБЉ, 33).

доглавник м заст. помоћник поглавара, владара, старешине. – 
Доглавници [цареви] … гоњаху хришћане и без наредбе (ОП, 33).

догмат, -ата м (обично у мн. догмати) цркв. основна одредба, 
доктрина хришћанског вероучења. – Ако ти се понекад догмати вере 
учине тврдом храном, то постарај се да прво испуниш догмате морала 
хришћанског, па ће ти се отворити разумевање за догмате вере (ОП, 39).

догматски, -а, -о који се односи на догму. – У тој борби [за 
уједињење југословенских народа] српски народ се уздигао изнад свих 
догматских разлика у деловању између православне и католичке цркве 
(Д. Срб., 52).

догоревајући, -а, -е (уз именицу „свећа“) који догорева. – Бесмртни 
Боже мој, погледај милостиво на једну догоревајућу свећу (МНЈ, 46).

докетски, -а, -о који се односи на докетизам, тј. на учење једне 
гностичке секте према којем је Христос само привидно имао тело. 
– Цар Јустинијан паде у јерес докетску, против које оштро устајаху 
патријарх цариградски Евтихије и овај блажени Анастасије (ОП, 282).

доксологија ж (грч. δοξολογία) песма у којој се слави Бог, 
славословље. – У недељу после Доксологије ми певамо тропар 
(Есеји, 94). Чиме се завршава молитва Господња? Славословљем или 
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доксологијом, која гласи: „Јер је Твоје царство, и сила, и слава кроз све 
векове. Амин“ (ВС, 67).

долап, долапа и долап, -а м (тур. dolap) орман, плакар. – Кад сунце 
засија, браћо, лампе се склањају у долап (НБПГ, 40).

домаћин м фиг. (Домаћин) Исус Христос. – За све богохулнике 
кајем се, што хуле на Тебе не знајући да хуле на Домаћина, који их оде-
ва и храни (МНЈ, 55). Поставио је Домаћин трпезу и ставио на њу право 
Дрво Живота. Поставио је Христос трпезу и ставио самога Себе за јело 
и пиће на трпезу (Бес., 26). Каква слава и част за људе, да у тескоби срца 
свога удостојавају се примити Домаћина као Госта! (РП, 102).

домашњи, -а, -е сткњ. домаћи. – Апфија, Филимонова жена, 
пошћаше се и служаше домашњој цркви (ОП, 125).

дометнути и дометнути, дометнем свр. додати, придодати. – По-
мо лимо се и ми, браћо, сваки дан, да нам Господ дометне вере (ОП, 
503).

домовина ж држава у којој се неко родио и одрастао, отаџбина. 
– Ваше племство [британско] … од почетка овог рата задивило је свет 
својим изванредним родољубљем и готовошћу да жртвује све … у бор-
би за част и непоколебљиве идеале своје домовине (Д. Срб., 116).

домострој м сткњ. в. домостројство. – Крст душу уздиже божанској 
висини, | Посвећен у тајне Божјег домостроја (ОП, 616).

домостројан, -јна, -јно који се односи на домострој. – Бог … 
кажњава грешника из више целисходних домостројних разлога (ОП, 
204).

домостројитељ м сткњ. онај који управља домом, домаћин. – Све 
што Бог ради, ради не као волшебник но као домостројитељ (Омил., 
23).

домостројитељство и домостројитељство с сткњ. в. домо строј-
ство. – Овога дана прославља се … чудо зачећа Јованова у престарелој 
утроби Јелисаветиној; и мудрост у домостројитељству људскога 
спасења (ОП, 694).

домостројство с управљање, вођење. – Брак је тајна велика и чу-
десна, једна од великих тајни домостројства Божјег (ОП, 378). Даде 
[му се] од Бога Пресвета Дева у заштиту и додели му се велика част у 
домостројству људскога спасења (ОП, 964). Бог раздаје дарове људима 
и према плану свога домостројства (ОБЉ, 32).

домоуправитељ м управник дома. – Слугу, који се боји Господа, и 
тачно испуњава вољу Његову, обући ће Господ влашћу у царству своме 
и учиниће га домоуправитељем својим (Јев., 147).
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допуштење с пристанак, одобрење, дозвола. – Нису Турци само-
власно и самовољно дошли на Балкан и подјармили народе хришћанске, 
Грке, Бугаре и Србе, него по допуштењу Божјем (ОП, 741).

достоверан, -рна, -рно (рус. достоверный) заст. веродостојан, 
исти нит. – Сабор овај утврдио је коначно иконопоштовање образло-
живши то Светим Писмом, сведочанством Светих Отаца и достоверним 
примерима чудеса, пројављених од светих икона (ОП, 746).

Достојно јест (цсл. Достойно єсть) песма Богородици. – Св. 
Архангел Гаврил … је прстом по камену исписао песму Богородици 
Достойно єсть (ОП, 499).

досточудан, -дна, -дно вредан дивљења. – О чистото срца, жртво 
досточудна, | За спасење ти си врлина пресудна (ОП, 90).

дотација ж (лат. dotatio) материјална помоћ, дар. – Овај напис 
[указ на зиду] објашњава повод и разлоге због којих је краљ сазидао 
Жичу и набраја дотације за издржавање манастира (ЖСС, 94).

доушник м онај који потајно обавештава некога о нечему, 
достављач, потказивач. – Обавештени од својих доушника о Савиној 
пловидби, пирати беху спремни за напад и пљачку (ЖСС, 124).

дочети, дочнем свр. заст. завршити, довршити, окончати. – По че-
так је мудрости страх Господњи. Ко није правилно почео, како ће пра-
вилно дочети? (ОБЉ, 10).

драговољан, -љна, -љно који се чини по својој вољи, жељи, добро-
вољан. – Робовање означава обавезно служење, слобода треба да озна-
чава драговољно служење (ОБЉ, 112).

дрводеља м занатлија који израђује разне предмете од дрвета, 
тесар, столар. – Ако радници англосаксонске расе покажу расположење 
да уместо својих интереса, прихвате Исуса – дрводељу из Назарета – за 
свога непогрешивог вођу, онда се може очекивати и духовни препород 
ове расе, а преко ње и других народа Европе (Дух. преп., 76). И Јосиф 
дрводеља, одмах послуша заповести небесног весника, и побеже у да-
леку земљу (ЈЧ, 119).

дрво живота библ. дрво које је, према Светом писму, расло у рају 
и чији је плод давао вечни живот, бесмртност; Исус Христос. – У 
Рају је било дрво живота, од кога ко би јео имао би живот вечни (Бес., 
26). Поставио је Домаћин трпезу и ставио на њу право Дрво Живота. 
Поставио је Христос трпезу и ставио самога Себе за јело и пиће на 
трпезу (Бес., 26). Он и јесте то Дрво Живота, кога кад се дотакну мртва 
тела, устану, и проходају, и проговоре (Омил., 253).
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древо с заст. (у изр. крсно древо) Часни крст. – Спасоносно Крсно 
дре во, крвљу обливено, | Дуго беше ко у гробу тамом покривено! (ОП, 
131).

држава ж правно независна и границама омеђена национална 
територија са становништвом једне или више народности под истом 
политичком влашћу. – Што се људи хвале државама? И друмовима у 
држави? … Нису људи ради државе, но држава ради људи. Христос није 
дошао да спасава државе него људе (ОП, 119). Савина је мисао била 
да треба оба вола упрегнути у јарам, да подједнако служе Домаћину. И 
цркву и државу (Теод., 72). Ако примаш какву плату од државе, сматрај 
да више примаш него што заслужујеш и буди благодаран држави (Патр., 
152). Браћа твоја изгинула су у ратовима бранећи државу – како се ти 
усуђујеш красти и поткрадати ту прескупу тековину? (ОБЉ, 36).

државоградитељ м нераспр. онај који гради, подиже, ствара 
државу и њоме управља. – И тако, Видовдан и Савиндан, прешли су у 
искључиво достојање цркве. Но тиме су наши државоградитељи увре-
дили српску већину у оба света, а нису угодили мањини нити државу 
одржали (Бес., 81).

дромедар, -ара м једногрба камила. — Поноћ мека ка црна кадифа, 
| Дромедари по камену тапћу, | Једна звезда стазу им открива, | Док зве-
здари о Месији шапћу (Дух. лира, 11).

друкче и друкче прил. заст. друкчије. – Он не може себи да пред-
стави виши, небесни живот душа другче, до у једном телесном облику, 
у једном прозрачном, светлосном, духовном телу (РЊ, 148).

дуализам, -зма м (према лат. dualis, двојни) фил. учење које полази 
од два принципа (нпр. духа и материје) као темељних категорија 
стварности. – Природа [се] људима вазда приказивала као двојство: 
дуализам је старији од монизма (РЊ, 102).

дуготрпељив, -а, -о сткњ. в. дуготрпљив. — Господе дуготрпељиви, 
не уклони светлост лица Твога од нас ни за један трен ока, да нас тама 
не савлада (ОП, 163). Такав је Господ – дуготрпељив и много милостив 
… „О, Господе, спори на гнев, смилуј се на нас пре последњег гнева у 
страшни Дан Онај“ (ОП, 563). Васкрсао [је] у слави, дуготрпељиви и 
свешчедри Искупитељ наш. Да и ми имамо трпељивост (терпјеније) и 
да праштамо опадачима и нападачима својим (Бес., 23).

дуготрпељивост, -ости ж заст. особина онога који је дуготрпљив, 
постојаност у невољи, трпљење. — „Када се молиш, и Бог одлаже да 
те услиши, то он чини на твоју ползу, да би те научио дуготрпељивости“ 
(ОП, 96).
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дуготрпљење с особина онога који је дуготрпљив, постојаност у 
вери, дуготрпивост, дуготрпљивост. — Сви они који су Њега подниш-
тавали и унижавали, издевајући се над Његовим дуготрпљењем, биће 
истребљени као сухо грање од огња, што из Њега исходи (Јев., 152).

дуготрпљив, -а, -о који дуго трпи, подноси увреде, муке и 
страдања, спор на гнев, негневљив (о Богу). – Ми морамо бити стрпљиви 
и милостиви према грешнику, ако хоћемо да дуготрпљиви Бог буде ми-
лостив према нама (ОП, 554).

дугочекани, -а, -о (Дугочекани) (у им. служби, м) онај на чији се 
долазак дуго чекало, Исус Христос. — Ана, пак, која од младости слу-
жаше Богу у храму постом и молитвама, и сама познаде Месију, па про-
слави Бога и објави Јерусалимљанима о доласку Дугочеканога (ОП, 85).

дух, духа и духа м цркв. 1. бестелесно, невидљиво биће. — Сава је 
имао искуство да распознаје духове. Он је био сигуран да му то говори 
Бог а не зао дух (ЖСС, 71). 2. унутрашња снага човекова по благодати 
Божјој. — Није могуће и није нужно, да се наше тело поново роди од 
тела, али је и могуће, и неопходно, и никад није доцкан да се наш дух 
поново роди, да се роди од Духа Божјега (ОП, 650). Дух и мисао могу 
пренети човека тренутно тамо где човек зажели (Бес., 13).

Изр. Дух Божји (Свети) Свети Дух. – Зашто треба слушати цркву а 
не једнога човека који мисли против цркве, ма он био назват и највећим 
мислиоцем? Зато што је цркву основао Господ Исус Христос, и зато што 
цркву надахњујући руководи Дух Божји Свети (ОП, 10). Ево надахнућа 
Духом Божјим! Пророк хоће да говори о Христу Господу, и срце му 
набујало силом и мудрошћу (ОП, 775). Дух Животворни Свети Дух. – Моју 
мртву од греха Душу може Господ васкрснути једним додиром Духа Свог 
Животворног (ОП, 403). Дух Свесвети Свети Дух. – У Твом неузнемире-
ном девичанству, дејством Духа Свесветог, родио се Син (МНЈ, 34). Дух 
Свети цркв. једно од лица Свете Тројице. – Ускоро ће Дух Свети објавити 
тајну, и то не само њима двема него свима вековима и поколењима (ЈЧ, 
128). дух таме празн. зао дух, пали анђео, бес. – Шта је то гатање? То су три 
врсте веровања: веровање у слепи случај, веровање у ствари, и веровање 
у свемоћ духова таме (РДС, 132). зао, зли (нечист) дух бестелесно, духов-
но биће, пали анђео, бес, демон. – Они [млади почетници] нису довољно 
упознати са борбом коју пустињаци воде са много већим препрекама 
– злим дусима (ЖСС, 43). Господ може, ако ја пожелим, једном речју 
удаљити од мене нечистог духа и учинити ме харфом славе Божје (ОП, 
411). Како се друкчије називају зли духови? Ђаволи (ВС, 19). предати дух 
свој Господу в. предати душу Богу (под душа изр.). – Десетога дана пре-
даду дух свој Господу, за кога претрпеше крсну смрт, и тако се Царства 
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Његовог удостојише (ОП, 315). сиромашан духом онај који свако своје до-
бро приписује Богу, а не себи, смиреноуман, смирен. – Исус [се] радосније 
осећао … међу онима, који само Бога сматрају богаташем духа док себе 
сматрају сиромашним духом (ИХ, 86).

духоборац и духоборац, -орца м ист. следбеник јеретичког правца 
у хришћанству, пониклог у 4. веку, по коме је Свети Дух нижи од оста-
ла два лица Свете Тројице. — Такав човек навлачи анатему на себе, 
анатему под коју падају сви духоборци, то јест сви они људи који се 
противе Духу Божјем (Дух. сав., 139).

духоборни, -а, -о који прихвата учење духобораца. — Духоборни 
патријарх [цариградски Македоније] … учаше као да је Дух Свети твар 
Божја а не ипостас божанска (ОП, 362).

духован, -вна, -вно који је предан Богу, који се стара о сопственој 
души. — Духован човек је као витез, који воли да савлађује препоне 
(ОП, 289).

Изр. духовне очи моћ прорицања. – Ко има духовне очи да види нека 
види тајну Божјег Промисла (ОП, 394).

духовник м цркв. свештено лице које се брине о нечијем верском 
напредовању, васпитању и сл. – Смрт његова [св. Симеона] била је смрт 
једног истинског Божјег човека и духовника (ОП, 113). Крстио [је преп. 
Агапије] своје првашње господаре и био им духовник (ОП, 153).

духовноморални, -а, -о који је у сагласју с духовним и моралним 
вредностима. — Безбожници нашег времена називају себе максимали-
стима … Против таквог негативног максимализма ми морамо истаћи 
духовноморални максимализам (Дух. сав., 41).

духоносац, -сца м онај који је надахнут Светим Духом. – О духу 
Божјем који говори кроз духоносце (ОП, 89, наслов беседе).

духоносни, -а, -о надахнут Светим Духом. ‒ Молитву, као ме-
тод живота, молитву, као метод мишљења, имају духоносни Оци наши 
(Бес., 43).

душа ж нематеријална страна човека, његове типичне уну-
трашње црте, природа, карактер. – Да ли ћете ми веровати да нико 
на свету не плаче толико колико Срби. То ни у ком случају није наша 
физичка мана него особина наше душе (Д. Срб, 10). Скупља је душа од 
света, – боље, дакле, освојите душу него свет (МНЈ, 96). Колевка свих 
болести тела јесте душа, и колевка свих болести душе јесте у духу душе 
(Свеч., 133).

Изр. предати душу Богу упокојити се. – Св. муч. Агатија […] пре-
даде душу своју Богу, 251. год. у граду Катани, а у време цара Декија 
(ОП, 92). Преп. Дије … најзад предаде душу своју Господу, коме це-
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лога живота верно послужи (ОП, 516). примити душу (некога) прими-
ти у живот вечни (о Господу). – Господ прими душу девице свецеле 
(ОП, 304). проста душа душевна, безазлена особа. – У простим душама 
Петра и Андреја и Јакова и Јована тај глас је одјекнуо не као глас 
човечји него као Божји (Теод., 31). узети душу прихватити душу нечију 
(о анђелима). – „Ево ангели дођоше да узму душу моју!“ (ОП, 480).

душевни, -а, -о који се односи на душу, на унутрашњи живот 
човеков. – На пепелишту свих својих нада и у гноју безбројних недуга, 
телесних и душевних, лежало је човечанство (Теод., 98).

душегубан, -бна, -бно који губи, убија душу, погубан. – Рећи ће не-
верни и душегубни: обећао је пре две хиљаде година да ће доћи па још 
не долази! (ОП, 220). Ако неко од нас још увек тражи Христа међу умр-
лим, нека престане с тим душегубним трудом (ОП, 253). Нема опасније 
и душегубније ствари него добити велико имање у наслеђе (ОБЉ, 76). 
Бог по милосрђу Своме према болесном човечанству додаје још чуда … 
[како би] пробудио човека и отрезнио га од суморне душегубне навике 
на чуда као на нечуда (Омил., 218).

душегубац, -упца и душегубац, -упца м онај који доводи до 
губљења душе, савести. – Хоћемо ли ми бити душегубци и саучесници 
у томе рушењу цркве Божије, па чекат да тешка рука Божија удари на 
нас и децу нашу? (ОЗЉ, 81). Одлази од мене, душегупче, и не прилази 
ми више (Дух. сав., 71).

душегубитељ м в. душегубац. – Не бојте се, велим, телоубитеља | 
Ал’ се бојте, велим, душегубитеља (Дух. лира, 36).

душељубац, -упца м (у служби атрибутива) који љуби човекову 
душу (о Исусу Христу). – „Благо да рим Ти, душељупче Христе, што ме 
призиваш у Твој Рај, и уводиш ме у пресвете дворе Твоје!“ (ОП, 95).

душепопечитељ м онај који брине о људским душама, о њиховом 
спасењу. – Наставник означава оног који није само прости учитељ него 
и душепопечитељ, који речју, примером и бригом руководи људе на 
путу спасења (Омил., 284).

душожедан, -дна, -дно који је уперен против душе, човековог 
унутрашњег бића и морала. – Култура има своје дивљаке као и при-
митивност своје. Први су душожеднији, а други су крвожеднији. Прави 
убијају душе … [а] други убијају тела (Свеч., 31).

Ђ

ђаво, ђавола м зли дух, сотона, демон. – Неколико пута јављао му 
се искушитељ ђаво у виду ангела светла (ОП, 417). Ђаво те изазива на 
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дуге спорове и бесплодне разговоре. Учини добро дело у име Христово 
и ђаво ће побећи (ОБЉ, 40).

ђаволски и ђаволски, -а, -о који потиче од ђавола. – Господ Исус 
победи три врсте ђаволских искушења на гори високој (ОБЉ, 40).

ђакон м (грч. διάκονος) цркв. свештено лице које помаже свештенику 
(или епископу) при богослужењу, припадник најнижег од три чина у 
црквеној хијерархији. – Сва се кућа сруши до темеља, | Изгибоше сви што 
у њој беху | Због некаквих скритих безакоња. | Млади ђакон страхом се 
испуни, | A светитељ у молитви ћути (ОП, 136). После извесног времена 
Сава га [Арсенија] рукоположи за ђакона, а потом за свештеномонаха и 
постави за старешину Велике цркве у Жичи (ЖСС, 120).

ђакониса ж цркв. ист. у старој хришћанској цркви, жена произведена 
за помоћницу у верским обредима и одређена за послушање, обично 
за старање о женском делу пастве. – Св. муч. Татијана … [била је] 
ђакониса при цркви (ОП, 33). Представила се [св. Нона] мирно као 
ђакониса (ОП, 562).

ђерђеф м (тур. gergef) оквир на којем се разапиње тканина која се везе. 
– Зида Раде цркву Љубостињу | Мушки зида, женски украшује | Ђевојачки 
по мермеру везе | По мермеру кано по ђерђефу (Дух. лира, 102).

Е

евангелије с (грч. εὐαγγέλιον, добра вест) цркв. део Библије, четири 
одвојене књиге које чине део Новога завета повезане општом темом 
живота, рада и учења Исуса Христа, јеванђеље. – Кад Азијат чита 
Евангелије Христово, он говори: „Ово је наш човек“ (ИЗ, 9).

евнух м (грч. εὐνοῦχος) кастрирани мушкарац, обично чувар ха-
рема. – Евнух царице Кандакије … је био првим апостолом вере међу 
црнцима у Етиопији (ОП, 16).

евхаристија ж (грч. εὐχαριστία) цркв. причешће, еухаристија. 
– Њему се служи и Он се слави светом тајном евхаристије и другим 
црквеним богослужењима широм целог света: исто тако страдањем 
многих мученика и гоњењем праведних људи Њега ради (ВС, 76).

егзалтација [„ексалтација“] ж (лат. exaltatio) уздизање, узношење. 
– Вама ће изгледати не само неразумљиво но и неразумно песниково, 
фуриозно до фанатизма и ратоборно до ексалтације, настројење против 
неправде (РЊ, 139).
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егзистенција ж (лат. exsistentia, према exsistere, појавити се, 
постати) постојање, живљење. – Ко не верује Христа осуђен је на 
незнање … Осуђен је у два света: у овоме свету на бесмислену, телесну 
и варљиву егзистенцију, а у оном на вечну пропаст (ОП, 130).

егоизам, -зма м (фр. ègoisme) претпостављање властитих 
интереса интересима других, себичност, саможивост. – Западна 
наука је унела егоизам у свет, јер је унела атеизам (НД, 16).

Едем м библ. према библијском предању земља у којој је био Богом 
насађени рајски врт за обитавање првих људи који су одатле истерани, 
рај. – Ваш син кад одрасте живеће у овом „злом“ свету, а не у Едему 
(ИГИС, 111).

еквивалентан, -тна, -тно (лат. aequivalens) који је исте вредности, 
једнаковредан. – Уметничко дело подложно је пропасти без еквивалентне 
замене; у природи није тако (РЊ, 33).

еклезијастик [„еклезиастик“] м (према грч. ἐκκλησία црква) 
свештеник, проповедник. – Није једини Толстој проповедао (теорију 
не рпо тивљења злу) – но и многи еклезиастици (РЊ, 174).

екуменизам, -зма м (грч. οἰκουμενισμóς) цркв. теолошки покрет за 
заједничко деловање свих цркава подељених током историје. – Српски 
архиепископ … лично [је] био прожет духом хришћанског екуменизма. 
Као такав, он се осећа као код куће, у свакој православној заједници 
сваке расе и језика (ЖСС, 126).

Емануил, -ила м библ. једно од имена Исуса Христа. – Девојка ће 
зачети и родиће сина, и наденуће му име Емануил, што ће рећи: с нама 
Бог (ОП, 585).

емоција ж (фр. émotion) осећање, осећај. – Религија, дакле, можете 
тек онда постати, кад се мисао о свету удружи са емоцијом, коју та 
мисао производи (РЊ, 26).

ентузијазам, -зма м (грч. ἐνθουσιασμός) велико одушевљење, по-
лет. – Његова генијалност [је] у светлосном ентузијазму. Његош је врло 
сличан великом персијском ентузијазму (РЊ, 98).

енциклика ж (према грч. ἐγκύκλιος, кружни) посланица, циркулар 
(најчешће папина посланица свим римокатолицима). – На крају 
енциклике он [папа] изјављује своје жаљење, што велики број католика, 
„који нису модернисти“, неуморно и слободно пишу по свима питањима 
библијским, где следују методу модернистичком (Зап. хришћ., 105).

епарх м (грч. ἔπαρχος) намесник, управник, поглавар епархије. – 
Охоли епарх окова Силвестра у окове и врже га у тамницу с намером да 
га ускоро погуби (ОП, 14).
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епископ м (грч. ἐπίσκοπος) црквени поглавар једне веће области, 
владика. – У 30. години [св. Силвестар] постао је епископом римским 
(ОП, 11).

епископство с звање, достојанство и служба епископа, влади-
чанство. – Преп. Исак Сирин … остави епископство и тајом се удаљи у 
пустињски манастир Раббан-Шабур (ОП, 73).

епископствовати, -вујем несвр. бити епископ и обављати његову 
дужност. – Епископствоваше [св. Емилијан Исповедник] у Кизику за 
време опаког цара Лава Јерменина (ОП, 569). Епископствовао је непу-
них пет година, па се због слабог здравља повукао (ОП, 583).

епитимија ж (грч. ἐπιτίμιον) црквена казна педагошког карактера 
са циљем исправљања грешникâ, која подразумева забрану онога што 
смета њиховом религиозно-моралном усавршавању. – Наложи на себе 
неку епитимију за грехе других људи. Ако си некога осудио, или казнио, 
наложи и на себе неку епитимију (ОП, 91). Онај ко зна и осећа да је на 
епитимији, зароњава се у молчање и размишљање о свом сопственом 
греху, који га је довео на епитимију (ОП, 456).

есенцијално прил. (нлат. essentialis) битно, суштински. – То [су] 
жива, есенцијално жива бића, која свој пут знају и свој задатак свесно 
извршавају (РЊ, 30).

есхатологија ж (према грч. ἔσχατος, крајњи) цркв. богословска 
наука о последњим данима, тј. о успостављању вечног живота или 
Царства Божјег, које ће се збити на свршетку историје, другим дола-
ском Господа Исуса Христа. – Нигде поглавља о стварању света и нигде 
есхатологије [у индијској мисли] (Теод., 61).

етар м (грч. αἰθήρ) ваздушно пространство, ваздух. – Остаће [и по-
сле светског пожара] несумњиво „она прашина и црни хаос“, из кога је 
свет и саграђен (стешњењима) и који могу и етар бити (РЊ, 103).

етатизам, -зма м (фр. etatisme) пол. политичка теорија и пракса у 
којој одлучујућу реч у друштву има држава, односно бирократски апа-
рат. – Каква љубав? … Место те басне ми смо истакли: национализам 
и интернационализам и етатизам и прогресивизам (КТП, 96).

ешафот, -ота м (фр. échafaud) јавно место на којем су се изврша-
вале смртне казне, губилиште. – Достојевски … је био извођен на 
ешафот, носио окове, гладовао заједно са породицом, и имао падаћу 
болест (НД, 12).
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жало с игличаста цевчица (повезана са жлездом која лучи от-
ров) на задњем делу тела неких инсеката и др. зглавкара, којом они 
боду, жаока. – фиг. О њих [глупост и сујеверје] се спотицао, зато што 
је њихово жало осећао и у својој кући и свуда око ове, зато је и писао 
против њих (ОЗЉ, 38).

жбирски, -а, -о (према тал. sbirro, доушник) који се односи на жби-
ра, доушника, доушнички, шпијунски. – Витештво не значи ни зејтињави, 
лисичји, жбирски и шпијунски морал венецијански, витештво значи 
отво рен карактер и слободу (РЊ, 190).

ждати, ждам несвр. (рус. ждать) чекати. – Где су остали близанци? 
Ја сам ждао све (Свеч., 23).

же речца сткњ. пак. – Пастири же около вертепа | Мудрацима иду 
у сретање (Дух. лира, 12). Трупље слугу Твојих дадоше птицама не-
беским да једу, тела же светих Твојих зверима земаљским (Исто, 129). 
Призри же, Господе, на немоћ нашу и не допусти да страдамо преко 
мере (Исто, 153).

жеђовати, жеђујем несвр. покр. бити дуго жедан, трпети жеђ. – 
Да созерцавам … нишчету најбогатијега који гладова и жеђова (ОП, 30).

жезал, -зла м нарочито израђена и украшена палица као знак вла-
дарског или каквог другог достојанства, скиптар, жезло. – Испунило 
[се] пророчанство Св. Саве Освештаног, изречено на 800 година пре 
тога, да ће доћи неки свештеник српски Сава, и да му се има предати та 
икона и жезал његов (ОП, 34).

желатељ м заст. онај који нешто жели, прижељкује. – Када се око 
њега сабраше желатељи монашког живота, тада им он [преп. Антоније] 
постави за игумана Теодосија (ОП, 491). Када он поста савршен монах, 
почеше се, по Промислу Божјем, скупљати око њега многи желатељи 
духовног живота (ОП, 894).

жемчуг м (рус. жемчуг) бисер. – Вранове очи набујаше од суза, 
на које последња два сунчана зрака падоше и дадоше им сјај жемчуга 
(Свеч., 95).

жена ж особа полно супротна мушкарцу. – У јеврејском као и у 
арапском реч жена има похвално значење, отприлике као домаћица, сто-
панка или госпођа. У овом благородном смислу Исус ослови и са крста 
своју Мајку са: „Жено, ево ти сина“ (Јов. 19, 26) (ЈЧ, 148).

женик, -ика м (Женик) метафорични назив за Исуса Христа (пре-
ма значењу онога који се жени, младожења). – Да невеста буде небе-
ска прилика, | Мила, и достојна небеског Женика, | Труд Ксеније свете 
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Женику пријаше, | Дарима је многим чудним дариваше (ОП, 64). Она 
[св. Петка као млада] се отимала о Господа Исуса, Женика небесног 
(Игум., 63). Христос се назива Жеником, а Црква Невестом (ОБЉ, 15). 
Место да се одазову свадбеном позиву заслепљене душе у мраку тамни-
чком извршиле су преужасни злочин убивши свога Спаситеља, свога 
Женика (Омил., 189).

женонеистовство с особина онога који не живи само са једном же-
ном. – Предавши се идолопоклонству, Ликиније се предаде безмерно сви-
ма страстима, а највише женонеистовству (ОП, 298).

жеравица ж жар, жишка. – Мој дед узимао би кадионицу са же-
равицом и тамјаном и окадио би свакога од нас (Д. Срб., 126).

живад ж зб. домаће животиње. – Они знају што им очи кажу | Ка 
и свака живад бесловесна (Дух. лира, 40).

живодаван, -вна, -вно који даје живот, животворан, живото-
даван. – Та мој Бог је, оче, велики и славан, | Чудесан и моћан, жив и 
живодаван (ОП, 466).

живодавац, -вца м (у служби атрибутива у споју са речју „Хри-
стос“) који даје живот, животворац, животодавац (о Господу). – 
Смрт тела даће живоносној души његовој само слободнијег полета у 
загрљај љубљенога Христа Живодавца (ОП, 103).

живот, живота м телесно, биолошко постојање од рођења до 
смрти. – Ко даје живот, чини оно што и Бог чини; ко узима живот, чини 
оно што сатана чини (Д. Срб., 97).

Изр. загробни живот постојање човекове душе и после телесне, фи-
зичке смрти. – Веруј у Васкрсење Христово, и веруј у загробни живот 
(ОП, 469). преселити се, отићи у живот вечни задобити живот вечни, сачува-
ти душу и после телесне, физичке смрти. – Пресечен мачем … пресели 
се у живот вечни (ОП, 357). Марин се одмах одлучи, целива Јеванђеље и 
оде – кроз смрт у вечни живот (ОП, 571). После дугих и љутих мука [св. 
Петка] би мачем посечена, и пресели се у живот вечни (ОП, 793).

животворан, -рна, -рно 1. чудотворан, благотворан; неопходан за 
живот, насушан. – Христова је близина као близина неког живо творног 
и мирисног балсама (ОП, 91). Сваки дан и непрестано једи и пиј Христа: 
Он је животворни хлеб душа наших (ОП, 150). Созерцавам Тајну 
Причешћа као животворни лек души и телу (ОП, 168). Пријатељство је 
увек животворни дах анђела, који нас прати у животу (ИГС, 139). Мана 
с неба – Христос као животворни хлеб небесни (ИХ, 80). 2. (као атрибут 
уз Свету Тројицу) који даје, пружа живот. – Поучен би у вери [св. муч. 
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Конон Исавријски] Христовој и крштен у име Пресвете и Животворне 
Тројице од самог Архангела Михаила (ОП, 163).

животворац, -рца м (Животворац) стваралац, давалац живо-
та; Исус Христос. – Он је доказао, да је Он васкрсеније и живот и 
васкрситељ и животворац (ОП, 682). Бездихани мртвац открио се као 
Животворац (Бес., 18).

животворност, -ости ж особина онога који је животворан и онога 
што је животворно. – Дозволите да вам пружим само неколико приме-
ра животворности и рада српске душе (Д. Срб., 96). Натапа нас [Господ] 
Својом животворношћу и испуњава нас као сасуд Свој пуноћом својом 
бесмртном (ОП, 874).

животиња ж живо биће способно да се креће и да осећа. – 
Животиње су грубе, али нису злобне. Човек их превазилази и у грубо-
сти и у злобности (Аг. црк., 139).

животињство (животињство) с својство онога што је живо тињ-
ско, нагонско, суровост, грубост, нечовечност. – Христос тражи да 
жртвујемо само земљу, и животињство наше, и грех, и порок, и свако 
неваљалство, и зато нам обећава васкрсење и бесмртан  живот у рају 
(ОП, 314).

животодаван, -вна, -вно који даје живот, животворан (о Богу). 
– Господе Животодавни, помози нам, да сачувамо срце своје, за Тебе, за 
Тебе Господе! (ОП, 404). Као отпадник од Бога, он [Сатана] је пог азио 
сваку животодавну реч Божју, те је гладна смрт и трулеж смртна испу-
нила све његово биће (ЈЧ, 139).

животодавац, -вца м онај који даје живот (о Богу). – Погле, како 
је Син Девојачки препун живота, и како га даје оним синовима женским, 
који се повратише девојачком стиду и запросише живот у Животодавца! 
(МНЈ, 95). Господ Животодавац није у гробу него на престолу славе на 
небесима (ОП, 253). Човек мезимац Твој, Животодавче, најболеснији 
је међу свим Твојим створењима (Есеји,  59). Сви са истим смирењем и 
послушношћу треба да Му се клањамо као Животодавцу (Омил., 38).

животоносни, -сна, -сно 1. који доноси живот, животворан. – 
Јеванђеље Христово животоносно води и српски народ кроз народни 
водовод који је контролисао Свети Сава (ОЗЉ, 89). 2. (у им. служби, м) 
Господ. – Погле, како је лако Препуноме одливати, и Безгрешноме от-
пуштати грехе, и Здравоме лечити, и Животоносноме мртве васкрсавати 
(МНЈ, 95).
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животопис м опис живота неке личности, биографија. – Писао 
[је св. Симеон Метафраст] житија светитеља, и то саставио нових 122 
животописа (ОП, 824).

животописац, -сца м писац животописа, биограф. – Његов живо-
тописац, монах Данил, каже за њега: „Узнесе се телом на Гору Синајску 
а духом на Гору Небесну“ (ОП, 229).

жизнодавац, -вца м (у служби атрибутива уз име „Христос“)  који 
даје живот. – Два разлога, дакле, побудише Христа Жизнодавца да се 
душом спусти у Ад (ОП, 242).

жилиште с арх. место живљења, пребивалиште, боравиште. – 
Пустиње, као земљ е о које се нико није отимао, постале су жилишта 
необичних грађана, монаха и монахиња (Жет. Господ., 20). Гоњени за 
правду имају склониште, | У дворима ца рским – небесно жилиште (Дух. 
лира, 72). У том необичном, нељудском, жилишту роди Дева Марија 
„Сина свог првенца“ (ЈЧ, 113).

жителница ж (рус. жительница) жена житељ, житељка, ста-
новница. – Света Теодоро, рајска жителнице, | Сад помози нама, Божја 
угоднице! (ОП, 663).

жиће с живот, бивствовање. – Манастирска правила Светог 
Василија Великог су углавном била основ жића у великим манастирима 
(ЖСС, 22). Желимо гледат …| Жића без смрти и без страдања, | Радост 
без туге и без плакања (Дух. лира, 36).

жречество с многобожачко свештенство. – Против Сире беше 
царство и жречество, | А за Сиру Христос и чесно свештенство (ОП, 613).

жртва ж цркв. онај који подноси страдање, жртвовање. – Он није 
умро за свој грех, већ за наше грехе. Вечна правда Божија је тражила 
једну такву невину и неоцењиву жртву за Адамов грех и за наше грехе 
(ВС, 23).

Изр. приносити жртву (жртве) идолима жртвовати какво биће неком 
божанству у сврси религијског ритуала. – Св. муч. Еликонида … веле-
гласно изобличи све оне који приношаху жртве идолима (ОП, 377).

жртвоприношење с рлг. ист. приношење жртве у некадашњим 
многобожачким религијама. – Дође [св. муч. Амфијан] небојажљиво у 
храм незнабожачки … па ухвати кнеза за руку, којом држаше жртву, и 
викну му, да одустане од служења и жртвоприношења мртвим идолима 
и да позна Бога истинога (ОП, 239). фиг. Хришћани читају молитве пред 
јело и призивају Христа, да благослови. Свако је јело отуда свето, и сва-
ки оброк жртвоприношење (ИХ, 97).
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заблагодарити, -одарим свр. изразити захвалност, захвалити. – 
Сава … је честитао српском народу и позвао га да заблагодари Богу што 
сада има своје епископе, епископе своје крви и свога језика (ЖСС, 89). 
Два месеца по објави рата краљ Петар врати се Тополи и заблагодари 
топлом молитвом у својој цркви белој Богу и светом Ђорђу (Д. Срб., 
131). О човече, заблагодари Богу, што и од тебе неко тражи какво добро, 
било материјално било духовно! (ОП, 401). Заблагодарите Господу што 
вам је дао оне мудраце народне, који установише код нас празновање 
Детињаца, Материца и Отаца, и украсише га обичајем узајамног 
везивања (Бес., 94).

заблудели син библ. мотив библијске приче о блудноме сину, којој 
претходе две приче сличне тематике: прича о изгубљеној овци и прича 
о изгубљеном новчићу. – Господ [је] говорио, како је велика радост међу 
анђелима на небесима, када се један грешник покаје и обрати Богу, и 
испричао је причу о заблуделом сину (ИХ, 90).

завапити, -пијем и завапити, -ијем и -им  свр. (Христу) призвати 
с вапајем, дозвати. – Никон се прекрсти и у срцу завапи Христу (ОП, 
211).

завет м 1. задата реч, обећање, зарицање, заклетва. – Своје мо-
литве [Савини родитељи] поткрепили су заветом да ће, ако им Бог ис-
пуни жељу, наставити свој живот као брат и сестра, а не више као муж 
и жена (ЖСС, 10). Завет представља два заветодавца, једнога који даје 
и другога који прима (ДП, 8). 2. морална обавеза која се преноси на 
нараштаје. – Не бој се, Божји човече, ти си учинио добар избор, и оста-
вио си народу своме спасоносан завет (Цар. зав., 151).  

заветовати се, -тујем се свр. и несвр. обавез(ив)ати се заветом, за-
клетвом. – Петар се са сузама мољаше св. Николају, да умоли Бога за 
њега, те да се ослободи тамнице, заветујући се уз то, да ће се сав посве-
тити Богу (ОП, 88). Св. апостол Филип … у браку родио [sic!] четири 
кћери … све четири заветоване девице Христа ради (ОП, 745). Било је 
и девојака удавача, које су се, по старом обичају заветовале послужити 
Богу и Светоме Сави неколико месеци пре венчања ради благослова 
(Кас., 26).

задаћа ж заст. задатак. – Народ руски гледа своју историјску 
задаћу у „служењу Христу“, а кроз Христа у служењу целом човечан-
ству (НД, 16).
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задoбошати, -ам свр. одговорити крупним, снажним гласом (као 
добош). – Кад је нико не питаше, она задобоша: – А моја је девиза 
демократија! (Свеч., 39).

задруга и задруга ж домаћинство од више чланова повезаних род-
бинском везом, заједница. – Србска задруга је основана на теодулији, на 
служењу Богу … Домаћин је представљао владара и духовника (Теод., 
86).

задругар, -ара м члан, припадник задруге. – Благо теби, ако сиро-
махе рачунаш у задругаре своје, у чељад своју (ОП, 434).

задужбина и задужбина ж манастир, црква која се подиже за спас 
душе. – Племенита страст код Срба за подизање задужбина не може се 
наћи у таквој и у толикој мери ни у једног другог народа (Теод., 75).

задужбинар, -ара м оснивач задужбине, добротвор, дародавац. – 
Задужбинар даје своје а монах даје себе на службу (Теод., 80). Познато 
је, да је наш велики краљ Милутин био велики задужбинар (ОЗЉ, 30).

задужбинарство с оснивање, подизање задужбина, богомоља, до-
брочинство. – Краљева црква на Опленцу сведочи, да српски владари 
ни у двадесетоме веку нису прекинули службу Богу к роз задужбинар-
ство (Теод., 75).

зажарење с нераспр. довођење до усијања, зажареност. – Очајан 
беше призор, што показиваху костури и у једном и у другом зажарењу, 
и лупању и стругању (Свеч., 150).

заједничар м присталица, поборник заједништва у неговању и 
испољавању верских и људских осећања. – Заједничари вере заједничари 
су и страдања (ОП, 504).

заједничарење с гл. им. од заједничарити. – Протестанти … нису 
имали духовног искуства у заједничарењу са светитељима (ВС, 52).

заједничарити, -им несвр. в. заједничити. – В. пр. под заједни ча-
рење.

заједничење с гл. им. од заједничити. – Грех Његошевог Адама … 
састојао се у његовом заједничењу са Сатаном, у револту против вечне 
правде (РЊ, 93).

заједничити, -им несвр. радити на истом задатку, сарађивати. – 
В. пр. под заједничење.

закон м 1. акт, пропис (издат од стране законодавног, држав-
ног тела). – Душа човекова служи законима, робује законима и, кад са-
свим изгуби Бога из вида, обожава законе, као што тица у кавезу служи 
ограничењима кавеза, робује ограничењима кавеза и обожава ограничење 
кавеза мислећи, да је област кавеза једина област тичијег рода (НБПГ, 
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43). 2. библ. скуп моралних норми, правила које је Бог предао људима пре-
ко пророка Мојсија. – Законодавац није хтео никако да се огреши о Свој 
Закон, који је Он био дао кроз Свога слугу и пророка Мојсеја (ОП, 85).

законодавац, -вца м фиг. (Законодавац) Господ. – Ти што закон 
свету и човеку даде, | Ти, Законодавче, сам под закон стаде (ОП, 9). 
Законодавац није хтео никако да се огреши о Свој Закон, који је Он био 
дао кроз Свога слугу и пророка Мојсеја (ОП, 85). О Господе, Створитељу 
и Законодавче наш, просвети нас и укрепи нас (ОП, 576).

законопрималац, -аоца м онај који прима закон (од Господа). – Бог 
је био законодавац, а Мојсеј је био само законопрималац (Номолог., 271).

закоулок м (рус. закоулок) тесна, уска улица, сокак. – У свакоме 
переулку и закоулку спази Вран три ствари (Свеч., 53).

закрити, закријем (имп. закријте дијал. закрите) свр. покрити, пре-
крити. – Закрите очи своје, звезде и ствари; не гледајте наготу моју 
(МНЈ, 27).

замонашити се, -онашим се свр. постати монах или монахиња, 
калуђер или калуђерица, закалуђерити се. – Јован и Аркадије буду не-
како спасени и таласима избачени на обалу, али на два разна места тако 
да сваки мишљаше за другога да је потонуо. Из туге један за другим они 
се оба замонаше у два разна манастира (ОП, 68).

занемоћи и занемоћи, -емогнем свр. оболети, разболети се. – 
Занеможе изненадно и умре (ОП, 785).

зао, зла, зло који је својствен ономе који наноси бол, патњу, ште-
ту (о мислима). – Бог опомиње људе, да се тргну од злих мисли својих, 
како зло не би сазрело у души људској и донело горке и смртоносне 
плодове своје (ОП, 329).

западњак и западњак  м човек са европског Запада, човек поре-
клом из Западне Европе. – Западњак никада не помишља на смрт док не 
добије температуру од 40 степени (ИЗ, 27).

запечаћавати, -аћавам несвр. печатом, жигом затварати, оси-
гуравати од отварања. – фиг. Благодат Бога Духа Светога … утврђује 
човека у вери Христовој и запечаћава га за Царство Божје (ОП, 368).

заповест ж захтев, обавеза да се поступа на одређен начин. 
– Свој живот  [Св. Силвестар] је увек управљао према заповестима 
јеванђелским (ОП, 11). Газе Његове заповести вољно и злобно (ОП, 
171).

запојити се, запојим се свр. надахнути се (родољубљем). – Добро 
је […] да се запоје родољубљем они, који га [Његоша] до сада нису има-
ли, а удвоструче га они, који су га и до данас имали (ОЗЉ, 47).
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заслепљујући, -а, -е који заслепљује, који се не може гледати 
због свога прејаког сјаја, блеска, заслепљив. – Узрујана срца, краљевић 
Растко, бегунац од заслепљујућег сјаја овога света, хитао је у будућност 
која је још била обавијена неизвесношћу (ЖСС, 17).

заступница ж (Заступница) фиг. Богородица. – Са небом ће 
земља запојати | Слатку песму теби, Јављенице, | И Твом Сину, наша, 
Заступнице (Дух. лира, 40).

засужњити и засужњити, -им свр. учинити сужњем, робом. – У 
тој засужњеној земљи и нема Срба више. Железницу држе Немци. На 
станицама железничким говори се само немачки и мађарски (Д. Срб., 
47).

заупокојени, -а, -о који је намењен, посвећен покојнику, покој ни-
цима, који се односи на мртве (у вези с литургијом). – Мислио сам, да 
ће се посведневно вршити заупокојене литургије за оне, чије су се душе 
измешале у другоме свету са душама косовских јунака (ИГИС, 63).

Захарија м отац Јована Претече, свештеник из реда Авијева и 
муж Јелисавете, рођаке Пресвете Дјеве Марије. – У то време држао је 
чреду у храму првосвештеник Захарија, отац Јована Претече (ОП, 85).

захтети, -(дн)ем  свр. 1. ставити у задатак, наложити (о Богу). 
– Што год Бог захоће да буде, и рекне да то буде, то мора да буде (ОП, 
217). 2. пожелети, зажелети, затражити. – Родио се како је Сам зах-
тео – да проживи век човечји међу људима од колевке до гроба и да по-
каже људима, да живот није тако ружан како су се они јадали (Бес., 14). 
Кад ум пресуди, и срце заволи, и душа захоће, онда се човек уједињује 
и као уједињена сила полази на велико дело (ОБЉ, 42).

зашиктати, зашикћем свр. испустити шиштав глас; почети ода-
вати звук сличан цијуку. – Зашикташе шути и рогати, и дадоше одушке 
својој последњој жељи – да се смеју и подсмеју (Свеч., 136).

збратимити, -им свр. повезати осећањем братства, учинити при-
сним, блиским, сродити, сјединити (о Исусу Христу). – Он је и сишао 
на земљу, да отвори људима небо и збратими људе и ангеле (Бес., 22).

збратимљење с зближење, уједињење. – Да ли ме убисте … што 
отпочех изводити давно жељено дело измирења и збратимљења балкан-
ских измучених народа? (ОЗЉ, 64).

звездар, -ара м заст. онај који се бави звездарством, астроном. – 
Овај други случај [кад два или три лица сањају истовремено исти сан] 
морао се десити источним звездарима (ЈЧ, 119).

звездарство с заст. астрономија. – Били су они [мудраци са Истока] 
велики учењаци у звездарству (астрономији) (ОП, 949).
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звер м (мн. зверови) дивља, крволочна животиња. – Мученици ве-
лике љубави [који] … разумедосте и дрво и камен, и звера у гори и рибу 
у води [молите се за нас] (МНЈ, 64). Свих седам бацише сутрадан пред 
зверове (ОП, 285). Човек … је негда био … крвави дивљи звер (НД, 10).

зверад ж зб. им. од звере. – О Исусе Јагње, крај ће добар бити, | 
Сву ће дивљу зверад јагње победити (Дух. лира, 78).

звероподобан, -бна, -бно подобан звери, који по изгледу и нара-
ви одговара звери. – Када наста Диоклецијаново гоњење, неко достави 
Аквилину царском намеснику Волусијану, звероподобном човеку (ОП, 
420).

звоно с направа од гвожђа, обично купастог облика, која ударањем 
клатна, језичка или других саставних делова одаје звук, звони. – У 
Србији данас звона нема. Немци су поскидали са српских цркава звона, 
можда их преливају у топове (Д. Срб., 49).

зграњавати се, зграњавам се несвр. изненађивати се, чудити се. 
– Православни и католици … су схватили да су браћа и зграњавали се 
помишљу да религија може бар и за тренутак да их раздели (Д. Срб., 59).

здоговорно прил. договорно, сложно. – Венчани пар здоговорно 
продужује живети девичанским животом као брат и сестра (Кас., 77).

земан, -ана м (тур. zaman) заст. време, доба. – Тако ишло задуго зе-
мана | Док набуја земља Србинова | Од мртвијех српскијех тјелеса, | И 
од крви српских мученика (Дух. лира, 98).

земља ж фиг. материјални свет, материјализам. – Христос тражи 
да жртвујемо само земљу, и животињство наше, и грех, и порок, и свако 
неваљалство, и зато нам обећава васкрсење и бесмртан живот у рају 
(ОП, 314).

земљоделац, -лца м земљорадник, ратар. – Беше Малх земљоделац 
из близине Антиохије (ОП, 218).

земљопоклоник м онај који се узда у земаљска, материјална бла-
га. – Где ће се сакрити идолопоклоници … кад се јави слава величан-
ства Његова? … Бежи у земљу, земљопоклониче! (ОП, 574).

земни, -а, -о који је у овом животу, земаљски. – Тимотеј … све до 
дубоке старости проведе земно време у посту, молитви, бдењу и непре-
станом труду (ОП, 130).

зеркало с (рус. зеркало) огледало. – На зеркалу чистом, без ика -
квих пега, | Ружна ствар се гледа ал’ стоји ван њега (Дух. лира, 29).

зилот, -ота м (грч. ζηλωτής) цркв. ревносни присталица, поборник 
вере. – Зилот значи ревнитељ (ОП, 332).

златоковни, -а, -о скован од злата. – Свети Јован, труба златоков-
на, | Милост Божју људима раструби (ОП, 71).

златопоклоник м онај који је очаран, обузет златом. – Где ће 
се сакрити идолопоклоници … кад се јави слава величанства Његова? 
Бежи у злато, златопоклониче! (ОП, 574).
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златоустовац, -овца м поклоник, ученик св. Јована Златоуста. – 
Градски началник … с нарочитом злобом диже хајку на златоустовце 
(ОП, 428).

злехуд и злехуд, -а, -о рђав, јадан, бедан. – Пепел ом се Мартин 
посипаше | На пепелу злехудом спаваше | Из љубави према Богу своме, 
| За грехове људи распетоме (ОП, 749). Злехуда је храна ума мога, докле 
се год храни само оним што му чула постављају (МНЈ, 73).

зло с оно што је рђаво, неповољно по човека, што му не служи на 
част и на спасење. – У мислима људским зло расте, и грана се, и раз-
множава се (ОП, 329).

злоба ж непријатељско расположење према некоме, зло. – Зашто 
реч Христа није могла да стане у старешине јеврејске? Зато што су они 
били потпуно испуњени злобом, те у њима није било места за божанско 
семе, за божанску благовест (ОП, 99).

зловерије с заст. кривоверје, зловера. – Ако се уздржиш од свега 
[лошег а] … и сачуваш себе од страсти, победио си кумире, одрекао си 
се зловерија, и постао си мученик за веру (ОП, 331).

зловерник м кривоверник. – То се зловерник свађа са злоделаоцем. 
Каква је моја заједница с њима? Шта ме веже за њих осим сажаљења, 
што утекоше од Твога сијања? (МНЈ, 124).

зловон, -а, -о заст. који непријатно воња, смрди, заудара. – Мука 
обузе Свечовека и главобоља од зловоних струја одоздо (Свеч., 132).

злоделалац, -оца м в. злоделатељ. – То се зловерник свађа са зло-
делаоцем. Каква је моја заједница с њима? Шта ме веже за њих осим 
сажаљења, што утекоше од Твога сијања? (МНЈ, 124).

злоделатељ м онај који чини зло, који је спреман на зло. – Гле, про-
поведник зла више завешта зла него што га злоделатељ изврши (Свеч., 
100).

злодетељ м починилац неког злог дела. – Када се најцрњи злодетељ 
страсно брани против војске тужитеља, он је херој душе, управо не своје 
душе, која се диже онда када своја душа потоне (Свеч., 96).

злокључење с заст. невоља, беда. – Дужни [смо] Богу благода-
рити за све дарове, а са стрпљењем и надом подносити све недуге и 
злокључења (ОП, 103).

злокобити, злокобим несвр. предсказивати, слутити зло, злослу-
тити. – Злоба на добро се злоби, | Покајнику свакоме злокоби (ОП, 
154).
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злоковаран, -рна, -рно злослутан, злокобан. – Шта се могло оче-
кивати од … Назарећана, који су сваке године ишли у Јерусалим као 
на Ћабу, да се од оних истих и злоковарних мудраца науче истини и 
правди! (Јев., 102).

злоковарност, -ости ж особина онога који је злоковаран, под-
муклост. – Иза [горке природе] … се крије злоковарност, с’ вечном 
љубављу, окићеном стрелама (РЊ, 111).

зломислитељ м онај који зло, лоше мисли о другоме. – Посматрали 
сте и уверили сте се, да пчеле страшно нападају људе зломислитеље и 
развратнике (МП, 272).

зломишљеник, -ика м онај који смишља и прижељкује какво зло, 
невољу некоме. – Тога дана војници дођоше, везаше зломишљеника и 
одвезоше га у прогонство у оним истим колима, која он беше спремио 
за изгнање Амвросијево (ОП, 909).

злопамтљив, -а, -о који памти зло које му је нането, учињену 
увре ду, неправду и сл. – Свемогући није злопамтљив и осветљив. Нити 
је Он створио људе за смрт него за живот (ОП, 318).

злорек, -а, -о који рђавим речима, говором подстиче на зло,  на 
свађу. – Неће ми нахудити злореци људи, ако је језик мој заборавио из-
говарати зле речи (МНЈ, 70).

злорекац, -кца м онај који рђаво, душегубно говори о другоме. – 
Проповедник зла, злорекац, сличан је генералу, који сам не убија, али 
води војску убитеља (Свеч., 100).

злословије с сткњ. проношење рђавих, увредљивих гласова о не-
коме, злословљење, клеветање. – Злословије смрт је човечијој души, | 
Свако семе добра у срцу угуши (ОП, 567).

злотвор м непријатељ, душманин. – Одбијте од себе злотворе који 
вам говоре против Христове истине (ОБЉ, 136).

злоумишљај м смишљање зла, рђава намера, зао умишљај. – 
Зато што беху милостиве руке и њих рука Божја покриваше од свакога 
злоумишљаја људског или демонског (ОП, 798).

злоупотребитељ м онај који чини злоупотребе. – У једном пак 
кобном тренутку богољубива Ева подлеже искушењу првог злоу по-
требитеља слободе (Кас., 54).

злочестив, -а, -о (рус. злочестивый) зао, опак, рђав. – Престо 
патријаршки заузе злочестиви Македоније (ОП, 784).

злочешће с особина онога који је злочестив, пакостан, пакост. 
– Свети Јефрем, препун благочешћа, | Беше војник противу злочешћа 
(ОП, 407).
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злочин, -а, -о заст. злочиначки. – Имали бисмо много да причамо о 
злочиним делима појединих људи према себи самима (Јев., 89).

злочинство с тешко нечастиво дело које је неко починио, злочин. 
– Изговорена зликовцу, који се злочинством обогатио, ова реч [Бог] ули-
ва страх (Бес., 6).

злурадовати се, -ујем се несвр. радовати се туђем злу, бити злурад. 
– Нема сумње, да се суседи склањају далеко а непријатељи злурадују. 
Кућа је опустела као гробље (Омил., 212).

злурадост, -ости ж грех онога који је злурад, пакост, злоба. – О 
како су велики били светитељи у братољубљу! О како је злурадост била 
далеко од њих! (ОП, 403). Чистотом и светошћу мирише рајска радост, 
а злурадост адску прати раскалашан смех (ОП, 724).

змија ж гмизавац из реда Ophidia (Serpentes), издуженог ваљкастог 
тела без удова, који се креће по земљи помоћу покретљивих ребара; у 
Књизи постања најлукавија од свих животиња у великом Божјем врту 
пред чијим се искушењем човек полакомио и због тога отпао из раја. 
– У очају ми гледамо данас да су змије невина бића у упоређивању са 
људима (Д. Срб., 115). Када су Адам и Ева напустили Рај, Змија је ис-
пузала испред њих. Змија – нешто што пуже – постала је њихов вођа у 
свет (ОЗЉ, 29).

знаменовати се, -нујем се свр. прекрстити се. – Уздиже десну 
руку, знаменова се крстом, и гласно изрече: – Христе Господе, опрости 
све и слава Ти за све! (Цар. зав., 174).

знање с познавање неке научне области; наука. – Ко знањем подр-
жава веру и вером допуњује своје знање, тај је, практично, решио про-
блем и вере и знања (ОБЉ, 21).

Изр. светско знање лаичка наука (ослобођена црквених начела и мо-
рала). – Нови путник. – Шта је поузданије: светско знање или вера? 
Стари путник. – Поузданија је хришћанска вера (Есеји, 77).

зрака ж млаз, зрак светлости. – Овај најчуднији кнез и најчуднији 
епископ, често [је] бегао из своје мрачне пустиње, вођен бесмртном зра-
ком свога ума, у високо царство светлости (РЊ, 47).

зрно с оно што у нечему представља највећу вредност, сушти-
на, срж, језгро, срце. – Само једно зрно Христове доброте и ревности, 
вредноће и истинитости, и ми наше послове можемо свршити саврше-
но. Подари нам то зрно, Господе Исусе, јер га ми не можемо на земљи 
ни наћи нити заслужити (ОП, 137).
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И

игемон, -она м (грч. ἡγεμών) ист. владар, хегемон. – Созонт се упути 
игемону и објави себе као хришћанина (ОП, 651).

иго с сткњ. бреме, терет. – Ономе ко љуби Господа и најтешњи 
пут је довољно простран, а највеће муке – лако иго (ОП, 242).

играјући, -а, -е који игра, који трепери (о одразу Месечеве све-
тлости). – Спасавај се док божанска луча гори над тобом. Јер кад оде 
од тебе, нестаће те као што неста, гле, и играјућег месеца на дну језера 
(МНЈ, 91).

игуман м (грч. ἡγούμενος) старешина у православном манастиру. 
– Јевстатије, архиеп. српски … као игуман буде изабран за епископа 
зетског, а после извесног времена и за архиепископа српског (ОП, 16).

игуманија ж (грч. ἡγουμένη) жена игуман у женском манастиру. 
– Робиње њене следоваху у свему примеру своје игуманије (ОП, 64).

игуманство с звање и достојанство игумана, игумански положај. 
– Ученик и наследник у игуманству св. Сергија Радонежског [био је 
преп. Никон Радонежски] (ОП, 846).

идол, -ола м (грч. εἴδωλον) рлг. кип којем су се клањали многобожач-
ки народи као отелотвореном божанству. – По њеној [Гликеријиној] 
молитви гром удари у идола и разби га у комаде (ОП, 339).

идолатрија ж (грч. εἰδωλολατρεία) в. идолопоклонство. – Буквално 
читање природе јесте идолатрија. А свака идолатрија одваја човека од 
духовних стварности, на првом месту од Бога (ОБЉ, 95).

идоложртвено с жртва која се приноси идолу у многобожачкој 
религији. – Нареди војвода војницима, да му мачем отворе зубе и саспу 
у уста идоложртвено (ОП, 350).

идолопоклоник, -а и идолопоклоник, -ика м поклоник, обожа-
валац идола, незнабожац. – Где ће се сакрити идолопоклоници … кад 
се јави слава величанства Његова? Бежи у злато, златопоклониче! (ОП, 
574). Заблуда идолопоклоника … дошла је отуда што није дух њихов 
водио очи њихове, него обрнуто: очи су водиле дух (ОБЉ, 95).

идолопоклонички, -а, -о који се односи на идолопоклонике. – Св. 
Партеније еп. Лампсакијски … храмове идолопоклоничке затвори, 
многе цркве сагради, и благочешће утврди (ОП, 97). Цара незнабожач-
ког, цара идолопоклоничког, назива Господ слугом Својим! (ОП, 341).

идолопоклонство с обожавање идола, кипова у многобожачкој 
религији. – Антиох хтеде пошто пото да наметне Јеврејима идоло-
поклонство јелинско на место вере у једнога живога Бога (ОП, 551). 
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Димитрије јавно пред царем призна да је хришћанин, и уз то још изо-
бличи царево идолопоклонство (ОП, 787).

идолослужење с в. идолопоклонство. – Ко се предаје среброљубљу, 
скрнави себе идолослужењем и убраја себе у ред незнабожаца (ОП, 136)

изба ж убога сеоска кућица, колиба. – Дозволи му да у дворишту 
његовом у једној изби живи (ОП, 195). Знање може становати у свакој 
кошари, али је мудрост аристократ, који не живи у ниским и дебелим 
избама (Свеч., 91).

избрати, изберем и изберем свр. изабрати, одабрати. – Избра Бог 
… кнеза Владимира, да преко њега постави крст на тој новој и великој 
њиви својој (Жет. Госп., 27). Сине Божји, помози души мојој, да се не 
превари, и не избере пропаст (МНЈ, 99).

избушка ж (рус. избушка) мала изба, убога сељачка кућица, коли-
бица. – Сунце … с мучаљивом меланхолијом завириваше у све избе и 
избушке, где смртни обитавају са својим крилатим уживањима и тро-
мим боловима (Свеч., 112).

извршивање с гл. им. од извршивати. – Господ не блажи знање 
него извршивање. Он не каже апостолима: благо вама кад ово знате 
(ОП, 155).

извршивати, извршујем несвр. покр. испуњавати, остваривати, 
извршавати. – В. пример под извршивање.

измирна ж мирисна смола тропског дрвећа Commiphora 
(Balsamodendron) из фам. Burseraceae која се употребљава за кађење, 
смирна. – Богу су мили олтари и путири … и мирис од тамјана и 
измирне, и возгласи свештеника и уздаси народни, и славопој појаца 
(Добр., 122).

изнајпре прил. у почетку, испрва. – Он [Слово Божје] је био 
изнајпре глава и свега створеног видљивог света (ОП, 811).

изнакарадити, -арадим (трп. пр. изнакарађен) свр. учинити на-
карадним, ружним, накарадити, нагрдити. – Сву изнакарађену и 
искрвављену бацаху је [Свету Татијану] увече у тамницу (ОП, 33).

изображавати, -ажавам несвр. а. приказивати нечији лик 
осликавањем, резањем дрвета и сл. – Изображавајући [преп. Алимпије] 
ликове светитељске на дрвету, он је изображавао и добродетељи њихове 
у души својој (ОП, 594). Св. Михаил изображава се још од првих 
времена хришћанских као војвода (ОП, 822). б. ликовно представљати, 
приказивати. – Кога још изображавају иконе? Пресвету Дјеву, анђеле и 
светитеље (ВС, 80).
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изобразити, -образим свр. 1. ликовно представити, насликати. 
– Две служавке бојареве претурајући једнога дана стареж на тава-
ну дома нађу једно савијено платно, на коме беше изображен диван 
лик женски (ОП, 638). Када се молимо пред иконом, коме се молимо? 
Живоме светитељу на небу, чије је лице изображено на икони, а преко 
светитеља једноме Богу, Цару свих светитеља (ВС, 52). 2. представити 
уметничким текстом, описати, приказати. – Његош [би] … изобра-
зио једну узвишену и свету личност, моћну у правди и моћну против 
неправде, просвећену и хуману, која би се уистину могла назвати „син 
превјечнога“ и Спаситељ света (РЊ, 148).

изодавна и изодавна прил. од давних времена, одвајкада. – 
Није слобода угрожена само у наше дане него изодавна, али је она 
најугроженија у наше дане (Зем. нед., 35).

Израиљ, -иља м јеврејски народ, Израиљци, Јевреји, Жидови; 
земља тога народа. – Пророк Мелахија … викао је на неблагодарни 
Израиљ, и на безаконе свештенике (ОП, 13). Од времена старог Израиља 
до данас не видим да је ико имао тако трагичну судбину као српски на-
род (Д. Срб., 33).

изригнути, -нем свр. изнети све на видело у један мах, изручити. 
– Смрт ће бити обузета ужасом, и изригнуће сав свој плен, и неће оста-
вити ниједнога мртваца а да га не изнесе на судилиште (Јев., 153).

изрјадан, -дна, -дно сткњ. ванредан, диван. – Дух дарове држи, 
Дух дарове дели, | Неком милост благу, неком разум смели, | Некоме 
изрјадну девичку чистоту, | Неком љубав живу, ил’ ума правоту, | По 
јачини вере Дух дар нов домеће (ОП, 29). Ариадна, девица изрјадна, | 
Чесно служи господара свога (ОП, 681).

изумљујући, -а, -е који ствара изумитеље. – Тек се Вран поче 
прилагођавати изумљујућој средини кад забруја један моћни глас, как-
вога уши Вранове никада пре тога не беху чуле (Свеч., 82).

икона ж (грч. εἰκών) цркв. слика Исуса Христа, Богородице, неког 
светитеља или каквог призора из њиховог живота, израђена обично 
на дрвеној или лименој подлози. – Лав Исавријанин … отпоче гоњење 
икона (ОП, 337).

иконоборан, -рна, -рно који суделује у иконоборству, који се бори 
против поштовања икона. – Иако иконоборна јерес беше проклета на 
VII Васељенском сабору, овај цар, ипак, васпостави је и хтеде њоме за-
менити Православље (ОП, 172).

иконоборац, -рца м присталица, следбеник иконоборства.
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иконоборачки, -а, -о који се односи на иконоборце и иконобор-
ство. – Када Копроним поста царем, обнови јерес иконоборачку (ОП, 
337).

иконогонитељ м в. иконоборац. – Пострада [преп. муч. Теодосија] 
у време опакога цара Лава Исаврјанина, иконогонитеља, и прими двогу-
би венац: девичански и мученички (ОП, 379).

иконокласт м в. иконоборац. – Цар Лав Јерменин, иконокласт, на-
редио [је] војницима, да ударају Теодора Студита док му не отворе пе-
десет рана на телу (Есеји, 109).

икономиса ж в. игуманија. – Пун благодати Божје он  [преп. 
Атанасије Атонски] се удостојио видети Пресвету Богородицу, која 
чудотворно изведе воду из стене и обећа му бити заувек икономиса 
(игуманија) манастира (ОП, 476).

иконопоклонство с поштовање икона. – Иконопоклонство није 
идолопоклонство, јер хришћани знају да клањајући се пред иконама не 
клањају се мртвој материји него живим светитељима који су насликани 
на иконама (ОП, 145).

иконопоштовање с в. иконопоклонство. – Иконопоштовање је 
саставни део Православља, од кога се оно не може одвојити (ОП, 391).

иконопоштоватељ м поштовалац икона. – Кад нису могли успети 
својим слабим разлозима, јеретици су дигли огањ и мач против икона и 
иконопоштоватеља (Омил., 308).

иконостас м (грч. εἰκονόστασις) цркв. у православној цркви пре-
града између олтара и осталог простора, на којој су насликане одно-
сно причвршћене иконе. – Наша хришћанска година представља један 
невидљиви иконостас (Бес., 49).

Илија м библ. старозаветни пророк и хришћански светитељ који 
се удостојио да буде сведок преображења Христовог, а у народу је по-
знат као Громовник. – Илија прорече, да ће због безакоња цара Ахава, 
небо бити затворено, те неће бити кише три године и шест месеци. И то 
се испуни (ЈЧ, 145).

именит и именит, -а, -о заст. чувен, знаменит. – Тамо су праведни-
ци велики и именити због праведних дела, а зли су рђави и ниски због 
свога порочног живота (Јев., 154).

импоновати, -ујем несвр. (лат. imponere, ставити изнад, наметну-
ти) остављати јак утисак, уливати поштовање, изазивати дивљење. 
– Свету импонује један човек, који савлађује слабости своје и хода као 
слободан човек у односу према нижој природи својој (ИГИС, 47).
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инок м цркв. онај који живи сам, усамљеник, пустињак, испосник; 
монах, калуђер. – Макарије свети беше | Ко Херувим међу њима. | У сва-
коме добру делу | Беше пример иноцима (ОП, 52). Хоћеш ли испунити 
завет и бити иноком? (ОП, 88). У лаври св. Теодосија нађе се са иноком 
Јованом Мосхом (ОП, 179).

инокиња ж цркв. калуђерица, монахиња. – Света Домника … до-
шла као некрштена из Картагене у Цариград са још четири девојке не-
знабошке. Патријарх Макарије крсти их, и благослови им да живе као 
инокиње (ОП, 25).

инокосан, -сна, -сно који је без друштва, сам, усамљен; који живи 
у инокоштини, који није задружан. – Ти с дружином а ја инокосан | 
Лудо мислиш да сам привиђење (Дух. лира, 118).

иночески, -а, -о који се односи на иноке. – Не жалећи себе, он се 
предаде прискорбном и тесном путу иноческом (ОП, 238).

иночество с време које неко проведе као инок. – После две године 
иночества у Студеници, Симеон оде у Свету Гору (ОП, 111).

интелигенција ж (лат. intelligentia) способност правилног схва та-
ња и разумевања ствари, бистрина ума. – Интелигенција хри шћа ни на 
може се мерити његовом свешћу да му се смрт ближи, као и његовом 
припремом за живот који долази (ЖСС, 103).

интережџија м експр. онај који брине само за сопствен интерес не 
обазирући се ни на кога, себичњак. – Да ли још питате зашто нас је наш 
Св. Сава могао тужити Господу Богу? … Због брачних, а лакомислених 
младића; због бездушних интережџија; због грамжљивих самаца без 
деце (КТП, 28).

ипођакон м (грч. ὑποδιάκονος) цркв. свештено лице нижег чина у 
православној црквеној хијерархији које само не обавља богослужење, 
већ само помаже свештенику (или епископу), подђакон, хипођакон. – 
Маркијан беше чтец а Мартирије ипођакон при саборној цркви (ОП, 
785). Који су нижи чинови у Православној цркви? Чтеци, ипођакони и 
ђаконисе (ВС, 46).

ипостас м (грч. ὑπόστασις) цркв. лице Свете Тројице. – Као што су 
два уха а један слух. Исто тако за све три божанске ипостаси: као што 
су три свеће а једна иста светлост (РДС, 148).

ипостасни, -а, -о који се односи на ипостас, лице Свете Тројице. 
– Он хоће да покаже и Своју ипостасну самосталност, и равенство са 
Оцем у битности (ОП, 675).

Ирод м библ. јеврејски краљ познат по томе што је извршио покољ 
деце у Витлејему за време Христова рођења мислећи да ће на тај 
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начин погубити и новорођеног Христа. – Иста та побуда проузроковала 
је измирење између Пилата и Ирода, када је требало пресудити да се 
Христос убије (ОП, 187). Још мало грлте нане и тате | Док Ирод спреми 
своје џелате (Дух. лира, 10).

Исаија м библ. старозаветни пророк који је пророковао о рођењу 
Спаситеља од девојке и о Спаситељевим страдањима. – Пророк 
Исаија и Језекиљ видеше страшно виђење серафима и херувима и 
осталих тајних сила (Теод., 29).

исихазам, -зма м ист. средњовековни верски покрет у Византији, 
који је истицао значај аскетских врлина. – Исихазам је посебан облик 
аскетизма. То је са Синаја у Свету Гору донео Григорије Синаит у 14. 
веку, као преко потребан систем за унутрашње духовне активности 
(ЖСС, 43).

исихаст м присталица исихазма. – Пештерници су били и 
знаменити исихасти српски под руководством славнога Григорија 
Синаита (Добр., 113).

искати, иштем несвр. заст. тражити, молити. – Сви људи долазе 
Богу да ишту или да му благодаре за дано, при чем и ова благодарност 
није друго до искање, да се дано одржи и умножи (РЊ, 172). Људи … 
ишту царство земаљско место небеског (ОН, 119).

искреност, -ости ж врлина онога који је искрен, оданост. – Пример 
искрености и поштења … [је] Варнава (СС, 31).

искупитељ м фиг. Исус Христос, Спаситељ. – Он је дошао 
као Искупитељ. Он је дошао с подједнаком љубављу и Јеврејима и 
незнабошцима (ОП, 831). Зашто Христа зовемо Искупитељем? Зато 
што нас је искупио од греха и смрти Својим страдањем и крсном смрћу 
(ВС, 23).

искушеник, -ика м цркв. млађи ђак  који послује и живи у манастиру 
монашким животом проверавајући своју спремност, способност 
за калуђерски позив, за м онашки живот. – Кандидат мора да буде 
искушеник неколико година пре него што постане монах (ЖСС, 24).

искушење с страст која некога наводи, мами на нешто недолично. 
– Није богаташу тешко ући у царство само зато што је богат, него зато 
што ретко који богаташ може да савлада искушења, која долазе од 
богатства (Бес., 56).

ислам, -ама м (тур. islam) религија коју је у Арабији основао 
Мухамед, муслиманска вера, Мухамедово учење. – Ислам ништа друго 
није до једна верска секта хришћанства (Теод., 57).
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исоп м бот. мирисна биљка Hyssopus offi cinalis из ф. Labiatae која се 
употребљава као опијат и у лекарству. – Завапише окропљени исопом 
секташи и дилетантни живота. – Гле завађенији смо од паса (Свеч., 116).

исповедати, -оведам несвр. 1. признавати, прослављати (Христа 
Господа). – Димитрије … јавно исповедаше и проповедаше Христа 
Господа у граду Солуну (ОП, 787). 2. искрено износити грехове, 
признавати грешке кајући се. – Збуњени пирати видеше у томе 
[избегавање заседе] прст Божји, па дођоше и падоше пред Савине ноге, 
исповедајући свој грех и молећи за опроштај (ЖСС, 124).

исповедити, -им и исповедити, -оведим свр. (веру) искрено, 
отворено изјавити, објавити, признати. – Божји човек сам се јави 
судији мучитељу у далматинском граду Солину и исповеди веру своју 
у Христа (ОП, 785).

исповедник, -а и исповедник, -ика м цркв. свештено лице, ду-
ховник. – Каква радост светим мученицима и исповедницима кад виде 
како … нема ниједнога језика више да одрекне божанство Господу 
Исусу (ОП, 184).

исповест ж цркв. исказивање, признавање грехова свештенику, уз 
молбу за опроштај тих грехова, једна од седам светих тајни. – Како 
сваки дан, и сваки час, може анђео смрти доћи по нашу душу, Црква 
препоручује вернима честу исповест и још чешће покајање (МП, 105).

исполин, -ина м сткњ. див, џин, горостас. – Да би живећи у путима 
и стегама закона од рођења остао моћни и слободни исполин, [Бог је 
послао Човека] и тиме дао пример робовима под законом (НБПГ, 58).

испосник м цркв. човек (калуђер или др.) који живи у манастиру 
у нарочитој ћелији (испосници) или на неком усамљеном месту и 
проводи живот у посту и молитви, пустињак, аскета. – Балкански 
Христос је [оличен] … у светогорским преподобним и плачним 
монасима, испосницима, молчалницима, пештерницима, духовницима 
и чудотворцима (ИЗ, 10). То су били испосници који су имали између 
коже и костију врло танку или никакву поставу од меса (Добр., 113).

испосница ж цркв. 1. ћелија у манастиру или пећина у којој живи 
испосник. – Он [Сава] је написао Правила за ту испосницу, односно за 
Хиландарце који треба ту да живе. Ово правило Сава је писао својом 
руком на пергаменту (ЖСС, 44). 2. жена испосник. – Отићи ће ка 
Господу стара испосница, која је у оближњем манастиру, а ти стави на 
место њено моју супругу, да се подвизава као инокиња (ОП, 489).

истина ж висок морални принцип, идеал, поштење; Бог. – Као 
апсолутна и суперлативна личност, Бог је истина (Јев., 131). Више воле 
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људи живот него ли и истину, иако нема живота без истине. Врховно 
је благо, дакле, живот, а истина је темељ живота (ОП, 688). Као главни 
борци за оваплоћену Истину, апостоли су говорили врло оштро против 
лажи (ВС, 58). Истина, светост и доброта, три су главне благовести 
православне вере (ОБЉ, 48).

истјазавати, -јазавам несвр. (рус. истязать) (некога) иживљавати 
се телесно над неким, повређивати, мрцварити. – Провео је [свеште-
номученик Климент] 28 година на мукама и по тамницама и 11 разних 
мучитеља истјазаваху га и мучаху (ОП, 61). Када потом цар истјазаваше 
апостоле, кћи његова девица Керкира, гледаше с прозора муке Божјих 
људи … и сама се огласи хришћанком (ОП, 303).

истјазање с (рус. истязание) насиље, мучење. ‒ Св. Иполит … би 
стављен под суд, суђен и осуђен на смрт после дугих истјазања. Везаше 
му и ноге и руке и потопише га у мору (ОП, 78). Њен бездушни отац 
предаде је љутим истјазањима, при којима она примаше охрабрења и 
утехе од небеских виђења (ОП, 613).

истоветовати, -тујем несвр. сматрати нешто истоветним, ис-
тим, једнаким, изједначавати, поистовећивати. – Ни са једном одли-
ком живих бића ми не истоветујемо та жива бића као са њиховим соп-
ственим гласовима (НБПГ, 16).

исток и исток м 1. (Исток) народи источне хемисфере (у погледу 
културе, менталитета и сл.). – Исток је увек више веровао у додир 
него Запад, а то значи веровао је више у блиски додир човека са човеком 
… него у голу реч (ОБЉ, 36). 2. извор (метафора Исуса Христа). – О, 
Христе вечни, Источе рујни, | Вечног живота, изворе бујни (Дух. лира, 
55).

источник и источник м (рус. источник) извор. – Бог је источник 
здравља, бр аћо, Бог Саваот (ОП, 560). Источниче живоносни, | Ми смо 
тобом сви поносни! (ОП, 589). О Исусе, Боже и Господе, | Источниче 
живота бесмртног (ОП, 962).

истрајан, -јна, -јно који добро подноси дуготрајне напоре, упо-
ран. – Само истрајан војник односи победу; и истрајан занатлија усавр-
шава свој занат (Омил., 212).

истрајност, -ости ж врлина онога који је истрајан, упоран 
у извршењу неког задатка, посла, обавезе и сл., стрпљивост. – 
Истрајност је ваљда једина добродетељ, у коју нико не сумња и коју 
свако препоручује (Омил., 212).
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истребитељ м онај који нешто истребљује, искорењује, уни-
шта ва, затире. – Стефан Немања … [био је] бранитељ Православља, 
истребитељ јереси (ОП, 111).

иструхнути, -нем свр. иструнути, иструлети. – Не може бити 
темељ свету онај ко је … у гробу иструхнуо, и чије име доводи људе у 
двоумицу (ОП, 284).

исходатајствовати, -твујем свр. сткњ. испословати, издејствовати. 
– Цар му исходатајствова код Сабора назвање патријарха (ОП, 396).

исходећи, -а, -е (у им. служби, м) фиг. Свети Дух. – Благословено 
је царство Оца и Сина и Светога Духа … У праизворном и прототипном 
сродству Рађајућег, Рођеног и Исходећег (Теод., 66).

исцелитељ м онај који исцељује, лечи (болести, ране и сл.). – Био 
се прочуо на све стране као чудотворни исцелитељ (ОП, 288). Из бла-
годарности према Господу своме исцелитељу, Вероника поручи те јој 
се направи статуа Господа Исуса, пред којом се она молила Богу (ОП, 
497). Христос је исцелитељ – тела и душе (ИХ, 85).

исцелити, исцелим свр. оздравити некога, излечити. – Исцели чо-
века од губе, виде ангела Божјег, и у старости сконча мирно (ОП, 594).

исцељење с (дијал. исцелење) излечење, оздрављење. – Од њених 
моштију [преп. Ксеније] многи болесници добише исцелење (ОП, 64).

ишчадије [„исчадије“] с сткњ. чедо, дете. – О како је много по-
рушених лествица! Како су тешка чеда и исчадија Вавилона Великог! 
(Свеч., 50). Ни српска историја није без црних конаца зле воље, која 
је као аспида рађала своја зла ишчадија: неслогу међу браћом, завист, 
освету (Добр., 107).

Ј

јављеница ж као атрибутив уз појам Богородице: која је јављена 
свету. – О пресвета Мати Јављенице, | Што нам роди Бога и Човека | 
Слава Христу навек и довека (Дух. лира, 39).

јагње, -ета с 1. младунче овце. – Он [Господ] кротко као јагње но 
одлучно као господар одби сва искушења ђаволска (ОП, 23). 2. (Јагње) 
Исус Христос. – Крв тога незлобног и кротког Јагњета намењена је 
свима вековима и свима поколењима од првог до последњег човека на 
земљи (ОП, 238). И у наше време Јагње односи победе, и убудуће све до 
последњег дана, Јагње ће побеђивати (ОП, 966).
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Изр. жртвено јагње каже се за онога који неправедно страда (о 
Исусу Христу). – Знајући да је он намењен да буде Жртвено Јагње и 
предосећајући блиски крај свој на крсту, Христос ј е сабрао своје учени-
ке на вечеру љубави (ИХ, 96). јагње Божје појам којим се означава Исус 
Христос. – Созерцавам господа Исуса као јагње Божје … као победо-
носно јагње Божје на престолу небеском (ОП, 113). Он, незлобиво Јагње 
Божје, није смишљао освету ни смрт њима, који су ње му смишљали 
хиљаду смрти (Есеји, 122).

јазичник м сткњ. в. језичник. – За руског кнеза Владимира пише 
митрополит Филарет: „Сластољубиви, како је немогуће више, јазичник 
Владимир у хришћанству је постао узор чистог супружанског живота“ 
(ОП, 429).

јапија ж (тур. yapı, зграда; градња) нар. дрвена грађа за куће и друге 
намене. – Без понављања нити се њива узоре, нити пут превали, нити 
јапија издеља (ОП, 512).

јарост и јарост, -ости ж велика љутина, бес, гнев, срџба, разја ре-
ност. – С ву ствар савиће Он и бацити као хаљину, да у јарости својој 
покара врагове своје који су Њега мрзели (Јев., 152).

јасле ж мн. корито испуњено сламом. – Пећина мрачна, стаја 
овчија, | Сва се ка сунце од Њега сија. | Постеља Њему – јасле и слама, 
Гле, анђел прво јавља га вама (Дух. лира, 8). У јаслима [sic!] где су они 
полагали храну својим овцама лежао је повијен Небесни Хлеб, који 
животом храни све што живи (Омил., 28).

јасновидан, -дна, -дно који понире у дубину ствари, проницљив. – 
Кад је душа моја пречиста девојка, и свест моја јасновидна мудрост, и 
дух мој животворна светост, онда сам ја љубав, која се поклапа с Твојом 
љубављу (МНЈ, 61).

јасновидилац, -иоца м онај који је јасновидан, који је видовит. – 
Пророк Данило видео је прекрасног ангела Божјег … Јасновидилац [се] 
толико уплашио од те појаве небесне лепоте (Теод., 167).

јасновидно прил. на јасновидан начин. – Његош би [данас] могао 
још даље и још јасновидније пронићи својим пророчким духом (ОЗЉ, 
40).

јаснозритељ м онај који јасно сагледава, који све види (о Исусу 
Христу). – По црној земљи никад од постања света није ходио такав 
тајновидац, јаснозритељ, прозорљивац и пророк као што је био Месија 
света, Господ Исус Христос (Теод., 168).

јаспис м (грч. ἴασπις) мин. врста полудрагог камена, таман, непро-
зиран варијетет кварца (SiO2), најчешће црвене, жуте или мрке боје. 
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– У десној руци држи фењер са запаљеном свећом унутра, а у левој 
огледало од зеленог камена јасписа (ОП, 822).

Јафетити м мн. библ. група народа који, по библијском сведочењу, 
потичу од Јафета, сина Нојевог и брата Симовог и Хамовог, и који 
већином насељавају Европски континент. – Јафетити (бела раса) 
раширише се по целом свету (ОП, 918).

јеванђелист м библ. писац јеванђеља. – Свети Јован Богослов, 
апостол и јеванђелист … присуствовао је васкрсењу кћери Јаирове и 
Преображењу Господа (ОП, 702).

јеванђеље (јеванђеље) с (грч. εὐαγγέλιον, добра вест) (често у споју 
с придевом „свети“) библ. део Библије, четири одвојене књиге које чине 
део Новога завета повезане општом темом живота, рада и учења Ису-
са Христа. – У руци носаше Јеванђеље. Живљаше Серапион као птица 
без крова и без бриге (ОП, 342). Благо Јовану Крститељу, јер испу ни 
Јеванђеље пре Јеванђеља! (ОП, 24). Јасон и Сосипатер слободно про-
поведаху Јеванђеље и утврђиваху цркву Божју на Крфу (ОП, 304). Опи-
сано [је] у св. Јеванђељу [установљење свете тајне причешћа] (ВС, 42).

јеванђељски (јеванђељски), -а, -о [„јеванђелски“] који се односи 
на јеванђеље, који се заснива на јеванђељу и сл. – Сад је на реду други 
план, план Достојевскога, план свечовечански, јеванђелски (Д. Срб., 70). 
Непрестано стражарење над најскупљим благом својим … непрестано 
дивљење, обнављање, преображавање и васкрсавање – то је спасоносни 
пропис јеванђелски (ОБЉ, 20).

Јеврејин м (мн. Јевреји) припадник семитског народа који живи у 
Израелу и у другим земљама, Жидов. – Јевреји су својим очима гледали 
многа чудеса Христова, па ипак нису хтели веровати него су говорили, 
за оправдање свога неверовања, да Он та чудеса чини помоћу књаза 
ђаволскога! (ОП, 1 48). Јевреји су први болесник међу народима, које 
је Бог узео да лечи. Избранство јеврејског народа означава само то и 
ништа друго (ДП, 10).

јеврејство с рлг. вера Јевреја. – Господ [је] … одбацио и Јеврејство 
и Јелинство, и саздао Цркву Своју свету (ОП, 832).

јего зам. сткњ. црквенословенски облик присвојне заменице трећег 
лица једнине: његов. – Царство је јего много силније | Од царства рим-
ског, и још бројније (Дух. лира, 6).

јединоначалство с (уп. рус. единоначалие) аутократска влада-
вина монарха. – У то време владаше земљом Ћесар Август. Његово 
јединоначалство на земљи беше Слика Божјег јединоначалства у обе 
васељене:  у духовној и материјалној (Омил., 21).
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јединородни, -а, -о једини у Оца (о Исусу Христу). – Сине Божји 
Јединородни, Твојом милошћу и жртвом ми смо примили посинаштво 
(ОП, 169). Кад је Бог стварао и уобличавао земљу, Он је уобличио и ту 
пећину и одредио ју за колевку сина свог јединородног (ЈЧ, 114).

јединство с неразлучивост, обједињеност хришћанског Тројства. 
– Красота Тројства и моћ Јединства | Вечна је песма небесних сила 
(Дух. лира, 29).

једнобитан, -тна, -тно који има једну бит, који је исте приро-
де, јединосуштан (о хришћанском Тројству). – Догађај на Јордану 
просвећује [нас] показујући нам Бога као Тројицу једнобитну и нераз-
делну (ОП, 20). О Господе Исусе, Сине Божји, једнобитни са Оцем и 
Духом Светим, помилуј нас и спаси нас (ОП, 681). Њему нека је слава 
и хвала, са Оцем и Духом Светим, – Тројици једнобитној и неразделној 
(Омил., 20).

једновољник м рлг. онај који верује да Исус Христос има само 
једну вољу, монотелит. – Постао папом [св. Мартин исповедник] … 
у време јаросне распре православних с јеретицима монотелитима 
(једновољницима) (ОП, 267).

једномислије с сткњ. сагласност у мишљењу, једномишљеност. – 
Међу ангелима влада једномислије, једнодушност и љубав (ОП, 821).

једноничити, -им несвр. постити узимајући само један оброк 
дневно (обично увече). – Православни тог дана строго посте, проводећи 
га само на сувом хлебу и води, а многи тог дана и једнониче, тј. цео дан 
ништа не једу ни пију, а тек увече, када изађу звезде, узму мало хлеба и 
воде (ОП, Велики петак).

једовит, -а, -о који у себи садржи јед, отрован. – Када [грех] не би 
био тако једовит, то не би желео да остане у тајности (Јев., 150).

једрати, -ам несвр. постајати једар, бујан, развијати се и чврсну-
ти, бујати. – Кад Кинези гледају у разорану земљу, како из ње клија и 
једра бујан, нов живот, они … са страхопоштовањем изговарају реч: Тао 
(Бес., 5).

Језекиљ м библ. старозаветни пророк и аутор књиге назване по 
њему Књига пророка Језекиља. – Пророк Исаија и Језекиљ видеше 
страшно виђење серафима и херувима (Теод., 29). И у смртном телу 
неки су се и раније удостојили да виде светлост славе Божје. Тако про-
рок Језекиљ говори о свом сопственом виђењу (Омил., 25).

језик м говор, говорење. – Рекао монах св. Сисоју: „Ја бих хтео да 
сачувам срце моје, али не могу“, на што му старац одговори: „Како мо-
жемо ми сачувати срце, кад капија срца нашег – језик – стоји отворена?“ 
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(ОП, 441). Грех језика је најчешћи и најбржи грех (ОП, 767). Неће ми 
нахудити злореци људи, ако је језик мој заборавио изговарати зле речи 
(МНЈ, 70).

језичник м сткњ. многобожац, паганин. – Шта ли се тек може рећи 
за храмове језичника! (Теод., 98)

јелеј, -еја м (грч. ἔλαιоν) цркв. освећено уље, масло, свето миро. 
– Григор’ју се даде светлост богословља. | Маркијану милост – јелеј 
славословља (ОП, 30). Кроз јелеј Господ даје благодат Духа Свог Светог, 
и та благодат лечи болне, подиже раслабљене, повраћа сумашедше (ОП, 
387). Љубав јелеј пламеном пали | И све врлине тај олтар красе, | Ка’но 
ђакони олтару служе (Дух. лира, 69).

јелеосвећење с цркв. једна од светих тајни православне цркве, 
помазање јелејем болесника ради оздрављења. – Св. Арсеније, еп. 
крфски … у садашњем облику саставио [је] чин тајне јелеосвећења 
(ОП, 52). Св. Пантелејмон призива се у молитвама при водоосвећењу 
и јелеосвећењу (свештању масла) заједно са св. Ермолајем и осталим 
безсребреницима и чудотворцима (ОП, 538). Колико светих тајни 
има у Православној цркви? Има их седам: крштење, миропомазање, 
причешће, покајање, свештенство, брак и јелеосвећење (ВС, 39).

јелински, -а, -о који се односи на Јелине, Грке. – Григорије најпре 
учи философију јелинску и мисирску, но познавши њену штурост и 
недовољност, обрати се учитељима хришћанским (ОП, 846–847).

јелинство с јелинска многобожачка религија. – Господ [је] … 
одбацио и Јеврејство и Јелинство, и саздао Цркву Своју свету (ОП, 832).

Јелисеј м библ. старозаветни пророк, наследник у пророчкој 
служби Илије Тесвићанина. – Читај шта пише о пророку Јелисеју (Теод., 
29).

јерарх, -а и јерарх, -арха м в. архијереј. – Ова два јерарха и Евлогиј 
– трећи | Упутише цркву победи и срећи (ОП, 125). Овај велики јерарх 
и чудотворац [св. Ахил еп. лариски] рођен би у Кападокији (ОП, 345).

Изр. Три јерарха црквени празник посвећен светитељима Василију 
Великом, Григорију Богослову и Јовану Златоусту, који се празнује 30. 
јануара по црквеном, јулијанском, а 12. фебруара по грегоријанском ка-
лендару. – Три Јерарха [су] … Василије Велики, Григорије Богослов и 
Јован Златоуст (ОП, 77).

јерархија ж свештенички сталеж, свештенство. – Објаснио им 
је [Сава цару и патријарху] да ће обе ове организације [католицизам 
и богумилска јерес] имати на Балкану разорно дејство све дотле док 
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српски народ, као истурена брана Православља према Западу, буде био 
без своје, народне јерархије (ЖСС, 79).

Јеремија м библ. старозаветни пророк по којем су названи би-
блиј ски списи: Књига пророка Јеремије, Плач Јеремијин и Посланица 
Јеремијина. – Јеремија прорече, да ће Вавилонски цар Навуходоносор 
доћи и покорити Јудеју, и цара одвести у ропство (ЈЧ, 145).

јерес ж (грч. αἵρεσις, избор, одлука) верско учење које се су прот-
ста вља утврђеним, званичним догмама владајуће цркве, кривоверје, 
отпадништво. – Када цар Анастасије паде у Евтихијеву јерес, он устаде 
против опредељења IV Васељенског сабора (ОП, 32).

јеретик м (грч. αἱρετικός) присталица, следбеник неке јереси, 
кривоверац. – Јеретици су се одувек служили ниским средствима и 
ниским особама у подривању Православља (ОП, 124).

јереткиња ж женска особа јеретик. – Царица Јустина јереткиња 
беше наговорила некога Јевтимија властелина из Милана, да некако 
ухвати омрзнутог јој епископа и одведе далеко негде у прогонство (ОП, 
909).

јерихонски и јерихонски, -а, -о који се односи на Јерихон и 
библијски догађај његовог освајања помоћу труба. – Он [Сјенкевић] 
је главом изјавио гласан протест против угњетавања робља, гласан као 
труба јерихонска (Д. Срб., 72).

јеромонах, -аха и јеромонах, -а м (грч. ἱερομόναχος) цркв. монах 
који може вршити све свештеничке обреде, калуђер-свештеник. – Неки 
јеромонах, старац Зосима, удаљи се једном уз Часни Пост у зајорданску 
пустињу (ОП, 235). Јеромонах Доситеј Обрадовић свукао је мантију 
због тога што није знао одвојити пшеницу од кукоља у монашком звању, 
и облачио је ту исту свечану мантију доцније у Албанији и Смирни 
и Молдавији, где год га је једино та монашка мантија могла хранити 
(Добр., 129).

Јерусалим, -а и Јерусалим, -има м град у којем су се десили 
најважнији догађаји из Христовог живота (осуда на смрт, погреб, 
васкрсење, вазнесење). – Према духовном смислу Јерусалим означава 
душу човекову; улазак Христов у Јерусалим означава улазак Бога у 
душу (ИХ, 95).

јерусалимски и јерусалимски, -а, -о који се односи на Јерусалим, 
који је у вези с Јерусалимом. – Камење јерусалимско, што стојиш данас 
разбацано, завичи и реци роду људском, роду заборавном, шта се деси 
са убијеним праведником а шта са онима, што га убише! (МНЈ, 135).
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Јесам (1. л. јд. презента, у им. служби, м, непром.) Исус Христос. – 
Ја сам онај кога тражиш. Држи се Мене. Име ми је: Јесам (МНЈ, 142).

јестество с сткњ. природа. – Спаситељ је благи Бог и Човек био, | 
Два јестества разна с две воље носио, | Но оба јестества у једној лично-
сти (ОП, 268). Он нам је јавио два своја јестества: Божанство чудесима 
… и Човечанство (ОП, 304).

јестиван, -вна, -вно који се може јести, јестив. – Јован прими 
јестивне ствари а злато врати не хтевши га ни додирнути (ОП, 78).

јехтичав, -а, -о који болује од јехтике, туберкулозан, сушичав. – 
Ми говоримо о садашњем Западу, о духовно јехтичавом, који се боји 
поста да му тело не би омршало (ИЗ, 22).

јецајући, -а, -е који јеца. – Јецаше месечар тако тешко, да се сви 
заспали на сплаву проснуше и почеше карати јецајућег друга што им 
прекиде сан (Свеч., 95).

Јов и Јов, Јова м библ. старозаветна личност која се сматра узо-
ром трпељивог подношења сваког страдања које Бог шаље на људе, 
чему је у Библији посвећена посебна књига (Јов). – Био је богат и пре-
богат и праведни Јов, но богатство му није сметало да буде смирен пред 
Богом и послушан Богу како у слави тако и у муци (Омил., 178).

Јова м хип. песн. јеванђелист Јован. – Ето ти мајко Јове вернога, | 
Узми га себи за сина свога (Дух. лира, 78).

јованит м (обично у мн.) присталица, следбеник светитеља 
Јована Златоуста. – Једни се назваше василијани, други григоријани, 
а трећи јованити (ОП, 77).

јолдашити, јолдашим (према тур. yoldaş, сапутник) несвр. покр. 
(некога) привољевати к себи. – Ми нисмо окружени стварима и факторима 
но немоћним, беспомоћним притворама, које нас притворним гримасама 
обмањиво привлаче или страше, плаше или јолдаше (Свеч., 78).

јубел м (према лат. jubilaeum) нераспр. слављење, прослава. – 
Усред тога јубела и одушевљења десило се нешто, најчудније и 
најнеочекиваније (НД, 11).

Јуда м библ. један од дванаесторице Христових ученика по имену 
Јуда Искариотски, који је издао Господа Исуса Христа. – И сам Господ 
трпео је невернога Јуду покрај себе пуне три године (МП, 26).

јудаизиран, -а, -о који је подлегао под утицај јудаизма, који је 
прихватио јеврејско становиште. – Тешко је препирати се са замрзлим 
мозговима јеретичких богослова и са јудаизираним философима Запада 
(Теод., 179).
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Јудеји м мн. Јевреји. – Созерцавам безакоња Јудеја и казну Божју 
(ОП, 680).

јудејски, -а, -о који се односи на Јудеје, на Јевреје. – Ученици 
Његови закључаше [се] у једној кући страха ради јудејскога (ОП, 237).

јуноша м млад човек, младић. – Као што милосрдна мајка грли и 
целује децу своју, тако је пламен обузимао и целивао јуноше (Јев., 149).

јурод, -а, -о в. јуродив. – Да би сакрио своју добродетељ, правио 
се јуродом (ОП, 409). Оставио богатство [блажени Николај] и као јурод 
јурио по улицама, и кроз јуродство поучавао људе (ОП, 538).

јуродив, -а, -о сткњ. душевно болестан, умно поремећен; испуњен 
вером, религиозним ставом и сл. – Преподобни Максим Капсокалива … 
правио се мало јуродив и стално је мењао своје обиталиште. … Једну за 
другом колибу он је подизао и палио, због чега је назват Капсокалива, 
тј. Паликолиба (ОП, 36). Ретком неустрашивошћу одликовали су се 
јуродиви Христа ради (РДС, 135).

јуродство с стање онога који је јуродив. – Блажени Исидор 
Јуродиви … не само да постаде члан Православне Цркве него узе на се 
тешки подвиг јуродства (ОП, 342). Он [св. Андреј јуродиви] се реши на 
подвиг јуродства Христа ради (ОП, 719).

јучошњи, -а, -е покр. јучерашњи. – Од јучошње среће, изнете на 
данашњу трпезу, ти окрећеш главу с досадом (МНЈ, 29). Физички закони 
су истовремено и историјски закони, по мишљењу множине јучошњих 
и данашњих историчара (Номолог., 282).

К

кавгаџија м (у мн. ж) (тур. kavgacı) онај који изазива кавгу, тучу, 
убојица, свађалица. – Европски народи заиста су постали деца гне-
ва, раздражљиве кавгаџије. Они ужурбано јуре са посла на посао, од 
уживања до уживања … да би избегли самоћу (Дух. преп., 74).

кад м 1. средство којим се развија дим опојног мириса. – У пра-
зним каменим храмовима [налази се] по једна камена статуа, пред којом 
је жрец палио кад и сабирао паре (Теод., 89). 2. мирис испарења, дима 
и сл. – Кад се адским кадом људи опјанише, | Тада браћа браћи крвљу 
наздравише (Дух. лира, 141).

кадионица и кадионица ж цркв. посуда (обично обешена на 
ланчићу) у којој се пали тамјан одн. којом се кади (приликом верских 
обреда). – С кадионицом, у коју стави хладно угљевље и тамјан, тража-
ше Теодосије место где би се настанио и основао манастир, и заустави 
се онде где се угљевље разгори само од себе (ОП, 31). Мој дед узимао 
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би кадионицу са жеравицом и тамјаном и окадио би свакога од нас (Д. 
Срб., 126). У свом високоумљу приближи се Озија с кадионицом олтару 
Божјем (ОП, 713).

кадифа ж (тур. kadife) фина мека тканина од свиле или вуне са 
густим, сјајним длачицама по површини, сомот. – Поноћ мека ка црна 
кадифа, | Дромедари по камену тапћу, Једна звезда стазу им открива, | 
Док звездари о Месији шапћу (Дух. лира, 11).

Каин м библ. најстарији Адамов син, који је из зависти убио бра-
та Авеља. – Благовремено опомену Бог Каина, но Каин не хте чути опо-
мену, него пусти да зла помисао на брата донесе зао плод, братоубиство 
(ОП, 329). Њима [демонима] је мио Каин братоубица, а не кротки Авељ 
(РП, 105).

кајати се, -јем се несвр. изражавати жаљење због неког свог по-
ступка. – Буди Богу благодарна, и продужи кајати се. И све ће ти се 
опростити (Кас., 27).

Кајафин, -а, -о библ. који се односи на Кајафу, јеврејског свеште-
ника који је, према Матејевом и Јовановом јеванђељу, саслушао и осу-
дио Исуса Христа. – Деветнаести век, век је Кајафин: распео је Христа 
поново (КТП, 61).

кал м 1. измет. – Ко је скрнавио уста своја псовкама и језик свој 
хуљењима, тај ће потонути у смрадни кал и биће лишен могућности да 
отвори уста (Јев., 155). 2. блато. – Нека зида по калу калдрме, | Беговима 
камене конаке (Дух. лира, 102).

калеидоскоп м (према грч. καλός, леп, εἶδος, лик и σκοπή, осматрање) 
оптичка направа у облику цеви у којој су под углом постављена огледала 
у којима се огледају разнобојна стакалца, каменчићи и сл. и стварају 
различите симетричне фигуре, које се окретањем цеви брзо мењају. 
– фиг. Калеидоскоп ствари и бића почео [је] да се окреће (НБПГ, 13). 
Нема ниједног другог смртника који је у толикој мери био калеидоскоп 
Човечанства својим личним умом и срцем као Шекспир (ОЗЉ, 27).

калигулски, -а, -о који се односи на Калигулу, тј. Гаја Јулија 
Цезара Германика и његову владавину. – Северни Спартакус са својим 
безбројним презреним робовима бори се против гордих наследни-
ка Римског царства, против бечког и берлинског ћесара и против 
понављања неронске и калигулске неморалне свемоћи (Д. Срб., 70).

калуђерица ж цркв. монахиња. – Када се св. Геновева као 
калуђерица подвизавала у Паризу, догоди се да Атила са својим дивљим 
Хунима опколи Париз (ОП, 16).
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камилавка ж (нгрч. καμηλαύκι) висока ваљкаста капа православних 
калуђера и свештеника. – Краљ Драгутин ... уступа престо брату своме, 
скида круну а меће камилавку, облачи се у ризу монашку (КТП, 91).

камџија ж (тур. kamçı) бич. – Испосничким животом, са својом 
строгошћу, као камџијом, он је шибао своје тело и душу без милости 
(ЖСС, 44).

Кана Галилејска библ. место у Галилеји у којем се по Јеванђељу 
по Јовану одржала свадба на којој је Исус Христос учинио чудо 
претварања воде у вино. – Св. апостол Симон Зилот … би из Кане 
Галилејске. На свадбу му дође Господ Исус са Матером и с ученицима 
(ОП, 332).

кандило с (грч. κανδήλη) мала стаклена посуда, светиљка у којој 
гори жижак у уљу. – На вратима ваше душе стоји Господ са метлом, 
готов да на позив почисти вам душу од силне нечистоће, и са кандилима 
и мирисима да је почишћену намирише (МНЈ, 117).

канон, -она м (грч. κανών) цркв. правило, пропис, закон донет 
од највише црквене власти. – Св. Јован III Схоластик … писао [је] 
каноне, који су ушли у Номоканон (ОП, 131). Вели [се] у канону за ову 
светитељку: „Точију мученице вопијала јеси: ишчу Господа, к јединој 
того љубви душу привјаза“ – Пјесан 3 (Дух. сав., 63).

канонски, -а, -о који се односи на канон, на каноне. – Сачувана су 
многобројна дела овога Оца Цркве [Св. Василија Великог], богословска, 
апологетска, подвижничка и канонска (ОП, 9).

капиште с многобожачки, пагански храм или култно место. – 
Пре су били кумири, капишта и идоложртвеници. И сад постоје они у 
души мислено (ОП, 331).

Капсокалива м (грч. καψοκαλύβη) други део имена светитеља: 
преподобни Максим Капсокалива. ‒ Капсокалива, тј. Паликолиба … је 
[сматран био] за лудака све док није у Свету Гору дошао св. Григорије 
Синаит (ОП, 36).

Карађорђе и Карађорђе м надимак (који се употребљава као име) 
вође Првог српског устанка (1804) Ђорђа Петровића. – Карађорђе! 
Нема више од једног срећног човечијег века како се ово име уплело 
у драму српске историје, и већ је постало тако велико као име каквог 
митскога јунака, до чијег се времена мора корачати повише корака од 
сто година (РЊ, 181).

Каракал м (грч. Μονὴ Καρακάλλου) православни манастир на 
Светој гори, на њеном југоисточном делу (ЖСС, 42).
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карактер, -а и карактер, -ера м (грч. χαρακτήρ) скуп битних, 
пре свега духовних и моралних особина појединца и заједнице, које се 
испољавају у погледима и поступцима у односу према средини. – Може 
једна држава да буде богата, да има и најнапреднију културу, али ако 
нема карактера и витештва, биће као једна јазбина, у којој живе лисице 
под образима људи, као што је била Венеција кад ју је посетио Војвода 
Драшко (ОЗЉ, 47–48).

Кареја ж (грч. Καρυές) град и средиште Аутономне монашке 
државе Света Гора. – У Кареји је организована Централна управа, 
Синод са Протом на челу (ЖСС, 22).

карма и карма ж рлг. према учењу индијских религиозних 
философија, мистична сила по којој сви поступци човека непосредно 
утичу на његов будући живот у новом оваплоћењу. – Индијац проклиње 
карму. Муслиман проклиње кисмет. Хришћанин проклиње грех (МНЈ, 
103).

карниворски, -а, -о (лат. carnivorus) који се односи на карниворе, 
месождере, месождерски, зверски. – Круг мисли срца … од адорације 
лепе природе воде песника презирању карниворске, неправедне природе 
(РЊ, 194).

катакомба ж подземни ходник, просторија и сл. у којима су први 
хришћани сахрањивали своје мртве и кришом се окупљали на молитву. 
– Прве странице историје Хришћанства писане су испод земље у 
катакомбама (Д. Срб., 26).

катарка ж јарбол. – Само једну [жељу имам]. Да се попнем у лађу, 
да бих с ње била ближе мојој жељи, која премаша катарку (Свеч., 136).

катизма ж (грч. κάθιζμα) један од двадесет делова псалтира. – 
Такве и сличне молитве уздизао је стари духовник за Јулијану после 
сваке катизме (Кас., 21).

катихетика ж цркв. настава веронауке; катихеза. – Од многих 
списа овог светог оца сачувана је његова катихетика (ОП, 197).

катихетички, -а, -о који се односи на катихетику. – Послат би 
у Индију на проповед Јеванђеља св. Пантен, управитељ знамените 
катихетичке школе у Александрији (ОП, 740).

катихуменски, -а, -о који се односи на катихумене, тј. оне који се 
припремају за крштење, за примање хришћанске вере. – Тражио [је Сава] 
од богумила да осуде своју јерес и потом да почну са катихуменском 
припремом за крштење. Од римокатолика је тражио, пошто су већ били 
крштени, осуду најпре њихове јереси, а онда да гласно изговоре стари 
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Символ вере, Првог и Другог васељенског сабора, без Филиокве, после 
чега би требало да буду миропомазани (ЖСС, 97).

каштиговати, -гујем (према тал. castigo) свр. и несвр. покр. изрећи, 
изрицати и (из)вршити казну, казнити, кажњавати. – Велики Колумб 
открио је нову земљу, нови свет, и зато је био љуто каштигован од 
неразумних људи (Јев., 113).

кедар, -дра м бот. четинар Cedrus Libani из фам. Abietaceae. – Из 
… гроба [св. вел. муч. Еф имије] никне кедар, из кога се точило целебно 
миро (ОП, 492).

келија ж (грч. κελλίον) цркв. калуђерска соба у манастиру, ћелија. 
– Подвизавао се [преп. Доротеј] пуних 60 година у једној келији у 
Тиваиди (ОП, 676). Келију остави ради послушања, | Из тишине глухе 
опет у свет крочи | Да опаког цара истином убеди (ОП, 746).

киновија ж (грч. κοινόβιον) цркв. манастирска заједница у којој 
калуђери живе као чланови једног, заједничког домаћинства. – Питао си 
ме, Теодуле, о киновији – општежићу – првих хришћана у Јерусалиму 
(СС, 31).

киновијски прил. на начин живота у киновији. – Једно киновијски 
засновано друштво може [се] идеално уредити и без потреса одржати 
(СС, 33).

кипарис м (грч. κυπάρισσος) бот. зимзелени четинар Cupressus из 
ф. Cupressaceae који расте у јужнијим, топлим крајевима, чемпрес. 
– Манастир Свете Екатерине … био је ограђен високим зидовима и 
осматрачницама, украшен зеленим кипарисима и тополама (ЖСС, 130).

китајски, -а, -о заст. који се односи на Кину, кинески. – Китајски 
мудрац опомиње душу моју, да буде мирна и непокретна и да чека, да 
Тао дејствује у њој (МНЈ, 77).

кичмоломило с нераспр. оно што отежава живот некоме, што 
доноси напор, бива мукотрпно. – Лагано гњилаху људи под кором 
земље, још лаганије сазреваху људи на кори земље. А кора беше дебљине 
нокта. А нокат тај беше кормило и појило и миражно кичмоломило 
месечарског каравана (Свеч., 135).

клада ж трупац; цепаница. – Опет ловци јуре у потјеру | Ал магла 
им виси пред очима | Опет ваде стрјеле из тоболца | Па стрјељају кладе 
и пањеве (Дух. лира, 113).

клепало с даска или метална плоча у коју се удара и тиме као 
звоном нешто оглашава, даје знак за нешто. – Када су клепала на 
хришћанским црквама објавила вечерњу … старац Калистрат је журио 
у стару српску цркву (Кас., 17).
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клетва ж 1. призивање несреће на некога, проклетство, про кли-
њање. – У нашој земљи недавно се остварила једна страшна материнска 
клетва (МП, 34). 2. заклетва, завет. – Крива клетва – мршава жетва, 
болест у кући и раздор међу браћом (ДП, 35).

клирик и клирик м (грч. κληρικός) свештено лице, свештеник. – 
Кривоклети Јеврејин позва к себи старца Арету са свима клирицима и 
другим угледним грађанима (ОП, 782).

књига ж цркв. Свето писмо. – Свемудри Боже мој, управи 
очи избраних Твојих у печате књиге Твоје, да с молитвом чекају и с 
разумевањем читају, кад Ти будеш нечујно и лагано ломио печате тајни! 
(МНЈ, 145).

Изр. књига живота попис душа праведника које су задобиле живот 
вечни. – Рече Господ страдалницима: „За време вашег мучења ја сам стајао 
пред лицем вашим посматрајући трпљење ваше. Имена ваша уписаће 
се у Књигу Живота“ (РДС, 138). књига са седам печата несхватљива, 
неразумљива ствар, загонетка, тајна. – Књига сам исписана и споља 
и изнутра, и запечаћена са седам печата. Сричу комшије моје и не могу 
име да ми срекну. Комшије моје, како ћете онда прочитати име Господа, 
који ме од блата испере, кад моје име не можете да срекнете? (МНЈ, 144).

књигочтец м читач књига. – Књигочтеци, читајте ми књиге, | 
Ирод виче, разбите ми бриге! (Дух. лира, 11).

књижеван, -вна, -вно који се сматра за учена човека, зналца. – 
Радост простим, лудост књижевнима, | Утук гордим, казна сујетнима 
(ОП, 71).

књижник м заст. књижевник, учењак. – Лукијан премудри, по-
движник и књижник, | Дерзновено иде по Христовом путу (ОП, 758).

козмички, -а, -о величанствен, узвишен (као космос). – У самој 
ствари пак под простотом ове приче открива се једна козмичка тајна 
(Есеји, 134).

козмос м (грч. κόσμος) васиона, свемир, космос. – Од хаоса у души 
људској [Господ Исус] ствара козмос, чисто и светло огледало славе 
Божје (ОП, 122).

коленопреклоно прил. понизно, скрушено, покорно. – Нарочито на 
Голготи, она [Дева] се коленопреклоно Богу молила (ОП, 589).

колиба ж пребивалиште, кућица (обично од слабијег материјала) 
покривена сламом, грањем и сл. – Најсиромашнији међу сиромашнима 
сећаху се са поносом и захвалношћу како је светитељ [Сава] улазио 
у њихове колибе и благосиљао их заједно са њиховом децом, делећи 
својим светим рукама благослов и поклоне (ЖСС, 123).
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колибар м онај који живи у колиби. – Кад ветар пољуља камену 
кулу, нека колибари утврђују своје колибе (ОП, 490).

колосалан, -лна, -лно (лат. colosseus) необично велик, огроман. – 
Кад човек чита [Његошева дела] … учини му се као да се налази усред 
некога колосалнога пожара, који не пржи али осветљава с’ таквом 
силином да се очи … крију и склапају (РЊ, 43).

комађе с зб. им. од комад. – Св. великомуч. Теодор Стратилат … 
скруши идоле од сребра и злата, и раздаде комађе од њих сиромасима 
(ОП, 99).

комитаџилук м (тур. komitacılık) у зб. значењу: комите, одметни-
ци, устаници. – У комитаџилуку Варавином свакако је ви ше глава 
откинуто, па једва да се и то нашло за вредно да се нотира мајестетичном 
цезару и сенату у престоници (Есеји, 101).

комуналан, -лна, -лно друштвен, колективан. – Хришћанска је 
вера и индивидуална и комунална (РЊ, 145).

комунизам, -зма м друштвено-економско уређење засновано 
на друштвеном поседовању средстава за производњу и свих јавних 
богатстава. – Средњи систем код Срба … бранио је … српски народ 
од два светска зла: од картелске плутократије и насилног  комунизма 
(СС, 44).

конац, конца м последњи, завршни тренутак, крај. – Пред конац 
живота нападе га водена болест, и он у тој болести издахну (ОП, 711).

кондак м (грч. κοντάκιον) цркв. врста кратке црквене песме која се 
обично пева на јутрењу или литургији. – Св. Роман се плачевно молио 
Пресветој Богородици, и она му се јави на сну, пружи му неки свитак 
хартије (звани кондак), и рече му да прогута (ОП, 717).

конексија ж (лат. connexio) повезаност, сагласје. – „Г. В.“ ... је 
написан доције, када су мисли песникове постале кристализованије 
и стабилније, но када је она очајна борба у његовој души стајала 
још у најживљој успомени и још увек у знатној конексији с његовим 
актуелним мислима (РЊ, 137). 

конкордат, -ата м (лат. concordatum) кат. споразум између папе и 
неке државе о правима Римокатоличке цркве у тој држави. – У сред 
рата, скупштина у Нишу је расправљала пројекат конкордата са Светом 
столицом и прихватила га (Д. Срб., 61).

Конфучије м старокинески мислилац, оснивач религиозно-фило-
софског учења у којем се придаје велика важност етичким начелима 
и вредностима у оквиру постојећих друштвених односа. – Велики ки-
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нески мислилац Конфучије рекао је: „Лако је радити, тешко је мислити“ 
(ЖСС, 11).

концесирати, -цесирам (према лат. concessio, допуштење) свр. 
и несвр. (нечему) дати, давати предност, уступити, уступати, 
устукнути, узмицати. – Никада ни за час он [Његош] не би био готов 
да концесира супротном гледишту, тј. теорији непротивљења злу (РЊ, 
173).

кончина ж заст. свршетак живота, смрт. – Престо епископски 
заузе … Пров, а по кончини овога, престо епископски заузе Митрофан 
(ОП, 396).

копрена ж фиг. варљива слика, плашт, маска. – Страх за себе људи 
обично превлаче копреном храбрости за спасавање других (Есеји, 107).

коптски, -а, -о који се односи на Копте, припаднике народа 
који потичу од старих Египћана, а хришћанске су вере. – У … упола 
разореним пребивалиштима он [Сава] је још увек налазио неке монахе 
… Они су говорили коптски или арапски (ЖСС, 127).

корегирање с гл. им. од корегирати. – Творевине религије нису 
постојане, но … као и све творевине људске душе, изложене [су] 
непрекидној промени, непрекидном корегирању или често наизменич-
ном прогресу и декаденцији (РЊ, 25).

корегирати, -егирам (лат. corrigere) свр. и несвр. исправити, 
исправљати, поправити, поправљати. – В. пример под корегирање.

користољубив, -а, -о који претерано, безобзирно тежи за мате-
ри јалном користи, за добитком, грамзив, похлепан. – Не уздај се, у не-
правду и не буди користољубив; буди кротак, фин, свакоме доступан 
(ОП, 78).

кормити, -им (рус. кормить) несвр. (некога) а. нудити храну, хра-
нити. – На којој трпези нису Његови дарови? Он је домаћин, и Он кор-
ми и поји Своје госте (ОП, 171). б. фиг. пружати знање некоме, учити, 
подучавати. – Некад сам ја тебе кормио знањем, а ти мене уживањем 
(Свеч., 97).

коснути се, -нем се свр. дотаћи се. – И добро и зло желе да се кос-
ну срца човечјег. Зато човек треба да је извежбан, да осећањем у срцу 
одмах позна шта му се приближује, онако исто као што се језиком одмах 
осети слано и неслано, слатко и горко (ОП, 33).

Косово с место на простору данашње јужне покрајине Републике 
Србије, на којем се на Видовдан 1389. године одиграла битка између 
српске војске и Турака освајача, често као симбол страдања српског на-
рода, односно прослављања места на којем се српски народ, предвођен 
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кнезом Лазаром, приволео небеској правди. – Народ се одржао и све из-
држао, благодарећи Косову и цркви. Црква му је била тумач Косова, а 
Косово тумач свега што се догодило пре и после пропасти земаљског 
царства српског (Бес., 71).

Косово поље пространа котлина на Косову на којој се одиграо 
судбоносни бој на Видовдан 1389. године. – На Косовом пољу … Лазар 
се приволео небесној правди, која увек побеђује правду земаљску. 
Милош је показао јунаштво, које је увек јаче од тираније (ИГИС, 39).

котва ж сидро. – Изговорена разочараном у животу, ова реч [Бог] 
служи као котва за коју се он хвата (Бес., 6).

крајеуголни, -а, -о који се ставља у угао темеља или стоји у 
њему. – фиг. Он је крајеуголни камен, који везује и спаја разне наше 
духовне способности у јединство и целину (ОП, 607). Одбацише људи 
Твој крајеуголни камен, јер им је сувише превелик за њихове кућерке и 
колибе (МНЈ, 131).

красноречив, -а, -о а. који лепо, вешто и течно говори, који лако 
и јасно изражава своје мисли, речит. – Учен и красноречив архијереј, 
Методије је  писао против јереси Оригенове (ОП, 437). б. исказан, изло-
жен лепим и бираним речима. – Важније је поучавати се добродетељном 
животу него ли красноречивом проповедању (ОП, 89).

красноречивост, -ости ж особина онога који је красноречив, онога 
што је красноречиво, говорнички дар, речитост. – Узидаху Златоуста 
због његове чудесне красноречивости и јасноће излагања вере (ОП, 77). 
Због свог високог ума, ревности верске и красноречивости [св. Полиевкт 
патријарх цариградски] назван [је] другим Златоустом (ОП, 92).

красота ж особина онога који је красан, дивота. – Ваш небе-
сни љубитељ Исус Христос [саветоваше св. Софија кћери своје] јесте 
здравље вечно, красота неисказана и живот бесмртни (ОП, 678).

крвожедан, -дна, -дно који ужива у проливању крви, у убијању, у 
клању, крволочан. – Ил’ ме уби мачем крвожедним, | Ил’ ме пусти оцу 
духовноме, | Да се вратим манастиру своме (ОП, 365).

крволиптање с обилно отицање крви, крварење. – Феликс … 
сконча убрзо добивши … крволиптање на уста (ОП, 172).

крвосмешник м заст. онај који је учинио родоскрвњење. – Беху ро-
бови страсти, опадачи, насилници, крвосмешници, речју – слуге сатан-
ске (ОП, 260).

крвоточан, -чна, -чно који точи, пролива крв. – О кад би људи зна-
ли силу опроштаја грехова! Гле, кад се слепом опросте греси, он про-
гледа … крвоточном – и он оздрави (ОП, 70). Како би хаљина Христова 
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пронела лековиту силу Спаситељеву, од које се исцелила жена крвоточ-
на? (РДС, 127). Није хаљина Христова дала исцелење крвоточној жени 
без Христовог знања и без Христове непосредне силе (Омил., 253).

крвоточење с гл. им. од крвоточити. – Жена која боловаше два-
наест година од крвоточења, дотаче се скута његовог, „јер говораше у 
себи: само ако се дотакнем хаљине његове, оздравићу (ИХ, 83).

крвоточити, -им несвр. излучивати крваву и мутну менструалну 
течност. – В. пример под крвоточење.

Крепки (само у м роду) цркв. у споју с придевом „свети“ име 
садр жано у молитви Светој Тројици. – Како ме вређа као врућа стрела 
разметљивост људи својом моћи од кад сазнадох за Твоју моћну руку, 
Свети Крепки! (МНЈ, 42).

крепљати, -ам несвр. нераспр. снажити, окрепљивати, храбрити. 
– Пред страдање мајка саветима својим крепљаше кћери своје, да би 
истрајале до краја (ОП, 678).

кривоверан, -рна, -рно који не исповеда праву религију, прожет 
кривоверством, заснован на кривоверству. – Иноверна Турска и криво-
верна Аустрија мрзеле су Србе више од свих осталих народа у својим 
границама (Теод., 90).

кривоверац, -рца м присталица, следбеник неког кривоверства, 
неке јереси, јеретик. – Кривоверци хоће да ти у кандило наспу воду 
место уља (ОБЉ, 114).

кривоверство с криво, наопако поимање и практиковање вере. – 
Трудио сам се да овај покрет простог сељачког народа очистим од спи-
ритизма и сваког секташтва, јереси, раскола и кривоверства (Диван, 6).

кривоклетник м онај који се криво, лажно заклиње. – Кајем се за 
кривоклетнике, јер заиста и они су човекоубице, себеубице (МНЈ, 55). 
Рече ангел, да тај човек беше велики и непокајани грешник: лажљивац, 
човекомрзац, тврдица, кривоклетник и блудник (ОП, 723).

кривоклетство с криво, лажно заклињање. – Ако си се криво 
клео, покај се и помогни онога ко је страдао због твога кривоклетства 
(Дух. сав., 84).

кривоумни и кривоумни, -а, -о који погрешно расуђује, који кри-
во, погрешно мисли. – У самоћи, која је тешка кривоумним и криво-
путним као страшни суд, насилници и трчилаже признају, да у колико 
још свет постоји, постоји једино због праведника – због правоумних и 
правопутних (МНЈ, 128).
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крижар, -ара м ист. припадник усташке организације у тзв. 
Независној Држави Хрватској, усташа. – Крижаше крижари српске 
свештенике, | Крижаше им кожу, посипаше сољу (Дух. лира, 131).

крижати, крижам несвр. урезивати знак крста. – В. пример под 
крижар.

крикунски прил. испуштајући крике, урлајући. – Не наслањај се на 
суву трску, што те виче крикунски, него на молчаљиви храст наслони 
се (Свеч., 153).

крин м бот. биљка Lilium candidum из ф. Liliaceae, са белим ми-
рисним цветовима скупљеним у цваст, која се гаји по вртовима. – 
Велики Уметник света … изражава себе кроз злато и дијамант као и 
кроз љубичицу и крин, као и кроз орла и човека, као и кроз сунчане 
зраке и сунчане системе (РЊ, 116).

крмезли прид. непром. (тур. kırmızı) покр. тамноцрвен, загаситоцр-
вен, пурпуран. – Са Косова поља божурнога [војвода Владета је први до-
нео глас] | Ђе божури бјели растијаху | Док од бјелих посташе крмезли 
(Дух. лира, 107). Сунце га опервази крмезли ореолом мученичким од 
источне хране (Свеч., 98).

крмчија ж цркв. зборник црквених и световних прописа и правила 
за православну црквену управу и црквено судство, номоканон. – Преписа 
[Сава] Крмчију и друге књиге црквеног права и поретка, као и литур-
гичке књиге (ЖСС, 83).

кропити, -им несвр. прскати водом, шкропити. – Свештеници 
осве те водицу и понесу је собом, да кропе земљу када са литијом прођу 
(Дух. сав., 33).

кротак, -тка, -тко а. који се одликује благошћу, добротом, миром, 
свепраштањем (о Христу). – Најцрња злоба и мржња и пакост кључале 
[су] против кротког Господа (ОП, 171). б. пун обзира према  другима, 
смеран. – Будите понизни и кротки, да бисте се удостојили најлепшег 
дара – љубави Божје (Есеји, 63). Кротки су драги и Богу и људима. 
Њима се даје и нетражено (Јев., 78).

кротост, -ости ж врлина онога који је кротак. – У тами незна-
боштва св. Вукол светљаше као јасна свећа. Одликовао се свима врли-
нама, а нарочито благошћу и кротошћу (ОП, 94). Још се кротост може 
и овако исказати: никога не увредити а трпељиво поднети сваку увре-
ду (РП, 97).

крст, крста м 1. усправна греда укрштена с водоравном за извр-
ше ње смртне казне разапињањем у Старом Риму, како је разапет 
Исус Христос. – На Крсту је Христос – човек приковани, | Крв, зној и 
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јецање – а не сан сањани (ОП, 249). 2. хришћанска вера, хришћанство. 
– Полумесец плаћа свакога дана своје следбенике, а крст плаћа само по-
сле смрти (Д. Срб., 108).

Изр. крст Господњи, часни крст крст на којем је разапет Исус Христос. 
– Када св. царица Јелена нађе Крст Господњи у Јерусалиму, задржа се 
том приликом дуже у Св. Граду (ОП, 667). Удари персијски цар Хозрое 
на Јерусалим, 614. године, опљачка град, однесе Часни Крст у Персију 
(ОП, 130). понети (тежак) крст спремно прихватити све тешкоће држећи 
се вере у Христа, издржати невољу, муку, терет. – И Никита дивно 
крст тежак понесе, | Муке и поругу за Христа поднесе (ОП, 241). узети 
свој крст прићи, приступити Христу и његовом учењу. – Господ неће 
да остави Своје верне без утехе. Позвавши их да узму свој крст, да се 
одрекну и саме душе своје, и запретивши им страшном казном ако се 
постиде Њега и Његових речи (Омил., 325).

крсташки, -а, -о који се односи на крсташе, учеснике у рато-
вима који су водили западноевропски хришћани против муслиманског 
Блиског истока проглашавајући за циљ ослобођење светих места из 
хришћанске традиције. – У Савино доба Света Земља је представљала 
призор рушевина и пустоши. Пет крсташких армија газило је преко ње 
(ЖСС, 109).

крститељ м онај који обавља обред крштења, који крштава. – 
Први крститељи српски били су и први пастири српски (Добр., 125).

крстити, -им свр. I. извршити црквени обред крштења. – Би 
Јован крштен од Мелетија патријарха антиохијског, а потом и његови 
родитељи примише крштење (ОП, 835).

II. ~ се 1. црквеним обредом крштења примити хришћанску веру, 
постати хришћанин. – Крсти се [Гај] заједно са три отрока: Провом, 
Лолијем и Урбаном (ОП, 445). 2. несвр. покретом десне руке правити 
знак крста. – Усред мука чуо глас с неба: „Мужај се, Зосиме, и крсти се. 
Ја сам с тобом!“ (ОП, 436).

крстоборац, -рца м онај који се тобоже бори у име Христа. – 
Крстоборци били су пак непријатељи Крста Христовога, јер нису по-
имали силу крста нити метод крста (ОЗЉ, 145).

Крстов дан црквени празник посвећен часном крсту Христовом, 
који се слави 14/27. септембра. – Замислите Божић и Богојављење, па 
Велики Петак и Васкрс, па Вазнесење и Тројичин дан, и Преображење 
и Крстов дан. Све је окићено красним обичајима као лепо изаткани 
ћилим (Теод., 90).
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крстогонитељ м онај који гони, напада хришћане, антихрист. 
– Сред паганског Рима, крстогонитеља, | Он крст висок диже, славу 
Спаситеља (ОП, 360).

крстоносан, -сна, -сно који је одан крсту, одан хришћанству. – 
Сећајући се Свога првог крстоносног живота у Светој Гори, он се сада 
осећао очајним и изгубљеним (ЖСС, 69). Све од Саве наовамо важи-
ла је добро позната српска лозинка: „Изабрати Царство небеско радије 
него царство земаљско.“ Око две стотине година касније, српски кнез 
Лазар поведе своју крстоносну војску против мухамеданске најезде 
(ЖСС, 96). Од увек се српска војска као крстоносна причешћивала пред 
рат (Игум., 54). Крстоносне војске заклињане су Њиме (Бес., 19).

крстоносац, -сца м 1. учесник крсташког рата, крсташ. – 
Латински крстоносци разорили су ову [источнохришћанску] обитељ 
(ОП, 438). Св. Данило, архиеп. српски … претрпео [је] много од 
пљачкашких латинских крстоносаца (ОП, 935). 2. (Крстоносац) фиг. 
Исус Христос. – Не гони Господ људе пред Собом на крст него их по-
зива да следују Њему, Крстоносцу (Омил., 320).

крстообразно прил. у облику крста. – Мучитељ [је] крстообразно 
привеза за дрво и нареди, да јој тело свећама пале (ОП, 607).

крупарачки, -а, -о покр. бескористан, јалов (у раду). – Када се по-
тка прекине и човек покуша да тка свој лични ћилим, авај – његов рад 
је крупарачки (Есеји, 51).

крштавати се, крштавам се несвр. уводити у хришћанску веру на-
рочитим црквеним обредом. – Зашто је заповеђено да се крштавамо во-
дом, и миропомазујемо миром и причешћујемо хлебом и вином? То је 
Божји избор и Божје смотрење, а наше је да слушамо и верујемо (ОП, 
386).

крштен, -а, -о који је примио хришћанску веру, који је уведен у 
веру. – Док крштени не познаше силу крста свешћу – | Тим си и ти завр-
шио службу своју с чешћу (ОП, 131).

крштење с црквени обред примања у хришћанску веру. – Још је 
Господ обрезан и зато што је хтео да испуни сав закон, који је Он сам 
дао кроз пророке и праоце. Испунивши тај пропис законски, Он га је 
заменио крштењем у цркви Својој (ОП, 9). Зашто Василије и Златоуст и 
Григорије, који у Атини проучише сву философију јелинску, примише 
крштење? (ОП, 162). Крштење водом представља рођење једнога чо-
века за хришћанску цркву (ИХ, 82). Крштење је наше духовно рођење 
(ВС, 35).
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кубе, -ета с (тур. kubbe) полулоптасти свод, обично на врху већих 
грађевина, цркава, купола. – „А сад Раде гле кубета зида | Витка, свјетла, 
висока и красна …“ (Дух. лира, 109). „Кубета нас са небом везују | И са 
светом Небесном Србијом | И са свјетлом нашом будућношћу“ (Дух. 
лира, 111).

кужан и кужан, -жна, -жно заразан, инфективан. – У време 
куге у Цариграду нареди цар, да се сваки кужан одмах баца у море 
(ОП, 966).

кумир, -ира м кип, статуа којој се многобожаки народи диве и 
клањају као божанству. – Идолски се храмови затворе, кумири пору-
ше, и сазида красна црква са тридесет мермерних стубова (ОП, 143). 
Преп. Јулије и Јулијан … издејствују грамату, да могу по целом царству 
рушити кумире и зидати цркве хришћанске (ОП, 440).

кућаник, -а и кућаник, -ика м онај који је вредан, пожртвован 
у домаћинству, добар домаћин. – Као паликуће, Божји кућаници, | На 
муке вргнути, дивни мученици (ОП, 429).

кушати, -ам несвр. испитивати, проверавати, испробавати. – 
Куша нас [ђаво] неким грехом или покором у намери да нас учини го-
рим, нечистијим, слабијим, и на крају да нас потпуно одвоји од Бога и 
сасвим упропасти (ВС, 67).

Л

лавра ж (грч. λαύρα) већи манастир окружен зградама са 
монашким ћелијама, заједничким просторијама, мањим црквама и 
зградама манастирске економије. – Створи се у близини његове пећине 
огромна лавра, која је после вековима била препуна монаха као кошница 
пчела (ОП, 54).

лаж, лажи ж неистина, обмана. – Буди истинит а не лажан, јер је 
лаж од лукавог (ОП, 541).

лажан и лажан, -жна, жно који не показује право, истинито лице, 
који обмањује. – В. пример под лаж.

лаковеран, -рна, -рно који услед своје наивности, неопрезно сти 
и сл. лако, одмах некоме у нешто поверује, који не осећа опасност, 
замку, наиван, неопрезан, несмотрен. – Они што измишљају моду и 
намећу је лаковерном свету мисле искључиво парама (ОБЉ, 71).

лаком, -а, -о похлепан, грамзив, незасит. – Бог опомиње 
родитељски и озбиљно, а сатана показује лажне вашарске слике и 
привлачи к себи лакоме и лакомислене (ИЗ, 21).
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лакомислен, -а, -о непромишљен, брзоплет. – В. пример под 
лаком.

лакомити се, -им се несвр. бити лаком, похлепан. – Не обзири се 
на Запад, где сунце залази и не лакоми се на дарове призрачне и лажне 
(МНЈ, 78).

лампада ж (тал. lampada) кадионица. – Кад је намесник царски 
упита, где је њена лампада … Гликерија показа крст на челу (ОП, 
339).

латинштина ж оно што је својствено Латинима (култура и вера). 
– Кроз сва времена судба је претезала … на страну Спаситеља против 
свих адских сила … на страну Милутина и Душана против латинштине; 
на страну православног Балкана против свих иноверних и јеретичких 
насртаја (ОЗЉ, 84).

лекар, -ара м фиг. онај који лечи душу (о Исусу Христу). – Ово 
је спасоносан пропис највећег Лекара душа људских. И другог лека 
сумашествију нема (ОП, 132).

лекарија ж лек. – Св. Козма и Дамјан … помагаху болесним не 
толико лекаријама колико именом Господа Исуса Христа (ОП, 803).

лента ж в. лепта (?). – Он долази, да фарисеје истера из храма 
те да овоме прибави изгубљену светост, да похвали сироту удовицу и 
њену ленту (Јев., 128).

лењост и лењост, -ости ж стање тромости, безвољности. – 
Лењост је један од смртних грехова. Јер умртвљује душу у човеку (ОП, 
406).

лепрозни, -а, -о који се односи на лепру, губу. – Пророчки закон, 
лепрозни, дат је, да би човек страховао од Бога, а месијански, – да би 
човек сарађивао Богу (Свеч., 132).

лепта ж (грч. λεπτά) стоти део драхме, грчке новчане јединице; 
вредност, талант. – У његовој келији стајаше нагомилано благо, 
од кога он никоме ниједне лепте не даваше (ОП, 783). Једна молитва 
дневно, и једна милостиња, и један уздах ка Ономе који једино може 
спасти свет, све су то лепте које Он види и не одбацује (Бес., 106).

леса ж решетка, роштиљ. – На гвозденој леси [били су] печени 
све док душе своје Богу не предадоше (ОП, 665).

лествице ж (у мн.) симболика пута којим се човек ступњевито 
успи ње ка Богу. – Та ћелија [Испосница] у којој је некада својој души 
правио лествице до неба и у којој је себе обогатио личним знањем и 
ризницом божанске љубави, сада му постаде Гетсиманија (ЖСС, 83).
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Ликијски Мир (ретко у јд.) место рођења и службовања светог 
Николе Мирликијског. – Николај сам, рече, од Ликијског Мира (ОП, 330).

литија ж (грч. λιτή) цркв. свечана поворка са црквеним обележјима 
и свештенством која се изводи о великим верским светковинама. – Св. 
Јаков с литијом изађе до бедема градских, и сам се попе на бедем и 
шеташе по бедемима не бојећи се непријатељских стрела (ОП, 36). Нема 
података у целој српској историји о тако дугачкој и достојанственој 
литији, као што беше ова са преносом тела светога Саве из Бугарске у 
Србију (ЖСС, 147).

литургија ж (грч. λειτουργία) цркв. главно дневно богослужење у 
православној цркви, служба Божја. – У време његово [Св. Јована III 
Схоластика] унета је у литургију божанствена песма: Иже херувими, 
а исто тако и Вечери Твојеја Тајнија (ОП, 131). Царство објављују 
хришћански свештеници са олтара на почетку сваке литургије ево већ 
близу две хиљаде година (Теод., 65).

Изр. заупокојена литургија литургија за недавно упокојене. – После 
заупокојене литургије, прослављено тело светог Симеона сахрањено је 
у мермерној гробници, коју је он још за живота припремио, приликом 
градње Студенице (ЖСС, 54). свечана литургија литургија која се слу-
жи поводом неког великог празника. – После краћег одмора Сава отпо-
че служење свечаних литургија свакога дана, са усрдним молитвама за 
покајање и јачу љубав међу браћом (ЖСС, 54).

литургисати, -ишем несвр. обављати обред главног богослужења, 
служити литургију, чинодејствовати. – Његош … није особито волео 
да као епископ литургише (РЊ, 164).

литурђија ж нар. (при подражавању народне поезије) в. литургија. 
– „Браћо моја и дружино драга | Позвала ме царица Милица | Најславнија 
српска удовица | Да јој зидам цркву Љубостињу … | Да се и њој поје 
литурђија“ (Дух. лира, 100).

лицемер м онај који једно мисли, а друго говори, претворан, дво-
личан човек. – Никоје грешнике Он није тако изобличавао као лицемере 
(ЈЧ, 158).

лицемерити, -им несвр. (некоме) заваравати некога претворним 
понашањем, бити срачунато неискрен према некоме. – „Не приличи 
мени староме лицемерити на саблазан многим младим“ [каже Елеазар] 
(ОП, 552).

лицемерство с особина онога који једно мисли, а друго говори, 
који је лицемер, претворан, дволичан човек, претворност, дволичност. 
– Господе величанствени и дивни, избави нас од лицемерства и улиј 
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страх Твој у срца наша (ОП, 15). Немоћан се обично брани лицемер-
ством а моћан насиљем (ОП, 552). Веома строго, Христос је изоблича-
вао њихово лицемерство [фарисеја и књижевника] (Јев., 118).

личит, -а, -о наочит, леп. – Ако ли желите имати само личита чо-
века и споља украшена, изаберите Македонија (ОП, 816).

логика ж (према грч. λογική, од фразе ἡ λογικὴ τέχνη, умеће ра-
ционалног мишљења) фил. унутрашња законитост утемељена на 
одређеном мишљењу, схватању, поредак, систем. – Како да одговориш 
онима који говоре: не може Христос Чудотворац да стане у нашу логи-
ку. Одговори просто: станите ви у Његову (ОП, 12).

логос м (грч. λόγος) а. нешто што је у основи света и збивања у 
њему. – Христос … је наш Логос и наша Логика (ОП, 12). б. (Логос) библ. 
Син Божји, Слово. – Созерцавам Господа Исуса Христа као божанско 
Слово (Логоса), и то: 1. Како је троједини Бог све саздао Словом Својим, 
тј. Христом Господом (ОП, 12).

логотет, -ета м (грч. λογοϑετής) ист. владарев саветник, секретар 
у Византији. – Постао [је св. Симеон Метафраст] царским логотетом и 
првим великашем на двору (ОП, 824).

лоза ж вишегодишња дрвенаста биљка Vitis vinifera из ф. лозица, 
чије се многобројне сорте гаје ради слатког и сочног плода (грожђа); 
стабљике, пруће те стабљике. – Човек без Христа исто је што и лоза 
без чокота (ОП, 20).

Лот м старозаветна личност позната по својој праведности и 
по томе што је, напустивши благовремено Содом, избегла судбину 
Содомљана. – Једног јединог верујућег имао је Бог у Содому, праведно-
га Лота, и њега једнога спасао је онда када је пустио пропаст на Содом 
(Омил., 212).

лудило с душевни поремећај и ненормално стање личности. – Даде 
му Бог дар чудотворства те лечаше све болести, нарочито манијаштво 
и лудило (ОП, 182).

лукав и лукав, -а, -о (у им. служби, одр., м) ђаво, сотона. – Буди 
истинит а не лажан, јер је лаж од лукавог (ОП, 541). Искушао је Лукави 
Сина Твог Јединородног Исуса Христа, и био је побеђен (Теод., 155).

лукавство с превејаност; превара. – Св. Василије Острошки … 
утврђиваше стадо своје у вери православној чувајући га од свирепства 
турског и лукавства латинског (ОП, 305).

лутеран, -ана м присталица, следбеник лутеранства, тј. верског 
учења немачког теолога Мартина Лутера, протестантског реформа-
тора из 16. века. – Др Адлер је био лутеран, и пуритански је ценио 
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истину и честитост изнад свих схоластичких полу истина и етичких 
адвокатисања (Зем. нед., 8).

лутеранизам, -зма м рлг. верско учење немачког теолога Мартина 
Лутера, протестантског реформатора из 16. века. – Лутеранизам се 
служи философијом и науком, јер тако мисле доћи до памети (КТП, 57).

Луцифер м име анђела који се побунио против Бога и постао вођа 
демона. – У десној руци држи копље, којим попире Луцифера, сатану 
(ОП, 822).

луч м светлост, сјај. – Овај је луч несоздани, што се рађа но не 
одсеца од првосветлећег Су нца (РДС, 145).

луча ж светлост, сјај. – Ми се клањамо … духу и праху највећег 
песника нашег, владике Петра II Његоша … и клањамо се Црној Гори, 
што роди и ужеже такву лучу душама нашим (ОЗЉ, 50).

лучезарни, -а, -о који одаје, зрачи светлост, светао, сјајан. 
– Творац лучезарни, светлошћу крунисан, | Ничим неизречен, никим 
неописан, | Он подиже цркви мудре стројитеље (ОП, 141). Господе 
Лучезарни, и Вечито Дете у крилу Свете Триаде, помози ми невиношћу 
својом, највећом снагом у свима световима, да се родим од Духа Светога 
(МНЈ, 115).

лучоносац, -сца м онај који носи луч, бакљу, светлост. – Велики 
је то био лучоносац светосавског православља и народни у исто доба, 
али он [патријарх Варнава] никада није био тесногруд (ОЗЉ, 73).

Љ

љубав ж цркв. жеља, жудња (за Господом). – Када им изложи своју 
веру у Христа, њихова се срца разгореше љубављу ка Христу (ОП, 433). 
Хришћанска љубав иде у круговима. Прво долази према себи, па љубав 
према родитељима, па љубав према непријатељима, па љубав према 
Богу (ОБЉ, 58). У Хришћанству љубав је метод познања. Ако дакле 
желиш да познаш небеске тајне, онда љуби Бога свим срцем својим и 
свом душом својом и свом мишљу својом (МП, 51).

љубими, -а, -о сткњ. вољени, омиљени. – Када га ангел упита за 
узрок његове жалости, Аделтије одговори, да му је жао, што не виде 
љубимога му учитеља Јована Златоуста (ОП, 836).

љубопитан, -тна, -тно који жели много да зна, много да учи, ра-
дознао. – Вран беше љубопитан за све те с твари, јер му Индија беше 
мила као телету крава (Свеч., 53).
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љубопитљив, -а, -о радознао, знатижељан. – Како су се могла 
родити деца од старих родитеља? Ако је ко љубопитљив да то дозна, 
нека … обрати поглед свој на силу Свемогућега Бога, који је из ништа 
створио сав свет (ОП, 694).

љубопитство с радозналост, знатижеља. – Чак и они који су на-
учили мађарски из љубопитства, престали [су] да га употребљавају (Д. 
Срб., 57). Место љубопитства одајмо хвалу Богу, који нам често јавља 
моћ и милост и мудрост Своју мимо природних закона (ОП, 694).

људи м мн. супл. мн. од човек. – Људи више живе оним што немају 
него оним што имају (ОБЉ, 61). Људи који не могу учествовати у туђем 
болу још мање могу учествовати у туђој радости (ОБЉ, 62).

М

магаре, -ета с магареће ждребе, мали, млад магарац. – Царевима 
својим у свој сили и слави њиховој никад Јерусалим не приреди тако
искрен и одушевљен дочек као човеку, који у простом оделу на магарету 
ступаше у њега (Јев., 130).

мајестетичан, -чна, -чно достојанствен, узвишен. – У коми та-
џи луку Варавином свакако је више глава откинуто, па једва да се и то 
нашло за вредно да се нотира мајестетичном цезару и сенату у престо-
ници (Есеји, 101).

Макавеји м мн. црквени празник који се светкује 1. августа по 
црквеном, јулијанском, односно 14. августа по грегоријанском календа-
ру, први дан Госпојинског поста (ОП, 551).

малвасија и малвасија ж врста слатког вина (према грчком гра-
ду Малвасији). – О, душо моја, корална стено. Како се многи рапави и 
трапави таласи лупају о твоје корално лице! Једни од злата, други од 
блата, једни од малвасије, други од гноја (Свеч., 97).

маловеран и маловеран, -рна, -рно (у им. служби, одр.) онај који 
има мало вере (побожности), чија вера није јака, непоколебљива. – Па 
кад Бог тако одева траву која данас јесте а сутра није, зар ће вас забо-
равити, маловерни? (Јев., 118). Људи не верују у веру коју проповедају 
маловерни (ОБЉ, 21).

маловерац, -рца и маловерац, -верца м онај који не верује тврдо, 
онај који сумња. – Маловерци дају ти слободу да држиш кандило своје 
како хоћеш, само не желе да га виде запаљено (ОБЉ, 114).
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маловерство и маловерство с особина, стање онога који је мало-
веран. – Господ укоре ученике због маловерства, и утиша море и ветро-
ве (ОП, 144). Почињемо опет да се предајемо маловерству и песимизму 
(ИГИС, 62). Пошто су се чак и изабрани људи, који су пратили Господа 
Исуса по свету, показали маловерни, то их Господ поведе у један пре-
део најцрњег незнабоштва, да би их тамо застидео и изобличио њихово 
маловерство оним што ће се догодити (Омил., 125).

малодушествовати, -ствујем несвр. предавати се малодушно-
сти, губити наду и веру. – Да се не гордите, да се не гневите, да не 
малодушествујете; јер је све то недостојно звања хришћанскога (ОП, 
856).

малодушност, -ости ж особина или стање онога који је малоду-
шан, сумњичавост, бојажљивост. – Три здрава стања [истичу се], и то: 
против гордости смирење, против гневљивости – кротост, против мало-
душности – дуготрпљење (ОП, 856).

мамон, -она м рлг. ист. демон богатства код многобожачких Фени-
чана. – Мамон значи богатство. Т о је реч феничанска. Кажу, да су мно-
гобожачки Феничани имали и један кип под тим именом, коме су се 
клањали као божанству богатства (Омил., 113).

мана ж библ. реч којом су Израиљци назвали храну у виду бе-
лог зрневља, коју им је у Синајској пустињи током сеобе из Египта 
у обећану земљу Бог давао с неба. – Онај који је давао ману с неба 
Израиљу у пустињи, пуштао је и отроку Кодрату слатку росу из облака 
на уста (ОП, 177).

манијаштво и манијаштво с болесна страст, лудост, манија. 
– Даде му Бог дар чудотворства те лечаше све болести, нарочито 
манијаштво и лудило (ОП, 182).

манихејац, -јца м присталица, следбеник манихејизма, богумил. 
– Материја није зла сама по себи, како су учили неки хришћан ски 
јеретици (као манихејци) и неки философи (РДС, 127).

мантија ж (грч. μανδύας) цркв. монашка дугачка широка хаљина. 
– Ослобођен својих блиставих архиепископских одежди, које је волео 
само да би се истакла величина првосвештеника Христовог, а не његова 
лична, обучен у просту мантију обичног монаха, он паде ничице пред 
Господа (ЖСС, 98).

Марија ж библ. сестра Мартина. – Крај твојих ногу Марија клеча, 
| Жудна истине ка пчела меда (Дух. лира, 45).
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марксизам, -зма м научна теорија Карла Маркса и Фридриха 
Енгелса и њихових следбеника о законима развита природе и друштва 
и о стварању социјалистичког и комунистичког друштва. – Полазна 
тачка и први параграф ничеанизма и марксизма – негација бића Божјега 
(Евр., 8).

мародер, -ера м (фр. maraudeur) онај који пљачка погинуле и 
рањенике на бојишту, војник пљачкаш. – Држава је својина и оних који 
леже у гробовима колико и оних који играју по салонима, и још више. 
Ко, дакле, краде државу, мародер је исто као и онај ко пљачка мртве 
(Патр., 147).

мародерство с нечасан поступак мародера, пљачка, насиље над 
немоћним. – Крађа на гробљу назива се мародерство; крађа у храму – 
светотатство (Патр., 148). Бацаше коцку због доламе Његове. Типичан 
пример мародерства и зверске неосетљивости према мукама својих 
ближњих (Теод., 45).

маслинова гранчица симбол мира, помирења. – На место Рима 
императорског дошао је Рим плебејски, на место мача, који је дотле 
симболизовао сав морал, дошла је маслинова гранчица (НД, 10).

Матер, Матера, -ере и Мати, Матере ж цркв. Богородица. – Кајте 
се свакога часа, и молите се Господу Исусу Христу и Његовој пречистој 
Матери (ОП, 887).

материја ж оно што сачињава физичку реалност света и 
производи који се од ње стварају. – Материја није зла сама по себи … 
Није она ни једини преносилац зла, него колико она толико и дух (ОБЉ, 
68).

материјализам, -зма м фил. схватање које материјалном бо-
гат ству, личним интересима и телесном уживању даје предност 
над духовним вредностима. – Гордо уверење човека огрезлог у 
материјализму да ће сопственом снагом освојити свет и тако задобити 
срећу води у горко разочарање и у умну поремећеност (ОБЉ, 68).

материјалист м присталица, следбеник материјалистичких 
праваца у философији, науци и уметности. – Разочарење стално прати 
оне који тежећи да се уздигну над народом падају у сенку народа. У 
првом реду то су материјалисти и агностици, две секте људи којих је 
Европа расадник за цео свет (Зем. нед., 13).

Материце ж мн. цркв. православни празник посвећен мајкама 
(претпоследња недеља пред Божић), када мајке дају поклоне деци. – 
Није ми познато да иједан други православни народ, нити иједан народ 
уопште у свету, има празник Материца (Бес., 90).
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Мати в. Матер.
маченосни, -а, -о који се односи на онога који носи, држи мач. – 

Архистратиг Божји | Михаил војвода, | Маченосни слуга | Свевишњег 
Господа (ОП, 649).

маштанија ж слика, представа створена у машти. – Шта су све 
лепе људске маштаније о ваздушним вилинским и змајским дворовима 
према милијардама стварних ваздушних дворова …? (РЊ, 35).

медоточан, -чна, -чно 1. који даје, доноси мед (о пчели). – Као што 
су кошнице испуњене вредним и медоточним пчелама, тако су сви веко-
ви од Христа до данас испуњени благодатним људима, девојкама и же-
нама (ОП, 376). 2. фиг. који изражава добре мисли и расуђење, словесан. 
– Гледајући му [св. Андреју, архиепископу критском] лице и слушајући 
његове медоточне речи свак се наслађиваше и поправљаше (ОП, 473).

мерџан, -ана м (тур. mercan) корал. – Анђели се журе, те вам душе 
купе | Од сребра и злата и мерџана скупље (Дух. лира, 135).

Месија и Месија м (хебр. maschiach, помазаник) првобитно на-
зив за духовног и световног владара израелског народа, а касније 
избавитељ, спаситељ кога је, према веровању старих Јевреја, Бог 
обећао јеврејском народу; према хришћанству Исус Христос, оснивач 
хришћанства. – Месија се роди. Најчудеснији, истовремено Човек и 
Бог – да се уморне очи људске одморе на Њему, и не погледају другог 
Месију (Бес., 10).

месопустан и месопустан, -сна, -сно који се односи на месопуст, 
на дане месопуста, месојеђа. – Среда је посни дан, као и петак, преко 
целе године, изузев недеље после Божића и после Васкрса и Духова и 
за време месопусне седмице пред пост (Есеји, 85).

метаније с (грч. μετάνοια) цсл. дубоко покорно клањање, за време 
молитве при чему се обично руком или главом додирује под. – Учиних 
метаније до земље пред оним чудима, чудовиштима, костурима, авети-
ма, како ли да их назовем (Игум., 71).

метанисати, -ишем несвр. дубоко се клањати при молитви у знак 
поштовања, понизности и сл. обично додирујући рукама или главом 
земљу. – Жалио се [Симеон] сину што због старости и изнурености није 
у стању да стоји или да клечи и метанише за време молитава, нити да 
пости према прописима (ЖСС, 33). С времена на време метанисао је и 
све своје молитве пратио сузама (ЖСС, 44).

метежан, -жна, -жно који изазива метеж, немир, збрку. – Судија 
[ће] бацити сву твар своју на нечестиве и метежне, који су презирали, 
вређали и унижавали Њега (Јев., 152).
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метох м (грч. μετοχή) имање, посед, земљиште. – Имаше Неофит 
један омањи метох, близу кога налазио се један кип човечји од камена 
(ОП, 827).

мизерија ж (лат. miseria) беда, јад. – Најстрашнији призори 
откривају се при томе скрушеноме и уплашеноме Адаму: братоубиство, 
мизерије, болнице, безумне оргије (РЊ, 90).

микрокосмос м фил. човек схваћен као свет у малом чијим се 
спознавањем истовремено сазнаје читав универзум. – Нема ниједног 
другог смртника који је у толикој мери био калеидоскоп Човечанства 
својим личним умом и срцем као Шекспир. Он је прави микрокосмос 
(ОЗЉ, 27).

милодар м дар, прилог, милостиња. – Ко милодар даје, нека то не 
труби (Дух. лира, 20).

милокрван, -вна, -вно који одражава нечију благост, доброту, 
доброћудност. –У почетку моћ божанска грешницима се чини слабост, 
јер је сувише блага, и милокрвна, и многотрпљива (МНЈ, 118).

милокрвност, -ости ж особина онога који је милокрван, онога 
што је милокрвно, благост, доброћудност. – Истина и правда, доброта 
и незлобност, кротост и милокрвност … то су одела душе (ОБЉ, 39).

милосрдан и милосрдан, -дна, -дно који је мила, добра срца, који 
чини добра дела, племенит, човечан, добродушан, милостив, дарежљив. 
– Светитељи цркве колико су били милосрдни и снисходљиви према 
слабостима људским, толико су били до ужаса непопустљиви и непре-
клониви у погледу исповедања правих догмата вере (ОП, 55). Он [св. 
Никола] брижљиво скриваше своја милосрдна дела испуњујући реч 
Господњу: Да не зна левица твоја што чини десница твоја (Мат. 6, 3) 
(ОП, 897). Ако је човек молитвен, а није милосрдан, не може се назвати 
светим (ОБЉ, 108).

милосрдност и милосрдност, -ости ж в. милосрђе. – Кад човек 
јасно осети милост Божју према себи, тргне се као иза тупог и нечув-
ственог сна, и застиди се своје дуговремене слепоће према непрекидној 
милосрдности Божјој (ОП, 692).

милосрђе (милосрђе) с врлина онога који је милосрдан, милостив 
према ономе који трпи, пати, милосрдност. – Милосрђе је вазда било 
одликом правих пастира стада Христовог (ОП, 62). Божје милосрђе 
почиње кад се наше милосрђе завршава (Д. Срб., 105). Надокнада 
Божјег милосрђа је неупоредиво већа од милосрђа људи (ВС, 70). Онај 
ко почне вежбати врлину милосрђа не зна за меру у томе нити признаје 
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икакву меру (ОБЉ, 24). Да није милосрђа, људи би, по самој земаљској, 
законској правди, сви изгинули (ОБЉ, 69).

милост, -ости ж (често уз придев „Божји“) благонаклоност; бла-
гослов. – Ко призива име Божије с дубоком смерношћу | Тај у борби 
штићен бива Божијом милошћу (ОП, 162). Дух Божји нама је дат не по 
заслузи нашој – да нико то и не помисли – него по милости Бога Живога 
(ОП, 366). Где је пост, ту мора бити и милост (ОЗЉ, 82). Милост Божја 
спасава све оне који милост Божију ишту (ДП, 12).

Изр. изливати милост изливати благослов. – Праведни Аврам и Исак и 
Јаков приношаху жртве благодарности Господу Богу својему сваком при-
ликом када рука Господња изливаше милости своје на њих (Есеји, 127).

милостив (милостив), -а, -о који је добра срца, милосрдан, племе-
нит. – Неки човек у Цариграду беше необично милостив. Идући ули-
цама градским он је тискао у руке сиромасима свој дар, и одмах ишао 
даље, да не чује благодарност (ОП, 682).

милостиња и милостиња ж врлина даривања, помагања некога из 
саосећања, самилости (у новцу или чему другом). – Свети Маркијан … 
истрошио [богатство] на две сврхе: на зидање или обнављање храмова 
и на милостињу сиромасима (ОП, 29). Сава … је нарочито истицао две 
врлине: милостињу и моралну чистоту (ЖСС, 114).

милошта (милошта) ж осећање, расположење које проистиче из 
љубави, драгост, милина. – Спаситељ се не гнуша грешника … с њима 
се дружи … увек лечећи их нежном милоштом, увек налазећи у неком 
углу њихове душе једну здраву божанску искру (ИХ, 93). Зато су се на 
љубав одазивали љубављу, на доброту добротом, на милошту милош-
том. Никад у Назарету ниједан радник није био тако омиљен као Исус 
Назарећанин (ЈЧ, 127).

милујући, -а, -е који милује (о срцу). – Милосрђе је милујуће срце 
(РП, 100).

минаре, -ета с (тур. minare) високи торањ џамије са једном или 
више галерија, одакле мујезин позива вернике на молитву, мунара. – На 
свом путу [кроз Селџук турски] он [св. Сава] је са тугом видео мно-
ге хришћанске цркве претворене у мухамеданске џамије и минарета 
(ЖСС, 136).

минеј, -еја (минеј, -а) м (грч. μηναῖον) цркв. православна литургијска 
књига у којој су службе свим светитељима и празницима распоређене 
календарским редом по данима за сваки месец, месецослов, месечник. – 
Службе су написане у књизи која се зове „Минеј“ што значи месечник 
(ВС, 77).
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минути, минем свр. проћи, протећи. – Но тисућа још времена да 
дође и мине, | Слика твоја, сила твоја, неће да угине (ОП, 131).

миомир м угодан, пријатан мирис. – Ако се у душама људским 
погасе кандила и свеће, и миомир постане загушљив дим, и срце пре-
стане бити олтар љубави и постане хладно и тврдо као стена, тада Богу 
нису мили ни зидани храмови (ОБЉ, 58).

миомиран, -рна, -рно који пријатно, лепо мирише, миомирисан. 
– Небесна Србија Србија је рајска, | Миомирна, красна као ружа мајска 
(Теод., 91).

мир м 1. одмор од рада, починак. – Зар мир убија? Да, мир без-
божан убија. Зар срећа може погубити? Да, срећа мимо Бога и насупрот 
закона Божјег може погубити (ОП, 395). 2. спокојство, блаженство. – 
Мир почиње у човеку па се шири на друштво. И немир почиње у човеку 
па се шири на друштво (ИЗ, 19). Велика је разлика између мира што га 
Христос даје и мира светског што га људи желе. Први мир чува чове-
ка од корупције, а други производи корупцију и кроз корупцију води 
поновним побунама и ратовима (Жет. Госп., 45). 3. стање без рата, 
без сукоба међу народима и државама. – Мир у свету успоставља се 
обнављањем изнутра свакога ко зна за Бога и за душу (ОБЉ, 70).

мирбожити се и мирбожити се, -им се свр. и несвр. поздравити се, 
поздрављати се говорећи један другом: мир Божји. – Мирбожити се. 
Диван израз за дивну јеванђељску истину о миру (МП, 209).

миријада ж (грч. μυριάς) врло велики број, велико мноштво, 
безброј. – Миријаде слепих за окатим ходе, | Корачају, пужу, лете или 
броде (Дух. лира, 56).

мирјанин м (рус. мирянин) онај који припада световном сталежу, 
световни, мирски човек. – Апостол понавља … заповест Господњу од 
речи до речи, а издаје је свима хришћанима без разлике, да ли је неко 
монах или мирјанин (ОП, 844).

мирноћа ж душевни мир, спокојство. – Кад ми данас паде на памет 
ова молитва, ја осећам више побожности, скрушености и мирноће ду-
шевне него што сам икад осећао у свима великим црквама (Д. Срб., 127).

миро с (грч. μύρο) света течност која истиче из моштију 
светитеља. – Из њених моштију [св. муч. Гликерије] потекло је це-
лебно миро, којим се лечаху болесници од најтежих болести (ОП, 339).

миродавац, -вца м онај који даје, пружа мир (о Исусу Христу). – 
О Господе Исусе Христе, Миротворче и Миродавче, одржи нас до краја 
у миру с Богом (ОП, 834).
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мироносица ж (уз именицу „жена“) према Светом писму, једна од 
жена које су носиле миришљаво уље, миро да помажу мртво Христово 
тело. – Он [Сава] преживљава ше, исто тако, Његово васкрсење, бли-
ставу белину анђела и потресну радост жена мироносица (ЖСС, 107). 
Помињу се и остала јављања архангела Гаврила, као … јављање самом 
Господу у врту Гетсиманском, када је он Господа као човека крепио 
пред страдање; јављање женама мироносицама (ОП, 499).

миропомазање с цркв. обред помазања светим миром, једна 
од седам светих тајни. – Твоје многе душице газдују у теби. Оне су 
зли демони, који те разгризају изнутра, и праве од тебе једну лешину 
упр кос твом миропомазању споља (Свеч., 128). Шта да се каже пак за 
оне који су примили крштење и миропомазање … па ипак греше као 
некрштени? (ОП, 106). Созерцавам благодат Бога Духа Светога у тајни 
Миропомазања (ОП, 368).

миропомазати, -жем свр. извршити обред помазања светим ми-
ром. – Болесни похрлише одасвуда у Жичу и Сава настави да их исцељује 
помоћу молитве, полажући на њих руке и миропомажући их (ЖСС, 67). 
Тражио [је Сава] од богумила да осуде своју јерес и потом да почну са 
катихуменском припремом за крштење. Од римокатолика је тражио, по-
што су већ били крштени, осуду најпре њихове јереси, а онда да гласно 
изговоре стари Символ вере, Првог и Другог васељенског сабора, без 
Филиокве, после чега би требало да буду миропомазани (ЖСС, 97).

миротворац, -рца м онај који доноси мир, који мири, измирује (о 
Исусу Христу). – О Господе Исусе Христе, Миротворче и Миродавче, 
одржи нас до краја у миру с Богом (ОП, 834).

мироточив, -а, -о који точи, испушта миро (о светим мошти-
ма). – Упокојио се [преп. Филотеј] у Господу у Х столећу. Мошти му се 
пројавиле мироточивим (ОП, 673).

мирски, -а, -о световни (о свештенику). – Св. Пафнутије испо-
ведник … одсудно [је устао] на Сабору против западних представника, 
који су предлагали, да се свештеницима мирским потпуно забрани брак 
(ОП, 662).

мисија ж (лат. missio) дужност, задатак. – Сваки  човек долази у 
овај свет с нарочитом мисијом. Како многи не верују у ово! Сви смо ми 
Божји посланици и посленици (ИГИС, 135).

Мисир, -ира м (тур. Mısır) старији назив за земљу на североисто-
ку Африке, Египат. – Божанска породица беше већ измакла из града и 
упутила се у Мисир, по упутству ангела Божјег (ОП, 85).
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Мисирац, -рца м становник Мисира, Египћанин. – То дрво назива-
ху Мисирци „Персеа“ и клањаху му се као Богу (ОП, 957).

Мисирка ж жена из Мисира, Египћанка. – Св. муч. Ираида … по 
свој [је] вероватноћи Мисирка (ОП, 694).

мисирски, -а, -о који се односи на Мисир, египатски. – Цар ми-
сирски удари на Јерусалим и опљачка све злато из храма (ОП, 680). 
Григорије најпре учи философију јелинску и мисирску, но познавши 
њену штурост и недовољност, обрати се учитељима хришћанским (ОП, 
846–847).

мистицизам, -зма м рлг. вера у могућност непосредног општења, 
сједињавања човека с Богом, мистика. – Наш религиозни мистицизам 
нема у себи ничега магловитог, нејасног или мрачног (ОБЉ, 71).

мистрија ж (грч. μυστρίον) зидарска алатка с дршком, односно 
метална пљосната лопатица којом се захвата и размазује малтер. – 
Опустише чекић и мистрију | Заплакаше [градитељи] кано ђеца мала 
(Дух. лира, 104).

митарство с рлг. према неким учењима место на путу ка небу где 
се душе умрлих пред злим дусима (митарима) правдају за почињене 
грехове како би се искупили за пролаз на путу ка Господу. – Старица 
Теодора … описа му 20 митарства, кроз које свака душа мора проћи 
(ОП, 219).

митрополит м (грч. Μητροπολίτης) цркв. великодостојник епископског 
чина у православној цркви, који управља већом и значајнијом облашћу. – 
Црквом је у то време управљао митрополит Калиник (ОП, 72).

митрополитовање с гл. им. од митрополитовати. – Исидор 
зломислени зло заврши своје митрополитовање (ОП, 232).

митрополитовати, -ујем несвр. бити митрополит, обављати 
дужност митрополита. – В. пример под митрополитовање.

младенац, -енца м арх. дете, чедо. – Младенац, чија је мати 
умрла заједно с њим у време бремености, јавиће се при васкрсењу 
савршеним мужем, и познаће матер своју, и она ће познати дете своје 
(Јев., 154). У осми дан по рођењу би Младенац божански донесен у 
храм и обрезан сходно закону постојећем у Израиљу још од времена 
Аврамова (ОП, 9).

младовање с гл. им. од младовати. – Дуго је трајало весело 
гледање на свет, његово [Дучићево] младовање (ОЗЉ, 54).

младовати, младујем несвр. живети и понашати се попут младе 
особе. – В. пример под младовање.
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Млекопитателница ж цркв.: Млекопитателница … зове [се] икона 
Пресвете Богородице, коју је донео Св. Сава српски из манастира Св. 
Саве Освештаног код Јерусалима, и положио је у своју Посницу на 
Кареји у Светој Гори (ОП, 34). Млекопитателница … постављена је с 
десне стране царских двери у Посници, а жезал у једној келији, званој 
„Патерица“ на Кареји (ОП, 34).

мними, -а, -о (рус. мнимый) који није прави, тобожњи, лажни. 
– Хајде пођи, да старицу видиш, | Исидору мниму јуродиву (ОП, 333).

многобојазан, -зна, -зно (у им. служби, одр., м) онај који подстиче, 
уноси бојажљивост, страх међу људе. – Не бојте се света, јер ја свет 
надвлада’? | То су речи свете и онда и сада. | То је мелем прави за све 
страдалнике, | Највише за дивне Божје мученике. | Нашто се бојати 
многобојазнога? (ОП, 121).

многобрижан, -жна, -жно много, веома брижан. – Брижни су и 
многобрижни људи за своје тело, те кад се тело уболести они не жале 
ни труда … само да поврате здравље телу (ОБЉ, 123).

многоверујући, -а, -е који много верује, испуњен вером. – Радуј се 
народе многотрпељиви, радуј се, народе многоверујући! (ИГИС, 72).

многоглагољив, -а, -о много, претерано глагољив, многоречив, 
причљив. – Чу једном прекор од неких, као да је он многоглагољив (ОП, 
230). За све многоглагољиве кајем се, Господе, јер најдрагоценији дар 
Твој, дар речи, обратише у јевтин песак (МНЈ, 55).

многомилостив, -а, -о а. који је много милостив, премилостив 
(о Господу). – Штедри, милостиви, многомилостиви, дуготрпељиви 
Господе, смилуј се раби Твојој Јулијани (Кас., 21). Заблагодаримо Њему, 
дуготрпљивоме и многомилостивоме (Дух. сав., 116). б. (у им. служби, 
одр., м) Господ. – Опрости им, Многомилостиви, јер не знају шта раде 
(МНЈ, 55).

многоначелије с многовлашће, анархија. – Када наста много на-
челије и борба о првенство у држави, па нажалост и у цркви, Сабор 
изабра Јефрема за патријарха (ОП, 426).

многоплодан, -дна, -дно који много рађа, врло плодан. – Преп. 
Николај Исповедник […] благослови новорођену ћерку [Теофилу 
Мелисену] и прорече, да ће живети и многоплодна бити, што се и зби 
на радост родитељима (ОП, 90).

многоплодовит, -а, -о в. многоплодан. – Благословено дело по-
движништва, које отпоче трудољубиви и велики угодник Божји 
Антоније, разрасло се кроз векове као маслина многоплодовита (ОП, 
689).
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многопотребни, -а, -о који је веома потребан, врло нужан. – Сава 
пак уместо да узме многопотребни и заслужени одмор, оде горе у кулу, 
у малу капелу, да настави са захвалношћу Богу (ЖСС, 97).

многотрпељив и многотрпљив, -а, -о који има велико трпљење, 
који много трпи. – Господе Свемилостиви и Многотрпељиви, не остави 
свет без канала Твоје моћи и милости (МНЈ, 66). У почетку моћ божанска 
грешницима се чини слабост, јер је сувише блага, и милокрвна, и 
многотрпљива (МНЈ, 118). Радуј се народе многотрпељиви, радуј се, 
народе многоверујући! (ИГИС, 72).

многотрудан и многотрудан, -дна, -дно који изискује много тру-
да, веома напоран, врло тежак. – Упокојио се мирно [преп. Григорије 
Синаит] од многотрудног живота и преселио се у Царство Христово 
(ОП, 569). После дугог, многотрудног и многоплодног живота на земљи 
пресели се овај љубљени ученик Христов и стуб цркве у радост Господа 
свога (ОП, 703).

многоциљни, -а, -о који пред собом има много циљева, расејан. – 
Ах, како је бесциљан живот многоциљног ума! (Омил., 145).

множећи се, -а се, -е се који се множи, шири, заузима све већи 
простор. – Кад наше шетње по нагло множећим се гробовима наших 
пријатеља вишој вери, ван вере у човека, и не само у једној постану 
дуже и дуже – тад ћемо осетити потребу и у једној вишој вери, ван 
вере у човека … у једној религији, и тад ће нам Његош бити ближи и 
сроднији од Доситеја (РЊ, 19).

моба ж заједнички добровољан рад више људи у неком месту у ко-
рист свог суседа, пријатеља, ближњег. – Учио их је [Сава народ] како да 
се моле и школују своју децу, како да среде своје куће и одржавају их у 
чистоћи, како да један другоме помажу појединачно и мобама (ЖСС, 123).

мобарство с помагање некога путем моба. – Мобарство је пре-
красна ствар и оно је од памтивека код Срба ... Мобом смо ми обновили 
манастир Руденицу (Диван, 43).

могила ж (рус. могила) гробна хумка. – Може срећним и случајним 
сложајем мртвих елемената на оним далеким, осветљеним могилама да 
се промигољи из вечнога небића, неживота, једно гумно траве или једна 
шака црви (РЊ, 31).

Мојсеј м в. Мојсије. – Законодавац није хтео никако да се огреши 
о Свој Закон, који је Он био дао кроз Свога слугу и пророка Мојсеја 
(ОП, 85).

Мојсејев, -а, -о који се односи на Мојсеја. – Јеврејском народу 
дато је од Бога светило, које се звало Мојсејев закон (НБПГ, 40).



317V. Речник

Мојсије м највећи пророк Старог завета и вођа јеврејског 
бого изабраног народа који је извео Јевреје из египатског ропства. – 
Старешина манастира [Свете Екатерине] … одведе Саву на врх Синајске 
Горе, где је Мојсије примио од Бога две таблице са Десет заповести 
Старог завета (ЖСС, 131).

молећи се, -а се, -е се који се моли. – Култ је молитва Богу; култ, 
коме одсуствује разум и срце молећих се, хладна је молитва, а хладну 
молитву Богу наш пламени песник није могао љубити (РЊ, 165).

молитва ж цркв. чин обраћања верника Богу у чијем је средишту 
молба за испуњење нечега. – Наша молитва: Господе! Господе! красна 
је и корисна само онда када извире из молитвеног срца (ОП, 15). Не 
помаже молитва речима, ако срце не учествује у молитви (ОП, 321). 
Свака правилна молитва обично има три дела: благодарење, мољење 
и слављење (ВС, 63). Мојсеј слободно оде у Кијев, где се при светом 
Антонију предаде молитви и безмолвију (ОП, 535).

Изр. покајна молитва молитва покајаног грешника Богу за још веће 
кајање и помиловање (СД 10, 615, у наслову). прозбена молитва свако-
дневна молитва упућена Богу за миран и безгрешан дан, која се чита 
у православним храмовима сваког јутра и вечери. – Прозбену молитву 
… свештеник чита у цркви, а ми одговарамо: подај Господи! (КТП, 21). 
разрешна молитва молитва која се чита самртнику за опроштај грехова. 
– Св. Нифонт, патријарх цариградски … саставио [је] разрешну молит-
ву, која се чита на опелу (ОП, 577).

молитвеник, -а и молитвеник, -ика м онај који се моли за нечије 
добро, верник. – Дођосмо да се поклонимо светим апостолима, чије 
бесмртне душе живе с Богом, да би они били наши молитвеници 
пред Христом Богом нашим (ОП, 479). Од детињства [св. Атанасије, 
патријарх цариградски, би] аскет и молитвеник (ОП, 793). Благослови, 
Господе, све те испоснике и молитвенике, који животом својим као 
тамјаном каде успавану земљу (МНЈ, 113). Радујмо се што имамо 
тако моћног и великог молитвеника [Светога Саву] и заступника пред 
свевишњим Богом (Бес., 61).

молитвеница и молитвеница ж просторија, одаја за молитву. – 
Подизаше [свешт. муч. Фавије] молитвенице и параклисе по пештерама 
(ОП, 561).

молити се, молим се несвр. обраћати се Богу (славећи га, тражећи 
од њега помоћ, опроштај и сл.). – Моли се за мене (ЖСС, 40). Св. Јаков 
… се мољаше Богу, да Бог сачува град и верне на тај начин, што ће по-
слати мухе и комарце на Персијанце (ОП, 36).
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молчалник, -ика м цркв. онај који проводи време у молчанију. – 
Балкански Христос је [оличен] … у светогорским преподобним и плач-
ним монасима, испосницима, молчалницима, пештерницима, духовни-
цима и чудотворцима (ИЗ, 10).

молчаљив, -а, -о сткњ. који ћути, не говори. – Не наслањај се на 
суву трску, што те виче крикунски, него на молчаљиви храст наслони 
се (Свеч., 153).

молчаније с цркв. мук, мир, ћутња, ћутање. – Прве недеље 
Часног Поста он се удаљавао у пустињу, и тамо остајао у молчанију и 
богомислију до пред Ускрс (ОП, 54).

молчање с в. молчаније. –За време свога молчања у Пештери 
Јован написа многе корисне књиге (ОП, 230). Онај ко зна и осећа да је 
на епитимији, зароњава се у молчање и размишљање о свом сопственом 
греху, који га је довео на епитимију (ОП, 456).

монада ж (грч. μονάς, јединица) фил. филозофски појам који означа-
ва најпростије, недељиво јединство. – Надчовек је једна монада, огром-
на по димензијама; свечовек је једна организација од безброј много ма-
лих монада (НД, 20).

монах, -аха и монах, -а м (грч. μοναχός) цркв. припадник црквеног 
реда који живи у манастиру, калуђер. – Зли дух највише мрзи човека од 
свих створења у свету, а од свих људи он највише мрзи хришћанина, а 
од свих хришћана он највише мрзи монаха (Игум., 60).

монашење с чин приступања монаштву. – Опасност од рево-
лу ци је ради превласти између два брата, беше мирно избегнута 
Радослављевим повлачењем у манастир и његовим монашењем (ЖСС, 
122). В. и пример под монаштво.

монаштво с монашки однос према животу, монашки начин жи-
вота. – Иако су Свети Оци похваљивали монаштво … ипак црква пра-
вославна не препоручује монашење свима верницима (ОП, 81).

монизам, -зма м (нем. Monismus) фил. учење које све појаве своди 
на само један принцип (духовни или материјални); супр. дуализам. 
– Природа [се] људима вазда приказивала као двојство: дуализам је 
старији од монизма (РЊ, 102).

монотелит, -ита м (грч. μονοθελίτης) рлг. присталица неканонског 
учења према којем Христос има две природе, Божју и човечју, али само 
једну вољу и деловање. – Одржи се један сабор у Картагени а други у 
Риму, и оба та сабора анатемишу учење монотелита (ОП, 57).

монотелитски, -а, -о који се односи на монотелите, својствен 
монотелитима. – Преп. Максим Исповедник… [највећи је]… бранилац 
Православља од тзв. монотелитске јереси, која се ишчаури из јереси 
Евтихијеве (ОП, 56). Када поче свирепствовати јерес монотелитска 
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(једновољничка) – која учаше да Господ Исус немаше вољу човечанску 
него само вољу божанску – сабра се у Цариграду шести Васељенски 
сабор 681. год. (ОП, 473).

монофизитски, -а, -о који се односи на монофизите и њихово 
учење (ранохришћанско учење по којем Исус Христос има само једну, 
божанску природу). – Сабор оповрже јерес монофизитску (ОП, 508).

морал, -ала м фил. исправно човеково владање које узима у обзир 
његов позитиван однос према другоме. – Појам „морал“ [према Ничеу] 
значио је негда моћ, данас пак он значи слабост (НД, 10). Ништа, госпо-
до, у свету што се не може легитимисати моралом и лепотом, не може 
прећи праг вечности и бесмртности (ОЗЉ, 42).

мошти, мошти и моштију ж мн. цркв. посмртни остаци светитеља. 
– Од њених моштију [преп. Ксеније] многи болесници добише исцелење 
(ОП, 64).

мрзети, -зим несвр. (на некога) осећати мржњу, презир према не-
коме или нечему, презирати. – Мрзи на зло, но не мрзи на човека који 
чини зло, јер је болесник (ОП, 11).

мудрица ж мудра, умна особа. – Кад бише поражени и садукеји, 
који су сматрали себе и били сматрани од света као особите мудрице, 
сабраше се најцрњи међусобни непријатељи, фарисеји и садукеји, да 
учине заједнички напад (Омил., 199).

мудрост, -ости ж особина, својство онога који је мудар, уман. – 
Мудрост по Богу је од Духа Светога; таквом мудрошћу били су апо-
столи испуњени када је на њих сишао Дух Свети (ОП, 48). Почетак је 
мудрости страх Господњи! (ОП, 389).

муж м арх. угледан, поштован човек. – Био је [Јевстатије, архиеп. 
српски] муж високо добродетељан и управљао је стадом Христовим с 
ревношћу и љубављу (ОП, 16).

мужати се, -ам се несвр. подизати се, устајати; храбрити се. – 
Усред мука чуо глас с неба: „Мужај се, Зосиме, и крсти се. Ја сам с 
тобом!“ (ОП, 436). „Мир ти, страдалче Христов, мужај се и крепи се!“ 
(ОП, 787).

мужествен, -а, -о сткњ. одлучан, зрео, храбар. – „У хришћанској 
Цркви Бог живи, а од синагоге јеврејске Он одступи.“ Бесна због тако 
мужественог одговора, Јеврејка је истуче и затвори у једну мрачну одају 
(ОП, 221).

мужествено прил. на мужествен начин, одлучно, храбро. – „Учини 
ми част, о сине мој, и мужествено стани за Христа, и исповеди Га креп-
ко и непоколебљиво (ОП, 65).
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мужички, -а, -о (према рус. мужик) који се односи на мужике (тј. 
сељаке), сељачки. – Славенофили московски облачили су се у костиме 
мужичке (НД, 15).

мујезин, -ина и мујезин, -а м (тур. müezzin) муслимански џамијски 
службеник који с минарета објављује верницима да је време за њихову 
молитву. – Чујем мујезина где виче на кули, и чујем звоно где зове 
цркви (МНЈ, 113).

муњеносни, -а, -о који је попут муње. – О, кад би људи знали … 
да су такви муњеносни и белоснежни анђели близу њих, сасвим близу 
њих! (Омил., 307).

мухамеданац, -нца м припадник муслиманске вере, следбеник 
ислама, муслиман. – Чак и мухамеданци су свесни велике вредности 
црквене уметности, али богумили нису то знали (ЖСС, 87).

мухамеданизам, -зма м мухамеданство (религија коју је основао 
Мухамед), мухамеданска вера, ислам. – Са тим лакомим и насилним 
Истоком, са мухамеданизмом, који је јеврејско-хришћанска јерес, не 
може се православни Балкан истоветовати. Балкан мора стајати изнад 
таквог Истока (ИЗ, 13).

мухамедански, -а, -о који се односи на мухамеданце, муслиман-
ски, исламски. – Поново се мноштво деце и просјака, како хришћанских, 
тако и мухамеданских, окупи око Саве (ЖСС, 125).

мученик м цркв. онај који је дао живот исповедајући хришћанску 
веру. – Апостоли и пророци, светитељи и мученици, живе и данас, и 
живеће вавек, и више не могу умрети (ОП, 63). Не бојте се света, јер ја 
свет надвлада’! | То су речи свете и онда и сада. | То је мелем прави за 
све страдалнике, | Највише за дивне Божје мученике. | Нашто се бојати 
многобојазнога? (ОП, 121).

мученица ж цркв. женска особа која је дала живот исповедајући 
хришћанску веру. – Преп. муч. Евдокија [била је] … велика развратница, 
а потом покајница, испосница и најзад мученица (ОП, 153).

мучеништво с цркв. трпљење мука, страдање за веру Христову. 
– Св. Патријарх Атанасије прорече славу и мучеништво Савиног на-
рода кроз будуће векове и генерације (ЖСС, 132). Они [Асирохалдејци] 
беху храбар народ, чија је историја, чак и до наших дана, право мучени-
штво (ЖСС, 134). Преп. Антоније Велики … само је два пут отишао у 
Александрију … тражећи мучеништва у време гоњења цркве (ОП, 46).

мучећи се, -а се, -е се који се мучи, испашта. – Напуниће се срце 
моје слатком љубављу према Господу своме, и сажаљењем и добром 
вољом према мучећим се душама у свету и у аду (МНЈ, 77).
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Н

навестити, навестим свр. саопштити, дати до знања, најавити. 
– Св. Антоније и св. Пахомије … навестили му, да ће кроз девет дана 
умрети, што се и догоди (ОП, 51).

награда ж у изр. примити награду хришћ. стећи Божју милост. – 
Када Рустик упита: „Мислите ли ви, да ћете ако умрете за Христа при-
мити награду на небу?“ – одговори св. Јустин: „Не мислимо него знамо“ 
(ОП, 388).

нада ж хришћ. једна од три највеће хришћанске врлине, поред вере 
и љубави, која испуњава душе оних који се уздају у Божју милост и 
његову жељу да се сви људи спасу и дођу до познања истине. – Које су 
највеће хришћанске врлине? Вера, нада и љубав (ВС, 68).

надахнитељ м а. онај који надахњује, подстиче на испуњење нече-
га (о Богу). – Созерцавам Бога Духа Светога као надахнитеља правдом, 
миром и радошћу (ОП, 361). б. (у служби атрибутива уз појам Бога) који 
надахњује, подстиче на стварање. – Док год су људи осећали Бога не-
престано над собом … као што се осећа ваздух и светлост, дотле су они 
приписивали и посвећивали сва своја техничка дела и ручне израђевине 
Њему, Господу Створитељу и Надахнитељу (Зем. нед., 20).

надежда ж сткњ. в. нада. – Или ћеш плакати очајно и без надежде 
пред слепом и глувом нирваном или пред живим Утешитељем (РП, 96).

надеждно прил. испуњено надеждом, надом. – Ми можемо храбрије 
и слободније, веселије и надеждније свему у сусрет ићи, било животу 
или смрти (Јев., 138).

надљуди м мн. фиг. тлачитељи, тирани. – Проговорио је … 
Сенкјевић, велики историчар и сликар борбе хришћанских робова про-
тив римских „надљуди“, и кроз то велики симболичар борбе свога на-
рода (Д. Срб., 70).

надувен, -ена, -ено својствен надутим, уображеним особама. – 
Једном кад Исус имађаше препирку с мудрацима, надувеним од гор-
дости, мајке донеше своју децу к њему, да их се само дотакне руком 
својом, јер сила излажаше из њега (ИХ, 86).

надувеност, -ости ж надменост, охолост, уображеност. – Ни-
чеи зам и марксизам достигли су баш у наше дане кулминацију своје 
надувености, и својом зверском претњом застрашују људски род (Евр., 
10). Фарисеј [изађе из храма] са истом мером гордости и надувености 
према Богу и људима (Јев., 99).



322 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

надути се, надмем се свр. уобразити се, понети се, узохолити се. – 
Требало је пустити зло да се надме колико највише може, да би се после 
распукло и расплинуло у ништа (ОП, 199).

надухолост, -ости ж в. надувеност. – Не стиди се [човек] наге 
усахлости, ни надухолости, ни косматости ни ћелавости (Свеч., 101).

Назарет м библ. град у Израелу у којем је живео Исус Христос. – И 
настани се Исус у малом граду Назарету, где је пређе провео девет ме-
сеци у утроби своје свете Матере (ЈЧ, 125).

Назарећанин м становник Назарета. – Шта се могло очекивати 
од … Назарећана, који су сваке године ишли у Јерусалим као на Ћабу, да 
се од оних истих и злоковарних мудраца науче истини и правди! (Јев., 
102).

назидателан, -лна, -лно сткњ. мисаоно садржајан, словесан, поу-
чан. – Монаси молише Памва говорећи: „Реци папи назидателну реч, 
која би му била од користи“ (ОП, 513).

назор м поглед, схватање. – Многи од наших читалаца […] ће 
посумњати у утешност оне религије, која би базирала на скептичким 
или агностичким назорима (РЊ, 79).

најезник [„најездник“] м освајач, поробљивач, пљачкаш. – Све 
змије кроза целу историју Србије … нису проузроковале толико отров-
не пустоши од људи и животиња у Србији, као што је то учинила једна 
руља најездника који су хвалисаво гледали себе на врхунцу људске 
просвећености (Д. Срб., 114).

намесник м онај који влада или управља у име нечије власти, за-
ступник, начелник. – Разгњеви се намесник, и нареди те је [св. муч. 
Гликерију] бише и у тамницу вргоше (ОП, 339).

наплатак, -тка м један од делова дрвеног кружног оквира точка у 
који се усађују паоци, гобеља. – Ви сте се гложили и гушили о поседању 
наплатка и паоца, што час блесну према сунцу а час зароне у блато (Свеч., 
137).

напутије с цркв. причешће пред смрт. – То [приче шће пред смрт] 
је заиста као нека неопходна пропусница за Рај Божји, или „напутије“, 
како стоји у светим књигама (Игум., 57).

нардов, -а, -о који потиче од нарда, биљке Andropogon nardus из 
фам. Gramina, од које се неке врсте гаје за добијање мирисног уља и 
масти. – Прекрасно миро на главу му сасу, | Дивни мирис нардов по 
дому се расу (Дух. лира, 44).

народ м већа заједница људи са заједничким етничким именом, 
обично настала на основу заједничког порекла, језика, територије, 
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друштвеног живота, традиције и културе. – Када се неки народ одвоји 
од своје религије, бива поражен и изгуби се (Дух. преп., 67). Српски на-
род је веома наклоњен деци. Имати више деце ‒ Срби сматрају великим 
породичним благословом (ЖСС, 10).

народност, -ости ж припадност некој нацији или етничкој скупи-
ни, националност. – Неко идентификује народност са вером, од чега 
пати народност и вера (ОЗЉ, 42).

народољубац, -пца м онај који воли свој народ, који је одан на-
роду, родољуб, патриота. – Он [Сатана] је зацрнио историју чове-
чанства грехом и злочином, и зацрвенио ју невином крвљу витешких 
народољубаца, који су се борили против такве власти (ЈЧ, 140).

настојатељ м старешина манастира, игуман. – Преп. Амон … 
био [је] настојатељ манастира Тавенисиотског у горњем Мисиру (ОП, 
11). Забележено је као значајно њено јављање [св. Марте] настојатељу 
Симеонове обитељи (ОП, 473).

натурализам, -зма м философско схватање које настоји да све 
појаве сведе једино на природне узроке, схватање по коме је природа 
примаран и апсолутан принцип свега што постоји у стварности. – 
Западна опозиција Богу хтела је да дође тобож до једног истинитијег 
појма о Богу, мимо и насупрот Христа и Христовог открића вечне 
Истине, па је пала у слепи пантеизам, или у још слепљи натурализам, у 
квази научну митологију (Зап. хришћ., 89).

натчовек м (према нем. Übermensch) по уверењу немачког фило-
софа Ничеа, у складу с дарвинистичком еволуционистичком теоријом, 
идеалан човек, обдарен вишим особинама и способностима од обичног, 
несавршеног човека, који ће се појавити у идућој фази људске еволуције; 
исп. свечовек. – Натчовек и свечовек чине сталан раскол у души људској 
и у друштву људском (ОБЉ, 74). „Нека наше снажне мишице буду наша 
савест, мачеви наш закон“, каже Натчовек (Д. Срб., 19).

наука и наука ж рационално знање о природи и друштву до кога 
се дошло применом објективних метода истраживања. – Наука је 
свећњак … А религија је светлост, која ће бити унутра у вама, грејући и 
осветљујући душу вашу (ИГИС, 73). Наука, далека од Бога, то је један 
гробљански музеј, пун мртвачких костију, везаних и прошивених злат-
ним концима (ИГИС, 75).

Изр. ~ Христова учење Исуса Христа изложено у светим књигама 
и предању. – И напоји жедне животворним словом, | И нахрани гладне 
науком Христовом (ОП, 777).

наустије с (у конструкцији с локативом, с предлогом „по“) арх. под-
стрек, наговор. – Све то људи именоваше љубављу по наустију Сатане, 
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само да би заборавили љубав небесну, једину нелажну (Кас., 58). Кад је 
[Ирод] видео, да га све то не може спасти од смрти, он је, по сатанском 
наустију, хтео погубити све који би се зарадовали његовој смрти (ЈЧ, 124).

наустник м онај који наговара некога на нешто, наговарач. – 
Нема ниједне крађе, у којој ђаво није савезник човеков. Он је дошаптач 
и наустник свих крађа (Омил., 262).

находити, находим несвр. идући, крећући се налазити кога. – Куда 
год ходим, Тебе находим, | Куда год гледам, ја Тебе сретам (Дух. лира, 21).

национализам, -зма м свест о припадности одређеној нацији, 
родољубље, патриотизам. – Ако национализам није сакралан, он нема 
дубине (ОЗЉ, 41). Атеистички национализам то је ефемерни фурор, 
који нема ни дубине ни лепоте (ОЗЉ, 42).

Изр. светосавски ~ родољубље засновано на православној духовно-
сти коју је неговао и Србима предао Свети Сава. – Основу и центар 
свега светосавског национализма чини народна црква. Она је као дух 
који оживљава цео народни организам, осветљујући, загревајући и 
сједињујући једном вером, једном надом и једном љубављу (ОЗЉ, 131).

национ алист м човек са јаким националним осећањем, родољуб. 
– Иако револуционарни националист, Његош није био шовинист. 
Шовинизам, који искључује срећу свих народа да би само један народ 
био срећан, стајао је у недоглед далеко од Његоша (ОЗЉ, 41).

начала с мн. цркв. анђели трећег реда, заједно са архан ђе лима и 
анђелима. – Ти чинови су следећи: шестокрили серафими, многоочити 
херувими и богоносни престоли, господства, силе и власти, начала, ар-
хангели и ангели (ОП, 821).

началник м заст. старешина, начелник. – Видевши камење како лети, 
он [св. Мелетије] покри главу … [началника] својом одећом (РДС, 128).

начела с мн. цркв. в. начала. – Господства, Силе и Власти не скидају 
очију с Њега. Начела, Архангели и Ангели слуге су његове (МНЈ, 98).

начертање с сткњ. план, програм. – Овај [Исус Христос] је начер-
тање суштаства свих твари (РДС, 145). 

наџак м (тур. nacak) ист. врста старинског хладног оружја на дугој 
дршци, са сечивом у виду секире, с једне стране, и чекићем или ушима, 
с друге стране. – О чивилуцима су висили … наџаци, оклопи и друго 
оружје (ЖСС, 13).

нашаптати, нашапћем свр. шапатом испричати, казати нешто. 
– Нашапта му ђаво, да је он улудо страћио своје имање: место да га раз-
да сиромасима, он га је дао на украшење цркава (ОП, 138).
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нашествије с (рус. нашествие) најезда, продор. – Постоје молитве 
против злих духова, против сатане и његових слугу, против нашествија 
иноплеменика, против јеретика и безбожника (КТП, 22).

небески, -а, -о који долази од неба, од Бога.
Изр. царство небеско цркв. рајско насеље, Рај. – Преп. Макарије 

Велики … проведе пуних 60 година у труду и борби, унутрашњој и 
спољашњој, за царство небеско (ОП, 51).

небесни, -а, -о који припада небу, рајски. –„Кубета нас са не-
бом везују | И са светом Небесном Србијом | И са свјетлом нашом 
будућношћу“ (Дух. лира, 111).

небиће с непостојање, неегзистирање. – Врло је страшан свет за 
онога ко не зна, да Бог влада светом, и да он има власт држати га у бићу 
докле Он хоће, и вратити га у небиће када Он хоће (ОП, 53). Тело се 
пробудило, од небића постало је биће разумно (Есеји, 150). Обмотан 
сам у дебели обмотач небића, што заклапа очи душе моје (МНЈ, 37).

неблагодаран, -рна, -рно који својим понашањем, поступцима и 
сл. не показује захвалност некоме за оно што је тај (у)чинио, незахва-
лан. – Има људи врло неблагодарних и немислених, који се Бога никад 
не сећају (ОП, 751).

неблагодарност, -ости ж особина онога који је неблагодаран, не-
захвалност. – Ништа ружније у овоме свету нема од неблагодарности, 
ништа увредљивије и душегубније (ОБЉ, 77).

небо с 1. духовни, нематеријалан простор високо изнад земље, 
као стециште, пребивалиште праведних душа и Божјих анђела. – А 
трећега дана Он га [тело ] подиже; подиже га не само из гроба на земљу 
него га уздиже до небеса (ОП, 147). По прашини телесној заиста сродни 
смо земљи, али по души сродни смо небу (ОП, 795). Св. Алимпије … 
сијаше свима као сунце са небеса указујући пут ка спасењу (ОП, 870). 
2. фиг. Бог. – Небо не пита: колико је крви просуто него: чија је крв про-
сута? (МНЈ, 135).

Изр. примити награду на небу в. примити награду (под награда изр.). 
– Када Рустик упита: „Мислите ли ви, да ћете ако умрете за Христа при-
мити награду на небу?“ – одговори св. Јустин: „Не мислимо него знамо“ 
(ОП, 388).

небожитељ м (рус. небожитель) небески, божански житељ, ста-
новник неба. – Сара се насмејала, Захарија је занемео, а Марија се упла-
шила. Од чега? … Од појаве небожитеља ангела (ЈЧ, 109).
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небојажљиво прил. без страха; одважно, храбро, смело. – Он дође 
небојажљиво у храм незнабожачки, где кнез Урбан приношаше жртве 
идолима (ОП, 238).

небратство с грубост, безосећајност за брата и ближњег. – 
Небратство према природи било је човеку школовање за небратство 
према људима (Свеч., 76). Тешко је свету од небратства људи (ОБЉ, 106).

небрижљив, -а, -о који се не брине довољно, немаран. – Најпре био 
небрижљив према спасењу душе своје. Но разболи се тешко, и умр е, и 
поврати се од смрти, и би здрав. То га потпуно промени (ОП, 722).

неверни и неверни, -а, -о који се отуђио од вере, који не верује у 
Бога. – Бог плете бич од неверних, да уразуми верне (ОП, 341).

неверство и неверство с неверовање у Бога, безбожништво. – 
Чему би се Господ Исус сада зачудио у свету? … Као и негда, оним ис-
тим двема стварима: неверству и вери људи (Јев., 106).

неверујући, -а, -е који не верује (у Господа), који не исповеда веру 
(хришћанску). – Тако је записао човек неверујући …, но научник слобо-
дан од пристрасности и злобе (ОП, 388).

недевичанство с одсуство девичанства, невиности. – Ви сте за-
чети и рођени у недевичанству; зато и не верујете у девојку (Свеч., 123).

недеља ж седми дан у седмици посвећен васкрсењу Христовом. 
– Недеља је посвећена Христовом васкрсењу (Есеји, 93). Зашто 
празнујемо недељу као дан одмора? Зато што је Господ наш Исус 
Христос у Недељу васкрсао из мртвих (ВС, 53).

недобар, -бра, -бро рђав, зао. – Добра дела и недобра | јављена, | 
Живот људски понорница | скривена (Дух. Лира, 54). Он не мисли, као 
многи, да треба да љубимо само добре и праведне и здраве и угледне, 
него и недобре и неправедне и болесне и губаве и грбаве и слепе и полу-
деле и ружне и гадне и одвратне (Кас., 61).

недоваскрсао, -сла, -сло који још увек није васкрсао. – Господе, 
јесу ли ово васкрсли мртви, недоваскрсли? Или су ово умрли живи, не-
доумрли? (Свеч., 149).

недомислив, -а, -о који се не може домислити, замислити, неза-
мислив. – Данило прорече недомисливе догађаје цару Навуходоносору 
(ЈЧ, 145).

недостојан, -јна, -јно који нема достојанства, непоштен, рђав. 
– О, Господе свеумни и свесилни, умири ветрове греха и утишај буру 
страсти наших прљавих и недостојних (ОБЉ, 118).
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недоумевати, недоумевам несвр. колебати се, двоумити се. – 
Треба ли и за час недоумевати, да нам кроз многе невоље ваља ући у 
Царство Божје? (ОП, 302).

недоумрли, -а, -о који још живи, који није сасвим умро, нестао из 
живота. – В. пример под недоваскрсао.

недуг м болест, најчешће тешка, неизлечива. – Дужни [смо] Богу 
благодарити за све дарове, а са стрпљењем и надом подносити све не-
дуге и злокључења (ОП, 103). Једне ноћи у визији јави му се сам Господ 
и исцели га од недуга у ногама, те поста потпуно здрав (ОП, 143). Чуо 
је био [капетан] за божанску моћ Господа Исуса у исцељењу људи од 
сваке муке и сваког недуга (Јев., 104). На пепелишшту свих својих нада 
и у гноју безбројних недуга, телесних и душевних, лежало је чове чан-
ство (Теод., 98).

неженство с безбрачност, монаштво. – Изазваше ученици свога 
Господа да изложи своју науку о неженству или монаштву (Теод., 146).

незаборавим, -а, -о арх. који се не може заборавити, незабораван. 
– Ако би мајка … [казала детету] да ништа људи не могу на земљи учи-
нити тајно што небеса неће објавити – тиме би мајка дала чеду своме 
незаборавиму поуку, неоцењиво корисну за цели живот детињи (Јев., 
86).

незлобан, -бна, -бно који нема зла у себи, безазлен, доброћудан, 
честит. – Незлобан човек не може лако да појми злобу злобнога (ОП, 
67). Незлобни су постали пријемчиви за откривање високих тајни 
Божјих (ОП, 680).

незлобив, -а, -о који је без злобе, злоће, доброћудан, простодушан. 
– Тешким трудовима над самим собом [преп. Сисоје Велики] толико 
укроти себе, да беше кротак и незлобив као јагње (ОП, 478).

незлобивост, -ости ж особина онога који није злобан, одсуство 
злобе, зла; доброта, простодушност. – Какво то превасходство имају 
деца над одраслим? Имају три превасходства: у вери, у послушности 
и у незлобивости (ОП, 79). О незлобивости пише св. Нил Синајски: 
„Потруди се, сине, да свагда будеш прост и незлобив (ОП, 541).

незлобност, -ости ж врлина онога који није злобан, одсуство зло-
бе, зла, доброта, простодушност. – Застиде он непријатеље својом 
превеликом кротошћу, а следбеницима својим тиме даде поуку, какву 
незло бност треба показивати према онима који нас вређају (РДС, 128). 
Истина и правда, доброта и незлобност, кротост и милокрвност … то су 
одела душе (ОБЉ, 39).
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незнабожац, -шца м онај који не исповеда веру у једнога Бога, 
многобожац, паганин. – Гле незнабошца, како се радије клања камену 
него Господу! (МНЈ, 53).

незнабожачки, -а, -о који се односи на незнабошце и незнабо-
штво, безбожнички, пагански. – Цара незнабожачког, цара идолопокло-
ничког, назива Господ слугом Својим! (ОП, 341).

незнабоштво с неверовање у једног Бога, паганство, безбожност. 
– Хиљаде година живели су наши мрачни преци у мраку незнабоштва, у 
ропству под материјалним стихијама природе (ОБЉ, 19).

незнање с немање знања о нечему, непознавање истине. – 
„Незнање нагони (човека) говорити насупрот оном што је корисно, а 
дрскост умножава поро ке“ (ОП, 165).

неискреност, -ости ж особина онога који је неискрен, који се пре-
твара, лицемерство. – Пример неискрености и непоштења … [је] 
Ананија са својом женом Сапфиром (СС, 31).

неискуснобрачна (прид. у ж роду уз појам Богородице, у им. 
служби, ж) дева, девица. – О, радуј се неискуснобрачна | Што нам роди 
из чистога крила | Творца Бога, нашега и твога (Дух. лира, 116).

неиследив, -а, -о који се не може иследити, испитати, проучити, 
несагледив. – О неиследивих дубина Божјег Промисла! (ОП, 915).

неиструлео, -ела, -ело који није иструле о, свет (о моштима). – 
Нису узалуд очуване неиструлеле мошти овога светога краља и његов 
дрвени крст (ОЗЉ, 148).

некаја ње с одсуство кајања. – Покајање Богу радовање, | Некајање 
паклу радовање (Есеји, 148).

некњижан, -жна, -жно који се није образовао на светским школа-
ма. – Иако је Антоније био некњижан, он је бивао саветником и настав-
ником најученијих људи тога времена (ОП, 47).

некретница ж (у служби атрибутива уз именицу „звезда“) звезда 
за коју се мисли да се не креће, звезда стајаћица. – Створи Бог овај свет, 
под којим се има разумети не само земља но цео видљиви свет, плане-
тарни сунчани систем са звездама некретницама (РЊ, 87).

некротки, -а, -о који није кротак, који није миран, злобив. – 
Некротки неће наследити ни стопу земље, ни овде ни у Рају (РП, 98).

некрст м непријатељ хришћанства, антихрист. – Србске народ-
не старешине … служили [су] Господу Богу … и као крстоносни ратни-
ци против некрста (Теод., 80).

нелажан и нелажан, -жна, -жно истинит, стваран. – Распети је 
Христос Господ са небеса | Његова су само нелажна чудеса (ОП, 385).
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нелицемеран, -рна, -рно који се не претвара, искрен, истинит, 
прави. – Мајку и бабу му [светом апостолу Тимотеју] похваљује апостол 
Павле због вере нелицемерне (ОП, 59). Беше Тит презвитер и имаше 
љубав нелицемерну према ђакону Евагрију, као брат према брату (ОП, 
146).

немилосрђе с особина онога који је немилосрдан, безобзиран, 
безо бзирност. – Закхеј је био упрљан среброљубљем и немилосрђем, 
па је при сусрету с Христом пожурио да се очисти покајањем и делима 
милосрђа (Омил., 299).

немилостив и немилостив, -а, -о који не пружа милостињу, 
шкрт. – Беше неки Петар, човек врло богат но врло тврд и немилостив 
(ОП, 693). Колико је јасна заповест Божја о милосрђу, толико је оштра 
Његова претња немилостивима (РП, 101).

немилујући, -а, -е који не милује, стамен, чврст. – Небесне војске 
и пукови преисподњи устрепетаће пред немилујућим Судијом, који ће 
доћи праћен ужасом и смрћу (Јев., 151).

немислен, -а, -о који не мисли, не памти. – Има људи врло небла-
годарних и немислених, који се Бога никад не сећају (ОП, 751).

немушт, -а, -о који не говори, нем. – Созерцавам дејство Бога Духа 
Светога на апостоле … како од немуштих прави речите (ОП, 336).

ненавидети, -им несвр. не подносити, мрзети. – Да знате, како ис-
крено ненавидим Понедеоник! Јер он је прва жртва и први жртвеник 
(Свеч., 22).

ненавист ж завист, завидљивост. – Св. Исидор […] писаше 
патријарху Теофилу, какво је велико светило цркве Златоуст, и мољаше 
га да се окане ненависти према њему (ОП, 90). Лажни учитељи … због 
ненависти или зависти намерно заводе друге на крив пут (ОП, 523). 
Одвраћа се с ненавишћу од оних, који хуле Њега, и гневи се на све при-
сталице оне проклете (Аријеве) јереси (ОП, 862).

неопалимиј, -аја, -оје сткњ. који не губи сјај, жар, неугасив. – О 
купино сјајна, неопалимаја, | Зоро новог сјаја! (ОП, 216).

неослабни, -а, -о заст. који се не да ослабити, чврст, јак. – 
Божествен учитељ, неослабни подвижник, диван чудотворац, Иларион 
је био уважаван не само од хришћана него и од незнабожаца (ОП, 773).

неосуђивање с уздржаност од изношења суда о другоме. – 
Неосуђивањем и ћутањем мир душевни се да сачувати (ОП, 117).

неофит, -ита м (грч. νεόφυτος) новопокрштеник, новообраћеник. 
– Обе врсте цркава [унутрашње и спољашње] биле су неопходне за 
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ширење, јачање и одржавање нове спасоносне вере међу Србима као 
неофитима (Добр., 119).

непобедив, -а, -о (у им. служби, одр., м) Господ. – Уст упи … своју 
борбу Победоносном и Непобедивом, па стрпљиво чекај (ОП, 437).

непојаман и непојаман, -мна, -мно непојмљив, несазнајан. – 
Величина [дела Христових] нама је још и непојамна у овоме смртном 
свету, у овом уском видокругу (Омил., 158).

непојамно и непојамно [„непојмно“] прил. на непојаман начин. 
– Тамно постаје светло, и далеко блиско, и непојмно појмно (Дух. сав., 
113).

непокајан, -а, -о 1. који се није покајао за почињене грехе. – Оци и 
браћо, тако је како велите, грешан сам и непокајан (ОП, 138). 2. који није 
окајан (о греху). – Беде … сналазе грешника због старих непокајаних 
греха (ОП, 677).

непоменик, -ика м сатана, ђаво, нечастиви. – Он се гневио 
само на Оног Непоменика, Човекомрсца, који је праузрочник људског 
понижења, раслабљености и лудила (ЈЧ, 127). Сав тај тадашњи посед 
„кнеза овога света“, што га је он, непоменик, самовласно присвојио и 
својим змијским отровом упрљао и затровао, сву ту зломирисну плесан 
одбио је одсудно да прими „цар небесни“ (Теод., 67).

непоправим, -а, -о који се не да исправити, поправити, непопра-
вив. – На безброј начина Господ Живи зна … да кажњава непоправиме 
гонитеље вере (ОП, 909).

непоправимост, -ости ж (рус.  непоправимость) особина онога 
који се не да поправити, непоправљивост. – Ову лекцију очитао је Бог 
Је врејима пре овога на преко хиљаду година кроз младога и невино-
га Јосифа. И сада је понавља, да тиме покаже непоправимост народа 
јеврејског (Омил., 41).

непорочан и непорочан, -чна, -чно који је без порока, без гре-
ха, безгрешан (о Богородици). – Ја порочан – [како да говорим] о Њој 
непорочној? (Бес., 43).

непорочност и непорочност, -ости ж особина онога који је непо-
рочан, онога што је непорочно, чистота. – Девојачка непорочност и 
чистота душе – то је прва и главна одећа њена (Омил., 194).

непост м непрактиковање поста. – Постом се одуховљава тело, 
као што се непостом отелешава, отежава дух (Свеч., 126).

непостижив, -а, -о који се не може постићи, достићи, недости-
жан, неостварљив. – О, како је непостижива мудрост Божија! (Жет. 
Госп., 27).
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непостижим, -а, -о (рус. непостижимый) који се не може постићи, 
достићи, недостижан. – По непостижимој неопходности свак остаје 
оно што је (Ка с., 8).

непоштење с својство, особина онога који је непоштен, који није 
честит. – Пример неискрености и непоштења … [је] Ананија са својом 
женом Сапфиром (СС, 31).

неправда ж неправедно, неправично дело, чин. – Неправда је од 
ђавола, као и лаж (Јев., 78). Равнодушно гледати неправду исто је што и 
творити неправду (ОБЉ, 78).

неправедан, -дна, -дно који не ради, не поступа у складу с прав-
дом, правичношћу, неправичан. – Он не мисли, као многи, да треба да 
љубимо само добре и праведне и здраве и угледне, него и недобре и не-
праведне и болесне и губаве (Кас., 61).

неправедник м зао, рђав, неправедан човек. – Лакше се неправед-
ник с неправедником разуме и мири него ли с праведником (ОП, 186). 
Господе, реч је Твоја заиста као огањ који загрева праведника а жеже 
неправедника (ОП, 312).

непрељубан, -бна, -бно који не наводи на прељубу, смеран, чист 
(о мислима). – Благо оном, чије су мисли девичанске, непрељубне; гле, 
никад неће телом учинити прељубу (Свеч., 131).

непремено прил. сткњ. обавезно, неизоставно. – Овај Сабор [Седми 
васељенски сабор] решио је још, да се у антиминс непремено стављају 
свете мошти мученика (ОП, 746).

непријатељ и непријатељ м онај који некоме жели или чини, 
наноси какво зло, злотвор, душманин. – Кад год су јачали спољашњи 
непријатељи овога народа, слабили су унутрашњи; кад год су слаби-
ли спољашњи, јачали су унутрашњи (ОЗЉ, 148). Непријатељи су ме 
више гурнули Теби у наручје него пријатељи (МНЈ, 111). Често, врло 
често, наши непријатељи су наши прави пријатељи. То што они нас 
узнемирују, служи нам на корист; и то што они нас изобличавају, служи 
нашем спасењу (Омил., 224).

непролазан, непролазан и непролазан, -зна, -зно трајан, вечан. 
– Свети Мученик Гордије … размишљаше о сујети и ништавности свега 
онога око чега се људи толико муче и боре на земљи, па најзад пожели 
да умре и пресели се у живот непролазни и нетрулежни (ОП, 13).

непроходимиј, -аја, -оје (рус. непроходимый) који се не може по-
мерити, који се не може помаћи. – Радуј нам се ти Господња двери | 
Златна двери непроходимаја | Јака стјено и покрове свима (Дух. Лира, 
116).
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неразделан, -лна, -лно нераздвојан, неодвојив. – Догађај на Јор да-
ну посвећује [нас] показујући нам Бога као Тројицу једнобитну и нераз-
делну (ОП, 20).

неразум м одсуство разума. – У својој добродетељи [човек] мора 
да страда од неразумне и грешне околине своје, коју он не може да из-
лечи од неразума и греха (РЊ, 68).

нерасудан, -дна, -дно неразуман, бесловесан. – Зар се прославама 
лече ране рањеника, а не хлебом? Тако могу да мисле нерасудни, и тако 
да говоре кратковиди, који не виде љуте ране на души народној (ОЗЉ, 
44).

нерелигиозан, -зна, -зно који не верује у Бога, који није побожан. – 
Реткост у високо религиозним људима, нарочито међу књижевницима, 
и дала је повода неким словенским путописцима да тврде да су Срби 
нерелигиознији народ од других народа (РЊ, 16).

неронски, -а, -о који се односи на Нерона и његову свирепу влада-
вину. – Северни Спартакус са својим безбројним презреним робовима 
бори се против гордих наследника Римског царства, против бечког и 
берлинског ћесара и против понављања неронске и калигулске немо-
ралне свемоћи (Д. Срб., 70).

несвети, -а, -о 1. који не поштује свете, неверник. – Ако један 
устаје против државе светих значи да је он несвети, те зашто њега слу-
шати? (ОП, 10). У она прва времена несвети били су изузетак. Свети су 
били правило (ОП, 805). 2. који потиче, долази из безверја. – Све полу-
свете и несвете освете морају се жртвовати светој освети (РЊ, 191).

несебе непром. нераспр. непозната страна своје личности. – Забо-
рави себе и познај несебе (Свеч., 113).

нескверан, -рна, -рно заст. неоскрнављен, неоскврнут, чист. – 
Приложите старање ваше, да будете чисти и прави (или још тачније 
преведено: нескверни и непорочни) (ОП, 550).

нескрупулозност, -ости ж одсуство скрупула, обзира, бескрупу-
лозност, безобзирност. – Момзен … [је] предлагао једну екстремну 
нескрупулозност у новороманизирању или германизирању двапут пре-
зрених робова (Д. Срб., 73).

неслобода ж стање онога који није на слободи, ропство. – Сви 
проклињу неслободу своју, – једина благословена клетва (МНЈ, 103).

несоздан, -а, -о сткњ. нестворен (о Богу). – Бог [ је] невидљиви и 
безвидни, беспочетни и несоздани, проузроковач свега што постоји… 
(ОП, 271). фиг. Овај је луч несоздани, што се рађа но не одсеца од 
првосветлећег Сунца (ОП, 199).
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несреброљубив, -а, -о који се не поводи за материјалним до-
брима, духовно чист, нематеријалан. – Авраам је био човекољубив, 
богобојажљив, гостољубив, несреброљубив, веран, кротак и радостан 
Божјим Духом (Омил., 305).

несреброљубље с духовност, часност. – Подвижници ће указати 
на своје подвижништво, на дуги пост, на бдења, на несреброљубље, на 
сузе, и на трпљење своје до краја (ОП, 333).

нестворен, -а, -о који није створен, већ постоји одувек (о Богу). – 
Бог [је] једини вечит и нестворен (ОП, 888).

нетљен, -а, -о који није иструлео, који не трули (о моштима 
светитеља). – Нетљене и чудотворне мошти [св. Максима, архиепи-
скопа влахозапланинског] и сада леже у том манастиру [Крушедолу] 
(ОП, 49).

нетрулежан, -жна, -жно који није подложан труљењу, постојан, 
вечан. – Свети Мученик Гордије … размишљаше о сујети и ништав-
ности свега онога око чега се људи толико муче и боре на земљи, па 
најзад пожели да умре и пресели се у живот непролазни и нетрулежни 
(ОП, 13).

нетрулежност, -ости ж особина онога који је нетрулежан. – Он ће 
вас обући у нетрулежност, и ране на вашим телима ће засијати на небу 
као звезде (ОП, 678).

неумирући, -а, -е који не умире, који живи вечно (о Исусу Хри-
сту). – Смрт може одвојити душу му од тела, али не од Христа, то 
јест од неумирућег вечног живота (ОП, 103). Ниједна од вас [мисли] 
неће се спасти из мога гроба, осим оне, што се везала за Безгробног, 
Неумирућег (МНЈ, 131).

неусипајушчи, -а, -е (рус. неусыпающий) који никад не клоне, 
не задрема извршавајући послушање, задатак, обавезу и сл. – Преп. 
Александар … установио [је] Обитељ неусипајушчих са нарочитим 
уставом (ОП, 470).

неусипно прил. сткњ. неуморно, неп рестано, упорно. – Када би 
гоњење хришћана, оне се [свете мученице] повукоше из града у једну 
колибу, и ту се неусипно Богу мољаху (ОП, 404).

нехришћанин и нехришћанин м онај који није припадник 
хришћанства, хришћанске вере. – Сава је био ожалошћен и изненађен 
сазнањем да је једно од н ајсветијих хришћанских места [кућа у којој 
је Господ са ученицима прослављао своју Последњу Вечеру] у рукама 
нехришћана (ЖСС, 108).
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нехришћански и нехришћански, -а, -о који није хришћанске 
вере. – Драговољно пострадај и ти мало за грехе грешника. То је Богу 
угодно… Ту тајну назиру чак и нехришћански народи (ОП, 91).

нечестивац, -ивца м онај који наводи, подстиче на рђаве поступ-
ке, на зло, онај који доноси зло, ђаво, враг. – Твар неће моћи поднети 
гнева Судије, пламтећег на непријатеље и нечестивце (Јев., 152).

нечестиви, -а, -о сткњ. безбожан; који наводи, подстиче на рђаве 
поступке, на зло, који доноси зло, невољу, несрећу. – У време нечести-
вог цара Максимијана … Солохон се изјасни као хришћанин (ОП, 350). 
Нечестиви су они који све што мисле, мисле насупрот Богу и вољи 
Божјој (ОП, 718).

нечестије с сткњ. оно што изражава нечастиве погледе на нешто, 
бешчашће, нечастивост. – Кад …  поче гоњење на хришћане, Василије 
јавно изобличаваше ово ново нечестије и утврђиваше своје људе у вери 
(ОП, 208). О, велики царе, не збор’ нечестије | Иза твојих речи сам демон 
се крије (ОП, 249). Ко се боји Бога, тај не може сагрешити. И ако се он уз-
држи заповести Божије, то ће бити удаљен од сваког нечестија (Јев., 150).

нечешће с бешчашће, нечашће. – Амвросије позно обраћени, 
| Амвросије брзо посвећени, | Стуб истине, светлост благочешћа, | 
Христов војник, гонитељ нечешћа (ОП, 901).

нечист и нечист, -а, -о који доноси зло, нечастив (о злом духу). – 
Када пак исцели [Св. Иларион Велики] некога кнеза од духа нечиста, 
хтеде му кнез подарити десет литри злата (ОП, 777).

нечовек м рђав, лош, нечастан, непоштен човек. – Како човек 
постаје нечовек? (ДП, 37, наслов).

низвести и низвести, низведем свр. сткњ. спустити, свести. – 
Једном у сушно време … [светитељи] својим молитвама низведоше 
обилан дажд на земљу (ОП, 364). Прогнајте мисао о злу, монаси, да вас 
она не би низвела у преисподњу зла (Свеч., 119).

низводити, низводим не свр. сткњ. спуштати, сводити. – Низвођаше 
кишу у сухо време, исцељиваше болести, прозираше, прорицаше итд. 
(ОП, 135).

низвргнути = низврћи, низвргнем свр. сткњ. бацити тако да пад-
не доле, бацити надоле, вргнути наниже. – Због своје дрскости да се у 
власти изједначи са Свевишњим, негдашњи „Син зоре“ низвргнут је у 
Ад; зато је и распиривао властољубље код људи, да би и њих добио за 
своје поданике (ЈЧ, 140).

низвргнуће с сткњ. пад, пропаст. – Папа Агапит … дође у Цариград 
ради оповргнућа и низвргнућа јеретичког патријарха Антима (ОП, 616).
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низврћи, низвргнем свр. в. низвргнути.
низложити, низложим свр. скинути, смаћи. – Он [Аверкије] идоле 

неме ревносно низложи, | И свој живот радо погибли изложи (ОП, 777).
низринути, -нем свр. сткњ. гурнути надоле, ринути наниже. – Због 

Христа је руља у тму низринула, | Ал’ весела стоји света Теодула (ОП, 
93). Пробудиће вас труба ангелска, и ви ћете устати колико да видите, 
да је Он истинит, па ћете онда бити низринути у мрачно царство клевет-
ника, јер сте клеветали Господа истине, и угонили Га у лаж (ОП, 543). 
Судија ће њих [прељубнике] казнити вечном смрћу, низринуће их у без-
дну мучења, испуњену зловољом трулежи (Јев., 154).

нимбус м (лат. nimbus) заокружен простор, круг; садржина. – 
Његош живи постојано у својим усамљеничким, интуитивним визијама, 
у чијем нимбусу свака ствар и свака стварчица у свету добива необично 
велике размере (РЊ, 193).

ничеанизам, -зма м фил. учење Фридриха Ничеа и његових след-
беника. – Полазна тачка и први параграф ничеанизма и марксизма – 
негација бића Божјега (Евр., 8).

ничице прил. лицем надоле, к земљи. – Народ, у запрепашћењу, 
паде у цркви ничице (ЖСС, 55).

ништаван, -вна, -вно немоћан, слаб. – Како је неизмерна љубав 
Твоја према нама ништавнима! (Дух. сав., 134).

ништавност, -ости ж безначајност, бескорисност. – Свети Му-
че ник Гордије … размишљаше о сујети и ништавности свега онога око 
чега се људи толико муче и боре на земљи, па најзад пожели да умре и 
пресели се у живот непролазни и нетрулежни (ОП, 13).

ништи и ништи, -а, -о сиромашан, убог. – Као архијереј беше на-
рочито милостив према бедним, и стараше се много о сиротама, о удо-
вицама и ништим (ОП, 376). Толико беше милостив, да раздајући своје 
имање ништим и сам обништа (ОП, 711).

Изр. ништи духом в. сиромашан духом (под дух изр.). – Сиромашни 
пастири витлејемски и жудни истине звездари источни представљали 
[су] већину човечанства пред Рођеним Христом. Ово су ништи духом 
најбољи регрути за царство Христово, а оно су они којима је теже ући 
у ово царство него камили проћи кроз иглене уши (Омил., 32). Чтец: 
Блажени су ништи духом, јер је њихово царство небесно (Дух. лира, 71).

нишчета ж (рус. нищета) сиромаштво, убогост; исп. сиромашан 
духом (под дух изр.). – Созерцавам … нишчету Свемоћнога у општењу 
с нишчим на земљи (ОП, 30). Нишчета духовна или скрушеност, особи-
на је најбољих умова које је свет имао (ОБЉ, 79).
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нишчи и нишчи, -а, -е убог, сиромашан. – Св. муч. Анисија … 
продаде све своје имање и раздаде нишчим, а сама живљаше од труда 
руку својих (ОП, 961).

Изр. нишчи духом в. сиромашан духом (под дух изр.). – Сви апостоли 
и светитељи и праведници, са многим милионима побожнога народа 
Божјега, били су у овоме свету као нишчи духом (МП, 35).

новацијан, -ана м ист. следбеник Новацијана, родоначелника 
јеретичке секте и његовог учења. – Новацијани су поста ли у Риму и 
тако прозвани по Новацијану презвитеру, јересоначалнику. Они су се 
гордили својом врлином, ходали су обучени у бело одело (ОП, 409).

новинар м писац новинских чланака, журналист. – Молим нови-
наре наше да се старају да зидају душу и карактер нашег народа обаз-
ривим и мудрим писањем (ОБЉ, 80).

новомученик м цркв. световно, монашко, свештеномонашко и 
свештено лице (ђакони, презвитери и архијереји) које је пострадало за 
Христа у разним православним земљама од безбожника, а нарочито 
од Турака у вековима ропства. – Св. Игњатије новомученик беше сав 
предан Богу још као дечак (ОП, 772). Свети новомученици, молте Бога 
за нас (Дух. лира, 148).

новообраћен, -а, -о који је одскора обраћен, који је прихватио 
нову веру. – Фрументије изложи патријарху положај у Абисинији и по-
тражи пастире за новообраћене у веру (ОП, 881).

Ноје м библ. старозаветна личност описана у књизи Постања као 
праведник којег је Господ поштедео страдања у потопу. – Оставио је 
[Бог] само праведнога Ноја, да се од њега, као од неког другог Адама, 
размножи ново човечанство (Номолог., 267).

номоканон, -она м (грч. νομοκάνων) зборник црквених и световних 
прописа и правила састављен за потребе православне црквене управе и 
црквеног судства, крмчија. – Св. Јован III Схоластик … писао [је] кано-
не, који су ушли у Номоканон (ОП, 131).

носилица ж фиг. жена која на себи носи бреме, судбину народа. – 
Тако ћемо, о, царице свјетла, | Носилице свенародног бола | Свенародног 
бола и надања, Тако ћемо твоју задужбину [уз песму наде за српско 
васкрсење] | Брзо свршит и срећно довршит’ (Дух. лира, 105).

нотар, нотара  и нотар, -а м (лат. notarius) бележник, писар. – Под 
патријархом Павлом беху [обојица] патријархови нотари (писари) (ОП, 
785).

нуждавати се, нуждавам се несвр. тражити помоћ у нужди, у 
невољи. – „Лучу Микрокозма“ писао је Његош у једном најкритичнијем 
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времену по Црну Гору … Његов дух нуждавао се у једном солидном 
склоништу (РЊ, 142).

Њ

њива ж (уз појам Бога) у зб. значењу: верни народ; људи уопште. 
– Њивом Божјом назива апостол све верне. Ви сте њива Божја (Кор. 3, 6) 
(ДП, 13). Душе су људске њива Његова; и Он изиђе на Своју њиву. Свет 
кроза Њ поста, а Он дође у свет – на Своју њиву, дакле, изиђе (Омил., 
237).

О

обдан прил. преко дана, у току дана, дању. – Нису то гљиве које су 
се обдан појавиле, то су биљке, чији је корен Христос (Јев., 132).

обделавати, обделавам несвр. фиг. давати одређен облик, форму не-
чему, обликовати. – Прва заповест … преставља свете дарове Божје које 
је Бог даровао првом, безгрешном човеку, да их он обделава (Номолог., 
264).

обделовање с (према рус. обделать „обрадити“ ) посвећеност, скло-
ност ка нечему. – Ми се морамо трудити на обделовању и припремању 
свакога добра, а да ли ће неко добро нићи, узрасти и плод донети, то је 
од Божје силе и воље (РДС, 142).

обед м ручак. – Кад си позват на обед, ти не смеш изаћи пре дру-
гих, макар се и пре других наситио (РДС, 134).

обезвитезити, -итезим свр. оставити војску без витезова, лиши-
ти витезова, јунака. – Обезвитежена српска војска није могла одолети 
обезглављеној турској (РЊ, 179).

обездушити се, -им се свр. остати без душе, умртвити се, по-
стати празан, беживотан. – Незнабожачки идоли били су оваплоћење 
незнабожачких мисли о боговима. Апстрахују ли се ове мисли, онда 
идоли постају обездушени, мртви предмети, који не улевају ни страх ни 
љубав (РЊ, 114).

обеземљити се, -им се свр. остати без земље, без иметка, 
раскућити се. – Први одговор [земља је наша] дају обично они, који су 
или са мало земље или са свим обеземљени (ИГИС, 100).

обезумљивати, -умљујем несвр. одузимати разум некоме, моћ 
расуђивања. – Грех обезумљује, грех обезглављује (ОП, 810).
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обесвестити се, обесвестим се свр. изгубити свест, омамити се, 
изгу бити се. – Чим се љубав његова поделила на небо и земљу и срце се 
његово склонило к земљи, он је онемоћао, ожалостио се, обесвестио се, 
остарео и – са смрћу се венчао (Цар. зав., 161).

обесветити, обесветим свр. I. упрљати, окаљати, повредити не-
марним, ружним односом или поступком оно што се сматра светим 
и достојним поштовања, обешчастити. – Тешко је рећи: ко је њеном 
лицу [Светој Земљи] задао теже ране или ко је учинио више да је обе-
свети, следбеници полумесеца или следбеници крста (ЖСС, 109). Вође 
Израиљеве … помрачили [су] душу народа лажном науком, изврнули 
надања његова, обесветили светиње његове (Јев., 127).

II. ~ се упрљати се, окаљати се у духовном, моралном смислу, уни-
зити се, обешчастити се. – Кад се људи онечисте, обесловесе и обе-
свете, Свемилосни хита у помоћ људима кроз мртве ствари (МНЈ, 66).

обесвећење с увреда светиње, оскрнављење, оскврнуће, свето-
грђе. – Ако револуција значи рушење и уништавање, онда назвати 
Христа револуционаром било би обесвећење (ИГИС, 107).

обесвећивати, -ећујем несвр. нарушавати светост нечега, оду-
зимати оно што представља светињу, скрнавити. – Смех често 
обесвећује душу, док сузе увек чисте (Д. Срб., 33). Обесвећују људи 
небеса, кад не верују и одричу оно што је сам Бог људима открио ради 
спасења њихова (ОП, 792).

обесвећивач, -ача м онај који обесвећује, скрнави светињу. – 
Домаћински и хришћански [Србија је] дочекивала и испраћала крста-
ше западне Европе против Турака селџука, обесвећивача светиња 
хришћанских (ИГИС, 14).

обескарактерити, -им свр. учинити бескарактерним, лишити мо-
ралне чврстине. – До толике су мере [еклезиастици] ослабили, разне-
жили, обезкарактерили дух руског народа, да је он уистину у последње 
време положио одлично испит из ове теорије (РЊ, 174).

обесловесити се, -словесим се свр. одвојити се од словесног, раз-
умног понашања и резоновања, престати чинити оно што је на ко-
рист душе и спасења. – Кад се људи онечисте, обесловесе и обесвете, 
Свемилосни хита у помоћ људима кроз мртве ствари (МНЈ, 66).

обесмртити, -ртим свр. учинити некога бесмртним (у сећању, 
памћењу). – Грци су овога јунака [Леониду] обесмртили (РЊ, 177).

обесмрћење с сачуваност од заборава, овековечење. – Зар се 
није смео користити слободом својих гора онај, који је прослављању 
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и обесмрћењу те слободе поклонио цело своје велико срце и цео свој 
велики ум? (РЊ, 149).

обет м завет на одрицање своје воље, телесног, материјалног 
света и безбрачност. – Имађаше [преп. Поликарп] љубав према 
Богу и ближњима … веру несумњиву у извршењу заповести, истину 
у испуњењу обета (ОП, 530). За једног Светогорског монаха, везаног 
обетом за манастир свој, обе ове жеље [проповедање Јеванђеља народу 
и мученичко страдање за веру] изгледају недостижне и неостварљиве 
(ОП, 560).

Обећана земља фиг. Израел. – Кад су ушли у Обећану земљу још 
су гори били, још више су гњевили Бога, још више сумњали у Бога, још 
више отпали од Бога (КТП, 59).

обешчастити, -им свр. нанети срамоту, осрамотити, понизити. 
– Само њега треба нагрдити, обешчастити и промучити, и на сузама 
тога обешчашћенога старца сазидати ваше здање! Да ли ви пристајете 
бити архитектом таквога здања под том погодбом?“ (НД, 14).

обзинути, -нем свр. окружити, опасати. – Јави јој се [св. Марини] 
најпре ђаво у виду страшне змије, која обзину главу њену (ОП, 510).

обиталиште с место обитавања, живљења. – Преподобни 
Максим Капсокалива … правио се мало јуродив и стално је мењао своје 
обиталиште. … Једну за другом колибу он је подизао и палио, због чега 
је назват Капсокалива, тј. Паликолиба (ОП, 36). Сва аскеза Светогораца 
управљена је ка једном циљу: очистити своје срце и припремити га за 
обиталиште живога и трисветога Бога (Теод., 79).

обитељ ж 1. породица. – Пећина тесна, чудна обитељ, | На слами 
лежи Господ Спаситељ (Дух. лира, 7). фиг. Он [Бог] је раван љубави, а 
љубав је равна милосрђу, а три ове добродетељи јесу – Божија обитељ 
(Јев., 150). Старај се човече за вечну обитељ | Слушај шта те учи 
Христос твој Спаситељ (Дух. лира, 73). 2. монашко братство или се-
стринство. – Монаси се сете пророчанства оснивача своје обитељи, и 
предаду Сави Српском икону и жезал (ОП, 34). Преп. Ксенија … оснује 
девичку обитељ, подвизавајући се ту до смрти (ОП, 63). Славим и хва-
лим Бога, сестре моје, што сте се опет и данас причестиле. Нека вам 
је на живот … на здравље душе и тела, и на вечно спасење у Царству 
небесном, у близини пречисте и преблагословене Матере Божје, благе 
покровитељке наше свете обитељи (Игум., 51).

облагодарити, -одарим свр. испунити се благодаром, милошћу. – 
Некад дивљи и страсни Тиридат … умекшао [је] покајањем и облагода-
рио вером Христовом (ОП, 715).
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облагородити се, -ородим се и облагородити се, -им се свр. поста-
ти благородан, племенит, човечан. – Од облагорођених људи [Господ 
Исус Христос] ствара царство непорочних, државу светих – уметничко 
дело без примера и без сравњења (ОП, 122).

облагорођавати се, -ођавам се несвр. постајати благородан, пле-
менит, оплемењавати се. – Созерцавам Господа Исуса као хлеб живота 
… којим се срце храни и облагорођава (ОП, 149).

облагорођење с оплемењивање, очовечење. – Доситеј … нам је 
први сугерирао толико потребну за приступ у живот веру у човека, веру 
у неограничену способност усавршавања човечијег разума и обла го-
рођења човечјег срца (РЊ, 19).

облежати, -жим свр. обљубити. – Један син [цара Давида] облежа 
му ћерку, сестру своју (Номолог., 276).

обличење с чин којим се неко обличи, разоткрива, разобличење. 
– Није овај живот за правдање себе, брате, него за обличење себе (ОП, 
733). На његовој десној руци и до сада стоје три прва прста састављена 
за молитву. Из тога се види, да је на молитви умро. И то је обличење 
оних, који се не крсте с три прста (ОП, 933).

обличитељ м онај који обличи, разоткрива некога. – Над његовим 
мртвим телом говорио је св. Амвросије, његов ранији обличитељ (ОП, 
358).

обманути, обманем свр. занети, преварити (у расуђивању). – Ђаво 
му је представљао час мед час красне јабуке, али се он [преп. Елије] 
није дао обманути (ОП, 502).

обништати, -ам свр. постати сиромашан, осиромашити. – То ли-
ко беше милостив, да раздајући своје имање ништим и сам обништа 
(ОП, 711). У почетку би Филарет човек врло имућан, но делећи много 
милостињу сиромасима, обништа веома (ОП, 883).

обнишчати, -ам свр. сткњ. в. обништати. – Обнишчати Христа 
ради, прво то се реши, | Потом блесак родитељски оставит поспеши 
(ОП, 195).

обноћ прил. за кратко време, веома, врло брзо. – Свесилни Христос 
[је] обноћ учинио своје царство већим од царства кесара Тиберија (Жет. 
Господ., 10).

обоготворавати, -оравам несвр. славити, величати, уздизати до 
обожавања. – Мртви предмети никад нису могли бити од људи обо-
готворавани, као што се то обично мисли, но само живи или људском 
уобразиљом оживљени (РЊ, 114).
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обоготворење с величање, уздизање до обожавања. – Иако 
обоготворење људи изгледа нешто боље него обоготворење змија, ипак 
је и оно као и ово све од „оца сваке лажи“ и сваког насиља (Теод., 11).

обоготворити, -отворим свр. прогласити богом, божанством (у 
многобожачким религијама). – У пантеонима многобожачких народа 
наћи ћеш обоготворене све животиње јаке, лукаве, насилне и крвожедне 
(Теод., 177).

обосновати, обоснујем свр. поставити теоријске основе, тео-
ријски засновати. – Његош тежи да обоснује свет, да га појми као цели-
ну и да определи место човека у тој целини (РЊ, 18).

образ м арх. лик, изглед. – Ја – признато за образ и подобије Божје, 
а Ми одређено да буде једно тело. Овим је јасно истакнута и вредност 
личности и вредност друштва (Зем. нед., 27).

образина ж лажна спољашњост, маска. – Да је порок нешто 
стидно и грешно видимо и по томе што се он вазда крије и вазда за ваз-
да узима на себе образину добродетељи (ОП, 360).

образован, -а, -о школован, просвећен. – Па ко је за тебе образован 
човек? [сужањ одговара гестаповцу:] Онај ко носи образ, лик Божији у 
својој души и стид на своме лицу. За таквога ми Срби кажемо да је об-
разован или образит човек (Зем. нед., 17).

обратити, обратим свр. (ка Христу, у веру) І. превести некога у 
другу веру, учинити да се неко покаје, преобратити. – Св. муч. Теодула 
… својим јунаштвом на мукама многе задиви и ка Христу обрати (ОП, 
92). Вођени на губилиште ова дивна браћа успеше да обрате у веру вођу 
страже (ОП, 859).

ІІ. ~ се прећи у другу веру, преобратити се. – Св. Силвестар … 
помогао је, да се цар Константин и мајка му Јелена обрате у веру праву 
и крсте (ОП, 11).

обраћати, -ам несвр. преводити некога на пут вере, преобраћати. 
– Он [Свети Дух] … сведочи о Њему … обраћајући покајане грешнике 
у праведнике (ОП, 354). Лука … је постао сатрудник апостола Павла, с 
којим је путовао и у Рим, обраћајући у веру Христову Јевреје и незна-
бошце (ОП, 765).

обрезање с рлг. поступак и чин уклањања, одстрањивања предње 
превлаке, кожице с мушког полног уда, као верски обред код Јевреја, 
муслимана и неких других верских и етничких заједница. – В. последњи 
пример под благовесник.

обрезати, -ежем свр. подвргнути обреду, чину уклањања, 
одстрањивања (или засецања) предње превлаке, кожице мушког полног 
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уда. – У осми дан по рођењу би Младенац божански донесен у храм и 
обрезан сходно закону постојећем у Израиљу још од времена Аврамова 
(ОП, 9).

обрести, обретем свр. І. пронаћи, задобити. – Св. Алоније говорио 
је: „Ако човек не метне у срце своје да осим њега и Бога никога више 
нема у свету, не може обрести спокојства души својој“ (ОП, 666).

ІІ. ~ се изненада, неочекивано се појавити, наћи се. – У том тре-
нутку обрете се син њихов међу њима (ОП, 810). Наједанпут се младићи 
обретоше у једном манастиру у граду Неапољу Малоазијском (ОП, 775).

обрећи се и обрећи се, обречем се, обречем се и обрекнем се свр. 
дати реч, обећање, обећати. – Одговори Пелагија преко своје зле мајке, 
да се она већ обрекла своме небесном Женику (ОП, 318).

обручити, обручим свр. обећати, обрећи. – Св. Пиамука Ми сирка 
… упокојила се мирно обручивши душу своју Господу (ОП, 159). Преп. 
муч. Февронија … себе обручи Христу и замонаши се на Истоку у 
земљи Асирској (ОП, 449).

обручник м заручник, вереник. – Обручена Христу, Цару бес-
мртноме, | Она [Св. муч. Татијана] оста верна Обручнику своме (ОП, 
34). Агатија [одговори судији] … да је она невеста Христова, и да 
не може бити неверна своме обручнику (ОП, 92). Као што испроше-
на девојка непрестано мисли о обручнику своме, тако и хришћани о 
Христу (РДС, 134).

обудовeти, -вим свр. 1. изгубити брачника, постати удовац одн. 
удовица. – Јулита … обудове и оста с новорођеним младенцем Кириком 
(ОП, 504). 2. остати занемарен, запуштен. – Кад обудове и кад виде 
да је царица Теодора не трпи, она се наједанпут изгуби из Цариграда 
(ОП, 177).

оваплотити, -аплотим свр. І. претворити у тело, материју, оте-
лесити, материјализовати. – Под мржњом ми разумемо злурадост, за-
вист, осветљивост, себичност, и све остале отрове душевне, које кад би 
оваплотили у микробе затровали би све воде у свету (Зем. нед., 28).

II. ~ се 1. добити телесни, материјализовани облик, отелотвори-
ти се (о Исусу Христу). – Оваплоћен значи обучен у тело или отеловљен 
(ВС, 21). 2. оживети, подићи се, живнути. – Је ли сунце огњиште, око 
кога све јури, да се загреје, да се топлотом оваплоти и да произведе 
жива створења из себе? (Есеји, 96).

овештати, -ам свр. подерати се, похабати се. – У пустињи [преп. 
Мастридија] проведе 17 година, и за све то време по сили Божјој, нити 
јој је нестало боба, нити јој је хаљина овештала (ОП, 97).
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овозглавити се, -им се свр. усправити се, подићи се. – Обезглављено 
човечанство овозглави се Господом Исусом васкрслим из мртвих (ОП, 
818).

огар, -гра м (мађ. agar) посебна врста ловачког пса. – Зец … начује 
лавеж паса и кликтање огара (Свеч., 91).

огњезрачан, -чна, -чно који зрачи светлост. – Први је догађај 
силазак Емануила са огњезрачног престола на земљу, међу нас, а други 
је Његово телесно обрезање (Дух. сав., 112).

огњепоклонички, -а, -о који се односи на огњепоклонство. – Св. 
муч. Сира … [била је] ћерка великог жреца огњепоклоничког (ОП, 612).

огњепоклонство с клањење огњу, ватри као божанству. – 
Идолопоклонство египатско и вавилонско и  јелинско и римско, као и 
огњепоклонство персијско, биле [би, а знамо да нису] истините вере 
(ОП, 167).

огорелина ж опрљено, опаљено место на телу, опекотина, 
ожиљак. – Смрад, и распојасина, и ћела, и огорелина. То ће бити онда 
кад народ буде пао у ропство (ОП, 579).

огризина ж остатак од неке материје који нема вредност, от-
падак. – фиг. Све остало животари хранећи се нехранљивим огризинама 
или обичаја или сулудих себичних револуција, док Христови војници 
живе духом свога генерала (Есеји, 108).

одар, одра м лежај на којем лежи тело покојника. – Таква је слика 
била поред Симеоновог самртног одра (ЖСС, 40).

одежда ж цркв. свештеничка одећа у којој се обавља црквена служ-
ба, богослужење. – Краљ Драгутин … основа у свом дворцу у Дабру две 
занатске радње, једну у којој су се ковали сасуди и предмети потребни 
за олтаре; … и другу за шивење црквених одежди, завеса и прекривача 
од броката и свиле (ЖСС, 94, у напомени).

одземљити, -им свр. одвојити од земље, од материјалног живо-
та, одуховити. – Ту способност, да један човек себе толико одземљи и 
онебеси, да може рећи за себе: не живим ја него Бог живи у мени, ја сам 
назвао азијатском способношћу (ОЗЉ, 130).

одјејање с сткњ. в. одежда. – Св. Лав, папа римски … изађе пред 
њега [Атилу] у архијерејском одјејању, укроти гнев хунског вође и от-
клони пропаст Рима (ОП, 123). Видели су једнога владику како седи у 
пуном одјејању архијерејском и са жезлом у руци (Игум., 64).

одњихати, одњихам и одњишем свр. одгојити, отхранити, одне-
говати. – Учинимо оно што је и сам Владика чинио за живота […] наи-
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ме, да се поклонимо и осталим бесмртницима, које је одњихала Црна 
Гора (ОЗЉ, 49).

одрећи се и одрећи се, одречем се, одречем се и одрекнем се свр. 
одбацити, погазити (веру). – Узвикну Атанасије [Турчину]: „Пре ћу 
примити хиљаду смрти него што ћу се одрећи вере Христове!“ (ОП, 
23). Неки Никомах … одрече се Христа усред мука, и наједном сиђе с 
ума (ОП, 352).

одступник м онај који је одступио од вере, од Бога, отпадник. – 
Одступник од Бога гори је од незнабошца, и одступник од закона Божјег 
нижи од рођеног идолопоклоника (ОП, 341).

одступништво с одступање од вере, кривоверство, отпадниш-
тво. – Цар позва Евсигнија на суд, но он изобличи цара страшно за од-
ступништво од вере и укори га светлим примером великог Константина 
(ОП, 561).

одухотворити, -отворим свр. учинити продуховљеним, оплеме-
нити духом, продуховити. – Једним додиром до Христа Господа душа 
моја може бити исцељена и одухотворена (ОП, 406).

одшедши, -а, -о сткњ. који је отишао из овог света, који се упокојио. 
– Зар тако мало љубиш пријатеље своје, да се бојиш поћи за њима, за 
многим одшедшим? (МНЈ, 45). Вршимо литургије за покој умрлих с 
убеђењем да то много помаже душама умрлим и одшедшим (Дух. сав., 
143). На Тавору [се Исус] јавио ученицима са давно отшедшим из овога 
света Мојсејем и Илијом (ОП, 281).

одшелник [„отшелник“] м сткњ. онај који је напустио свет, који се 
повукао у самоћу, пустињак. – Као отшелник, живљаше [св. Јаков, еп. 
Нисибијски] лети у отвореном пољу а зими у пећини (ОП, 36). Потом 
[је преп. Симеон нови богослов] био игуман ман. Св. Маманта и најзад 
отшелник (ОП, 182). Кроз све векове хришћанске свети Јован био је 
пример и надахнитељ безбројним отшелницима, пустињацима и испос-
ницима (Теод., 41).

одшелнички, -а, -о [„отшелнички“] који се односи на одшелнике. 
– Амон оде у Нитријску пустињу, где се преда подвигу отшелничком 
(ОП, 725). Преп. Маркијан Кирски … повукао се у пустињу Халкидску 
на подвиг отшелнички (ОП, 806).

оживљење с враћање, повратак у живот. – Богу је радост да по-
каже Своју силу оживљењем (ОП, 245).

оживотворавати, -оравам несвр. развијати, унапређивати. – 
Бог стоји код семена стотину дана, те га чува, и греје, и оживотворава 
(Омил., 5).
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оживотворити, -отворим свр. учинити пуним живота, живот-
ним. – Господе Величанствени, што играш у крилу Матере Своје, ожи-
вотвореном Духом Светим (МНЈ, 48). Не усахну то дрво [народ српски], 
јер га крв крсних мученика оживотвори (Бес., 70).

озаравати, озаравам несвр. обасјавати, зрачити. – Како се 
његова човечанска душа усавршавала, и како Га је Његово божанство 
поступно озаравало, ко би то могао језиком исказати чак и кад би 
знао? (ЈЧ, 126).

озлобити, озлобим свр. изазвати, побудити зло у некоме. – Св. 
Автоном … посвети многе Јеванђељем Христовим. То озлоби незна-
бошце (ОП, 664). Гневите се и на пријатеље ваше кад греше, но гневите 
се с намером да их поправите а не да их већма озлобите (ОП, 727).

озлобљавати, озлобљавам несвр. (некога) чинити зло, неправду пре-
ма некоме. – Св. пророк Језекиљ [и Јеремија] … оба беху озлобљавани и 
мучени од неверног рода (ОП, 521).

озлобљење с зло, бешчашће. – Св. Никита … претрпе много 
унижења, озлобљења, тамновања (ОП, 376).

ознаменити, -аменим свр. дати, показати знак, означити. – 
Историју Новог Завета отворио је архангел Гаврил речју: Радуј се! Да 
ознаменује тиме, да Нови Завет има да значи радост за људе (ОП, 216).

ознаменовати, -енујем свр. показати знак, обележити, означи-
ти. – И сам почетак почетка [Господ Исус] ознаменова крштењем на 
Јордану (ОП, 20).

оклопити се, оклопим се свр. заштитити се. – Хришћани се 
морају оклопити против саблазни овога света (ОП, 503).

оклопник м вој. ист. војник заштићен оклопом (обично коњаник). 
– фиг. Хришћани … морају бити оклопници против свих удара и свих 
искушења, тако да се свако зло од њих одбија (ОП, 503).

окрилатити, -им свр. дати крила, тј. улити наду, веру некоме 
(о Исусу Христу). – Својим васкрсењем Господ је окрилатио зачмало 
надање људско (ОП, 260).

окропити, окропим свр. испрскати капима воде, попрскати, по-
шкропити. – Завапише окропљени исопом секташи и дилетанти живо-
та. – Гле, завађенији смо од паса (Свеч., 116).

окулист м онај који се бави окултизмом, тј. практиковањем 
веровања у натприродне и тајанствене силе у природи и човеку. – Зар 
ћемо осуђивати само Пилата због погрешно постављеног питања? Гле, 
не умеју то преважно питање поставити правилно ни многи неопаган-
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ски мислиоци европски: пантеисти, материјалисти, епикурејци, окули-
сти и стоици (Јев., 131).

олицетворење с појављивање у виду личности, лика. – То је крст, 
сјајнији од сунца, који се показао над Јерусалимом пред долазак једног 
ранијег олицетворења Антихриста (ОП, 202).

олошати, -ам свр. постати лошији, гори него пре. – Олошасте, 
зато питате: где је Господ (МНЈ, 118).

олтар, -ара м (лат. altarium) главни део храма где се налази часна 
трпеза и где се врши главни део богослужења. – Богу су мили олтари 
и путири … и мирис од тамјана и измирне, и возгласи свештеника и уз-
даси народни (Добр., 122). Царство објављују хришћански свештеници 
са олтара на почетку сваке литургије ево већ близу две хиљаде година 
(Теод., 65). Краљ Драгутин … основа у свом дворцу у Дабру две за-
натске радње, једну у којој су се ковали сасуди и предмети потребни за 
олтаре (ЖСС, 94, у напомени).

омолитвити, -им свр. уподобити молитви, усмерити на молитву. 
– Оно [православље] тражи, да сваки најпре омолитви своје срце, омо-
литви свој ум, омолитви свој језик, па онда говори о Светој Богородици 
(Бес., 44).

омофор м (грч. ὠμοφόριον) цркв. део одежде православног еписко-
па, дуга и широка трака, са отвором за главу, која се носи преко оба 
рамена, нарамник; покров. – Св. Лав приђе к њему [мађионичару], веза 
га једним крајем омофора и одведе на тржиште градско (ОП, 128). Са 
топлом молитвом и надом на Бога Капитон метну омофор архијерејски 
на себе (ОП, 169). У четврти сат ноћи појави се Пресвета Богородица 
изнад народа са распростртим омофором на рукама (ОП, 716).

oмраз м неслога, мржња. – Последњих дана омраза биће, | Брат ће 
мрзети брата рођена (Дух. лира, 63).

онаказити, -аказим свр. учинити наказним, нагрдити, унаказити. 
– На последњем Суду с њима се неће поступати као слепорођенима, него 
као са преступницима који сами себе онаказише, сами себе ослепише 
(ОП, 106). Протестанти су одрекли Богу чудотворство кроз материјалне 
ствари. Они су мислили тиме да одухове хришћанску веру, међутим су 
је баш тиме и осиромашили и онаказили (ОП, 458).

онакарадити се, -карадим се свр. учинити себе накарадним, 
унакарадити се. – Ових малих диктатора, ових онакарађених дечјих 
типова мање ће се наћи по селима но по варошима (ИГИС, 112).

онебесити, -им свр. преобразити у духовну, нематеријалну при-
роду. – Ту способност, да један човек себе толико одземљи и онебеси, 
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да може рећи за себе: не живим ја него Бог живи у мени, ја сам назвао 
азијатском способношћу (ОЗЉ, 130).

онечистити се, -им се свр. упрљати се, запрљати се (у духовном, 
моралном смислу). – Кад се људи онечисте, обесловесе и обесвете, 
Свемилосни хита у помоћ људима кроз мртве ствари (МНЈ, 66).

опанак, -анка м лака сељачка обућа (са навише савијеним врхом) 
обично од коже (свињске, говеђе и сл.) која се притеже око ногу каишем; 
сељак. – Ја причам о српском опанку као о тежаку, и као путнику, и као 
ратнику (ОБЉ, 82).

опело с цркв. црквени обред певања и читања молитава над 
покојником пре сахране. – Опело је служио Прот, уз саслужење монаха 
разних нација, са упаљеним воштаницама у рукама (ЖСС, 41).

опервазити, опервазим свр. (према тур. pervaz, оквир, опток) укра-
сити первазом, опточити, оивичити. – фиг. Сунце га опервази крмезли 
ореолом мученичким од источне хране (Свеч., 98).

опит м (рус. опыт) оглед; искуство. – Телесан човек говори о про-
тивречности по звуку речи, а духован улази у смисао, и расејава при-
видну противречност опитом (ОП, 290). Написао је св. Калист свој соп-
ствени опит о безмолвном животу у 100 глава (ОП, 859).

опитан, -тна, -тно заснован на опиту, практично проверен, иску-
ствен. – Под руководством опитнога духовника млади Порфирије се ту 
замонаши и проведе пет година (ОП, 143).

оплићао, -ала, -ало фиг. који је изгубио првобитни значај, важ-
ност нечега, избледео. – Кад су урези воље Божје у савести људској 
били оплићали или изглађени, онда је настала потреба, да се воља Божја 
уреже у таблице Закона (Номолог., 304).

оплодотворити, оплодотворим свр. учинити плодним, родним. – 
фиг. Јован није могао озеленити и оплодотворити људску пустињу, но он 
ју је крчио и орао … и уравњавао тле за великог Сејача (ОП, 612).

опоздати, -ам свр. (рус. опоздать) закаснити, одоцнити. – Овај до 
њег [камен дарујем] Васојевић Стеви | Што опозда стићи на Косово | 
Што опозда али не одоцни (Дух. лира, 106).

опозиционар, -ара м онај који се противи, противник. – Зар нису 
Штраус, Ренан, Ниче, Дарвин и други слични опозиционари у Христу, 
сковали оно убојно оружје против Бога и Спаса нашега, које су јеврејски 
пропагандисти само искоришћавали, умножавали и широм света рас-
простирали? (Зап. хришћ., 88).

опојање с покр. чин опојавања, опевања мртваца, опело. – Тек уве-
че успе да доврше опојање (ОП, 54).
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опојасати се, -ам се свр. обавити се, опасати се. – Ништа не може 
одолети страху Божју, јер је он опојасан великом силом (Јев., 150).

ополчити се, -им се свр. (рус. ополчить(ся)) заст. устремити се, 
окренути се против некога. – Христа слави к’о силу Божију, | Правди 
учи оца и судију, | Ал’ оба се на њег’ ополчише, | Малом Виту муке при-
премише (ОП, 427). Архангел Михаил ополчи се за Исуса Навина (ОП, 
756).

опортунизам, -зма м понашање које се заснива на моралним ком-
промисима, задовољавању тренутних интереса. – Буржоаски опорту-
низам вазда [је] говорио и говори за праведника: ја не налазим кривице 
на овом човеку – а пристајао уза се џелате Христове (Есеји, 110).

опраштање с в. опроштај. – Како треба да се припремимо за све-
ту тајну причешћа? Постом и молитвом, исповедањем својих грехова и 
опраштањем онима који су се о нас огрешили (ВС, 43). Нема те мудро-
сти на земљи, која би могла засновати ред и утврдити мир међу људима 
без примене опраштања (Омил., 168).

опраштати, опраштам несвр. праштати другима (грехове, са гре-
шења), давати опрост грехова. – В. примере под опраштање.

опроститељ м онај који даје опрост, опроштај грехова (о Господу). 
– Кад нам милостиви Опроститељ дугова даје право да дуг једног чо-
века сматрамо општим дугом, ми осећамо и дужност да сви као једно 
братство примимо дуг (или грех) једнога немоћнога или покајнога бра-
та на себе као свој дуг (или грех) (ОН, 122).

опростити, опростим свр. дати опроштај некоме, ослободити не-
кога кривице, греха. – Човек не сме опростити себи грех да би му Бог 
опростио (ИГИС, 5).

опроштај м прелажење преко нечијих грехова, опрост. – Сва 
братија се окупи око самртне постеље свога добротвора да тражи бла-
гослов и опроштај (ЖСС, 40).

опроштење с ослобођење некога од кривице, опроштај. – Не вре-
ди молитва ни дуга пошћења | Без милости праве и без опроштења (ОП, 
146).

опсенарија ж извођење лажи, превара, обмана. – Једном за време 
Божје службе уђе [мађионичар] у храм Божји, и поче своје опсенарије 
(ОП, 128).

опскурни, -а, -о [„обскурни“] сумњив, проблематичан. – Они су 
спутане слуге преживљених амбиција … и обскурног морала моћи (Д. 
Срб., 82).
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оптимист м онај који увек верује у повољан исход нечега. – Није 
највећа срећа, кад човек има здравље, и богатство, и пријатеље, и славу: 
највећа је срећа, кад је човек оптимист (ИГИС, 160).

опучити се, -им се свр. навалити свом снагом низ брдо, сурвати 
се. – фиг. Отиште се Европа за варљивим мислима својих философа и 
опучи се низ брдо за варљивим жељама срца својега (КТП, 85). 

општежиће с заједнички монашки живот у манастиру. – 
Преподобни Теодосије Велики … [је] установитељ и устројитељ 
општежића монашког (ОП, 31). У манастирским општежићима … 
уређење друштвено било је колико просто толико и савршено (ОН, 114).

орач, -ача м ратар који плугом оре, обрађује земљу. – фиг. Орачу 
Христов, ори и преоравај душу своју, сеј добро семе јеванђељско у њу 
сваки дан, плеви њиву душе своје од корова (ОП, 440).

оружати, -ам несвр. снабдевати некога оружјем, наоружавати. – 
фиг. Господ снабдева и оружа Своје верне, па онда их шаље на посао и 
у борбу (Омил., 98).

осана узв. библ. спаси, помози Господе. – Данас су Цвети – дан у 
који је Спаситељ посетио град Јерусалим и зарадовао чисте душе које 
… су Му клицале: осана! (Есеји, 68).

осветљив, -а, -о спреман на освету, осветољубив. – Песник 
је строг као ред у васиони, херој је осветљив као закон (РЊ, 185). 
Свемогући није злопамтљив и осветљив. Нити је Он створио људе за 
смрт него за живот (ОП, 318).

осветољубље с склоност ка освети, спремност, решеност на ос-
вету. – Врлина осветољубља [тако каже Ниче] обратила се … у врлину 
неосветољубља (НД, 10).

освећен, -а, -о свештен, благословен. – Она [преп. Таиса] се 
ускоро разболи и после кратког боловања предаде своју очишћену и 
освећену душу Богу (ОП, 737).

освећивати, -ећујем несвр. чинити светим, посвећивати. – 
Другови Вранови, којима он из презрења и сажаљења ноге праше и су-
зама освећиваше, сеђаху вокруг њега (Свеч., 101).

освештавати, -ештавам несвр. цркв. чинити светим вршећи посе-
бан црквени обред над нечим, посвећивати. – Созерцавам … како се 
сваки дан и готово сваки час негде у свету од неког свештеника освеш-
тава хлеб и вино (ОП, 160).

освештати, -ам свр. цркв. учинити светим извршивши посебан 
црквени обред над нечим, посветити. – Као што се Божјим Промислом 
даје сила целебна, чудотворна освештаној води или освештаном јелеју, 
тако се исто таква сила даје и иконама (ОП, 747).
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осенити, -им свр. прекрити светлошћу, обасјати. – То је тело пре-
чисте девојке Марије, које је осенио Дух Свети, на које је сишла сила 
Вишњега (НБПГ, 65).

оскврнити, оскврним свр. упрљати, укаљати нечију част, 
достојанство и сл. – Св. муч. Пелагија … дуго се мољаше Богу, да јој 
Бог прими душу и да не допусти да се оскврни њена девствена честитост 
(ОП, 737). Када неки зли младићи беху послати к њој [к светици], да је 
оскврне, Бог је учини невидљивом и за њихне очи (ОП, 497). Страхујући 
од бешчешћа св. Харитина помоли се Богу, да јој прими душу пре него би 
они развратници оскврнили њено тело девојачко (ОП, 728).

ословесити, -им свр. унети смисао у нечији живот, уразумити. – 
Ословеси живот мој, Премудро Слово Божје (МНЈ, 48).

основатељ м заст. оснивач, покретач. – Преп. Антоније кијево-
печерски. Основатељ [је био] и отац монаштва у Русији (ОП, 491).

осторожан, -жна, -жно (рус. осторожный) заст. опрез ан, обазрив. – 
Такав човек постане пажљив и осторожан (ОП, 259).

осуда ж прекор. – Знати и не истрајати у добру повлачи за собом 
двогубу осуду (Омил., 212).

отањавати, -ањавам несвр. чинити тањим, ужим, сужавати (о 
телу). – Пост отањава тело моје, да би оно што остане могао лакше 
осветлити духом (МНЈ, 68).

отац, оца м 1. цркв. (Отац) једно од трију Божјих лица (ипостаси), 
Господ, Бог. – Свакоме своме  бићу милостиви Отац даје запаљену зубљу 
луча (НБПГ, 32). Светим Духом се обнавља свако створење | И враћа се 
опет у првобитно стање, | Јер је Он једнак по сили Оцу и Слову (ВС, 88). 
Постоји само један Бог, који је на небесима и који је Отац (Теод., 84).
2. (у мн.) а. апостоли; подвижници. – Пошто се налазио у Александрији, 
Сава је желео да посети места где су живели велики оци – пустињаци, 
о чијем животу је он као млад монах читао и чији су невероватни аскет-
ски подвизи били подршка њему на његовој монашкој подвижничкој 
стази (ЖСС, 127). б. старешине, поглавари. – Оци српске цркве, који се 
сваке године скупљају, да корен злу траже, нека га прво потраже у дух. 
расаднику, нека испитају какво се семе сеје у њему! (Мат. веч., 22).

Изр. свети оци мн. светитељи (подвижници, монаси, богослови) који 
су своје духовно искуство оставили нама на корист, а чија се имена 
налазе у црквеном календару и у житијима светих. – Иако су Свети 
Оци похваљивали монаштво … ипак црква православна не препоручује 
монашење свима верницима (ОП, 81).
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отачки, -а, -о који долази од светих отаца. – Поколења нова на 
све четир’ стране | Душе своје дивним витештвом да хране, | Гледећи 
примере витештва светачког | Следећи стопама учења отачког (ОП, 825).

отаџбина ж 1. земља у којој се неко родио или у којој живи, до-
мовина. – Ја сам због живота осталих, протест моје уморене Отаџбине. 
Па ипак ја сам само пролазни протест, тренутни протест, док се не ди-
гне Бог Спори и Праведни са својим протестом (Д. Срб., 115). Молим 
ти се Божји Сине | За спас моје Отаџбине, | Ради многих праведника | 
Спаси нас од насилника (Дух. лира, 68). 2. Божја васељена у оба света. 
– Црква наша говори нам о две отаџбине. И Косовска епопеја понавља 
и потврђује визију цркве, визију двеју отаџбина. Царство земаљско и 
царство небесно (Бес., 75). Тамо где је Отац наш, тамо је и отаџбина 
наша (ОН, 114).

отверзитељ м заст. онај који открива, обзнањује што (о Богу). – И 
заиста пророчанства векова остварена су онда када се на земљи јавио 
Бог Слово као Чудотворац … Отверзитељ Раја (Теод., 111).

отврднути, -нем свр. постати безосећајан, неосетљив, огрубети 
(о срцу). – Боље [је] вежбати људе од детињства у познању сладости 
милосрђа, него ли у познању оштрине закона. Јер закону ће се моћи 
научити увек, али кад срце отврдне, тешко је повратити се и бити ми-
лосрдан (Омил., 224).

отелесити, отелесим свр. прилагодити телесном, чулном, мате-
ри јалном начину живота. – Место да духом тело одухове, Јевреји су 
телом и дух свој отелесили (НБПГ, 65).

откровење с 1. делање којим се Бог открива створеном свету, 
прво преко старозаветних пророка, потом преко свог Сина Господа 
Исуса Христа, а затим преко апостола и светитеља. – Хришћанину 
су … дати јасни упути Откровењем Божјим за разликовање добра и зла, 
но њему је ипак потребно дуго и трудно учење, да би као савршен могао 
у сваком даном случају знати, шта је добро а шта зло (ОП, 33). За кнеза 
омиритског, по Божјем откровењу, би постављен неки побожни човек 
Аврамије (ОП, 782). Где је порекло наше православне вере? У Божјем 
откровењу (ВС, 10). 2. спознаја, представа. – Прохор је … забележио 
… откровења, која је чуо са уста св. Јована (ОП, 540). Самуил имаше у 
12 години истинито откровење од Бога о казни, која предстојаше дому 
првосвештеника Илије због неваљалства синова његових (ОП, 602).

откровитељ м онај који открива, доноси истину, откривалац (о 
Исусу Христу). – Открови тељ се роди … Највећи, да повуче завесу и 
открије смртним царство небеско (Бес., 11).
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отпадник м онај који се отпадио од кога или чега, одметник, 
издајник. – Мрзели су га и мрзе сви безбожници и сви отпадници од 
Бога и Христа Спаситеља (Бес., 61).

отпасти, -аднем свр. (од вере) одбацити веру. – Најгоре је од свега 
што је она [грбава Јула] отпала од вере у Бога, и чак почела цинички да 
хули на Бога (Кас., 20).

отплата ж наплата за почињени грех, дуг. – Оној грешници 
која је избацила у себи зачети плод, да не види овога света, тај плод 
њој неће дати да види нови век … Такова је отплата прељубницима и 
прељубницама, који ударају на живот деце своје (Јев., 154).

отрок м сткњ. дете. – Стојећи усред огња она [св. муч. Гликерија] 
хваљаше Господа с помињући чудо над три отрока у пећи вавилонској 
(ОП, 339). Крсти се [Гај] заједно са три отрока: Провом, Лолијем и 
Урбаном (ОП, 445). Учише ме старији, док бејах отрок, да се држим 
неба и земље, да не посрнем (МНЈ, 29).

охол и охол, -а, -о који високо мисли о себи, који много држи до 
себе потцењујући друге, надмен, горд. – Од свега што постоји на четири 
стране света шта нас, људе смртне, може учинити охолим осим глупости 
и демонске обмане? (ОП, 12). Понижење и пропаст попушта Бог на охола 
човека, када овај мисли да је његова сила за навек осигурана (ОП, 14).

охолица и охолица ж и м охола, сујетна, уображена особа. – Ко 
вас Србе превари да гурнете Христа Спаситеља на дну своје трпезе и 
да прва места понудите белосветским охолицама, празноглавцима и 
сејачима смрти? (КТП, 31).

охолост и охолост, -ости ж особина онога који је охол. – Бог 
одбацује охолост и увенчава славом смерност и братољубље (ОП, 101). 
У недрима охолости гнев свија гнездо своје, а у недрима гнева уби-
ство се леже (МНЈ, 106). Охолост је као надуван мехур који спласне од 
једног убода игле (ОБЉ, 84).

очајање с један од великих грехова, одсуство вере, наде, уздања у 
Бога. – Очајање [је грех], насупрот ревности у вери (ВС, 69). Очајање 
је мираз смрти који безверници примају венчавајући се са смрћу (ОБЉ, 
85).

Оченаш, -аша м цркв. основна хришћанска молитва Богу (пре-
ма речима „Оче наш“, којима та молитва започиње). – Онима који 
се својим силама највише муче око уређења људског друштва … баш 
најтеже пада на ум, да оно што они траже налази се у Оченашу (ОН, 
112). Када је бивао болестан … он је молио семинаристе, да сваки од 
њих очита за њега по пет пута „Оче наш“ (ОП, 794).
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Очин, -а, -о који се односи на Оца. – Та реч исто је што и 
јединородни син, који у наручју очином, који јави Бога и чију славу, 
славу, као јединороднога од оца, видеше многи (НБПГ, 47).

очиститељ м онај који чисти, ослобађа од нечистих духова (о 
Богу). – О, Очиститељу свих не чистих духова, једино Твоје присуство 
охрабрује срца наша, и само га твоја посета ослобађа патњи и стрепњи, 
дарујући му мир (Есеји, 55).

очовечење с преображај у човека. – У вечности идеја очовечења, 
стајала је под покривалом Божанства; у времену Божанство Његово пак 
стајало је под покривалом човечанства (ОП, 593).

П

павитина ж бот. род вишегодишњих зељастих, скоро дрвенастих 
биљака Clematis из ф. Ranunculaceae, које имају усправну стабљику или 
су пузавице (лијане), са наспрамним простим или сложеним листови-
ма и цветовима појединачним или сложеним у метличасте цвасти. – 
Опасан је [старац] витом павитином | Препасао и косу и браду | Колика 
му коса до појаса | И колика брада до појаса | Толика му још испод 
појаса (Дух. лира, 117).

Павле м библ. апостол и један од највећих проповедника хри шћан-
ства, писац четрнаест новозаветних списа, посланица. – Последоваше 
[св. апостол Аристовул] апостолу Павлу, који га и помиње у посланици 
Римљанима (16, 10) (ОП, 192).

паганизам, -зма м веровање у више богова, многобоштво, паган-
ство. – „Прво љубав, па онда логика“, каже Достојевски. „Прво раз-
умимо, па онда волимо“, јесте лозинка старог паганизма (Д. Срб., 51).

пагода и пагода ж будистички храм (индијски са степенастим 
кровом). – Човеку се зауставља и дах и реч кад посматра храмове и пи-
рамиде у Египту, или китњасте пагоде у Индији (Теод., 91).

пагуба ж (рус. пагуба) сткњ. пропаст, крах. – Сваки други брак, 
који не проистиче из овог брака, као што проистиче зрак из сунца, јесте 
проклетство и Пагуба (Омил., 189).

пазар, -ара м (тур. pazar) покр. тржница, пијаца. – фиг. Битност је 
светиња, те чим се изнесе на пазар, да се продаје и купује, она оставља 
и купца и продавца и удаљава се подједнако од обојих (МНЈ, 80).

пакао, -кла м место или стање у којем се налазе душе грешника. 
– Јуда је био међу апостолима и отишао је – у Пакао (ОП, 81). Нас не-
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стане ли, смејаће се пако: | – Гле, и Бог погреши, погуби што створи! 
(Дух. лира, 48).

пакост, -ости ж злурадо осећање, расположење изазвано завишћу 
због туђе среће, успеха и сл., злоба. – Смехом радости смеје се само 
праведник. Смех неправедника је пакост (МНЈ, 65).

пакостан, -сна, -сно који изражава, показује пакост, злобу, злу-
рад. – Смеје се неправедник моштима светитеља, и изеде се од смеха 
пакоснога (МНЈ, 65).

паликућство с паљење, спаљивање кућа. – Витештво не значи 
шенлук крај везанога робља, не значи паликућство и пљачку (РЊ, 190).

панантроп и панантропос м (грч. πανάνθρωπος) в. свечовек. – 
Нека брза метем психоза, чак калеидоскоп света – панантропос, свечо-
век! [могао је бити Шекспир] (ОЗЉ, 27). Шекспир је панантропос … и 
то епски. Достојевског бисмо можда могли назвати лирским панантро-
пом (ОЗЉ, 29).

панјелински, -а, -о залагање за јелинство, за хеленство, све-
јелински, свехеленски, свегрчки. – Сава је смислио како да победи зло  
добрим. Како, дакле, да победи панјелинску тежњу? Помоћу самостал-
не народне цркве (Теод., 68).

панславизам, -зма м покрет за политичко и културно уједињење 
свих словенских народа и идеологија тог покрета, свесловенство. – Ко је 
измислио панславизам и објавио га свету? Пангерманисти (Д. Срб., 79).

пантеизам, -зма м (грч. πανθεισμός) фил. учење по којем се Бог 
поистовећује с природом, а природа схвата као одраз божанства. – 
Западна опозиција Богу хтела је да дође тобож до једног истинитијег 
појма о Богу, мимо и насупрот Христа и Христовог открића вечне 
Истине, па је пала у слепи пантеизам, или у још слепљи натурализам, у 
квази научну митологију (Зап. хришћ., 89).

пантеист м присталица, следбеник пантеизма. – Зар ћемо осу-
ђивати само Пилата због погрешно постављеног питања? Гле, не умеју 
то преважно питање по ставити правилно ни многи неопагански мисли-
оци европски: пантеисти, материјалисти, епикурејци, окулисти и стои-
ци (Јев., 131).

панхуманистички, -а, -о који се односи на панхуманизам, свечо-
вечност, свечовечански. – Енглески народ је остао веран панхумани-
стичком духу Шекспировом (ОЗЉ, 25).

папа м (лат. рара од грч. πάππας отац, тата) врховни поглавар Римо-
католичке цркве. – Папа се прогласио светским владарем, добио је опет 
светску државу, држи војску, кује новац, има полицију (Зап. хришћ., 84).
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папаз м (тур. papaz) свештеник, поп. – Није дозволио да ни страни 
књаз ни страни папаз управља животном судбом српског народа, него је 
установио трећу власт – националну, и за државу и за цркву (Бес., 70).

папизам, -зма м учење Римокатоличке цркве о папи као Христовом 
намеснику на земљи и о његовој верској непогрешивости. – У Христово 
име победили су и Исток и Запад. – Исток у лицу турског Ислама и мон-
голског многобоштва, Запад у лицу јеретичког папизма (ИЗ, 12). Папизам 
се служи политиком, јер тако се само долази до власти (КТП, 57).

папоцаризам, -зма м потчињавање папи, владавина папе. – Кад 
год је цезаропапизам или папоцаризам покушао силом да насрне, овај 
покушај је отклањан у кратком времену (ЖСС, 96).

параграфлија м експр. судија. – Питају … циничне параграфлије 
… Исуса, чија ће та жена бити у ономе свету, у који они не верују (Теод., 
146).

параклис м (грч. παρεκκλήσιον) цркв. издвојени део цркве намењен 
молитвама и другим богослужењима. – Отац и син пров одили су 
дане и ноћи у молитви. Ту су саградили шест параклиса: Спаситељу, 
Бесребреницима, св. Георгију, св. Теодору, Претечи и св. Николају (ОП, 
111).

Параскева ж Света Петка. – На нашем имању постоји капела 
преподобне матере наше Параскеве (Игум., 62).

парија и парија ж (енгл. pariah од тамилског paraiyan, бубњар) (у 
зб. знач.) обесправљени, одбачени, презрени људи. – Наши савременици 
… проводе свој живот у самообмани, да нити је, дакле, религија нешто 
друго до онај стари посрнули замак, нити ко религију потребује – бар 
данас не – осим парије (РЊ, 23).

парохијан, -ана м житељ, члан парохије, тј. црквене јединице 
којом управља парох. – Свештеник … је приволео своје парохијане, да 
сви уредно долазе у цркву и певају у хору на служби Божијој (Игум., 57).

паства ж (у зб. знач.) верници у односу на своје црквене стареши-
не, стадо. – Он [св. Димитрије Ростовски] није само писао прекрасне 
поучне књиге него је и примером светлио пастви својој (ОП, 794).

пастир, -ира м 1. онај који чува, напаса стоку. – Гле, анђел про 
јавља га вама. | Он избра просте по вечном суду, | Да му весници најпрви 
буду: Просте пастире – светог Рођења, | Рибаре – славе и Васкрсења 
(Дух. лира, 8). 2. онај који се стара о своме верном народу, својој па-
стви. – „О ти наш добри пастиру и учитељу, владико Саво, не остављај 
нас, своје сирочиће, усамљене, јер ко је као ти, да буде на твоме месту?“ 
(ЖСС, 122). 
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Изр. пастир над пастирима, пастир добри Исус Христос. – Дошо је 
Пастир над пастирима, | Дарове доно људима свима (Дух. лира, 8). 
Пастир добри силази најзад и у Ад, да понуди спасење изгубљеним ду-
шама умрлих (ИХ, 93).

пастироначалник м онај који на духовном плану предводи своју 
паству (о Исусу Христу). – Пастироначалник Христос тражиће  рачуна 
… о свакој овци, тј. о свакој души човечјој (ОП, 493).

пастирствовати, -ирствујем и пастирствовати, -ирствујем несвр. 
водити бригу о стаду (верном народу). – Благодат је Божја та која учи, 
води, пастирствује, и тајнама крепи стадо Х ристово (ОП, 384).

Пасха ж (грч. Πάσχα) рлг. највећи јеврејски верски и национални 
празник, који се слави у спомен на ослобођење Јевреја из египатског 
ропства под вођством Мојсија; Васкрс. – Трудио се [св. Мелитон] … да 
унесе мир у цркву лаодикијску, узбуркану спором о празновању Пасхе 
(ОП, 236).

пасхални, -а, -о који се односи на Пасху, који је у вези с Пасхом. 
– Пасхалне ноћи ангел Божји пренео га [преп. Георгија Синаита] у 
Јерусалим на службу Божју (ОП, 180).

патерица ж (грч. πατερίτσα) нарочито израђена и украшена палица 
као знак достојанства хришћанских православних старешина, жезло. 
– Патерица (палица) значи пастирски штап. Ову је палицу Сава донео 
у Свету Гору и ставио у малу ћелију у Хиландару. Та се ћелија од тада 
зове Патерица (ЖСС, 110).

патријарх, -арха и патријарх, -а м цркв. врховни поглавар у пра во-
славној цркви. – О, велики Вођо наш, славни Патријарше наш! Као што 
си се молио на земљи Господу за свој народ, тако продужи молити се и 
на небу (ОЗЉ, 78).

патриције м (лат. patricius) ист. припадник повлашћеног племићког 
сталежа по рођењу, племић. – Неки патриције хтеде поклонити цркви 
један златан крст (ОП, 671).

паштити се, -им се несвр. трудити се, настојати. – Благоразуман 
човек пашти се, да својим греховним примером не саблазни ма кога и 
не наведе на гр ех (ОП, 343). Нека се свак, ко је српски родољуб, паш-
ти да задобије царство небеско, којим се једино може одржати царство 
земаљско на дуже време (Бес., 85).

Педесетница ж цркв. празник Духови, Тројица. – Педесетница је 
[апостолима] била њихово помазање (Аг. црк., 143). По силаску Светога 
Духа о Педесетници апостолу Јакову паде у део да проповеда Јеванђеље 
Христово (ОП, 739). Нису ли апостоли у дан Педесетнице видели цар-
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ство Божје у сили, онда кад им је била послата сила с висине? (Омил., 
325).

пенгамбер м (тур. peygamber) покр. Божји посланик, пророк. – 
Видим како пенгамбер Мухамед нетачно наводи речи из Старог Завета 
(Номолог., 272).

пергамент м животињска кожа (обично овчија, козја или 
телећа) обрађена посебном техником и приређена за писање (названа 
према азијском граду Пергаму). – Он [Сава] је написао Правила за ту 
испосницу, односно за Хиландарце који треба ту да живе. Ово правило 
Сава је писао својом руком на пергаменту (ЖСС, 44).

переулок м (рус. переулок) улица, сокак. –– У свакоме переулку и 
закоулку спази Вран три ствари (Свеч., 53).

перипатетик м (грч. περιπατητικός) припадник, следбеник 
Аристотелове философске школе, која је неговала излагања, 
размишљања и сл. током шетње. –  Св. муч. Јустин Философ … тражио 
[је] мудрост у философа, најпре стојика, за тим перипатетика, затим 
питагорејаца, и најзад у платониста (ОП, 387).

перјаник, -ика м ист. у некадашњим војскама, војник у саставу 
елитне јединице задужене за обезбеђење владара, гардиста. – Опет 
јекну Лазар као рањени јелен. А перјаници га љутито изгрдише и још 
јаче стегоше (Цар. Зав., 149).

песимизам, -зма м (фр. pessimisme) философски поглед на свет 
по којем је он по својој суштини зао, мрачан, суморан. – Колико је наш 
свет, наш варошки, образовани свет, затрован песимизмом, то показује 
најбоље расположење тога света после минулих ратова (ИГИС, 158).

песимист м (фр. pessimiste) присталица, следбеник философије пе-
симизма; онај који не верује у позитиван исход, повољно решење неког 
проблема. – Непријатељи богова увек су под Олимпом, и увек песи-
мисти (ИГИС, 6). Ако сте песимисти, дакле, онда ви нећете моћи ни 
жртвовати, ни волети, ни поднети живот (ОБЉ, 87).

петак, -тка м пети дан у седмици, који је посвећен часном крсту 
Господњем. – Петак је посвећен крсту Христовом (Есеји, 88).

Изр. Велики петак петак страсне (страдалне) седмице. – Исто 
као што је Велики петак био дан таме и туге, када је смрт узела живот 
најчистијег и најбољег бића; насупрот стоји Васкрсна недеља, за нас 
дан светлости, живота и радости, када победа „уништи смрт“ (Есеји, 
93). Замислите Божић и Богојављење, па Велики Петак и Васкрс, па 
Вазнесење и Тројичин дан, и Преображење и Крстов дан. Све је окићено 
красним обичајима као лепо изаткани ћилим (Теод., 90).
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Петар, -тра м библ. следбеник Христов, као и брат његов Андреја 
и остали новозвани ученици (црквени празник светог апостола 
Петра празнује се 16. јануара по црквеном, јулијанском календару, а 
29. јануара по грегоријанском календару). ‒ Св. апостол Петар … би 
окован од безаконог Ирода… [а окови] при појави ангела у тамници 
спадоше с њега (ОП, 43).

петочисленик, -а и петочисленик, -ика м један од петорице 
ученика Ћирила и Методија. – Ученици његови [св. Методија], пето-
численици, са св. Климентом као епископом на челу, пређоше Дунав и 
спустише се на југ, у Македонију (ОП, 335). Петочисленици, Христови 
војници, …| У бешчешће римско ниједан не приста (ОП, 917).

петрифицирати се, -фицирам се свр. (нлат. petrifi care) скаменити 
се, окаменити се. – Заустави ли се он [ум] дуго на једном месту, ту ће 
по инерцији … и остати, и петрифицирати се (РЊ, 80).

печал, -и и -а и печал, -и и -ала ж и м (рус. печаль) осећање 
веће туге, душевне боли, потиштености, патња, јад. – Печал – црв 
несити што душу разједе, | Униније – дремеж што смрт души преде, | 
Сујетљивост – змија, змија многаглава (ОП, 151).

пештера ж пећина у којој живи и у којој се моли монах испос-
ник, пустињак. – Хиландар се напуни мноштвом црноризаца из свих 
манастира, ћелија пештера (ЖСС, 82). Подизаше [свешт. муч. Фавије] 
молитвенице и параклисе по пештерама (ОП, 561). Кандила су горела 
пред ликом Христа Спаситеља како по кнежевским дворима тако и по 
испосничким пештерама (Жет. Госп., 31).

пештерник м испосник који живи у пештери, пећини, пустињак, 
еремит. – Балкански Христос је [оличен] … у светогорским преподо-
бним и плачним монасима, испосницима, молчалницима, пештерници-
ма, духовницима и чудотворцима (ИЗ, 10).

пешчерник м в. пештерник. – Очистити себе од злих и нечистих 
помисли … био је циљ великих подвижника, пешчерника и безмолвни-
ка (РДС, 149).

Пилат, -ата и Пилат, -а м библ. управитељ у римској покрајини Јудеји 
(1. в. п. Х.), који се у Библији помиње у вези са суђењем Исусу Христу и 
његовим распећем. – Иста та побуда проузроковала је измирење између 
Пилата и Ирода, када је требало пресудити да се Христос убије (ОП, 187). 

Пилатов, -а, -о који се односи на Пилата. – Осамнаести век, век је 
Пилатов: осудио је Христа на смрт (КТП, 61).
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пир м славље, весеље, гозба. – Пође [свешт. муч. Елевтерије] весе-
ло као да иђаше на пир а не на суд и муке (ОП, 921).

писаније ж мн. списи, написи. – Много сличнога [о светој Тројици] 
налази се у Евангелију и у писанијама светих апостола Христових 
(Теод., 64).

писме, -ена с арх. слово. – Нека отворе очи [грешници] и читају 
писмена гнева Божјег! Од куће Божје почиње суд (ОП, 490).

Писмо с Свето писмо, Библија. – Не заборавите да је речено у 
Писму: и небо је нечисто пред Њим (Јов. 15, 15) (ОП, 707).

писмоводитељ м заст. писар. – Потом га [св. Андреја, архиеписко-
па критског] патријарх узе себи за писмоводитеља (ОП, 473).

питагорејац, -јца м следбеник Питагориног учења. – В. пример 
под перипатетик.

пјанити, -им несвр. фиг. омамљивати, опијати. – Лице бездна 
пјани оне, који не виде наднето сунце над безданом (МНЈ, 57).

пјеније с сткњ. појање (црквених песама). – Флор и Лавр када довр-
шише храм, ставише крст на њега, позваше све хришћане и осветише га 
именом Господа Исуса и свеноћним пјенијем (ОП, 596).

плата ж следовање добијено према заслузи (обично у негативном 
значењу). – Тај мучитељ [хришћана] би обешен на дрвету, и прими пла-
ту Јудину (ОП, 224).

платонист(а) м фил. следбеник платонизма, тј. учења заснова-
них на Платоновој философији, по којима је видљиви свет несавршен 
одраз натпојавног света идеја. – Св. муч. Јустин Философ … тражио 
[је] мудрост у философа, најпре стојика, за тим перипатетика, затим 
питагорејаца, и најзад у платониста (ОП, 387).

плаховит, -а, -о брз, хитар. – Обично вешти на перу и плаховити 
на речи, они дочаравају простом народу визију неке земље обећане, или 
раја на земљи, као неку фата-моргану у пустињи (Зем. нед., 14).

плач м душевна реакција праћена сузама, изазвана јаким на дра-
жајем, болним доживљавањем нечега. – Св. Исаија говорио је … [како 
човек треба] да буде испуњен милошћу према свима, и да плаче пред 
Богом молећи се за помоћ и помиловање (ОП, 471).

Изр. долина плача овоземаљски свет. – Није узалуд овај свет назван 
долином плача. И сам Бог кад се јавио у свету лио је сузе (РП, 96). Било 
би недостојно за Бога и очајно за људе, да је Бог посетио ову долину 
плача празних руку, без икаквих дарова (КТП, 42).

плаштаница ж платно којим се покрива тело покојника пре 
полагања у гроб (обично са приказом полагања Христа у гроб). – 
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Иполит ноћу узе тело мучениково, зави у плаштаницу и чесно сахрани 
(ОП, 582).

плебејац, -јца м (лат. plebeius) ист. припадник широког народног 
слоја слободних грађана Римске републике и царства. – Без тога замка 
[религије] људи, и патриције и плебејци, нису могли ни замислити свој 
живот (РЊ, 22).

племенит и племенит, -а, -о честит, благородан. – Преподобни 
Јевтимије Велики … [рођен је] … од родитеља племенитих и знамени-
тих (ОП, 54).

плетвара ж примитивна кућа, колиба. – Великаши и владари … 
живели [су] у плетварама од бондрука (Добр., 121).

плићина ж плитко дно, плићак. – Украј обале, из плићине, гово-
рио је Господ народу, који је мање посвећен у тајне царства Божијега 
(ОП, 166).

плот ж пут, тело; човек. – Зна слуга Твој, Господе, да си Ти дух, 
но зна и Твоју милост према свакој плоти (МНЈ, 53).

плотски, -а, -о који се односи на плот, телесни. – Када плотске 
жеље … | Предаду ми душу | Сатанској области, | Учио ме старац | 
Христу да се молим (Дух. Лира, 18).

плутократија ж фил. владавина богатих, оних који поседују знат-
не количине новчаног капитала. – Средњи систем код Срба … бранио 
је … српски народ од два светска зла: од картелске плутократије и на-
силног комунизма (СС, 44).

победа ж успех у надвладавању, задобијању нечега. – Хришћани 
су, браћо, у борби непрестаној, у борби за победу духа над материјом 
(ОП, 31).

победилац, -иоца м 1. онај који односи победу над неким. – 
Гонитељи праведника привидни су победиоци у овом свету (ЈЧ, 152). 
2. в. победитељ. – Доћи [ће Исус] у своје време као последњи Победилац 
и праведни Судија (ВС, 71).

победитељ м онај који побеђује (о Исусу Христу). – О Господе 
Победитељу и Спаситељу – Теби слава и хвала вавек. Амин (ОП, 745).

победник м (Победник) фиг. Господ. – С Тобом, Победниче, доћи 
ће ми и победа над свима досадама и бригама (МНЈ, 60).

победоносан, -сна, -сно (у им. служби, одр., м) победник, победоно-
сац (о Господу). – Уступи … своју борбу Победоносном и Непобедивом, 
па стрпљиво чекај (ОП, 437).
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побожан и побожан, -жна, -жно који верује у Бога. – Смерном и 
побожном често се открив а и кад ће умрети, а гордога смрт сналази из-
ненадно (ОП, 183).

побожност, -ости ж особина онога који је побожан. – У оним свет-
лим данима слободе Милешево беше истинско срце дубоке побожно-
сти, просвете и штампарске активности (ЖСС, 150). Страх од Бога је со 
целокупне побожности (ОБЉ, 10).

побусан, -а, -о у изр. Побусани понедељак први понедељак по-
сле Васкрса, који се у народу посвећује покојницима, чији се гробови 
тога дана побусавају бусењем свеже зелене траве. – Једноме брату из 
Сарајева који пита нешто о побусаном понедеонику – Питаш, зашто 
жене излазе на гробље првог понедеоника после Светле Недеље? Да 
изврше један обичај, препун смисла и лепоте (МП, 61).

повест ж целокупан ток развитка, историја. – Повест … Божјег 
силаска међу људе почиње са ангелом и девојком, са разговором између 
небесне чистоте и земаљске чистоте (Омил., 5).

повједати, повједам несвр. арх. говорити, приповедати. – Далеко је 
да ти све повједам | Но кад желиш, оћутати нећу (Дух. лира, 119).

повторавати, повторавам несвр. сткњ. понављати. – Сам је Господ 
заповедио: стражите јер не знате дана ни часа (Мат. 25, 13), а апостол, 
који је својим ушима чуо те речи, само их повторава (ОП, 547). Зар се 
не стидите повторавати лекцију, коју и пси одједном науче? (МНЈ, 135).

повторити, повторим свр. сткњ. I. поновити. – Повтори те речи 
више пута (ОП, 924).

II. ~ се догодити се поново, поновити се. – Ја не желим, и Ти не 
желиш, Господе, да будућност буде повторена прошлост (МНЈ, 55–56).

погибељ ж (рус. погибель) погибао, погибија. – Нека би Бог дао, 
да се вратимо оној вери, коју је имао Његош, да не би дошла погибељ 
(ОЗЉ, 47). Нема ни једног човека на свету пред којим нису отворена два 
пута: пут спасења и пут погибељи (ОБЉ, 106).

погледати, погледам несвр. усмеравати поглед, пажњу на не-
што. – Народ Србије сада тако жељно погледа на Енглеску и њену 
цивилизацију (Д. Срб., 100).

погодба ж услов, прилика. – Погодбе за живот случајно су створене 
само на површини земље, и то на једном делу те површине (РЊ, 31).

погордити се, погордим се свр. постати горд, узохолити се. – Кад 
су нека млађа братија хтела постити више од других, он [преподобни 
Јевтимије Велики] им то забрани и нареди да долазе за општу трпезу, 
да се не би погордили (ОП, 54). Кад се људи погорде својим честим 
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општењем с Богом, онда они падају у гору пропаст него ли они, који 
немају никаква познања ни општења с истинитим Богом (Омил., 119).

погостовати, погостујем свр. провести неко време у гостима, про-
боравити. – Св. Климент, архиеп. Охридски … пређе Дунав, погостова 
у цара Бориса Михаила, и потом дође у Охридску страну (ОП, 538).

погрепсти, -ебем свр. покопати мртваца, сахранити. – Тестаменат 
гласи … да у Требињу подигну цркву по плану косовске Грачанице и у 
тој цркви да га погребу (ОЗЉ, 52).

погружавати се, -ужавам се несвр. загњуривати се, урањати. – 
Христос се погружава у воду, не да Себе очисти, него да символички 
потопи старога човека (Омил., 60).

погрузити, погрузим свр. I. (некога) загњурити, потопити. – Када 
он [Јован Крститељ] погрузи и крсти Господа у Јордану, тиме се показа 
и мисија Христова у свету и пут нашега спасења. Наиме: Господ узе на 
се грехе рода човечјег и под њима умре (погружење) и оживе (излазак 
из воде) (ОП, 20).

II. ~ се потопити се, заронити. – Он [преп. Филотеј] се на бини 
погрузи у воду изговарајући речи: во имја Оца и Сина и Свјатаго Духа! 
(ОП, 673).

погуба ж потпуно уништење, пропаст, смрт. – „Доћи ће, царе, 
на те љута погуба изненада, и нећеш наћи ко ће те од ње избавити!“ 
(ОП, 172).

подавати се, подајем се несвр. препуштати се, предавати се. – 
Тако се моли цар покајани, који се најпре подавао прашини, док није 
увидео како прашина вуче у бездан пропасти (ОП, 795).

подагра ж (грч. ποδάγρα) мед. болест у ножним зглобовима и 
венама. – Страдао [је] од подагре, те није могао ни стојати ни ићи (ОП, 
146). Исцели [св. муч. Севастијан] од једанаестогодишње подагре и 
ногобоље Транквилина (ОП, 929).

подвиг и подвиг м 1. дело извршено с великом пожртвованошћу у 
вери. – У сваком добром подвигу би узор пример свој братији (ОП, 169). 
2. в. подвижништво. – Када стиже [преп. Арсеније Велики] у славни 
Скит, постаде ученик славнога Јована Колова, и предаде се подвигу 
(ОП, 327).

подвигоположник м онај који се сав предаје подвигу (о Исусу 
Христу). – Најсмернији од најсмернијих био је сам подвигоположник 
Господ наш Исус Христос. У његовом земаљском животу смерност је 
увек ишла пре славе (ОП, 425).
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подвижник м онај који се из љубави према Господу одрекао света 
и овоземаљских уживања. – У то време открије ангел Божји великом 
подвижнику Питириму тајну о Исидори (ОП, 333).

подвижница ж она која се из љубави према Господу одрекла све-
та и чулних уживања. – Скривати врлину своју и подвиг свој био је 
обичај подвижника и подвижница не само првих времена Хришћанства 
него и кроз све векове до наших дана (ОП, 353).

подвижнички, -а, -о који се односи на подвижнике. – Преп. 
Антоније Велики … посвети [се] животу подвижничком, коме је тежио 
од детињства (ОП, 46). Св. Василије Острошки … убрзо се прочу због 
свог озбиљног и ретког подвижничког живота (ОП, 305).

подвижништво с живот подвижника. – Преп. Герасим … најпре 
се учио подвижништву у мисирској Тиваиди, па је онда прешао на 
Јордан и тамо основао обитељ (ОП, 161).

подвизавати се, -изавам се несвр. сткњ. живети испосничким жи-
вотом, одолевајући разним духовним и физичким искушењима тежећи 
духовном савршенству. – Преп. Макрина … заједно са својом мајком 
Емилијом прими монаштво у неком девичком манастиру, где се подви-
заваху са другим инокињама (ОП, 515).

подвоз м превоз. – Св. Иларион Велики немајући чим да плати 
подвоз до Сицилије, понуди господару лађе своје јеванђеље (ОП, 777).

подвозан, -зна, -зно који служи за превоз. – Далеко је Назарет од 
Витлејема, далеко за оно време и за ондашња подвозна средства (ЈЧ, 
112).

подејствовати и подејствовати, -ујем свр. дати дејство, ефекат. 
– Та одбрана толико је подејствовала на незнабожачког цара, да је овај 
наредио, да се хришћани не гоне без нарочитих кривица (ОП, 689).

поджизати, -ижем несвр. распаљивати, пећи. – фиг. Страсти и раз-
не сујетљивости, у градовима се непрестано поджижу новим огњем, 
док у пустињи вену и ишчезавају (ОП, 786).

поднебесни, -а, -о приземан, низак. – Јунак се роди, Непо бе диви, 
да одбрани праведне, да освоји грешне, да сруши духове злобе подне-
бесне (Бес., 10).

подништавати, подништавам несвр. ниподаштавати, омалова-
жавати. – Ми се показујемо неблагодарни и неразумни кадгод под-
ништавамо и газимо заповести Његове (ОП, 223). Сви они који су Њега 
подништавали и унижавали, издевајући се над Његовим дуготрпљењем, 
биће истребљени као сухо грање од огња, што из Њега исходи (Јев., 
152).
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подражавати, -ажавам несвр. поступати као неко други,  опонаша-
ти. – Као што је он подражавао највеће духовнике, желео је да и други 
иду његовим путем (ЖСС, 44).

подражатељ м онај који подражава, опонаша нечије поступ-
ке, пратилац, поштовалац. – Скончао је [Преп. Антоније Велики] у 
105. години свога живота, оставив иза себе читаву војску ученика и 
подражатеља (ОП, 47). Био је [преп. Иларион Нови] ученик Григорија 
Декаполита и подражатељ живота Илариона Великога, чије је и име 
узео (ОП, 401).

подушје с црквена служба за умрлога. – Теодосије нареди, да се 
Василију држе помени и подушја: трећина, деветина и четрдесетница, 
како је обичај над мртвима (ОП, 60). Господе, је ли ово радост или жа-
лост? Свадба или подушје? (Свеч., 149).

пожртвовање с спремност на жртву, пожртвованост. – Из 
љубави проистиче узајамна послушност, узајамна помоћ, узајамна 
милост, кротост, смерност, доброта, добра воља, пожртвовање (ОП, 
707).

пожуда ж жеља за полним здруживањем, похота. – Духовна 
љубав и јесте права љубав, једина достојна тог имена, док је такозвана 
телесна љубав пожуда и страст (ЈЧ, 149).

познање с арх. знање, спознаја. – Преп. Теодор Освештани … 
као младић дошао [је] до познања праве вере, крстио се, и … добегао 
… у манастир тајно од својих родитеља (ОП, 347). Какав је најбржи 
пут познања Бога, браћо? Несумњиво кроз Христа Исуса Господа на-
шег (ОП, 506). Не сачињава узвишену и свету љубав само познање. Уз 
познање треба да дође и поштовање (ИГИС, 136).

поиздаље и поиздаље, поиздаље и поиздаље прил. са веће уда-
љености. – Сатана га [Исуса Христа] је поиздаље посматрао, сав узне-
мирен и устрашен (ЈЧ, 138).

појамни, -а, -о и појамни, -а, -о [„појмни“] који се односи на 
појам, на знање о нечему, сазнатљив. – Тамно постаје светло, и далеко 
блиско, и непојмно појмно (Дух. сав., 113).

појеванђелски, -а, -о који временски долази после догађаја опи-
саних у јеванђељима. – Кроз сваку реч јеванђелску светли по један зрак 
из онога духовнога света, да и не говоримо о чудесним догађајима, и 
јеванђелским и појеванђелским (РДС, 137).

покадити, покадим свр. испустити мало дима од запаљеног када, 
мало окадити. – Судија постави пред њега [Тивуртија] жар говорећи му 
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… или да баци тамјан и покади идолима или да сам стане бос на жар 
(ОП, 930).

покајан, -јна, -јно који се покајао, који је изразио кајање. – Кад 
нам милостиви Опроститељ дугова даје право да дуг једног човека сма-
трамо општим дугом, ми осећамо и дужност да сви као једно братство 
примимо дуг (или грех) једнога немоћнога или покајнога брата на себе 
као свој дуг (или грех) (ОН, 122).

покајање с спознаја сопственог греха уз кајање. – Сава сазва 
све епископе и упозори их: „Молим вас да држите заувек све што сте 
видели и чули од мене, то јест да пазите на своје личне животе, прво 
покајањем и јачањем вере по законима Господа нашег Исуса Христа, 
а затим да учите народ поверен вашој бризи“ (ЖСС, 122). Фарисеји су 
Га одрицали са злобом непокајаном, а Петар Га се одрекао са стидом, 
и опет Га признао с покајањем (ОП, 571). Зна народ наш за потребу 
покајања и епитимије (Есеји, 146). Покајање одговара крштењу водом. 
То је само почетак, или услов новог живота, но то није још нови жи-
вот (ИХ, 89). Ипак не може бити опроштен грех само покајањем без 
крштења (ВС, 44).

покајати се, -јем се свр. признати свој грех, сагрешење кајући се 
због учињеног преступа, грешке и сл. – Господ зна да прослави покајане 
грешнице (ОП, 236). Буди пажљив, да не спомињеш злурадо грехе 
покајаног грешника, него принеси благодарност Богу и диви се, како 
се од таме направила светлост (ОП, 544). Покај се пре него што смрт 
затвори врата твога живота и отвори врата Суда (ОП, 603). Само су 
покајани грешници материјал за стварање новога света (ИХ, 91).

покајник м онај који се покајао или се каје због почињене грешке, 
сагрешења. – Десет година потом проведе Јаков као покајник живећи у 
једноме гробу (ОП, 161). Ако си узео на се улогу да изобличиш греш-
ника, чувај се добро, да не изобличиш и покајника (ОП, 547). Неки од 
Немањића грешили су као људи по људској слабости, али су се кајали 
за грехе и умирали су као покајници (Теод., 77).

покајница ж 1. жена која се покајала због неког сагрешења. – 
Преп. муч. Евдокија [била је] … најпре велика развратница, а потом 
покајница, испосница и најзад мученица (ОП, 153). Ова покајница 
[преп. Пелагија] са сузама мољаше архијереја Христова. И он је крсти 
(ОП, 736). 2. (у служби атрибутива у споју с именицом „црква“) која је 
настала као израз покајања. – „Ал читати проштајницу нећу | Јер ти с 
неће брзо опростити | Док не будеш саградио цркву | Саградио цркву 
покајницу“ (Дух. лира, 122).



366 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

покајнички, -а, -о који се односи на покајнике, на оне који се кају 
за почињене грехе. – Наш Богомољачки покрет јесте на првом месту 
покајнички покрет (Диван, 9).

поклоник, -а и поклоник, -ика м верник који посећује реликвије и 
света места, ходочасник. – Народ Никеје живо га се сећао када им је, 
као нови архиепископ, делио поклоне и благослов, а сада је желео да 
прими благослов од њега као поклоника (ЖСС, 111).

поклоњење с исказивање поштовања (према светињама). – 
Путоваху по Светој Земљи два племића цариградска, Галвије и Кандид, 
ради поклоњења тамошњим светињама (ОП, 467).

покојити се, покојим се несвр. почивати у покоју, миру. – У Риму 
постоји црква његовог имена [св. муч. Панкратија], и у тој цркви покоје 
се свете мошти његове (ОП, 337).

поколење с сви људи неког доба, нараштај, генерација. – Наше 
је поколење много преживело. Не због дуговечности, већ због великих 
брига (Д. Срб., 19).

покров м платно којим се покрије тело мртваца у сандуку, плаш-
таница. – По прастаром обичају, свештеник који обави опело, прекрије 
тело белим покровом (ЖСС, 41).

покровитељка ж цркв. заштитница којој се посвећује Божји храм 
(црква, манастир) (обично о Богородици). – Славим и хвалим Бога, се-
стре моје, што сте се опет и данас причестиле. Нека вам је на живот … 
на здравље душе и тела, и на вечно спасење у Царству небесном, у бли-
зини пречисте и преблагословене Матере Божје, благе покровитељке 
наше свете обитељи (Игум., 51).

покропити, покропим свр. попрскати ситним капљицама, по-
шкропити све редом. – фиг. Ти што нечујно ходиш по цветним пољима 
… покропи и поље моје душе својом благодаћу (МНЈ, 49).

полацманити се, -им се свр. постати лацманином, примити туђе 
навике и обичаје, одродити се, отуђити се. – Нова србска аристократија, 
такозвана интелигенција, постала је очарана Европом као добром, по-
лацманила се, и свом душом се оделила од свога народа … премда је 
фарисејски гатала о народу и о народним правима (Теод., 82).

полезан, -зна, -зно (рус. полезный) значајан, користан. – Кажи 
нама слово полезное! (ОП, 400).

ползовати, -ујем несвр. сткњ. бити од користи, користити. – Свом 
народу нико ползовати неће, | Ко се од закона Божијег окреће (ОП, 603).

полнота ж (рус. полнота) заст. пуноћа, потпуност. – У Првоме рату 
поднесмо страхоте … | Ал’ рекосмо „браћа!“ И све опростисмо. | Но то 
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беше само предговор у грозоти | Што с’ у Другом рату јави у полноти 
(Дух. лира, 132).

положивши, -а, -е који је положио живот, који је страдао. – 
Велика је бројка Седамсто Тисућа | За Твог Сина, Дјево, живот поло-
живших (Дух. Лира, 136).

полумесец м фиг. муслимански свет. – Срби су били на великим 
искушењима под притисцима да напусте своју хришћанску веру и при-
ме веру полумесеца (Д. Срб., 96).

полус м (лат. polus; грч. πόλος) пол. – Оно што је било и оно што ће 
бити – то су два сјајна полуса, који су у таму садашњице … бацали по 
неки бледи зрак (ОЗЉ, 40).

полусвет, -а, -о који је прожет нечим помало светим, узвишеним, 
праведним. – Све полусвете и несвете освете морају се жртвовати светој 
освети (РЊ, 191).

получити, получим свр. (рус. получить) добити, примити. – 
Многи болесници долазе или бивају донесени, да ту над моштима 
светитељевим кроз веру и молитву получе исцељење (ОП, 438).

помазаник, -ика м онај који је помазан (о Исусу Христу). – Христос 
значи П омазаник (Цар, Свештеник, Пророк) (ВС, 20).

помељар, -ара м онај који довезе или донесе жито у млин и чека 
док му се самеље. – Како, Бељо, разговараш с помељарима у овој ларми 
од камења? (Свеч., 38).

помен м задушнице за успомену на покојника после сахране или 
на дан његове смрти; помињање покојника у молитвама за умрле. – 
Теодосије нареди, да се Василију држе помени и подушја: трећина, 
деветина и четрдесетница, како је обичај над мртвима (ОП, 60). У 
православној Цркви помен у молитвама за умрле држи се као апостолска 
традиција забележена у прастарој литургији св. Јакова (Есеји, 92).

помесан, -сна, -сно који чини заједницу састављену од више 
територијалних јединица, подручја, властан. – Свето предање обухвата 
… правила неколико помесних синода или сабора (ВС, 15).

пометња ж збрка, метеж. – Због људске охолости, сујете и 
самовоље Бог је пустио пометњу, да људи не разумеју један другога 
(Номолог., 269).

помиловање с опроштај. – Св. Исаија говорио је … [како човек 
треба] да буде испуњен милошћу према свима, и да плаче пред Богом 
молећи се за помоћ и помиловање (ОП, 471).

помишленије с сткњ. помисао. – Три су врсте греха: грех словом, 
грех делом, грех помишленијем (ОБЉ, 31).
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помјанути, помјанем свр. (рус. помянуть) поменути, споменути 
некога. – Помјани мја, Боже и Господе, | Помјани мја у царству Твојему! 
(ОП, 144).

помолити се, помолим се [„помолимсја“] свр. изрећи, извршити 
молитву. – Покажите љубав према нама молитвом за спасење наше. – 
Господу помолимсја. – Господи помилуј – помилуј, помилуј, помилуј, 
помилуј, помилуј – Господи помилуј (Дух. лира, 152).

помраченост, -ости ж у изр. ~ ума губитак способности здравог 
расуђивања. – Од греха се рађа страх, и збуњеност, и немоћ, и 
раслабљеност и помраченост ума (ОП, 753).

помрчати, помрча свр. помрачити се (о Сунцу). – Сунце ће 
помрчати од страха, побледеће месец у дрхату (Јев., 151). Издахну 
Господ Христос на крсту, и сунце помрча, и би тама и у Мисиру 3 сата 
(ОП, 722).

понајвернији, -а, -е у појачаном суперлативном значењу: нај вер-
нији. – В. пример под понајмудрији.

понајмудрији, -а, -е у појачаном суперлативном значењу: 
најмудрији. – Засја круна слуге Божијега, | По мудрости понајмудријега 
| А по сили понајсилнијега, | Још по вери понајвернијега (ОП, 839).

понајсилнији, -а, -е у појачаном суперлативном значењу: 
најсилнији. – В. пример под понајму дрији.

понедељак, -ељка м цркв. први дан у седмици, посвећен светим 
анђелима Божјим. – Зашто је наша црква посветила понедељак 
светим анђелима? Зато, што ми почињемо наш рад у понедељак …; и 
у почетку Бог је ст ворио небо и земљу, небо, што значи невидљива, 
виша интелигентна бића или анђеле (Есеји, 80). Понедељак је посвећен 
светим анђелима (ВС, 77).

понижење с снисходљивост, покорност (пред Господом). – Што 
год је ниже смерно понижење наше пред Господом Исусом, то се 
драговољније Он спушта у нас, натапа нас Својом животворношћу и 
испуњава нас као сасуд Свој пуноћом својом бесмртном (ОП, 874).

понизан, -зна, -зно покоран, послушан, попустљив. – Будите 
понизни и кротки, да бисте се удостојили најлепшег дара – љубави 
Божје (Есеји, 63).

понизити се, понизим се свр. (вољи Божјој) приклонити се. – Да 
се понизимо и покоримо вољи Божјој – то је цена, коју Он тражи (ОП, 
250).

поочим м човек који је усвојио туђе дете или који је прихватио 
чију жељу да му буде као отац (у односу на усвојеника, усвојеницу). – 
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У Назарету је био дом и радионица његовог поочима Јосифа, где је он 
могао бити као у своме дому, поред своје Мајке (ЈЧ, 125).

попатосати се, -ошем се свр. добити патос, прекрити се патосом 
по површини. – И гле, намах попатоса се цело језеро свим могућим 
минералима, за које би речено Врану, да су то минерали (Свеч., 20).

попечење с сткњ. брига, скрб, старање. – Велико попечење имаше 
[св. Лав] око болних и сиротих (ОП, 128).

попечитељ м заст. лице коме је званично поверена брига о некоме 
или нечему, надзорни орган, старатељ. – Дужан сам да кажем истину 
о српским богомољцима још и зато што сам био одређен од Светог 
архијерејског сабора за руководитеља и попечитеља овог покрета 
(Диван, 6).

попирати, -рем несвр. потискивати, одбацивати. – У десној руци 
држи копље, којим попире Луцифера, сатану (ОП, 822). Веру благоче-
стиву утврђиваху [свети јерарси] и јереси попираху (ОП, 960).

попразништво [„попразниство“] с оно што следи после празника, 
а у вези је с тим празником. – У црквеној служби овај Господњи празник 
[Обрезање Господа Исуса Христа] нема ни предпразниства ни попразни-
ства (ОП, 9).

поразбојничити се, -им се свр. постати разбојник, приклонити се 
разбојништву, анархији. – Када се јавио на земљи међу поразбојниченом 
децом Божјом … нису [га] признавали за свога (НБПГ, 28).

порок м грех, поквареност. – Опет по Златоусту говорим: 
„Добродетељ је нешто природно у човеку, док је порок нешто непри-
родно и лажно“ (ОП, 360).

порочан, -чна, -чно који је склон пороку, греху. – Ја порочан – [како 
да говорим] о Њој непорочној? (Бес., 43).

поругање и поругање с срамота. – На тргу беше прикупио 
хришћанске монахиње, девојке и часне жене, и раздаваше их нај-
бестиднијим развратницима на поругање (ОП, 239).

порфира ж (грч. πορφύρα) д уга гримизна свечана хаљина. – Тад ће 
Сунце Правде, што никад не трне, | Црквом ка’ порфиром Себе да огрне 
(ОП, 141). Беше обучена [Пресвета Богородица] у златокрасну порфиру 
и сва блисташе у неисказаном сјају, окружена апостолима (ОП, 716).

посведневни, -а, -о заст. који се збива сваки дан, свакодневни, 
свакидашњи. – Његош је посведневни празник, јер његово посведневно 
настројење духа и срца јесте празничко (РЊ, 163). Јасно [је] из 
посведневног опита, да је слобода нераздвојни пратилац ума (ОП, 478).
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посведневно прил. заст. сваки дан. – О кад бисмо ми улагали онолики 
труд око умивања себе од греха колико труда улажемо посведневно око 
умивања лица свога! (ОП, 25).

посвенедељни, -а, -о заст. који се односи на сваку недељу. – Удубите 
се у смисао тих посвенедељних песама, и срца ће се ваша испунити 
животом и радошћу (Игум., 64).

посветити се, посвети се свр. постати свет. – Међу безбројним 
светитељима хришћанским не помиње се ниједан, коме је раскошно 
одело помогло да се посвети (ОП, 500).

посејати, -јем [„посијати“] свр. 1. бацити, посути семе у земљу 
да никне. – фиг. О Јосифе храбри и благообразни …| Нек те слави 
чесно земља Британија, | Ти јој први семе спасења посија (ОП, 549). 2. 
разасути, посути уопште. – Авимелех потом поби Сихемљане, раскопа 
им град, и посија со по њему (ОП, 550).

посетилац, -иоца м онај који чини посету (о Богу). – Бог Посетилац 
дошао [је] као шума, која се непрестано сече и непрестано стоји као не-
сечена (НБПГ, 38).

посинаштво с цркв. призив синова и кћери уз Бога, прихватање 
Бога. – Син  Божји … учини да примимо посинаштво, и да духом 
Божјим ословљавамо Бога: Авва Оче! (ОП, 169). Христос је објавио 
посинаштво. То јест, Он је отворио упис у синове и кћери Божје за све 
оне који то желе (Теод., 85).

посланица и посланица ж апостолско писмо у Новом завету. 
– Управо смиреномудрије одговара тачно грчкој речи, коју је апостол 
и употребио у својој посланици (ОП, 495). Тако како сад живе 
богопротивници и богоборци живљаху сви људи пре Христовог доласка, 
па и они којима апостол пише посланицу (ОП, 820).

последоватељ м (рус. последователь) онај који се угледа на некога 
или нешто, испунитељ. – Последоватељи закона Божјег … отићи [ће] 
одмах у блаженство (РЊ, 105)

последовати, -дујем несвр. (рус. последовать) (некоме, нечему) 
угле дати се, по дра жавати, следовати. – Свети Јевтимије… напусти 
манастир и скрије се у пустињи: његовом примеру последују сви 
знатнији монаси (ОП, 55). Последоваше [св. апостол Аристовул] 
апостолу Павлу, који га и помиње у посланици Римљанима (16, 10) (ОП, 
192). Узмимо драговољно крст свој и последујмо Господу (Омил., 326).

посленик, -а и посленик, -ика м онај који се бави неким радом, 
послом, радник. – Кад и они [људи] знају снабдевати своје посленике са 
оним што им треба, тим пре зна Бог снабдети Своје са оним што овима 
треба (Омил., 97).



371V. Речник

послушаније с сткњ. задатак, обавеза. – Сава … се радовао што је 
запазио његово [Арсенијево] нагло духовно напредовање, како у знању, 
тако и у извршавању свих манастирских претешких послушанија (ЖСС, 
120). Неки старац монах имао је послушаније у винограду на пола сата 
далеко од манастира (ОП, 744).

послушање с цркв. послушност, покорност. – Морална чистота, 
послушање, лично сиромаштво, молитвеност и братска љубав били су 
основни услови [живота на Светој Гори] (ЖСС, 22). Постом, бдењем и 
послушањем укроти и исуши тело своје (ОП, 169). Нико не бива добар 
старешина, ако није прошао школу послушања (РДС, 138).

послушник, -а и послушник, -ика м цркв. приправни степен 
пре ступања у монашки ред. – Дошао однекуд на Синајску гору као 
шеснаестогодишњи дечко и ту остао, најпре као послушник, потом као 
отшелник (ОП, 229).

послушност и послушност, -ости ж врлина онога који је послу-
шан. – Кроз велико стрпљење стече две основне добродетељи: смер-
ност и послушност (ОП, 238).

посмотрити, посмотрим свр. (рус. посмотреть) погледати, уочити; 
размотрити. – Посмотрите само мало изближе ово магично „цветно 
лоно“, овај „вечити Мај“ (РЊ, 48). Посмотрите, пажљиво, и видећете, 
да су дела свих безбожника трула и мрска (ОП, 742).

посник м испосник, верник. – Небесна Србија Србија је рајска, …| 
Ту чете посника и светаца благих | И много и много сродника нам дра-
гих (Теод., 91).

пост, поста м цркв. уздржавање од мрсне хране у дане које црква 
прописује својим верницима. – Велика је ствар пост, но љубав је још 
већа (ОП, 71). Никада не нарушавај пост у среду и петак. Тај пост је 
Црквом заповеђен и добро образложен (ОП, 400). Где је пост, ту мора 
бити и милост (ОЗЉ, 82). 

Изр. часни пост пост пред Васкрс. – Прве недеље Часног Поста он 
се удаљавао у пустињу, и тамо остајао у молчанију и богомислију до 
пред Ускрс (ОП, 54). Преп. Герасим … уз часни пост није јео ништа 
осим што се причешћивао (ОП, 161).

постајући, -а, -е који постаје, који настаје. – Онога дана, када 
је … Савле … јурио за Дамаск … решена је будућност младога, тек 
постајућег Хришћанства (Јев., 134).

постарији, -а, -е прилично старији, који је у годинама. – Што је 
Растко више растао, све је више био вољен не само од својих постаријих 
родитеља, већ од све уже родбине и целе државе (ЖСС, 10).
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постити, -им несвр. држати пост, не мрсити. – Човеку који поч-
не искрено се молити Богу и постити, са стрпљењем и надом, демону 
постаје тесно, претесно (ОП, 132). Он [Христос] је постио 40 дана и 40 
ноћи (ЈЧ, 138).

постојанство с постојање, присуство. – Нем и немушт осећам 
се, Раскоши моја, кад хоћу да изразим постојанство Твоје, и сву пуноћу 
Твоју (МНЈ, 53).

пострићи се, -ижем се свр. примити постриг, постати монах. – 
Сазида [манастир] … у самоме Риму у част апостола Андреје, у коме се 
и он постриже (ОП, 182). Св. Андреј, архиеп. Критски … постриже се у 
лаври св. Саве Освештаног (ОП, 473).

потаванити се, -им се свр. покр. добити нешто по горњој површи-
ни, прекрити се. – Визија … се потавани са новим људским главама, од 
којих многе Вран познаваше (Свеч., 20).

потклонити, потклоним свр. приклонити, спустити. – „Сама же-
лим обручити се с Њиме у духовни брак и потклонити главу моју под 
Његов благи и лаки јарам“ (ОП, 365).

поткупити, поткупим свр. придобити, подмитити. – Православни 
Оци Цркве никад се нису дали ни поткупити, ни застрашити (ОП, 32).

поткупљив, -а, -о који се може поткупити, подмитити, под ми-
тљив. – Бити поткупљив, значи не бити хришћанин (ОП, 32).

поткупљивање с гл. им. од поткупљивати. – Поткупљивање у 
стварима вере равна се Јудином издајству Христа за новац (ОП, 32).

поткупљивати, поткупљујем несвр. придобијати, подмићивати. – 
В. пример под поткупљивање.

потоп м велика поплава, поводањ. – Када Ноје прорече људима 
Потоп, људи му не повероваше (ЈЧ, 144). Потоп се догодио по свесној и 
словесној заповести Божјој (Номолог., 267).

потребит, -а, -о који има потребу за нечим (нпр. за храном, 
преживљавањем и сл.). – Радост имућних [била је] у помагању потре-
битих (СС, 33).

потребовати, -бујем несвр. захтевати, тражити. – Човекољубива 
воља Божија и човекомрзна воља сатанска нису потребовале промене. 
Он је дошао ради тријумфа човекољубиве воље Божије и пораза воље 
сатанске (Жет. Госп., 24).

потура ж заст. најситнији новац, пара, новчић. – Када дате и цео 
свој живот за виђење Њега, дали сте једва једну потуру (МНЈ, 67).

потурица м (у мн. ж) онај који је примио турску веру, потурчењак. 
– Многи од хришћана из страха беху се одрекли Христа и примили 
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Мухамедову веру. Св. Јован имаше своју радњу баш међу оваквим по-
турицама (ОП, 277).

поучење с поучни савет, поука. – Писао је [преп. Исаија Отшелник] 
многа поучења за монахе и отшелнике (ОП, 470).

похот ж в. похота. – Први зајмодавац јесте телесна похот, која 
ме мучаше од младости; други среброљубље, а трећи трбух (ОП, 342). 
Издржа [преп. Дије] дуготрајну и трудну борбу са ђаволом и похоти 
телесном (ОП, 516). Смрад тела означава смрад душе од блудне похо-
ти (ОП, 579). Кога је овде распаљивала срамна похот сладострашћа и 
прељубочинства, тај ће заједно са сатаном вечно горети у геени (Јев., 
155). Изазивајући похот телесних потпојасних органа створених од 
Бога на добро – он је успео да упропасти безбројне људе и жене (ЈЧ, 
138).  Ко похот назива љубављу, греши се о љубав (Кас., 64).

похота ж груба, путена, чулна страст. – Иако се уздржавао од 
сваке физичке похоте, на другима је посматрао њихово разарајуће 
дејство (ЖСС, 16). Седамнаест година проведох у пустињи овој борећи 
се са мојим безумним похотама (ОП, 237).

похотан, -тна, -тно захваћен похотом, који изражава похоту. – 
Запрегнемо ли ум наш, онда у његовој тескоби не могу наћи места по-
хотне мисли (ОП, 51).

похотљив, -а, -о пун путених жеља. – Дете није среброљубиво; 
дете није похотљиво; дете није славољубиво (ОП, 79).

почва ж (рус. почва) ваздушни омотач око Земље, атмосфера. – 
Хладна почва, и хладна магла између вас и сунца вашег, гомилају снег 
на снег, и лед на лед (МНЈ, 93).

почетак, -тка м полазна тачка, исходиште. – Господ Исус је 
почетак стварања, почетак обнављања, почетак спасавања, почетак 
васкрсења и славе бесмртне (ОП, 74).

почивши, -а, -е који је починуо, који се упокојио, покојан. – 
Царица му [Сави] је причала како је њен почивши отац Теодор имао 
високо мишљење о њему (ЖСС, 111). Почившег оца Страхиње и оца 
Антонија … милостиви [Бог] нека их прости и дарује им вечни живот 
међу праведницима (Дух. сав., 161). Штампарију овој централи пода-
рио је Михајло Пупин, сада почивши (Диван, 6).

пошиљати, -љем несвр. слати некоме нешто. – Бог пошиљаше ан-
геле Своје у тамницу, те је храбраху и ране јој исцељиваху, тако да се 
Татијана свако јутро јављаше пред мучитељима потпуно здрава (ОП, 33).

пошкропити, пошкропим свр. шкропећи полити, поквасити 
капљицама, попрскати. – Сава се наднесе над њим, помоли се Богу и 
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пошкропи га освећеном водицом. Болест брзо нестаде и Стефан устаде 
(ЖСС, 85).

поштење с честитост, правдољубље. – Пример искрености и 
поштења … [је] Варнава (СС, 31). Нека нам школа буде с вером, поли-
тика с поштењем, војска с родољубљем, држава с Божјим благословом 
(ОБЉ, 155).

правда ж 1. стање праведности. – Господ Исус… је светлост прав-
де, јер је показао јачину правде и немоћ неправде (ОП, 56). 2. исти на. 
– Деси  ли се пак да се душа твоја устреми у одбрану правде, остављене 
од свију, мршаве и исмејане – тиме си се ти приволео царству небеско-
ме (ОЗЉ, 112). Нико не може о Господу правду рећи, ко Га само очима 
цени (ОП, 173).

Изр. бити гладан и жедан правде: Бити гладан и жедан правде значи 
бити гладан и жедан Бога (Јев., 78).

правдољубив, -а, -о који воли, који брани правду. – Милостив, 
исти нит, правдољубив, он [св. Николај Чудотворац] је ходио међу 
људима као ангел Божји (ОП, 898).

правдољубље с врлина онога који је правдољубив, који љуби прав-
ду, истину. – Добар си Србин ако имаш … праводољубље Марково 
(ОБЉ, 115).

праведник м онај који живи према Божјим начелима. – Ангелима 
су слични праведници (ОП, 63).

правоверан и правоверан, -рна, -рно а. који држи до праве, 
истин ске вере. – Правоверни краљ [Стефан] радовао се [величанстве-
ности Жиче] као никада пре (ЖСС, 93). б. (у им. служби, м) припад-
ник, следбеник праве вере. – Примером и речима божанским утврдио [је 
свешт. муч. Фока] правоверне у вери (ОП, 691). Огњем су спаљивали 
иконе а мачем су секли правоверне (Омил., 308).

правозаступник м онај који заступа некога у правним пословима 
и односима. – Као правозаступник [св. Јован ІІІ Схоластик] рукополо-
жио се за свештеника, по том постао патријарх (ОП, 131).

правомисаон, -а, -о који има чисте мисли. – Сви [знаци] бљеште 
као звезде по небеском своду свакоме ко има благо срце и правомисаон 
ум (ОП, 148).

правопутни, -а, -о који се односи на оне који иду правим путем, 
праведан, исправан. – У самоћи, која је тешка кривоумним и кривопут-
ним као страшни суд, насилници и трчилаже признају, да у колико још 
свет постоји, постоји једино због праведника – због правоумних и пра-
вопутних (МНЈ, 128).
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православље и православље с православно хришћанство. – 
Сава не хтеде да подражава мешани стил Студенице, задужбине сво-
га оца, већ је желео да у Жичи покаже најчистији византијски стил, 
као савршени израз Православља (ЖСС, 88). Православље представља 
пуноћу вере … Оно је пажљиво према спољашњим прописима вере, 
као човек кад иде између лонаца па чува да их не разбије (ОП, 82). 
Јеретици су се одувек служили ниским средствима и ниским особама 
у подривању Православља (ОП, 124). У време цара Валента би велико 
гоњење на Православље од стране аријана, које и сам цар помагаше 
(ОП, 382). Богоносни краљ словенски [Милутин] устао је одлучно и с 
Божјом помоћи спасао Православље не само у својој земљи него у сви-
ма земљама балканским (ОП, 799).

православност, -ости ж православна вера, православље. – Сматрам 
за дужност … да кажем ново ј генерацији српској ко су били и шта јесу 
српски богомољци. Да разбијем маглу сумње односно православности 
и црквености Богомољачког покрета (Диван, 5).

правота ж правда, истина. – Ако хоћемо да се геене избавимо и 
царство задобијемо, треба да смо украшени од обе стране: и правотом 
догмата и чесношћу живота (ОП, 40). Правота пред Тобом испуњава 
срце радошћу. Правота пред људима испуњава срце тугом (МНЈ, 109).

правоуман и правоуман, -мна, -мно који правилно умује, мисли. – 
У колико још свет постоји, постоји једино због праведника – због право-
умних и правопутних (МНЈ, 128).

правца ж нераспр. правда. – Топови су немоћнији од овога мртвога 
праха онда кад неправду бране а правцу нападају (ОЗЉ, 45).

прадед и прадед [„прађед“] м праотац, предак. – Када је овај град 
[Крагујевац], био престоница српске сељачке кнежевине, прађедови 
ваши били су запослени претешким послом око чувања оног малог ос-
трва слободе (Бес., 98).

празнословити, -ословим несвр. празно, испразно словити, гово-
рити. – Сабирају се [људи] у гостима, седе и празнослове (ОП, 386).

празнословље с празно говорење, блебетање. – Избегаваше [св. 
Евдоким] сујетне забаве и празнословље (ОП, 548).

праизвор м први, првобитни извор, прапочетак. – Потоци жубо-
ре коритима чистим | И дебеле реке издисају пару, | Зачуђени себи са 
питањем истим | О свом праизвору, о свом господару (Дух. лира, 56). 
Мисао о мраву … кружи у његовој памети … док најзад не достигне 
границе сваке мисли … о Богу, као праизвору лепоте (РЊ, 194).
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праискони, -а, -о заст. који је био, постојао у првом почетку, у 
корену, у основи, праисконски. – Тај немир створила је машта учених 
западњака … Машта им је поништила сва решења, којим су живели у 
миру преци њихови, и сва праискона питања отворила поново као раш-
чешане ране (ИЗ, 21).

праколевка ж прадомовина. – Два вечита ривала … оба рођени 
под врелим сунцем људске праколевке … они су се борили у својој 
жаркој постојбини и тамо на гробницама људским засновали своје цар-
ство (РЊ, 153).

праобраз м онај који некоме претходи, претеча. – Јов се сматра 
узором трпељивог подношења сваког страдања, које Бог на нас шаље, 
и праобразом страдајућег Господа Исуса (ОП, 323). Исус Христос … је 
прототип светитеља, као што је Он и праобраз човека (ОП, 459). Права 
и пуна личност човекова не може се замислити без Бога, свога праобра-
за, и без сталне везе с Богом (Зем. нед., 27).

праотац, праоца м 1. (у мн.) први свети оци. – Још је Господ об-
резан и зато што је хтео да испуни сав закон, који је Он сам дао кроз 
пророке и праоце (ОП, 9). Господ уста кад праоце ослободи ада, | И 
ти уста кад за цркву слобода завлада (ОП, 131). 2. предак отаца, онај 
који је поставио почетак нечему (о Авраму). – А праотац Аврам, мада 
рођен под грехом, изван Раја, као праведник Божји примио би одговор 
Спаситељев као истинит (ЈЧ, 108).

прапрамајка ж далек женски предак. – фиг. Кад мука дође духу, 
замените алгебарске количине надалгебарским, па кад и од ових дође 
мука духу, упознајте се са пра-прамајком надалгебре (Свеч., 151).

прародитељи м (у мн.) библ. први људи, Адам и Ева. – Из библијске 
приче следује … да је пад човека из блаженства у неблаженство следо-
вао греху, гажењу једне заповести Божје од стране прародитеља људског 
рода (РЊ, 87).

прасуштина ж прапочетак (о Господу). – Сви зидари неба и 
земље, од премоћних серафима до владатеља и најмањег грумена пра-
шине, причају исту истоветну причу о Њему, прасуштини својој и пра-
извору своме (МНЈ, 37).

прах м смртно тело. – Да тај велики дух [Његошев] није наджи-
вео свој прах, зар би неко од нас нашао разлога да с почашћу прилази 
овоме праху (ОЗЉ, 45).

праштати, праштам несвр. ослобађати кога кривице. – Ако пра-
шташ људима, познаћеш како Бог прашта теби (ОП, 58). Бог не прашта 
никад ономе, ко је самом себи опростио (ИГИС, 5).
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првашњи, -а, -е пређашњи, ранији. – Крстио [је преп. Агапије] 
своје првашње господаре и био им духовник (ОП, 155).

првенац, -енца м прворођени, први син, прворођенац. – Господ 
Исус је Првенац као творац новога царства, као Нови Адам (Омил., 19).

првовесник м онај који први преноси вест о нечему. – Служила 
Господу [св. Саломија мироносица] за време Његовог земаљског живо-
та и удостојила се бити међу првовесницима васкрсења Његовог (ОП, 
556).

првојерарх, -а и првојерарх, -арха м онај који је први међу је-
рарсима, поглавар. – Два првојерарха су дуго и срдачно разговарали, 
жељни да сазнају што више о цркви и народу (ЖСС, 125).

првопрестолник м фиг. онај који је први на престолу, који заузи-
ма прво место у поретку. – Смиривај се пред стопама матере цркве; 
приклањај главу пред њеним првопрестолницима, да би те Цар царева, 
видећи твоје усрђе, обдарио благом, какво никад на срце човеку не дође 
(ОП, 79).

првосветлећи, -а, -е који први засветли, засија (о Сунцу). – фиг. 
Овај је луч несоздани, што се рађа но не одсеца од првосветлећег Сунца 
(ОП, 199).

првосвештеник м први међу свештеницима (по старини и по зна-
чају). – Ослобођен својих блиставих архиепископских одежди, које је 
волео само да би се истакла величина првосвештеника Христовог, а не 
његова лична, обучен у просту мантију обичног монаха, он паде ничице 
пред Господа (ЖСС, 98). Христос … [је] први Првосвештеник (ВС, 46). 
Кад је првосвештеник гледао у завесу, он је духом гледао оно што је иза 
завесе, тј. светињу над светињама (Дух. сав., 133).

преблагословен, -а, -о (у споју с именима: „Господ“, „Матера 
Божја“ и сл.) благословен у највишем степену. – О Господе преблаго-
словени, Исусе Сине Бога живога и једини Спасе наш, избави нас од 
немоћи грешничкога ума и злобности грешничкога срца (ОП, 672). 
Славим и хвалим Бога, сестре моје, што сте се опет и данас причестиле. 
Нека вам је на живот … на здравље душе и тела, и на вечно спасење 
у Царству небесном, у близини пречисте и преблагословене Матере 
Божје, благе покровитељке наше свете обитељи (Игум., 51). Хиљадуоку 
обазривост налаже наша Св. Црква својим члановима када желе, да 
мисле и говоре о преблагословеној Богомајци (Бес., 43).

превасходити, -васходим несвр. претицати кога у врлинама, 
карактеру и сл. – Својом мудрошћу и подвигом … трпељивошћу и 
благодушношћу превасходио је Стефан не само све монахе у манастиру 
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него и сав Цариград (ОП, 829). Ми се данас сећамо и кнегиње Љубице, 
која је многим врлинама превасходила свога великог мужа а и у ратном 
јунаштву није му уступала (Бес., 92).

превасходство с преимућство, предност. – Какво то превасход-
ство имају деца над одраслим? Имају три превасходства: у вери, у по-
слушности и у незлобивости (ОП, 79).

превечан, -чна, -чно (уз појам „Бог“) који вечно траје. – Нека 
се спусти небо и придигне земља, кад отвара уста своја Ум превечни, 
рођен у пећини душе моје од Духа Светога и Пречисте Девојке (МНЈ, 
83). Телесни храм бићеш Духа Пресветога, | Мајком ће се звати Слова 
Превечнога (ОП, 654). Превечни Син Божји јавио се у телу, као чедо 
Божје (Дух. сав., 113).

превечност, -ости ж особина онога који је вечан. – Од превечности 
Ти спремаш рођење Сина у девојачкој души (МНЈ, 79).

прегршт ж 1. количина која стане у спојене прсте и у састављене 
дланове са савијеним прстима у облику полулопте. – На Врачару пак 
неколико монаха, клечећи, из даљине посматраху пламен и чекаху да 
узму прегршт светог пепела и однесу натраг у Милешево (ЖСС, 152). 
2. обиље нечега. – Сваки од њих [наше браће Срба из Аустроугарске] 
носио је собом прегршт светог праха са гробова наших царева и јунака 
из давнина (Д. Срб., 131).

предање с (обично у спојевима: Свето ~, ~ Отаца и сл.) истина 
која се преноси, предаје с колена на колено, традиција. – Из којих из-
вора можемо доћи до сазнања о вери или о Божјем откровењу? Из два 
извора: Светог Писма и Светог предања (ВС, 10). Предање Отаца то је 
искуство светитеља у области духовној (ОП, 436).

предворје с широки простор иза главног улаза. – Црква је имала 
дугачак нови средњи део, велики олтар и врло пространо предворје … 
две лепе капелице с обе стране лађе и трећа, врло мала, у торњу, коју је 
Сава касније користио за молитву у самоћи (ЖСС, 88).

предготовити се, -им се свр. заст. бити спреман, приправан, при-
премити се. – Предготовите се за страшни дан одговарања на Суду 
Божјем (ОП, 706).

предикаоница и предикаоница ж цркв. говорница у цркви с које 
свештеници говоре својим верницима, проповедаоница. – Ви сте чули 
где се говори с предикаоница, да Христос чини прекретницу историје 
човечанства (Жет. Госп., 25).

предображавати, -бражавам несвр. наговештавати, најављивати. 
– Старозаветно обрезање предображава новозаветно крштење (ОП, 9). 
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Созерцавам … како то дрво [Мојсијево које метну у воду] предображава 
Крст Христов, којим се горчина живота нашег претвара у сласт (ОП, 
487). Својим тридневним пребивањем у утроби кита св. Јона предобра-
жавао је тридневно пребивање Христа у гробу, а спасењем из утробе 
кита – васкрсење Господа из мртвих (ОП, 691).

представити се, -им се свр. у изр. ~ Господу уснути у Господу, 
упокојити се, умрети. – Представио се [преп. Никифор] мирно Господу 
у XIV столећу (ОП, 319). Беше му [св. апостолу Јовану] преко 100 годи-
на када се представи Господу (ОП, 703).

предстати, -станем свр. в. представити се. – Брините непрестано 
о том … каквим ћете начином благополучно предстати Богу (ОП, 706).

презвитер м (грч. πρεσβύτερος) цркв. свештеник, поп. – Беше Тит 
презвитер и имаше љубав нелицемерну према ђакону Евагрију, као 
брат према брату (ОП, 146). Св. Вукол га [Поликарпа] рукоположи за 
презвитера (ОП, 135).

презвитерски, -а, -о који се односи на презвитера. – Остави кнез 
сву сујету светску и прими чин презвитерски (ОП, 843).

презрен, -а, -о који трпи, подноси презрење, одбачен, прогнан. – 
Никада пре није ни један страни јерарх [у Јерусалиму] био тако дубоко 
урезан у срца презрених и сиромашних (ЖСС, 125).

преизрјадан, -дна, -дно сткњ. предиван, изванредан. – „О брате, 
преизрјадна наследника оставићеш ти!“ И узе за руку архиђакона 
Атанасија, доцније Атанасија Великог (ОП, 396).

преимућство с својство које издваја што у односу на нешто друго 
по вредности, предност, надмоћност. – Атанасије се труђаше свим 
силама, да истакне и утврди истинитост и преимућство хришћанске 
вере над мухамеданском (ОП, 22).

преисподња и преис подња ж цркв. подземни свет, предодређен за 
грешнике, ад, гена; исп. преисподњи. – Прогнајте мисао о злу, монаси, 
да вас она не би низвела у преисподњу зла (Свеч., 119).

преисподњи и преисподњи, -а, -е сткњ. који се налази у преиспод-
њи, који долази из преисподње. – Тела њихова [прехришћанских 
праведника] давно давним беху прах помешан са прахом земаљским, 
а душе њихове чамаху с уздисајем у тами Ада преисподњега (Жет. 
Господ., 10). Небесне војске и пукови преисподњи устрепетаће пред 
немилујућим Судијом, који ће доћи праћен ужасом и смрћу (Јев., 151).

прејемник м (рус. преемник) ученик, следбеник. – Св. Теогност … 
[био је] Грк по пореклу и прејемник св. Петра Кијевског (ОП, 188).
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прекрет м преображај, преокрет. – Врши се прекрет историје. 
Неколико хиљада миља одавде решава се судба целога света (Д. Срб., 82).

прелат, -ата м (лат. praelatus) виши црквени достојанственик у 
Римокатоличкој цркви. – Страдање Максимово за Православље не да 
се описати: истјазаван од кнежева, обмањиван од прелата, пљуван од 
масе народне (ОП, 57).

прелест ж сткњ. обмана, лукавство; замка. – Преп. Лаврентије 
Печерски … изабрао [је драговољно] затворенички живот … опрезно 
чувајући се ђаволске прелести (ОП, 75). Ја сам се стално молио Богу, 
да ми се ништа не јави, да не би случајно пао у прелести и примио 
прерушена ђавола као ангела (РДС, 150).

прелестан, -сна, -сно који наводи на странпутицу, који обмањује, 
лукав (о ђаволу). – Борбу вођаше, псалме појући. | Са сваком силом 
мрачном, прелесном. | Чудесан светац Јоаникије (ОП, 812).

прелестити се, прелестим се свр. очарати се, завести се. – Прелести 
се цар … и паде у монофизитску јерес афтартодокета (ОП, 248).

прелудијум [„прелудиум“] м (лат. praeludium) фиг. увод, почетак, 
припрема, наговештај нечега. – Кад један догађај толико порасте, да 
га сав свет види и осећа, тад се историци враћају на цео онај дотле 
незнатни и мало шумни прелудиум тога великог догађаја (ИГИС, 35).

прељуба ж огрешење о брачну верност; хладноћа према Богу; 
идолопоклонство. – Сава је жестоко осуђивао оне који су своја тела 
прљали незаконитим, неморалним односима ванбрачног живота, 
прељубом и другим прљавим делима (ЖСС, 114). Бог је веран муж 
душе људске. … Његова љубав према души никад не хладни све док 
душа не окрене се од Бога и не учини прељубу (ОП, 322). Кроз цео 
Стари завет идолопоклонство се зове прељубом, браколомством, 
блудом (ВС, 56).

прељубни, -а, -о који се односи на прељубу. – Он се стара 
непрестано да поврати души прељубној изгубљени стид (ОП, 322).

прељубник м онај који је извршио прељубу. – Лопов не дозвољава 
казати себи једне речи; прељубник не одважава се говорити гласно (Јев., 
151).

прељубодејство с чин прељубе, неверство, издаја. – Бог жели, да 
је човек свом љубављу својом везан искључиво само за Њега … Све 
друго је прељубодејство и блуђење (Омил. 189).

прељуботворан, -рна, -рно који се односи на онога који твори, 
чини прељубу. – Прељуботворан је сваки онај ко заборави своју жену 
и пође за туђом, но прељуботворан је и сваки онај ко заборави Бога 
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живога и почне се клањати створеноме свету (Омил., 324). Док Јуда 
издаде свога Учитеља и изгуби своју душу, дотле прељуботворна жена 
својим покајањем задоби Рај (Есеји, 85).

прељуботворац, -рца м онај који твори, чини прељубу. – Исмевали 
су га [Исуса] прељуботворци, али он није марио (КТП, 18).

прељуботворство с особина онога који је прељуботворан. – Под 
прељуботворством пак овде се разумеју сви најтежи грехови, отровни 
и смртоносни, који највише човека одвраћају од следовања за Христом 
(Омил., 324),

прељубочинац, -нца м прељубник. – Онај ко и не чини телом 
прељубу, а чини је мишљу, тај је неизлечив прељубочинац (Свеч., 131). 
Људи су мрачњаци и прељубочинци и убице (ИГИС, 108).

пр ељубочинство с стање онога који чини прељубу. – Кога је овде 
распаљивала срамна похот сладострашћа и прељубочинства, тај ће 
заједно са сатаном вечно горети у геени (Јев., 155).

премилосрдан и премилосрдан, -дна, -дно у највећој мери ми-
лосрдан (о Творцу). – Чух премилосрднога Творца мога (ОП, 726).

премилостив, -а, -о у највећој мери милостив (о Богу). – 
Премилостиви, додај нам силе да … извршујемо [вољу Твоју] кроз све 
дане живота нашег (ОП, 442). Ко ли ће тек моћи набројати све благо-
дати од пребогатог и премилостивог Бога, када он долази својој деци у 
посету? (НБПГ, 37). Бог је савршено свет,  савршено добар … премудар, 
свемогућ, премилостив, свуда присутан, свезнајући и сам себи довољан 
(ВС, 18).

премудар, -дра, -дро одвећ мудар (о Богу). – Он Премудри … хте-
де им [ученицима] пре страдања показати делимично славу Своју бо-
жанску (ОП, 564).

премудрост, -ости ж дубока мудрост својствена Богу. – У првом 
реду [књига Постање] учи нас о Божијем свемогућству и премудрости 
у стварању света Његовом стваралачком Речи (ВС, 11).

преображавање с промена на боље, окретање ка добру. – 
Непрестано стражарење над најскупљим благом својим … непрестано 
дивљење, обнављање, преображавање и васкрсавање – то је спасоносни 
пропис јеванђелски (ОБЉ, 20).

Преображење с библијски догађај када се Исус преобразио и 
постао блистав у божанској слави; празник посвећен том догађају 
који се светкује 6. августа по црквеном, јулијанском, а 19. августа по 
грегоријанском календару. – Тамо где Израиљ победи Сисару | Изволи 
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се тамо и Небесном Цару | На молитве поћи и на ноћна бдења, | Да по-
каже славу Свог Преображења (ОП, 563; 6. 8).

преодолевати, -олевам несвр. надвладавати, побеђивати. – Неки 
нечасни философ Крискент, циник, оптужи га као хришћанина, из зави-
сти што га Јустин преодолеваше у свима препиркама (ОП, 387).

преосвећени, -а, -о цркв. титула и достојанство православног 
епископа. – Са овим ја отварам данашњи наш сабор и добродошли-
цом поздрављам све присутне, а на првом месту преосвећеног владику, 
свештенство, госте из даљине и близине (Диван, 10).

преподобни, -а, -о цркв. који се удаљио од света проводећи живот 
као угодник Божји. – Преподобна мати Сара говорила је, да се милосрђе 
може однеговати (РП, 100).

препостити, -им свр. провести дуго времена у посту. – Све светиње 
оросих сузама …| И препостих дванаест година (Дух. лира, 120).

препрозрачан, -чна, -чно превише јасан, премудар. – Препрозрачан 
је Господ, за то Га лоши не познају (МНЈ, 118).

пресвет, -а, -о 1. врло, изнад свега свет. – Они му одговорише: 
„Никакву враџбину ми нити знамо нити потребујемо, него имамо 
силу Христову, која спасава и нас и свакога ко призива пресвето име 
Христово“ (ОП, 762). 2. (у ж роду: Пресвета) атрибут уз појам мајке 
Божје. – Једанпут се јави Пресвета Богородица двојици слепаца и до-
веде их … пред Своју икону, и ту им обојици поврати вид. Због тога ту 
икону прозваше Одигитрија – Путевођа (ОП, 452). Најважнија су му 
пророчанства [св. пророка Исаије] о ваплоћењу Бога, о зачећу Пресвете 
Деве, о Јовану Претечи, и о многим догађајима из живота Христова 
(ОП, 330). Ја сам муцав, и авај – мутав када хоћу да говорим о Пресветој 
Мајци Божијој (Бес., 43).

пресветаја (рус. пресветая) (прид. у ж роду) атрибут уз именицу 
„Богородица“. – Пресветаја, Богородице, спаси нас (Дух. лира, 39).

пресветли, -а, -о в. пресвет (1). – О кад бисмо добили вољу, да се 
украшавамо врлинама пред Богом и ангелима Божјим пресветлим коли-
ко се украшавамо сујетним и пролазним шаренилом спољашњим! (ОП, 
738). Помози нам, да приберемо душу своју и спремимо се за царство 
Твоје пресветло (ОП, 787).

пресвитер м в. презвитер. – Епископ византијски Тит посвети га 
[Дометија] за пресвитера (ОП, 396).
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преславан, -вна, -вно одвећ славан. – Теодорит свети би 
обезглављен 362. године и пресели се у преславно царство Христа цара 
(ОП, 172).

преследовати, -дујем несвр. (рус. преследовать) онемогућавати не-
кога да нешто оствари, осујећивати. – Многе свете жене, које су хтеле 
побећи од брака и посветити се Богу, биле су преследоване и у томе 
спречаване од својих мужева (ОП, 663).

преслушање с учињен преступ, сагрешење. – Ја за мало неко 
преслушање | У Ад падох и у вечне муке, | Њени греси као смрадно 
море | Све окужи што joj сe приближи (ОП, 154).

пресмикавати се, -икавам се несвр. увијати се, упетљавати се. 
– Замислите, да морате … пресмикавати се као змија међу змијама по 
прашини (НБПГ, 56).

пресмикајушчи, -а, -е сткњ. који се савија, повлачи пред неким. – 
Зашто не учинити и четврто добро: не изобличити неверовање и поква-
реност и пресмикајушче држање људи према злу, према злим дусима и 
греху? (Омил., 159).

престворити, престворим свр. преобразити, променити на боље. 
– Христос Господ није дошао да само поправи свет него да га прество-
ри, да га препороди (Омил., 322).

престоли м мн. цркв. према црквеном предању анђели највишег 
реда уз серафиме и херувиме, који изливају силу правде на престоле 
земаљских судија и владара. – Ти чинови су следећи: шестокрили сера-
фими, многоочити херувими и богоносни престоли, господства, силе и 
власти, начала, архангели и ангели (ОП, 821).

преступник м онај који је извршио преступ, који је сагрешио. – На 
последњем Суду с њима се неће поступати као слепорођенима, него као 
са преступницима који сами себе онаказише, сами себе ослепише (ОП, 
106).

Претеча м Свети Јован Крститељ. – Претеча и Уравнитељ пута 
Господњега прочуствовао је магнетску силу Господа, и од радости по-
здравио га играњем у утроби матере своје (ЈЧ, 128). 

Претечин, -а, -о који припада Претечи. – Због тога што је Јованова 
главна улога у животу одиграна на дан Бого јављења, црква је од старине 
посветила дан по Богојављењу спомену његовом. За овај дан везује је 
још и догађај са руком Претечином (ОП, 22).

претор м (лат. praetor) ист. у Римској републици правосудни маги-
страт, по рангу непосредно испод двојице конзула. – Изведоше из там-
нице [хришћане] и доведоше претору, да им имена попише (ОП, 618).
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преторија ж ист. судница у старом Риму. – Стајаху једнога дана 
многи хришћани везани пред преторијом (ОП, 379).

претпразништво [„предпразниство“] с богослужење у дан пре 
празника. – У црквеној служби овај Господњи празник [Обрезање 
Господа] нема ни предпразниства ни попразниства (ОП, 9).

преузносити се, -узносим се несвр. гордити се. – В. прим. под 
преу зношење.

преузношење с гл. им. од преузносити се. – За нас … је јака по-
ука, да се чувамо самољубља, гордељивости, преузношења над другим 
људима (ЈЧ, 140).

преумилан, -лна, -лно одвећ умилан. – О, Господе кротки и добри, 
Јагње Божје преумилно, запој и нас Твојом кротошћу и добротом, те да 
и ми будемо учасници Твоје победе! (ОП, 205).

пречист, -а, -о 1. сасвим чист, сасвим истинит. – Све је чисто и 
безгрешно, браћо, што је створено и како је створено од пречистога и 
безгрешнога Бога (ОП, 899). 2. (у споју са придевом у ж роду, „Света“) 
потпуно чиста, безгрешна, невина. – У великом страху погледа она у 
икону … обећавајући да ће после поћи тамо камо је Света Пречиста 
буде упутила (ОП, 235). Трећег дана стиже и он [апостол Тома], и поже-
ли да целива тело Свете Пречисте (ОП, 588). Јави му се Света Пречиста 
сва у небеском сијању, и рече му: „Радуј се, Јоване“ (ОП, 717).

пречишћавати, -чишћавам несвр. (душу) ослобађати од нечег ло-
шег, штетног, чинити чистим. – Српски народ [је] пречишћавао душу 
своју огњем столетних страдања и – приморан да расте вертикално кад 
није хоризонтално – уздигао ју ка Богу (ОЗЉ, 57).

пречудан, -дна, -дно превише чудан. – Пречудни путеви Божјег 
Промисла показали су се у једном изузетном и чудесном догађају у ма-
настиру Дохијару у време блаженог Неофита (ОП, 827).

прешан, -шна, -шно преко потребан, хитан. – Кад ме мука снађе 
| И тама ме склопи | Учио ме старац: – Тада Христу вопи: Помоћ ми је 
прешна | Господе Исусе | Помилуј ме грешна! (Дух. лира, 17).

прибежиште с заклон, скровиште. – Атос је био у прастаро доба 
паганско прибежиште (ЖСС, 21).

привести и привести, приведем свр. у изр. привести (к) вери 
(Христовој) обратити кога у веру Христову, учинити кога хришћанином. 
– Молитвом [свешт. муч. Мокије је] сокрушио кип бога Диониса, чиме 
неке од незнабожаца огорчи против себе а неке опет приведе к вери 
(ОП, 335). Св. муч. Понтије … успе да приведе вери Христовој и свога 
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оца Марка, и цара Филипа са сином, и многе друге угледне Римљане 
(ОП, 561).

привола ж пристанак. – Ако би се нечему Бог зачудио, Он би се 
зачудио једино слободној приволи слободних бића, приволи било за 
веру, било за неверовање (Јев., 112).

приготовити, -им свр. припремити, спремити. – Он [нас је] и опо-
менуо да држимо свећњаке душа наших напуњене уљем и приготовљене 
(ОП, 197). Створитељу наш бесмртни, помози нам приготовити срце 
наше, да буде сасуд благодати Твоје животворне (ОП, 789).

призив м призивање, дозивање. – Почињемо [молитву] призивом 
Бога, називајући Га „Оче наш“ (ВС, 63).

призивање с гл. им. од призивати. – Црква [је] установила, да се 
прво јутарње богослужење почиње призивањем Духа Светога … а по-
том долази молитва (ОП, 351).

призивати, призивам несвр. (Духа Светога) обраћати се моли-
твом Богу, молити се. – В. пример под призивање.

призрак м слика, лик. – Христос … бежи испред мача, да познаш, 
да је био прави човек а не призрак, као што су мислили неки јеретици 
(Омил., 40). То што ме сад питаш сведочи, да си још увек у кавезу тела, 
и да се ниси сасвим ослободио земаљских призрака (Цар. зав., 163).

призрачан, -чна, -чно који наликује зраку, светлости. – Не обзи-
ри се на Запад, где сунце залази и не лакоми се на дарове призрачне и 
лажне (МНЈ, 78).

пријатељ м блиска особа с којом се одражавају везе узајамног 
поштовања и оданости. – Какву љубав према пријатељима један човек 
нуди, такве ће и пријатеље наћи (ИГИС, 139).

пријатељство с узајамни однос поштовања и оданости међу 
пријатељима. – Пријатељство је једно школовање. Какво пријатељство 
онакво и школовање (ИГИС, 140).

прикоснути се, -им се свр. додирнути се, дотаћи се. – Христос 
је као камен живи; прикосните се само Њега, и ви ћете бити као живо 
камење (ОП, 487).

приљежање с марљивост, вредноћа. – С великим приљежањем 
[свешт. муч. Фавије] сабираше тела св. мученика, чесно их сахрањиваше, 
и на гробовима њиховим храмове подизаше (ОП, 561).

приљежно и приљежно прил. на приљежан, правилан, педан-
тан начин. – Јуродиви Клопски, рече му пророчки: „Иванушка, учи се 
приљежно …“ (ОП, 814).
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приљежност и приљежност, -ости ж особина онога који је 
приљежан. – Св. Јефрем … испуњаваше своју дужност с приљежношћу 
и љубављу (ОП, 406).

принадлежити, -им несвр. заст. припадати некоме. – Слобода при-
надлежи човеку као хлеб и дисање (ОБЉ, 111).

принети се, -несем се свр. (за веру, слободу) дати живот, жртво-
вати се. – Упокој, Господе, све оне многомилионе жртве од Косова до 
наших дана, које се принесоше за веру и слободу (Бес., 83).

приобрести, -етем свр. а. привести некога вери. – Св. муч. Људмила 
… многе [је] приобрела цркви из незнабоштва (ОП, 676). б. примити, 
стећи (знање). – Преп. муч. Лукијан … приобрео [је у младости] врло 
широко образовање светско и духовно (ОП, 757).

присенак, -енка м лаки одсјај или одблесак. – У Србији нећете 
наћи препредених порока, који се чине у присенку великих култура, 
али ћете наћи довољно великих и малих грехова (Д. Срб., 124).

прискорбни, -а, -о (рус. прискорбный; уп. цсл. прискорбен) тежак, 
трудан. – Не жалећи себе, он се предаде прискорбном и тесном путу 
иноческом (ОП, 238).

Приснодева ж в. Приснодјева. – Он се родио као младенац од При-
снодеве Марије (Дух. сав., 112).

Приснодјева ж цркв. атрибут као допунски део имена уз појам 
Богородице. – Никоме у небеском свету нису Срби подигли толико 
цркава колико Приснодјеви Марији (Теод., 90).

притворство с лаж, лицемерство, притворност. – Притворство 
је немоћно и пред људима, још немоћ није пред Богом (ОП, 15).

приуготовити, -им свр. припремити. – Срце приуготови за Бога, 
њега посвети и поклони Богу (ОП, 193).

причасни, -а, -о у изр. причасне молитве цркв. молитве које се 
читају пред причешће. – Отац Калистрат је увелико прославио свога 
Створитеља, стојећи пред иконом и читајући причастне молитве пред 
литургију (Кас., 10).

причасник м онај који прима част. – Камењем живим именује 
апостол и хришћане, као причаснике бесмрћа Христова (ОП, 487). 
Удостој нас, бити причасницима живота вечнога (ОП, 785).

причешће и причешће с (обично у изр. света тајна причешћа) 
сједињење с Господом Исусом Христом под видом хлеба и вина, исти-
нитим телом и крвљу Господњом ради опроштаја грехова и живота 
вечног. – Да созерцавам Тајну причешћа као присуство Господа Исуса 
у цркви на земљи (ОП, 162). Ево јуре вуци кроз планину | Брже, браћо, 
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к пречистом Причешћу (ОП, 259). Има неразумних људи који кад су 
болесни, не смеју да приме свето Причешће (Игум., 54). Знајући да је 
он намењен да буде Жртвено Јагње и предосећајући блиски крај свој на 
крсту, Христос је сабрао своје ученике на вечеру љубави, којом је уста-
новио за вечна времена Тајну Причешћа (ИХ, 96). Како треба да се при-
премимо за свету тајну причешћа? Постом и молитвом, исповедањем 
својих грехова и опраштањем онима који су се о нас огрешили (ВС, 43). 
На Велики Четвртак установио је Господ свету тајну причешћа (Дух. 
сав., 39).

причешћивати се, -чешћујем се несвр. примати причест у току 
обреда причешћивања. – Зашто је потребно да се причешћујемо? Зато 
што од тога зависи наш вечни живот (ВС, 43).

пришествије с (рус. пришествие) долазак. – Пре неголи зазвучи 
глас трубе пред пришествијем Твојим, поштеди слуге Твоје и помилуј, 
Господе наш Исусе (ОП, 603).

пробуђен, -а, -о који је спознао истину, освешћен. – И на небу и 
на земљи једно је врховно благо за душу пробуђеног човека (ОП, 800).

провидети, -дим свр. унапред дознати, предвидети. – Лађа с уче-
ницима беше у невољи ноћу на таласима морским, и … Господ прови-
девши то пожури им у помоћ (ОП, 421).

провиђење с Божја воља, Божја милост. – Није Провиђење са-
чувало тело краља Владимира за то само да ми као народ имамо један 
телесни доказ какве смо благородне претке имали пре девет столећа … 
него нам га је по милосрђу Своме сачувало, да би нас и телом и духом 
подсетио на узвишени идеал хришћански и на могућност достигнућа 
тога идеала (ОЗЉ, 148). Провиђењем Божјим дође Епифаније на Кипар, 
где буде изненадно изабран за епископа (ОП, 337). Завеса је повучена 
навише моћном руком Провиђења. Многе малене руке тржу ту завесу 
наниже, но рука Провиђења је јача (ИГИС, 21).

прогневити се, прогневим се свр. постати гневан, разгневити се. 
– Незнабошци [га] непрестано тукоше и ружише у току три године, а он 
се непрестано за њих Богу мољаше, и не прогневи се на њих „трпећи у 
вери као камен тврди“ (ОП, 797).

прогрес м (лат. progressus) напредак, просперитет. – Библија нас 
не учи вери у прогрес ни вери у еволуцију него вери у живот Бога који 
мења ситуације у корист своје Жетве (Жет. Госп., 35). Прогрес је постао 
вером безверних (Добр., 116).

прогресист м присталица, заступник философије прогреса, 
материјалног напретка. – Рационалисти или прогресисти наших дана 
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ослањају се искључиво на разум људски. Но зар душа људска не садржи 
ништа друго до разум? (Добр., 116).

продуховљен, -а, -о који је испуњен духовношћу. – Неколико 
дана краљ [Андрија] је седео поред Савиних ногу, слушајући његово 
продуховљено учење (ЖСС, 100).

прозба ж молба. – Која је прва прозба у молитви Господњој? „Нека 
се свети име Твоје“ (ВС, 64).

прозбен, -а, -о у изр. прозбена молитва врста молитве Богу за 
остварење нечега, нпр. за успешан почетак неког дела, против суше, 
болести, рата и сл. – Молитве Исусове после свршених чудесних дела 
представљају израз нераздвојног јединства и нечувене љубави између 
Оца и Сина. Но сем ових благодарствених молитава Исус је имао и моли-
тава друге врсте. То су молитве, назване у православној цркви, прозбене 
(Теод., 150).

прозелит, -ита м (грч. προσήλυτος) нови обраћеник у вери. – Долазе 
страни људи, прозелити, који буне овај народ (Бес., 111).

прозирати, -рем несвр. продирати разумом у нешто, схвата-
ти, упознавати чије мисли, намере. – Св. свешт. муч. Поликарп … 
низвођаше кишу у сухо време, исцељиваше болести, прозираше, про-
рицаше итд. (ОП, 135). И ако је скроз прозирао душе људске и познавао 
људске слабости и страсти, Он се није гневио на људе (ЈЧ, 127).

прозорљив, -а, -о који уме да прозире, да јасно види и разуме. – 
Поучи [децу своју], да се држе Бога и закона Божјег, и прозорљивим 
духом, као негда праотац Јаков (ОП, 883).

прозорљивац, -ивца м онај који прозире, јасно види, разуме. – 
Преп. Серафим Саровски [је] један од највећих руских подвижника, 
прозорљиваца и чудотвораца (ОП, 11).

прозорљивост, -ости ж особина онога који је прозорљив. – Св. 
Версонуфије … достигао је био кроз богомислије и молитву необич-
ну чистоту и прозорљивост (ОП, 96). Св. Пиамука Мисирска …има-
ла [је] дар прозорљивости (ОП, 159). Бог неће дати дар духовни … ни 
прозорљивости … ономе ко је проиграо и на зло употребио дар теле-
сног здравља, или дар земаљског богатства (ОБЉ, 10).

произвољ м нераспр. произвољност, самовоља. – Онај, чијим годи-
нама нема броја и чијем бићу нема краја, не може оставити овај свој дом 
светски на произвољ нас (ИГИС, 141).

произвољење с жеља, намера. – Созерцавам дејство Бога Духа 
Светога на мученике … како понекад, према Своме произвољењу, чини 
њихова тела несагоривим (ОП, 353).
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происходити, -исходим несвр. водити порекло, потицати. – В. 
пример под происхођење.

происхођење с гл. им. од происходити. – Срби по происхођењу 
[били су преп. Јефтимије Дохијарски и ученик му Неофит], и сродници 
високих аристократа византијских (ОП, 824).

пројава ж проказање, предочење. – Живе душе верују у моћна чу-
деса пророка Илије; њих та чудеса радују и храбре, јер оне знају да је то 
пројава моћи Божје (ОП, 519).

пројавити, пројавим свр. јавити, проказати, предочити. – 
Ожалошћена мајка усрдно се молила Богу, да јој пројави тајну, где се 
њен син налази (ОП, 97).

пројављивати, -ављујем несвр. проказивати, предочавати. – 
Мошти [преп. Александра] пројављивале [су] чудотворну моћ и славу, 
којом Бог прославља свете слуге Своје (ОП, 470).

пролазан и пролазан, -зна, -зно који траје за одређено време, 
привремен (о свету). – Ми видимо овај свет материјални и пролазни, 
али ми гледамо на онај свет духовни и бесмртни (ОП, 40).

промисао, -сла м (у споју с придевом „Бож(и)ји“) непрекидно Божје 
старање и управљање створеним светом, Божја воља. – Ми чврсто 
верујемо, да ова промена места [пресељење Савино из Русика у Ватопед] 
није дошла Савиним избором… већ далековидошћу промисла Божијег 
(ЖСС, 25). Павлин [је] служио као кнежев баштован, све док Промислом 
Божјим не буде ослобођен, и повраћен са осталим робљем натраг у Нолу 
(ОП, 62). Преокрет у њеном животу направио је, Промислом Божјим, 
неки стари монах Герман (ОП, 153). По Божјем Промислу … [Трифун] 
би доведен у Рим, где исцели цареву ћерку (ОП, 83).

промислитељ м онај који промишља, који испуњава своју вољу (о 
Богу). – Ваша страдања [неће] остати заборављена и неурачуната од 
Онога који све види. Ово сазнање научиће вас стрпљењу, и поверењу 
према Творцу вашем и Промислитељу (ОП, 61). Б ог Промислитељ са-
чува га и доведе у Ливију (ОП, 246). О Господе благи, Промислитељу 
мудри … Теби слава и хвала вавек. Амин (ОП, 61).

проповед ж посебна врста негованог говора, беседе и сл. на тему 
о вери и моралу. – Прастарог је кроја моје одело, прастара је и проповед 
моја (Бес., 5).

проповедати, -оведам несвр. (некога, нешто) објављивати веру 
излажући је и објашњавајући је слушаоцима, ширити. – Јасон и 
Сосипатер слободно проповедаху Јеванђеље и утврђиваху цркву Божју 
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на Крфу (ОП, 304). Димитрије … јавно исповедаше и проповедаше 
Христа Господа у граду Солуну (ОП, 787).

проповедник, -а и проповедник, -ика м онај који држи пропо-
вед, који излаже веру и објашњава је слушаоцима. – Када хазарски цар 
Каган потражи од цара Михаила проповеднике вере Христове, тада по 
заповести царевој ова два брата буду пронађени и послати међу Хазаре 
(ОП, 334).

прорашће с покр. оно што израсте, биље. – Наш живот овде на 
земљи стоји под страшним утицајем звезда, исто као и свако семе и 
прорашће земаљско (НБПГ, 67). Познато је, да уз многе земаљске усе-
ве, које човек сеје и негује, радо ничу и неке друге траве и прорашћа 
(Омил., 14).

прорећи и прорећи, -ечем и прорекнем свр. унапред рећи, казати 
оно што ће бити. – Благочестива мајка Ефросинија прорече своме сину 
мученичку смрт (ОП, 61).

пророк м онај који, надахнут Богом, објављује Божју вољу, про-
риче будуће догађаје. – Још је Господ обрезан и зато што је хтео да ис-
пуни сав закон, који је Он сам дао кроз пророке и праоце (ОП, 9). Овај 
велики пророк [Исаија] беше од царског рода (ОП, 330).

пророковани, -а, -о (у им. служби, м) (Пророковани) Исус 
Христос. – Када зима сусреће пролеће, | Стар Симеон беше добре среће: 
| Он су срете Давночеканога, | Кроз пророке Пророкованога (ОП, 85).

пророковати, -ујем свр. и несвр. а. објавити, објављивати про-
рочанство. – Св. пророк Јеремија … пророковао [је] покајање цару и 
великашима и лажним пророцима и свештеницима (ОП, 310). б. пред-
видети, предвиђати оно што ће се догодити. – Живео [је Данил] и 
пророковао на пола хиљаде година пре Христа (ОП, 927).

пророчанство и пророчанство с способност прорицања будућих 
догађаја као надахнуће Божје. – Верног слугу награди Бог Свевишњи 
великим даром пророчанства (ОП, 945).

просветитељ м онај који просветљује, оплемењује човека (о Богу). 
– Созерцавам Господа Исуса … као просветитеља, који осветљава не-
пролазном светлошћу и ум и срце и вољу човекову (ОП, 93). О Господе 
спаситељу и Просветитељу наш, просвети душе наше речима Твојим 
светим (ОП, 520).

просветлити, просветлим свр. учинити некога светлим, богонада-
хнутим (о Светом Духу). – Би просветљен и ојачан благодаћу Духа 
Светога, те га срце није вукло ни за чим светским (ОП, 163).
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просвећен, -а, -о који је носилац високог степена културе и 
образовања, културан. – ир. Никад није један народ страдао од змија 
толико колико јадни народ у Србији данас пати од „просвећених“ људи 
(Д. Срб., 114).

просвећивати, -ећујем несвр. просветно уздизати, подизати, 
ступањ културе ширећи знање и образовање људи. – Они што про-
све ћују, не просвећују него заслепљују, – шта ћеш чинити с њима, 
Господе? Они одвраћају децу Твоју од Тебе, и бране јој, да приђу к 
Твојој Мудрости (МНЈ, 124).

просити, просим несвр. тражити, молити. – Просите од Бога 
само Духа Светога, а остало Он ће донети сам собом све што вам у из-
весном тренутку буде требало (ОП, 351). Свети Козма као монах у Св. 
Гори просио је од Бога две ствари, наиме, да проповеда Јеванђеље на-
роду и да пострада као мученик за веру (ОП, 560).

проскомидија ж (грч. προσκομιδή) цркв. уводни део литургије, њен 
пролог (Азб.).

прославитељ м онај који прославља, слави некога (о Господу). – О 
Господе Исусе … прославитељу слугу Својих, помози и нама (ОП, 609).

прост, -а, -о који је сиромашан, ништи духом. – Бог је увек са про-
стима. А прости су они, који су незлобива срца (Дух. сав., 103).

простак, -ака м припрост, непросвећен човек. – Простак, који 
верује у живот извора и храста…, није ипак у безнадежној заблуди (РЊ, 
116).

простити, простим и простим свр. скинути с кога кривицу, опро-
стити. – Простимо људима да Бог нама прости (ОП, 146).

просфора ж (грч. πρоσφορά) цркв. бесквасни пшенични хлепчић са 
утиснутим словима Христова имена и др. знацима који симболишу 
тело Христово; употребљава се у православној цркви за причест и дели 
верницима као нафора. – Ви сте виделе просфору, и знате шта пише на 
просфори. Около крста стоји натпис: ИСУС ХРИСТОС НИКА (Игум., 
59). Краљ Вацлав Чешки … често је сам месио и пекао просфоре, а 
обавезно онда када се сам хтео причестити (ОП, 679).

просфорник м благочестив служитељ задужен за печење 
просфора. – Монаси и просфорници у Печерском манастиру [били су 
преп. Спиридон и Никодим] (ОП, 801).

прот м први старац, првобитно највиша власт у Светој Гори. 
– Гувернер затим написа оштро писмо Проту … упозоравајући га да 
поступи одмах по Немањином захтеву (ЖСС, 18). Прот лично и сви 
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игумани позваше Саву да служи свету литургију и да рукоположи нове 
свештенике и ђаконе (ЖСС, 82).

протестант м присталица протестантизма. – Ко пригова-
ра Православној цркви због поштовања и молитава упућених све ти-
тељима? Искључиво протестанти, који нису имали духовног иску ства у 
заједничарењу са светитељима (ВС, 52).

протестантизам, -зма м општи назив за хришћанске вероиспо-
вести које су се у доба реформације у 16. столећу у знак протеста 
одвојиле од католицизма. – Не размишљајући много о свеопштој судби-
ни, вековни противник Рима – протестантизам ликује сада радосно над 
поразом свога непријатеља (Зап. хришћ., 122).

противбожански, -а, -о који је усмерен против Бога, антихри-
стовски. – Живот је овај двобој између човека и свега противбожанског 
(ОБЉ, 43).

противположан, -жна, -жно (рус. противоположный) који се на-
лази на супротној страни, супротан, опречан. – Грех и добродетељ 
управљају духовним видом човечјим и откривају му свако свој свет 
противположан један другом (ОП, 253). Дискусија се води на две стране 
с два противположна циља (Есеји, 104).

противположност, -ости ж супротност, опречност. – Рим и 
Јудеја представљају две противположности [према Ничеу] (НД, 9). 
Погледај и научи се из ових противположности, које ти је Бог за поуку 
оставио: Мојсеј и Фараон, Давид и Голијат, Јов и Сатана (Омил., 197).

противстајање с супротстављање, отпор. – Одликоваше се [св. 
Нифонт] великом ревношћу у зидању и оправљању храмова Божјих и 
великом храброшћу у противстајању насилним кнежевима (ОП, 253).

протонеимар м први неимар, градитељ. – Ал је један Боровићу 
Раде | Српске земље протонеимаре (Дух. лира, 102).

прочи, -а, -е сткњ. други, остали. – Св. 45 мученика… [су]: 
Леонтије, Маврикије, Александар, Сисиније и прочи (ОП, 491). У време 
пак Силвестра папе римског и Александра патријарха александријског 
… би установљен овај празник Архистратига Михаила и прочих Сила 
небесних у месецу новембру (ОП, 821).

прочитавати, -итавам несвр. читати у више наврата. – Добивши 
то писмо, цар га је пољубио, и потом често прочитавао (ОП, 79).

проштајница ж опроштајна молитва. – „Ал читати проштајницу 
нећу | Јер ти с неће брзо опростити | Док не будеш саградио цркву | 
Саградио цркву покајницу“ (Дух. лира, 122).
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прут, прута м батина, шиба. – Зашто родитељ да не бије децу 
своју, ако их истински воли? Прут је оруђе велике љубави и бриге (ОП, 
416).

псалам, -лма м (грч. ψαλμός) старозаветна песма у библијској збир-
ци Псалтир, којом се изражава молитва, благодарност и скрушени дух 
пред Богом, као и величање његових дела у овом свету. – Преп. Симеон 
Столпник Дивногорац … провео је [године] на столпу Богу се молећи 
и псалме појећи (ОП, 367). Желимо слушат песму песама | Од Творца 
Творцу слатких псалама (Дух. лира, 36). Она [мати Пупинова] је тврдо 
веровала, да су псалми Давидови извор свеколике мудрости (ОЗЉ, 92). 
фиг. Поробљени српски народ, опевао је ову крваву битку [Бој на Косову] 
у својим националним псалмима – чувеним епским песмама (Д. Срб., 23).

псалмовати, -мујем несвр. писати песме по узору на псалме. – 
Његош … [је] химновао и псалмовао [Богу] (РЊ, 171).

псалмодија ж (грч. ψαλμῳδία) певање псалама. – Наћи ће је [Господ 
веру], али не у раскошним литургијама и псалмодијама, него у храмови-
ма људских срца и у шаптању људског језика (Жет. Госп., 47).

псалмодијати, -ам несвр. певати псалме или на начин псалама. – У 
храму клечаше Вран … и певаше, и псалмодијаше (Свеч., 60).

псалмопевац, -вца м онај који пева псалме. – Ми морамо и не-
хотице поновити речи псалмопевца: „Господе, шта је човек, да га се 
сећаш и да се стараш о њему“? (Д. Срб., 95). Тај поглед и тај глас и тај 
лик остаде занавек дубоко у души Давида, тада пастира, а доцније цара 
и Псалмопевца (ЈЧ, 114).

псалмопесник м в. псалмопевац. – Нада је моја у Тебе, викао је у 
невољи Твој псалмопесник (Дух. сав., 116).

псалм опјеније с в. псалмопојање. – Обрадова се старац младићима 
и младићи старцу, и сви скупа провођаху време у побожним разговори-
ма, молитвама и псалмопјенију (ОП, 393). Цар их удари на велике муке, 
но они све јуначки отрпеше са псалмопјенијем и молитвом на устима 
(ОП, 806).

псалмопојање с певање псалама. – Као монах би узор свима … у 
непрестаном мољењу, псалмопојању, бдењу и труду (ОП, 243).

Псалтир, -ира м (грч. ψαλτήριον) књига псалама (у Библији). – Када 
је он ноћу почео по обичају монашком читати Псалтир и неку књигу 
о Страшноме Суду, Евдокија га чује и с пажњом стане ослушкивати 
његове речи (ОП, 153). Бог прослави покајног Давида и даде му дар 
Духа Свог Светог, да састави чудесни Псалтир (ОП, 944).
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псевдо- (грч. ψευδο-) (у изр.: ~ наука, ~ теологија) лажан, тобожњи, 
привидан. – Псевдо-наука агитује против вере, псевдо-теологија агитује 
против науке (ИГИС, 126).

психологија ж научна дисциплина која се бави изучавањем људске 
психе, тј. унутрашњег, душевног стања човекове природе. – Неки 
професори Универзитета предају омладини Психологију а одричу 
постојање душе! А то је таман тако као кад би неко предавао Теологију 
и негирао Бога; или Астрономију а одрицао постојање звезда (Жет. 
Госп., 39).

псоглав, -а, -о наказа с пасјом главом. – Тада хладне струје дуби-
ном хукнуше | И псоглави црни на мене рукнуше (ОП, 455).

пунозаслужно прил. с много убедљивих разлога. – Василије се пу-
нозаслужно назива Великим (ОП, 9).

пуритански прил. попут пуританца, тј. онога који се у животу 
строго придржава постављених моралних начела. – Др Адлер је био 
лутеран, и пуритански је ценио истину и честитост изнад свих схола-
стичких полуистина и етичких адвокатисања (Зем. нед., 8).

пустиножитељ м житељ пустиње. – Провео је [преп. Арсеније 
Велики] 55 година као пустиножитељ, и за све то време био је углед 
монасима (ОП, 328).

пустиножитељство с живот и подвиг пустиножитеља. – Господ 
… [је оправдао и подстакао] пустиножитељство и монаштво (Омил., 
148).

пустиња ж пуст, ненасељен предео, крај. – Отишавши у пустињу, 
он [Јован Крститељ] се предао беше потпуно вољи Божјој, и телом и 
душом (ОП, 24).

пустињак м човек који је из верских побуда прекинуо везу са све-
том и отишао у пустињу. – Пустињак [је био преп. Тимотеј] на месту 
званом Символи на Олимпу азијском (ОП, 130). Сава узе благо и раз-
дели га на четири дела. Један посла у Евергетис, у Цариграду; други 
задржа за Хиландар, а остало посла сиромашним манастирима у Светој 
Гори, пустињацима и усамљеницима по ћелијама (ЖСС, 41).

пут, пута м библ. живот по јеванђељу; Исус Христос. – Ако тражи-
те пут, ја сам Пут (МНЈ, 89). Пророци су долазили, да покажу пут; ја сам 
дошао, да будем пут (МНЈ, 89).

путеводан, -дна, -дно који показује пут, смер, правац (о звезди). – 
Бити човек јесте путеводна звезда наше историје (Патр., 158). Хајдемо 
до Витлејема да видимо то што се тамо догодило, како нас је наша пу-
теводна Звезда повела (Бес., 12).
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путоводство с смер кретања. – Тело је оно, што има вредности у 
масе, која ретко кад одступа од путоводства чулног (РТ, I).

путовођ м 1. (Путовођ) фиг. Исус Христос. – О трпљењу говори 
Путовођ овако: Трпљењем својим спасавајте душе своје (Теод., 123). 
2. оно што покреће, наводи некога на нешто, покретач. – Зла воља је 
данас главни путовођ људи. Злом вољом руководи се … побожан човек 
против безбожна, и безбожан против побожна (ИГИС, 105).

путовођа м онај који води некога правим путем, који указује на 
прав, узоран пут (о Господу). – Ево ти путовође, чијем путу краја нема, 
и који кад те поведе, не враћа се (МНЈ, 92). О Господе Свевидећи. 
Путовођо наш, исправи ум наш, да се не задржава на кривим путовима 
(ОП, 422). Пут спасења то је Вођа, | То је Христос – Путовођа (Есеји, 
73).

путовођство с стање онога који иде за путовођом, који сле-
ди путовођу. – У нашој вери налазили су утехе највећи очајници, 
инспирације – највећи уметници, осветљења и путовођства – највећи и 
најбољи људи последњих деветнаест столећа (ИГИС, 167).

пухор м пепео. – Замислити овај огањ под пухором од понедеони-
ка до суботе значи замислити Његоша у неегзистенцији шест дана, и у 
егзистенцији само седмог дана (РЊ, 193).

Р

равенство с истобитност, истоветност. – Син [је] раван Оцу 
у свему, и … због њихова равенства хотења и љубави и мудрости Син 
не може ништа чинити насупрот вољи Очевој, ни љубави Очевој, ни 
мудрости Очевој (ОП, 656). Он хоће да покаже и Своју ипостасну само-
сталност, и равенство са Оцем у битности (ОП, 675).

равноапостолан, -лна, -лно који је раван, једнак апостоли ма. 
– Иверци празнују спомен његов [блаженог Петра царевића] 30. јуна 
сматрајући га равноапостолним (ОП, 463). Мироносица равноапостол-
на [Марија Магдалина] … Била је мучена од седам злих духова, од којих 
ју ослободи Господ Исус и учини здравом (ОП, 524). Свети апостоли, и 
после њих у току векова многи равноапостолни, били су све, свима, и 
свуда (Жетв. Господ., 16).

равносилан, -лна, -лно једнак по сили, снази. – Дух Свети је рав-
носилан Оцу и Сину, и све што може Отац, може и Син, може и Дух 
Свети (ОП, 699).
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рад м људска делатност усмерена на постизање неког учинка, по-
сао. – Погледајте те људе који само раде и не иду у цркву, уздајући се 
само у свој рад, и сравните их са онима који деле време на рад и моли-
тву (ОБЉ, 99).

радост, -ости ж оно што изазива пријатно расположење, весеље. 
– Радост је основни тон у божанској мелодији Новог Завета (ДП, 14). 
Радост сваке хришћанске душе треба да буде у томе да се стално креће 
ка савршенству (ОБЉ, 99).

радостотворан, -рна, -рно који твори радост. – Дух Свети … 
усели се у срца наша, да би вера наша постала жива, непоколебљива 
и радостотворна (ОП, 354). Надахни нас Духом Твојим Светим, све-
движним и радостотворним (ОП, 444). Јеванђеље није књига него сила, 
књига животворна и радостотворна, сила која храни и поји, сила што 
мртве васкрсава (ОБЉ, 51).

рађајући, -а, -е 1. који се рађа, који долази на свет. – Плач 
рађајућих створења меша се с’ плачем умирућих и гуши се под лепим 
покривалом природе (РЊ, 60). 2. (у им. служби, м) онај који рађа, од 
којег почиње (о Оцу). – Пре сваке твари сваког створења … постојало 
је то благословено троједино царство … у праизворном и прототипном 
сродству Рађајућег, Рођеног и Исходећег (Теод., 66).

разапет, -а, -о (у им. служби, одр., м) онај који је разапет на крсту, 
Господ. – Ја сам уверен да у вашој души има поштовања за ћутање 
Разапетог (Д. Срб., 127).

разблудан и разблудан, -дна, -дно који подстиче страсти, опо-
јан. – Желела сам да чујем разблудне песме … И плаках, и бијах се у 
прси (ОП, 237).

разврат и разврат м исквареност, изопаченост. – Никад не могу 
бити добром, као разврат, нечовечност, суровост (ОП, 58).

развратан и развратан, -тна, -тно разблудан, похотљив. – 
Савременик нашег принца, Фрањо Асишки, прошао [је] кроз све 
загађене воде развратног живота, пре него се освестио (ЖСС, 16).

развратница ж жена која се одала разврату, блуду, блудница. – 
Најпре [је била] велика развратница, а потом покајница, испосница и 
најзад мученица (ОП, 153)

разгранити се, разграним се свр. развити се, раширити се, 
увећати се. – Созерцавам Господа Исуса… као чокот из кога се разгра-
нила црква божанска на земљи и на небу (ОП, 147).
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раздати, -ам свр. разделити све дајући многима, испоклањати све. 
– Раздавши [преп. Марко Трачески] све имање сиротињи, он седе на 
једну д аску у мору с тврдом вером у Божју помоћ и молитвом (ОП, 246).

раздор м неслога, сукоб, трвење. – Сви спољашњи раздори, свађе 
и ратови, долазе изнутра, из подељености душе човечије, из унутарњег 
рата са Богом и са самим собом (ОБЉ, 99).

разочарање с осећање туге, очаја услед неостварених очекивања, 
нада и др. – Разочарајте се у свему и тада ћете бити очарани свим, чак и 
својим разочарањима (ОБЉ, 100).

разум м способност логичког мишљења, схватања, расуђивања, 
памет, разборитост. – Разум је дат човеку пре свега и изнад свега 
да позна Бога, срце да љуби Бога и воља да извршује заповести Божје 
(Добр., 116). Не ослањај се на свој разум, јер и од те ништавне ствари, 
коју ти називаш разумом, већи део ништа друго није до мртав пепео 
(ОБЉ, 100).

рај, раја м место блаженства  у које после смрти долазе душе 
праведника и у којем су, према Библији, боравили први људи. – Само 
творење воље Божје, извршавање заповести Божјих, то је кључ за 
откључавање Раја, у коме се Бог види (ОП, 58). Св. муч. Агатија […] 
одговори: […] „Као што пшеница не може доћи у житнице пре него 
се очисти од плеве, тако ни душа моја не може ући у Рај, ако тело моје 
најпре не буде сокрушено мукама“ (ОП, 92). Сви они који Га с љубављу 
носе у срцу … улазе кроз отворене двери у Рај, у царство без уздисаја 
(Жет. Госп., 38). Само једна змија увукла се у Рај, и Рај се претворио у 
Пакао (МНЈ, 96).

рајски, -а, -о који се односи на рај. – Бог нека дарује рајско насеље 
њеној слаткој души. Амин (Игум., 73). В. и пример под рајски.

рајски прил. као из раја, предивно. – Рајски се сија пећина мала, | 
Због рајског Цара, Рај је постала (Дух. лира, 7).

раса ж горња одећа духовника, мантија. – Потајно прими Мојсеј 
чин монашки од неког Светогорца, и јави се пред госпођом својом у 
раси монашкој (ОП, 535).

раслабљеност, -ости ж особина, стање онога који је раслабљен, 
онога што је раслабљено. – Од греха се рађа страх, и збуњеност, и 
немоћ, и раслабљеност и помраченост ума (ОП, 753). Он се гневио 
само на Оног Непоменика, Човекомрсца, који је праузрочник људског 
понижења, раслабљености и лудила (ЈЧ, 127).
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распалити се, распалим се свр. ражећи се, разгорети се, расплам-
тети се (у ревности према вери). – Распаљен ревношћу према вери оде 
у град и скруши идоле (ОП, 801).

распети, -а, -о који је разапет, прикован на крсту (о Исусу Хри-
сту). – Сам спомен имена Распетога на крсту нагони у бекство војске 
демонске (ОП, 340).

распеће с прикивање на крст, распињање. – Од Свога Рождества 
до крсног Распећа | Од крсног Распећа па до Васкрсења ‒ | Он је права 
мера свих Божјих створења (ОП, 50). Осудише га [св. муч. Пионија] на 
распеће, чему он би веома рад (ОП, 180).

расправа и расправа ж научни спис у коме се обрађује и анали-
зира неко питање. – Расправа је изгубљено време, изгубљен новац, 
изгубљена веселост душе, изгубљено здравље (ОБЉ, 100).

распут м странпутица. – Ти си … једини пут, истина и живот, а 
оно што ми умијемо мимо Тебе, јесте распут, лаж и смрт (ОП, 422).

распуће с погрешан, неправи пут. – фиг. Беспућем и распућем 
крећу се данас многи људи, и читави народи, само зато што неће да по-
знаду истину (МП, 263).

расточавати, -очавам несвр. расипати, просипати (богатство). 
– Он [краљ Милутин] је особито волео да своје огромно богатство рас-
точава на сиротињу (ОП, 799).

рат м оружан сукоб између противника. – Главни узрок рата јесте 
у охолости човека према човеку и у охолости народа према народу 
(ОБЉ, 101). Западно човечанство живи у страшним грчевима, у непре-
станом страху и беспокојству, у нервози и незадовољству, у борбама, 
бунтовима, и превратима, и ратовима (Номолог., 282).

Рахиља [„Рахила“] ж старозаветна личност позната по плачу 
над децом својом. – О, мила децо, о невинашци, | За Христа први жртве-
ни јањци! | Вапај ће мајки ваздух парати, | Рахила за вам горко плакати 
(Дух. лира, 10).

ревнитељ м сткњ. онај који ревнује, који се залаже, држи до не-
чега. – Свети Евстатије архиеп. Антиохијски. Велики ревнитељ и за-
штитник Православља (ОП, 130).

ревновати, ревнујем несвр. сткњ. не посустајати, истрајавати. – 
Не само да небеске војске виде истину но и ревнују за истину (ОП, 432). 
Треба се трудити и ревновати, а не треба бринути (ОБЉ, 125).

ревносно прил. на ревностан начин, исправно, послушно. – Растко 
је ревносно и пажљиво пратио упутства својих старијих (ЖСС, 11).
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ревност, -ости ж врлина онога који је ревностан, предан (у вери). – 
Св. Василије Велики [био је] … велики поборник Православља, велика 
луча моралне чистоте и ревности верске (ОП, 9). Три су врсте похвалне 
ревности: ревност у очишћењу себе од греховних жеља и помисли, рев-
ност према истини вере, и ревност према правди Божјој међу људима 
(ОП, 920).

ревностан, -сна, -сно који има много ревности, усрдности. – 
Лењо срце људи много више говори о нехатном слузи но о ревносном 
(МНЈ, 32).

ревњивост, -ости ж особина онога који је ревњив, ревностан. – 
Ревњивост Божја не односи се ни на што у свету осим на душу човечју 
(Омил., 189).

револуционисати се, -ишем се свр. (Христом) коренито се изме-
нити, променити се, надахнути се (учењем, идејом и сл.). – Августин 
је био добошар, потом се револуционисао Христом и постао светитељ 
(Есеји, 109).

регенерација ж (лат. regeneratio) обнављање, преображај. – Стална 
регенерација тога града [Дубровника] долазила је из Херцеговине, као 
витамин за малокрвне (ОЗЉ, 53).

регулатор м (нлат. regulator) онај који уређује, усклађује, усклађивач. 
– Он [Његош] је сам регулатор своје вере (РЊ, 148).

редов, -ова м вој. заст. војник без чина, на редовном служењу војног 
рока. – Кад генерали забораве побеђивати, Ти редове чиниш победни-
цима (МНЈ, 65).

редуцирати, -уцирам свр. и несвр. (лат. reducere) умањи(ва)ти, 
смањи(ва)ти. – Његош не жели ни да улогу Творца редуцира на више-
мање пасивну улогу одржања једном створеног света (РЊ, 117).

резигнација ж (нлат. resignatio) равнодушност, безвољност. – У 
тој мрежи рађају се нови људи […] спутавају се и живе у тим путама не 
осећајући их, или осетивши сносе их с’ ентузијазмом или резигнацијом, 
док их смрт не уклони (РЊ, 162).

резонер, -ера м (фр. raisonneur) онај који истражује, анализира 
догађаје, појаве у друштву и сл. – Имали смо ми доста резонера, који 
су писали против глупости и сујеверја. Но њихово писање су више 
козерије писаца, којима је писање занимање (ОЗЉ, 38).

религија ж (лат. religio) веровање у Бога, вера. – Уместо да троши 
време на сујетне разоноде, он је читао озбиљне списе … о религији 
и историји (ЖСС, 11). Религија је једна животна моћ, а не једна 
узгредна чињеница у духу и историји човечанства (РЊ, 24). Првобитно 
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религија је била бујни извор из скривених дубина, етика живоносна 
река а техника помоћни уметни канали што разводе воду из те реке у 
све артерије живота људског (Зем. нед., 19). Оно што најјаче удубљује 
живот јесте – религија (ИГИС, 73). Један народ не може постићи много 
само националним идејама, нити ми хришћани можемо говорити о 
националној религији или националној теологији (ЖСС, 126).

религирати, религирам свр. и несвр. (с Богом) повезати, повезивати 
у вери. – Патриотизам [Његошев] није ништа у основи различан од свете 
симпатије, која његову душу религира с’ Богом, као оцем поезије (РЊ, 
192). Религија, која религира уметника с Богом … може послужити … 
као једини сигуран лек (ИГИС, 78).

респектовати, -тујем несвр. изражавати поштовање, поштовати. 
– Српска војска извојевала је слободу овој земљи. Можда то целом свету 
није мило, но цео свет то цени и респектује (ИГИС, 47).

Реч ж Творац, Бог; уп. логос (б), слово (1). – О, Речи вечна, што 
свет сатвори, | Говори, Христе, само говори (Дух. лира, 45).

Изр. Реч Божија Слово, Логос. – „Глас, глас, глас, ја сам глас, а Он 
Реч Божија, | Послат сам да вичем деци Израиља“ (ОП, 23).

рибар м онај који се бави риболовом и од њега живи. – Гле, анђел 
пројавља га вама. | Он избра просте по вечном суду, | Да му весници 
најпрви буду: | Просте пастире – светог Рођења, | Рибаре – славе и 
Васкрсења (Дух. Лира, 8).

риболов м ловљење рибе. – фиг. Созерцавам чудесни риболов на 
дубини (Лк. 5, 4) … како треба да пођем на дубину духовну, с благосло-
вом Господа, и тамо уловим добар улов (ОП, 451).

римокатолички, -а, -о који се односи на римокатолике (о цркви). 
– Он је врло јасно сагледавао све негативне силе које су се устремиле 
да разруше … позитивне напоре и утицај. Прва претећа опасност беше 
Римокатоличка црква а друга, богумилска јерес (ЖСС, 71).

римоманија ж обожавање римокатолицизма. – Он [чешки народ] 
је био поносит у себи својим Хусом, Лутеровим учитељем, и првим сло-
венским усташем против Рима, против римског господарства, против 
римоманије (Д. Срб., 73).

ринути, -нем свр. бацити, гурнути у невољу. – „Вође“ европске 
просвећености, Немци, сјурише се у Србију и ринуше Србију у доба 
кад су се људи служили алатом и оруђем од камена, у „камено доба“ (Д. 
Срб., 49).

рипида ж (грч. ριπίδιον) округла икона са зракастим оквиром, 
причвршћена на дужи штап, коју православци носе на литији. – Красим 
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олтар Твој дрвеним иконама, и златним крстовима, и сребрним рипида-
ма, и свиленим тканинама (МНЈ, 54).

ричући, -а, -е који риче, бучи. – Заповедио [је] ричућој бури мор-
ској да умакне и ветровима да престану и неродној смокви да се осуши 
(Теод., 136).

роб, роба м сужањ. – Зар с идеалом свечовечанским и с оду ше-
вљењем апостолским може човек бити роб, па ма га држали у ланцима, 
и давили у катакомбама? (Д. Срб., 82).

рогозина ж поњава исплетена од рогоза. – Кад је [св. Симеон] 
био на издисају, Сава га, по његовој жељи, положи на просту рогозину 
(ОП, 112).

родитељ м 1. (у мн.) отац и мати. – Поштовањем родитеља ми се 
вежбамо и спремамо на поштовање ауторитета, било духовних, било 
световних (ВС, 55). Поштујући родитеље ви поштујете и рад њихов, 
и време њихово, и савременике њихове (ОБЉ, 103). 2. (Родитељ) фиг. 
Господ. – Милостиви Родитељу мој, избриши сва сећања моја сем 
једног јединог (МНЈ, 56).

родитељка ж мајка, мати. – Господ који је на Синају заповедио 
петом заповешћу: поштуј оца свога и матер своју, показао је примером 
Својим, како треба поштовати родитељку своју (ОП, 588).

родитељски, -а, -о који потиче од родитеља. – Цени и тражи бла-
гослов родитељски, јер ће те он пратити кроз цео живот (ОБЉ, 103).

родољубље и родољубље с љубав према своме (на)роду. – Право 
родољубље је школа за широко хришћанско човекољубље (Патр., 134). 
Да нам да Бог више вере, поштења и родољубља (Бес., 73). Учини за 
државу увек више него што те држава плаћа. Само тим вишком мери се 
родољубље (ОБЉ, 37).

Рождество с рођење Христово; празник томе посвећен, Божић. 
– Од Свога Рождества до крсног Распећа | Од крсног Распећа па до 
Васкрсења ‒ | Он је права мера свих Божјих створења (ОП, 50). У четр-
десети дан по Рождеству донесе Пресвета Дева свог божанског Сина 
у храм јерусалимски, да Га, сходно закону, посвети Богу и себе очисти 
(ОП, 85).

ропство с стање онога који је у нечијој власти, заточеништво, 
иго. – Лакше је сносити ропство него слободу (ОБЉ, 104).

рошчић м бот. рогач Ceratonia siliqua. – Све оно што душу људску 
гладни и исушује, то зле духове храни и гоји … као што расту рошчићи 
у мраку подземном, све је то нечиста храна злих духова (Омил., 76).
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ругач, -ача м онај који се руга некоме, који вређа. – Бог се не да 
поругати. Ругаче Бог или кажњава, да би их поправио, или их обраћа у 
онакве каквима се они ругају (ОП, 674).

руководитељ м онај који руководи неком организацијом, 
покретом и сл., руководилац. – Дужан сам да кажем истину о српским 
богомољцима још и зато што сам био одређен од Светог архијерејског 
сабора за руководитеља и попечитеља овог покрета (Диван, 6).

руководити, -оводим несвр. (цркву) водити, управљати. – Зашто 
треба слушати цркву а не једнога човека који мисли против цркве, ма 
он био назват и највећим мислиоцем? Зато што је цркву основао Господ 
Исус Христос, и зато што цркву надахњујући руководи Дух Божји Свети 
(ОП, 10).

руководство с руковођење, управљање. – Созерцавам чудесно 
руководство апостола Духом Светим (Дела Ап. 16) (ОП, 802).

рукодељ м ручни рад, занатство. – Раздав имање своје 
сиромашним он [преп. Муч Лукијан] се издржавао састављањем 
поучних дела, и од тога се као од неког рукодеља хранио (ОП, 757). У 
манастиру … овакав је био типик: ноћу су 4 часа проводили у рукодељу, 
4 часа у спавању и 4 часа у псалмопојању (ОП, 620).

рукодеља ж производ рукодеља, ручног рада. – Једног дана посла 
Михаила његов духовни отац у град да прода рукодеље (ОП, 365).

рукоположити, -оложим свр. цркв. I. произвести, увести у неки 
свештенички или монашки чин. – Епископ дође у Хиландар и рукополо-
жи га најпре у чин ђакона а следећег дана у свештеномонаха (ЖСС, 47).

II. ~ се примити свештенички или монашки чин. – Као правоза-
ступник рукоположио се за свештеника (ОП, 131).

С

саблазан, -зни ж (у мн. и м) 1. оно што наводи на грех, што мами, 
заводи да се учини нешто недопустиво, искушење. – Саблазни [су се] ум-
ножили после рата (Дух. сав., 97). Пут [је] тесан и опасан, а на обе стране 
пута начичкане су саблазни и мреже антихристове (Теод., 71). 2. демон, 
привиђење, зли дух. – Ноћ му је [Јовану] била дража од дана. Јер дању кад 
би погледао на једну страну пустиње, ништа није видео до песка, а кад 
би погледао на другу страну преко Јордана, видео је саблазни (ЈЧ, 129).

саблазнитељ м онај који наводи на грех, који мами, заводи некога 
на нешто недопустиво, демон. – Речено [је] о саблазнитељу: „боље би 
му било да се објеси камен воденичин о врату његову и да потоне у ду-
бину морску“ (Мат. 18, 6) (ОП, 718).
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саблазнити, саблазним свр. I. навести на грех, завести. – Јуду је 
у одсудном тренутку саблазнило сребро, и он је изабрао смрт тј. грех 
среброљубља (ОП, 570).

II. ~ се поколебати се; не моћи се одупрети греху. – Јосиф муж 
богати и благообразни, | О Христа распета он се не саблазни (ОП, 549). 
Једни се саблазнише а други расрдише на бестидну жену (ОП, 847).

сабор м 1. скуп црквених достојанственика који решава важ-
на црквена питања. – Сава затражи од Стефана да сазове Сабор 
великодостојника, да би се оформиле нове епархије и именовали епи-
скопи (ЖСС, 85). 2. скуп народа код цркве. – Што се тако у чуду питају 
људи: шта је то што оне наше сељаке гони да пешаче … до неког молит-
веног сабора крај манастира …? (Есеји, 65).

Изр. васељенски сабор цркв. ист. свехришћански и свеправославни скуп 
епископа и других црквених представника из целог света на којем су се 
доносиле одлуке обавезне за све хришћане, а које се тичу вере, учења, 
поретка, богослужења и сл. – Иако иконоборна јерес беше проклета на 
VII васељенском сабору, овај цар, ипак, васпостави је и хтеде њоме за-
менити Православље (ОП, 172).

саборност, -ости ж особина, карактер саборног деловања верника 
са циљем остваривања њиховог међусобног разумевања, испољавања 
осећања братољубља и сл. – Каква духовна сила и каква саборност! 
Зато мислим да би и убудуће требало да држимо наше годишње саборе 
у манастирима (Диван, 17).

сабраћа ж зб. браћа једне монашке обитељи. – Гледајући своју 
сабраћу монахе, мислио је о анђелима (ЖСС, 28). фиг. Нека ти [уље и 
восак] у поноћи буду сабраћа у молитви и спасењу (МНЈ, 54).

Саваот м (у споју с речју „Бог“, „Господ“) једно од Божјих име-
на. – Видовити пророци, којима је дато да виде небеса Божја, видели 
су на небесима само Бога Саваота и ангеле Божје али не и људе (Теод., 
86). Исаија се  удостоји видети Господа Саваота на престолу небеском, 
окруженог шестокрилним серафимима, који непрестано певају: Свјат, 
Свјат, Свјат (ОП, 330).

савест ж осећање које указује на оно што је добро и на оно што 
је зло, одговорност за поступке. – О томе шта је добро а шта зло казује 
нам наша савест непотпуно и нејасно, јер је грехом помрачена, а наука 
Христова потпуно и јасно (ОП, 10). Не тражимо никад мир с неправдом 
против правде. Него увек тражимо мир с Богом, и са савешћу (ОП, 187). 
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Не значи … да је Закон требао потпуно да замени Савест, тако као да би 
Савест била излишна и непотребна (Номолог., 304).

савечан, -чна, -чно који је вечан у заједници с осталима (о лицима 
Свете Тројице). – О Сине Божји, савечни Оцу и Духу, просвети нас и 
спаси нас (ОП, 636). Хвалите Сина и Оца вечног | И духа Светог Оцу 
савечног (Дух. лира, 83).

Савиндан м празник Светог Саве, који се светкује 14. јануара по 
црквеном, јулијанском односно 27. јануара по грегоријанском календа-
ру. – И тако, Видовдан  и Савиндан, прешли су у искључиво достојање 
цркве. Но тиме су наши државоградитељи увредили српску већину 
у оба света, а нису угодили мањини нити државу одржали (Бес., 81). 
Савиндан и Видовдан су два вечна празника српска. Први нас учи путу 
савршеног живљења по вери; други, путу савршеног умирања за веру 
(Азб.).

савладатељ м фиг. у изр. ~ смрти онај који је победио смрт, Господ. 
– Савладатељ смрти једним потезом све ће то савладати и на добро 
окренути (Дух. сав., 116).

Савле м име апостола Павла пре обраћења у хришћанство. – 
Савле, Савле, што ме гониш? Викну исти животворни глас, и успаван 
грехом пробуди се, и мртви оживе (ОП, 94).

саграђанин м фиг. онај који дели са осталима грађанска уверења, 
схватања. – Не саграђани него сабраћа могу усвојити и имати божан-
ски мир, прави мир (РП, 104).

сагрешити, сагрешим свр. учинити какав грех, преступ, згреши-
ти. – Многи сагрешише јавно а покајаше се тајно (РДС, 147).

саде и саде прил. сада. – Даруј брате, даруј саде – | Божја чеда бого-
раде (Дух. лира, 66).

садејствовати, -вујем несвр. помагати некоме нешто, суделова-
ти, сарађивати. – Св. Силвестар … је садејствовао царици Јелени да 
пронађе Часни Крст (ОП, 11).

садруг м друг у невољи, пријатељ. – Бенедикт бејаше чудотворац 
силан, | Богомољац плачан и садруг умилан (ОП, 188).

садукеј, -eja м припадник старојеврејске секте која је признавала 
само писане законе и није веровала у бесмртност душе, али се у морал-
ном погледу држала строго прописа. – Иста побуда измирења била је 
и код фарисеја и садукеја, крвних противника, кад требаше тражити да 
се Христос убије (ОП, 187). Партија фарисеја није га [Исуса Христа] 
признавала за свога, јер није делио њихову мржњу према садукејима 
(НБПГ, 28).
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сажећи и сажећи, сажежем свр. сагорети, спалити. – На три дана 
пред смрт прорече свети Поликарп: „Кроз три дана ћу бити сажежен на 
огњу ради Господа Исуса Христа!“ (ОП, 135). И онај дивљак, који би … 
учењака радо сажегао на ломачи, и овај учењак, који би оног дивљака 
затворио у луду кућу, једнако су близу и једнако далеко од истине (РЊ, 
113).

сажитељ м онај који живи у заједници са ким. – Ви незнабошци 
нисте туђи и дошљаци у цркви, но као и сви постали чланови цркве 
сажитељи светитеља и домаћи Богу (ОП, 834).

сажиће с живот у заједници с неким, суживот. – У сажићу с то-
бом ја не видим срећу. | Да чист будем телом, то је, жено, нужност (ОП, 
535).

сајузити се, -им се (према рус. союз) свр. сјединити се с неким, 
ујединити се. – Људи [су се] измирили са злом, навикли на зло, сајузили 
са злом, па им је зло постало као стварност (Омил., 131).

самарјанин м библ. милосрдан, праведан човек (по имену станов-
ника старе Самарије у Палестини). – Самарјанин милостиви Ти си | 
Што човека у ранама спази (Дух. лира, 90).  

самобитан, -тна, -тно довољан сам по себи, независан. – Природа 
није ни самобитна ни самостална. Нити је себе створила, нити себе 
држи (Номолог., 295).

самовласно прил. самовољно, насилно. – Он [Исус] није самовлас-
но ушао ни у кућу грешног Закхеја, него као најжељенији гост (ОП, 91).

самовоља ж чињење, поступање само по својој вољи, безобзир-
ност. – Страх од Бога притеже бедра, опасује трбух, отрежњава срце, 
зауздава ум, бичује самовољу (ОБЉ, 10).

самодовољност, -ости ж стање у којем се налази онај који је 
довољан сам себи. – У својој самодовољности Он [Сатана] презире и 
људе и Бога (ЈЧ, 151).

саможиво прил. на саможив, себичан начин. – Начелник пакла … 
[терао је људе] да саможиво брину само за себе (Јев., 78).

саможивост, -ости ж особина онога који је саможив, онога који 
мисли само на себе. – Навире поново у нама стара саможивост и стара 
тесногрудост (ИГС, 62).

самољубив, -а, -о који се истиче самољубљем. – Добар плод је 
богољубиво срце, а зао плод је самољубиво срце (ОБЉ, 88). Самољубив 
човек испуњен је завишћу према онима који су бољи од њега, или 
богатији, или ученији, или поштованији међу људима (ОБЉ, 105).
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самољубље с осећање сопствене вредности и претеране 
осетљивости на мишљење других о себи. – Грешничко самољубље, 
тј. за развраћено срце људско … не прима у себе ни богољубља ни 
човекољубља (ОП, 139). Љуби своје ближње, јер ће те та љубав спасти 
од самољубља, које те може погубити (Омил., 167).

самомњење с обузетост собом, сујета. – Видећи га [апостола 
Петра] већ пала у самомњење и гордост, Господ му одговори: ноћас док 
пијетао не запјева три пута ћеш ме се одрећи! (ОП, 26).

самомученица ж женска особа која се подвргава самомучени-
штву, тј. мучењу себе саме зарад вере у Христа. – Покајница дивна, 
самомученица, | Марија се сакри од људскога лица (ОП, 236).

самообмана ж обмањивање себе сама, обмана. – Први грех ума 
јесте самообмана, други гордост (МНЈ, 97). Који су плодови блуда? 
Пропадање тела и душе, самообмана, одвратне болести, душевна уз-
немиреност, несрећа, болесна и саката деца, очајање и на крају лудило 
(ВС, 57).

самообманут, -а, -о који обмањује себе сама. – Самообманути ум 
открива за себе нешто ново и дотле незнано: ах, кад би знао, да открива 
гроб себи! (МНЈ, 98).

самоодрицање с врлина свесног одрицања од ствари које не иду 
на корист душе и спасења. – Метод поста, молитве, сажаљења људи 
и милосрђа према људима, уздржавања, самоодрицања [практиковао је 
свети краљ Владимир] (ОЗЉ, 142).

самоосуда ж осуђивање самога себе. – Какав је тај блажени дан? 
То је дан самоосуде. Кад тај дан сване, човек, који је дотле осуђивао цео 
свет, погледа и наједанпут види себе као највећу мрљу на овом Божјем 
свету (ОП, 371).

самоплођење с особина онога што се само ствара, репродукује. 
– Нека нас је више, шкрипаху кости зажарене страшћу самоплођења 
(Свеч., 150).

самопожртвовање с особина онога који се жртвује за друге, 
самопожртвованост. – Св. краљ Стефан са св. Савом и св. кнезом 
Лазаром чини једну прекрасну триаду од светости, благородства и 
самопожртвовања, које је народ српски дао (ОП, 830). Колико [је вера 
само] плашљиваца навела на пут самопожртвовања (ОБЉ, 154).

самопрегорење с в. самопожртвовање. – Српски свеци били су 
најактивније личности несаломљиве енергије, визионарске вере, не-
ограниченог самопрегорења (Бес., 63).
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самоубиство с грех свесног одузимања живота себи. – У наше 
време има много бољих вештака и мајстора сваког посла, но мало ка-
рактерних људи … Отуда и песимизам нашег времена, и разочарење, и 
очајање, и самоубиства (ОБЉ, 18). Самоубиство је смртни грех и пркос 
Духу Светоме, који живот даје (ОБЉ, 105). Ти си се већ показао јунаком 
чим си победио црну мисао на самоубиство. То је победа над духом 
очајања. После те победе свака друга биће ти лакша (МП, 65).

самоуздржљивост, -ости ж особина онога који је самоуздржљив, 
који се уздржава од наглих реакција. – Созерцавам пример Давидове 
самоуздржљивости (ОП, 649).

самочино прил. на начин самосталног, себичног чињења нече-
га, без уважавања права других. – Јувеналије би отеран с престола, и 
Теодосије самочино уздиже себе на његово место (ОП, 468).

самочиност, -ости ж особина онога који себи даје право да чини 
нешто по својој вољи и за своју корист без уважавања других. – Велики 
су труд улагали светитељи, да сузбију у себи гордост и самочиност, и да 
се привикну на потпуну послушност и преданост (ОП, 925).

санаследник м онај који наслеђује нешто с другим. – фиг. Наслеђа 
се одрекао још у раном цвету, | Да би био санаследник у небесном свету 
(ОП, 196). Својом новом моћи Бог је открио и своју нову славу. Христос 
је првенац и наследник ове славе, ми пак његови санаследници (Јев., 138).

саображавати, -ажавам несвр. доводити у склад, удешавати пре-
ма нечему, усклађивати, прилагођавати. – Пажљиво слушате њихова 
[мудрих људи] мишљења, посматрате њихова мерења онога делића 
пута, који се види, и саображавате њихова доказивања (НБПГ, 11).

саобразан, -зна, -зно који је у складу с нечим, прилагођен. – Бог и 
од нас изискује труд, саобразан вољи Његовој (ОП, 180). Бог … изискује 
труд, саобразан вољи Његовој [каже Св. Варсонуфије] (РДС, 142).

саосећање и саосећање с осећање разумевања према туђој 
патњи, невољи. – Љубав је најузвишенији дар, и никада нећете доћи 
до ње, ако нисте прошли кроз прва два ступња, кроз саосећање и 
поштовање (Евр., 29).

сапарох м свештеник исте парохије са другим свештеницима. 
– Сапароси ових угледних свештеника [ће] писати о њима опширније 
(Дух. сав., 160).

сапобедник м онај који побеђује скупа с неким. – Ко нема никакве 
борбе ради Христа … како се може рачунати у Христове војнике? Како 
ли тек у Христове сапобеднике? (ОП, 237). Кад се буде славила крајња 
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победа добра над злом, победа Христа над паклом, да и ви будете учас-
ници те победе, као Христови помоћници, сатрудници и сапобедници 
(Бес., 106).

саподвижник м онај који се подвизава у друштву с другим. – Са 
својим мужем живела је [св. Меланија Римљанка] као са својим братом 
и саподвижником (ОП, 964).

сасвештеник м онај који обавља свештеничку дужност с другим 
свештеником, који му помаже. – Као Цар Он хоће и њих да му буду 
сацареви. Као свештеник – да Му буду сасвештеници (ОП, 223).

саслужење с служење црквеног обреда или чина са другим све-
ште ницима. – Опело је служио Прот, уз саслужење монаха разних 
нација, са упаљеним воштаницама у рукама (ЖСС, 41).

састарани, -а, -о који је примио израз старања, посвећености (о 
Богу). – Старајте [се] о Богу у деци вашој. Састарани Бог постараће се 
за све остало (МНЈ, 140).

сасуд м суд, посуда (као богослужбени предмет). – Краљ 
Драгутин … основа у свом дворцу у Дабру две занатске радње, једну 
у којој су се ковали сасуди и предмети потребни за олтаре; … и другу 
за шивење црквених одежди, завеса и прекривача од броката и свиле 
(ЖСС, 94, у напомени). фиг. Свештеник је сасуд … неисказиве, страш-
не и сведовољне силе благ одатне (ОП, 384).

сатана и сатана м зао дух који човека наводи на грех, ђаво, враг. 
– Конце њихових мисли и мудролија држао је у својим рукама сатана, 
човекомрзац и човекоубица (Теод., 184). Кад је сам сатана почео пако-
стити апостолу Павлу, Павле се молио Богу, да би сатана одступио од 
њега (ОП, 373).

сатанин, -а, -о који припада сатани. – Једни се отресају очинства 
Сатаниног и постају синови Божји, рођени само од Бога (НБПГ, 62).

сатанински, -а, -о в. сатанин. – Видех Пак’о и муке грешничке, | 
И све тамне војске сатанинске (ОП, 400).

сатански, -а, -о који се односи на сатану. – У свим тим [светим] 
местима служили су свете литургије, славећи … Господа нашег Исуса 
Христа, који је у овим местима био мучен и своју крв пролио због наших 
греха, да би нас спасао од сатанске силе, и који је васкрсао као истини-
ти Бог (ЖСС, 125). Сам на мегдан ступи, | Од смрти искупи | Потомке 
адамске | Од власти сатанске (Дух. лира, 15). Када плотске жеље … | 
Предаду ми душу | Сатанској области, | Учио ме старац | Христу да се 
молим (Дух. лира, 18).
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сатворити, сатворим свр. сткњ. створити. – О, Речи вечна, што 
свет сатвори, | Говори, Христе, само говори (Дух. лира, 45).

сатрудник м онај који ради с неким заједно, сарадник. – Сава 
бејаше у дубокој љубави са сваким од ових сатрудника [монаха из Свете 
Горе] за Божју љубав: увек готов да заплаче, радујући се и тугујући у 
њиховој радости или тузи (ЖСС, 83). Апостол Варнава (син утехе) [био 
је] рођак и сатрудник апостола Павла (СС, 31).

сацар м онај  који царује заједно са царем. – Као Цар Он хоће и њих 
да му буду сацареви. Као свештеник – да Му буду сасвештеници (ОП, 
223). До њега с десне стране сеђаше син му Аркадије, кога Теодосије 
беше узео себи за сацара (ОП, 861).

свеапсорбујући, -а, -е који има моћ да све апсорбује, окрене 
себи, придобије. – Мисао о мраву … кружи у његовој памети … док 
најзад не достигне границе сваке мисли, тј. док се не одбије од његове 
свеапсорбујуће мисли о Богу, као праизвору лепоте (РЊ, 194).

свеблаги, -а, -о бескрајно благ, не измерно милостив (о Богу). – 
Хвала ти, Свеблаги, | Господе предраги! (ОП, 236). Господе свеблаги, 
укрепи и нас изнутра у срцу нашем, да нас не збуни поруга, и не смете 
подсмех света, имена Твојега ради (ОП, 334). О Душе Свети Свеблаги, 
не остави нас  (ОП, 364). Помози нам, Свеблаги, да можемо видети гре-
ховне ране наше, и осетити смрад од њих (ОП, 733). Попушта Свеблаги 
– да би Свога слугу окитио са што више победа и са што више победних 
венаца (РП, 105).

свебогати, -а, -о испуњен богатством (духа), пребогат (о 
Господу). – О Господе свебогати, омекшај срце наше и просвети разум 
наш (ОП, 401). О Господе свебогати, који нас обогати законом Твојим 
духовним и речју Твојом животворном, Теби се једином поклањамо 
(ОП, 569).

свевидећи, -а, -е који све види, пред којим се ништа не може 
сакрити (о Богу). – Господе свевидећи, помози нам да се усправимо 
Духом к Теби; и кад се усправимо, подржи нас, да више не падамо (ОП, 
26). Постоји свевидећи Бог, зато не постоји слепи случај (ОП, 131). Бој 
се Божјег величанства, страши се Његовог Суда, трепери од Његовог 
свевидећег ока (ОП, 65). Попушта Свевидећи – да би се безброј пута 
немоћ показала као немоћ и постидела (РП, 105). Свевидећи Бог даваше 
моћ Злати да све поднесе и све претрпи за име Његово (Дух. сав., 28). 
Пред Богом свевидећим и ангелима Његовим све је откривено и јавно 
(ОБЉ, 82).



410 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

свевидовит, -а, -о који има моћ да све види, сагледава, предвиђа. 
– Целом овом тумачењу мора се додати још нешто што показује прему-
дру и свевидовиту обазривост Господа у домостроју људскога спасења 
(Омил., 332).

свевишњи и свевишњи, -а, -е највиши, најузвишенији (о Богу). 
– Исаија је пророковао … скори пад Јерусалима … опомињући цара и 
главаре народне … да се уздају у помоћ Бога Свевишњега (ОП, 330). 
Радујмо се што имамо тако моћног и великог молитвеника [Светога 
Саву] и заступника пред свевишњим Богом (Бес., 61).

свевласни, -а, -о коме се сви покоравају, коме сви подлежу (о 
моралном закону). – Нема никаквог другог закона осим моралног који 
би био свевласни и одлучујући фактор у судби свих народа на земљи 
(Номолог., 284).

сведвижни, -а, -о који може све да покрене, који има такву спо-
собност. – Надахни нас Духом Твојим Светим, сведвижним и радосто-
творним (ОП, 444).

сведелателни, -а, -о који има неограничену  моћ делања. – О 
Господе, Створитељу сведелателни, спаси нас од тупе и порочне 
лењивости (ОП, 444).

сведобар, -бра, -бро савршено добар (о Господу). – О Господе до-
бри и сведобри, научи нас уклањати се од зла и чинити добро ради славе 
Твоје и ради спасења нашег (ОП, 11).

сведобедан, -дна, -дно који све добија, веома моћан (?). – Оно 
[црногорско племе је] било у стању да столећима даје отпора највећем 
злу, које је ариску европску расу у историји задесило – османској 
сведобедној моћи (РЊ, 174).

сведовољан, -љна, -љно који је сасвим довољан, који се у пот-
пуности испуњава, остварује. – Свештеник је сасуд … неисказиве, 
страшне и сведовољне силе благодатне (ОП, 384).

сведовољност, -ости ж особина онога који је сведовољан. – Изло-
жимо, каква је од старине до данас вера Православне Цркве о апсо-
лутности и сведовољности Христовој за спасење људи (Жет. Господ., 
9).

сведостојанство с достојанство у пуној мери. – Земља тражи да 
жртвујемо њој и Бога и душу и савест и ум и сведостојанство човечан-
ско и божанско (ОП, 313).
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сведржитељ м (Сведржитељ) онај који држи све у својој вла-
сти (о Богу). – Захваљујући њему [Сави], Српска црква и српско 
Краљевство су тада стајали чврсто и сигурно, под једином заштитом 
Христа Сведржитеља (ЖСС, 102). Идоли траже извесну меру снаге од 
својих служилаца. Коликом ли тек снагом мора бити опасан служилац 
Свемоћнога Сведржитеља? (МНЈ, 121). Стишај и спутај све страсти 
… да би се кроз непрестану молитву везао за Господа Сведржитеља и 
Благога Родитеља (Дух. сав., 85).

сведушно прил. из све душе, потпуно. – Када порастоше [свешт. 
муч. Ипатије и Андреј презвитер], обојица се сведушно предаше Богу 
на службу (ОП, 689). Угодница Божја, света Ангелина, …| У туђој жа-
лости сведушно жалосна, | Гледаше у Бога, свог Утешитеља (ОП, 908).

свеживот м сав, потпун живот. – У њој [Богородици] је оличено 
све што је православно, она је за нас више него живот – свеживот (Бес., 
45).

свезнајући, -а, -е који зна све (о Господу). – О Господе, свевидећи 
и свезнајући, помози нам очистити срце и ум наш од помисли злих, да 
би тако и речи и дела наша била чиста. Теби слава и хвала вавек. Амин 
(ОП, 66).

свеједини, -а, -о обједињен као један, један једини. – Обимношћу 
и интензивношћу својих симпатија према свеопштем и свеједином жи-
воту света и Његовом Творцу Његош се обележио као религиозна лич-
ност првога реда (РЊ, 16).

свељубавни, -а, -о сав испуњен љубављу (о Господу). – Надахни 
нас животворном љубављу према Теби, Свељубавни Господе наш (ОП, 
411).

свемилосни, -a, -o в. свемилостиви. – Господе свемилосни, заиста 
немамо ни у кога и ни у шта веровати ван Тебе (ОП, 130). Кад се људи 
онечисте, обесловесе и обесвете, Свемилосни хита у помоћ људима 
кроз мртве ствари (МНЈ, 66).

свемилост, -ости ж сва милост. – Свемилошћу својом хранила је 
Она срце православних (Бес., 45).

свемилостиви и свемилостиви, -а, -о (у споју са појмом ‘Господ’) 
који изражава потпуну милост. – Ходите и чујте и видите, како Он 
Свемилостиви, поступа са грешницима – да би радост обасјала срца 
ваша (Есеји, 117). Пакост је далеко од Господа Свемилостивога, као што 
је увек пакост далеко од девичанства, словесности и светости (МНЈ, 
66). Ми дубоко верујемо, да ће нас Свемогући, који је у исто време и 
Свемилостиви, спасти не само од рата него и од ратног страха (Дух. 
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сав., 111). Просвети разум наш, да будемо милостиви у добрима која си 
нам Ти, Свемилостиви, поверио (ОП, 401).

свемогући, -а, -о (у им. служби, м) (Свемогући) Господ, Бог. – 
Свемогући није злопамтљив и осветљив. Нити је Он створио људе за 
смрт него за живот (ОП, 318). Падате хитро на колена пред својим ха-
рамбашама, а оклевате пасти пред ноге Свемогућега! (МНЈ, 31).

свемогућство с особина онога који је свемогућ. – У првом реду 
[књига Постање] учи нас о Божијем свемогућству и премудрости у 
стварању света Његовом стваралачком Речи (ВС, 11).

свемоћни, -а, -о који може све, коме је све могуће (о Исусу Христу). 
– О Го споде Исусе, Спаситељу свемоћни и свеблаги (ОП, 537).

свемудри, -а, -о који садржи сву, највећу мудрост, најмудрији 
(о Господу). – О, Господе свемудри, помози нам силом Духа Твога 
Светога творити вољу Твоју свету (ОП, 59). Свемудри Боже мој, управи 
очи избраних Твојих у печате књиге Твоје, да с молитвом чекају и с 
разумевањем читају, кад Ти будеш нечујно и лагано ломио печате тајни! 
(МНЈ, 145). Попушта Свемудри – да би свет видео и уверио се како је 
правда и у дроњама силнија од неправде под калпацима и на престоли-
ма (РП, 105).

свеоживитељ м онај који оживљује (о Господу). – Окренули сте се 
целим лицем ка стварима, и целим леђима Сведржитељу, Свеоживитељу 
ствари (Свеч., 160).

свепобедни, -а, -о који све побеђује. – О Господе Свепобедни, 
подржи нас силом и милошћу Твојом (ОП, 171). Господ Исус Христос 
[је благоволео], да негдашњем знаку злочина и срама, крсту, дâ после 
Свога Распећа на крсном дрвету свепобедну силу и моћ (ОП, 611).

свеприсуство с особина онога који је свуда присутан (о Богу). – 
Вера је моја осећање свеприсуства Твога (МНЈ, 58).

свепроницљив, -а, -о који у све прониче, коме је све познато 
(о Господу). – На Петров страх, клечање и узвик одговара благи и 
свепроницљиви Господ: Не бој се! Од сада ћеш људе ловити (Омил., 
218).

свесилан, -лна, -лно у којем је сва сила, свемоћан (о Богу и њего-
вој сили). – Од Бога просити свесилну благодат … спасава човека од 
робовања страстима (ОП, 170). О Господе свесилни, помози нам, да 
примимо реч Твоју и да на Њој зидамо сав живот свој и у овом и у 
оном свету (ОП, 313). Боже свесилни, Христе, спаси ме (Дух. лира, 52). 
Узнеси молитве Богу Великоме … да би тако вазда био сигуран под за-
штитом свесилне деснице Оца Небеског (Дух. сав., 85).
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свесрдан, -дна, -дно који се чини из дубине срца (о подвигу). – Још 
у младости замонаши се [св. Арсеније, архиепископ пећки] и предаде се 
искрено свесрдном подвигу ради спасења душе (ОП, 793).

свесрдно прил. на свесрдан начин, најусрдније. – Не желе ништа 
на свету тако свесрдно као да положе живот свој за Господа свога (РП, 
107).

свестрашећи, -а, -е који све страши, застрашује. – Ево васкрситељ 
долази, и свестрашећа смрт измиче у страху испред њега (МНЈ, 92).

свет, света, -о 1. који је испуњен светошћу, врлином. – Ако неко 
замишља светог човека као мумију, тај не зна шта је свети човек (Бес., 
63). 2. (одр.) атрибут уз име светога. – Света Домника … дошла као 
некрштена из Картагене у Цариград са још четири девојке незнабошке. 
Патријарх Макарије крсти их, и благослови им да живе као инокиње 
(ОП, 25). 3. (у им. служби, м) светитељ, светац. – Са свима светима 
Христу се поклони [преп. Теодора] | И напасти љуте од нас ти отклони 
(ОП, 663).

Света Гора в. Атос.
Света Дева Марија в. Богородица. – По наређењу Господа он 

је после био као син св. Деви Марији и брижно је служио и чувао до 
успенија њеног (ОП, 703).

Света земља простор на којем се родио, живео и страдао Исус 
Христос, а који се данас налази у државама Израелу и Палестини. – 
Преп. Јован Мосха пише о некој знаменитој жени, сенаторске фамилије, 
како је посетила Свету Земљу (ОП, 139). Сава [се] поче спремати за 
одлазак у Свету Земљу. То беше његова давнашња жеља (ЖСС, 106).

Света књига Свето писмо, Библија. – Нама Света Књига говори 
скоро на свакој страници о радовању добру (ОЗЉ, 122).

Света литургија цркв. главно дневно богослужење у цркви. – 
За време кога богослужења се у цркви припрема и прима света тајна 
причешћа? За време најважнијег црквеног богослужења, које се зове 
Света литургија (ВС, 43).

светац, свеца м цркв. в. светитељ. – Светац Божји и старац 
Поликарп | Са ђаконом својим путоваше (ОП, 136). Борбу вођаше, псал-
ме појући. | Са сваком силом мрачном, прелесном. | Чудесан светац 
Јоаникије (ОП, 812).

свете тајне црквени обреди којих има седам: крштење, 
миропомазање, причешће, исповест, свештенство, брак и јелеосвећење. 
– Свето предање обухвата … 2. Учење о седам светих тајни, као и чино-
ве како се оне врше (ВС, 15).
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Свети Бесмртни име садржано у молитви Светој Тројици. – 
Како ме жалости човечје прецењивање овога живота одкад окусих сласт 
Твоје бесмртности, Свети Бесмртни! (МНЈ, 42).

Свети Дух једно од трију лица Свете Тројице. – Св. Тимотеј успе, 
да у себи сазида диван дом Духа Светога (ОП, 130).

светило с оно што представља извор духовне светлости, духовно 
средиште. – В. пример под светиља.

светиља ж (у служби атрибутива уз именицу „кула“) која светли, 
која осветљава. – Радостан што је видео кулу светиљу стародревног 
Светила у пустињи, да још увек трепери, Сава благослови ове свете 
људе [пустињаке у местима прослављених подвижника са Истока] и 
растаде се од њих (ЖСС, 127).

[Свети] Сава први српски архиепископ и највећи просветитељ српски, 
син Стефана Немање, великог жупана српског. – Сава је издејствовао код 
цара и патријарха независност српске цркве, и постао први архиепископ 
српски (ОП, 38). Следећи Савином примеру, српски владари и епископи 
су оснивали манастире по Светој Земљи … Народне масе су поново пра-
тиле Саву где год се он кретао улицама Старог Града, поздрављајући га као 
старог пријатеља (ЖСС, 133).

светитељ м цркв. онај кога је црква после његове смрти прогласила 
светим због његових заслуга за веру, светац. – Упита зли дух: „Ко је 
тај човек?“ „Ја сам тај човек“, одговори му светитељ, „уђи и обитавај у 
мени!“ Чувши то зли дух побеже (ОП, 97). Сила светитеља после смрти 
бива много већа него за живота (ОП, 643). Овај славни светитељ [Св. вел. 
муч. Артемије] беше родом Мисирац и први војвода цара Константина 
Великог (ОП, 770). Рекао је један светитељ: не може бити побеђен од 
ђавола онај у коме живи Христос – победилац ђавола (ИХ, 85).

светитељски, -а, -о који се односи на светитеља и светитеље. – 
Светитељске празнике, браћо, установила је Црква на првом месту зато 
да бисмо ми кроз светитеље славили и величали Бога (Бес., 49).

светитељство с подвижништво, аскетизам. – Упоран и земљан 
био је јеврејски народ пре доласка Христова … неспособан за вишу све-
тост, за дубљу визију Бога изван закона, за аскетизам, за светитељство 
(НБПГ, 64).

светлодавац, -вца м (Светлодавац) фиг. Господ. – Устаните све 
звезде и заиграјте, јер Светлодавац ваш иде вам у посету (МНЈ, 52).

светлоносни, -а, -о који доноси светлост, радост (обично о Богу). 
– О Господе светлон осни, покажи светло лице Твоје слугама Твојим 
(ОП, 305). Очисти га [ум наш] од таме и олакшај га од земље, светло-
носни Створитељу наш (ОП , 318). Наступио нам је дан, који се понавља 
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сваке године – пречасна и светлоносна средња седмица светога поста 
(Дух. сав., 72).

светлост, -ости ж сјај, сјајност (духовна). – Светлост је само у 
Богу; свака друга светлост само је одблесак Бога и његове светлости 
(ОБЉ, 107).

Светогорац, -орца м монах са Свете Горе. – Сва аскеза Светогораца 
управљена је ка једном циљу: очистити своје срце и припремити га за 
обиталиште живога и трисветога Бога (Теод., 79).

Свето писмо света књига која садржи догме јеврејске и 
хришћанске религије, Библија. – Храм Соломонов, једно од грађевинских 
чудеса старога света, подигли су људи научени Духом Божијим и 
настављани руком Господњом (I Царева 8, 24). Тако сведочи Свето пис-
мо (Зем. нед., 20). Свето писмо и савест треба да управљају целим жи-
вотом човека и народа (Патр., 161).

светосавље с цркв. и фил.: Светосавље није друго до Православно 
Хришћанство српског стила и искуства, изражено у богоугодним лич-
ностима, првенствено у светом Сави Немањином (СД 10, 90). У … 
Јустиновој књизи [Светосавље као философија живота] Светосавље 
се први пут претставља у систему као једна потпуна и заокругљена 
филозофија живота (СД 10, 90).

светосавски, -а, -о који се односи на Светога Саву. – У праву 
[су] они Срби, који се и као хришћани називају синовима светосавским 
(Добр., 127).

светост, -ости ж особина и стање онога који је свет, светитељска 
побожност. – Светост је, браћо, врлина која обухвата све остале врли-
не. Отуда је и светитељ, браћо, човек украшен свим врлинама (Азб.). 
Пакост је далеко од Господа Свемилостивога, као што је увек пакост 
далеко од девичанства, словесности и светости (МНЈ, 66).

светотатство с крађа светих ствари и црквене имовине, 
светокрађа. – Неки његов сабрат из зависти оклевета га за светотат-
ство, крађу црквених ствари (ОП, 426). Крађа на гробљу назива се ма-
родерство; крађа у храму – светотатство (Патр., 148).

светски и светски, -а, -о световни. – По свршетку светског 
школовања замонаши се [св. Методије] и почне се подвизавати у мана-
стиру (ОП, 422). Св. Сампсон Странопримац … рођен би од богатих и 
знаменитих родитеља у староме Риму, где изучи све светско знање тога 
времена (ОП, 454).

свеуман, -мна, -мно најумнији. – Господе Исусе Христе. Главо 
наша Свеумна, сједини нас са Со бом (ОП, 811).
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свеумирујући, -а, -е који доприноси потпуном смирењу, мирноћи, 
стрпљењу. – У твоме свеумирујућем присуству нема ветра, нема 
колебања (МНЈ, 123).

свеучилиште с висока школа, факултет. – Ниједног свеучили-
шта, никакве школе, никакве библиотеке за читавих пет стотина година 
(Д. Срб., 118).

свехвални, -а, -о (у споју са речју „апостол“) који се много 
поштује и слави. – Сабор св. славних и свехвалних апостола [слави се 
30 јуна] (ОП, 462). Свехвални се Јаков апостол потруди | Јеванђелско 
семе да посеје свуда (ОП, 740).

свецело прил. потпуно, сасвим. – Созерцавам Господа Исуса … 
који за људе приноси Богу најзад свецело Себе самога као човека (ОП, 
72). Познавши Христа Господа и крстивши се, пожели свецело предати 
се Господу на службу (ОП, 773).

свецео, -ела, -ело а. потпуно цео, без остатака. – Господ при-
ми душу девице свецеле (ОП, 304). Господ може и мене исцелити од 
грознице страсти, тако да бих ја одмах могао исправити се и служити 
Му духом свецелим (ОП, 389). Свецела љубав може се односити само 
на личност, а не на неки принцип или закон или природу (Кас., 68). 
б. сасвим предан, посвећен нечему. – Христос тражи од својих безуслов-
ну и свецелу службу (Теод., 94). Ако човек има свецелу намеру угодити 
Богу, то га Бог учи вољи Својој или кроз мисли, или кроз неког човека, 
или кроз Свето Писмо (ОП, 259).

свечар, -ара м онај који слави, прославља своју крсну славу. – Св. 
Јован прославља се неколико пута у години, но највише свечара има 
овога дана, 7. јан[уара] (ОП, 22). Он свечаре своје воли, | Пред престолом 
вечног Бога | За њихно се добро моли (ОП, 898).

свечев, -а, -о који се односи на свеца. – Сетивши се сина свога 
мајка бедна оде пред икону свечеву (ОП, 810).

свечовек м 1. (Свечовек) Исус Христос. – „Јер који се уздигне, 
понизиће се, који се понизи, уздигнуће се“, каже Свечовек (Д. Срб., 19). 
Нека сви људи једу Бога, и вратиће се дому, вратиће се у Свечовека 
(МНЈ, 139). 2. човек најбољих људских особина. – Свечовек признаје 
Бога, признаје морал и признаје друштво (ОБЉ, 74). 3. (у зб. знач.) чо-
вечанство. – Сви људи на земљи сачињавају једног човека, једног све-
човека (БНГ,28).

свечовечански, -а, -о који се односи на свечовека, на целокупно 
човечанство. – Сад је на реду други план, план Достојевскога, план 
свечовечански, јеванђелски (Д. Срб., 70).
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свечовечанство с светска заједница људи сабраних у човекољубљу. 
– Будите спремни за свечовечанство. Интелектуалци у свету још нису 
спремни за то, али народи јесу (Евр., 29). Кад се, дакле, једном проломи 
Запад, тада ће се, иницијативом Словена, створити једно опште светско 
братство, једно свечовечанство (НД, 18).

свечујући, -а, -е који све чује (о Богу). – Клањамо се теби, Богу 
свевидећем, | Клањамо се теби, Богу свечујућем (Дух. лира, 72).

свештеник м цркв. општи назив за црквена лица која су чином 
рукоположења посвећена, оспособљена за вршење црквених обреда и 
богослужења; чин у црквеној хијерархији између ђакона и епископа. 
– О Господе, Врховни Архијереје, подржи свештенике православне 
благодаћу Духа Твог Светога (ОП, 384). Епископ може да свршава свих 
седам светих тајни, свештеник све осим свете тајне свештенства (ВС, 
46). Живот свештеника увек служи примером, било добрим било злим 
(ОБЉ, 109).

свештенодејство с цркв. црквени обред који врши свештеник; 
богослужење, чинодејство. – Овде док се још свршава страшна тајна 
Христова, док још траје свештенодејство, ти у самој средини остављаш 
све и излазиш! (РДС, 134).

свештеномонах, -а и свештеномонах, -аха м цркв. монах рукополо-
жен у свештенички чин, јеромонах. – Кад један монах постане свеште-
номонах (јеромонах) сматра се у Св. Гори великом чашћу. Сава је примио 
овај чин после навршене тридесете године, како је то прописано старим 
канонима Цркве (ЖСС, 47). После извесног времена Сава га [Арсенија] 
рукоположи за ђакона, а потом за свештеномонаха и постави за стареши-
ну Велике цркве у Жичи (ЖСС, 120).

свештенослужење с обављање свештеничких дужности. – 
Ако је свештеник нехотично убио, црква му доживотно забрањује 
свештенослужења (ОП, 922). Полагањем руку у овој светој тајни [свеш-
тенства] преноси се на лице које се рукополаже духовна сила и тако се 
постиже законита веза црквене власти и свештенослужења (ВС, 46).

свештенство с света тајна рукоположења за свештеника. – 
Колико има степена у светој тајни свештенства? Три степена: епископ, 
свештеник и ђакон (ВС, 46).

свирепство с окрутност, бездушност. – Св. Василије Острошки 
… утврђиваше стадо своје у вери православној чувајући га од свиреп-
ства турског и лукавства латинског (ОП, 305).

свирепствовати, -ујем несвр. чинити свирепа, окрутна дела. – 
Када поче свирепствовати јерес монотелитска (једновољничка) – ко ја 
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учаше да Господ Исус немаше вољу човечанску него само вољу божан-
ску – сабра се у Цариграду шести Васељенски сабор 681. год. (ОП, 473).

свише и свише прил. одозго. – Овај видовити муж [св. пророк 
Исаија] беше, због чистоте срца свога и због ревности према Богу, при-
мио свише још и дар чудотворства (ОП, 330). Свешт. муч. Јеротеј … 
појањем приведе многе к срдачном умиљењу и показа себе као мужа 
надахнута свише (ОП, 725).

свјат, -а, -о сткњ. који је испуњен светошћу, свет. – Свјат си Боже 
праведни, | Свјат си Христе рођени! | Ваистину се роди! (Дух. лира, 15).

својеобразан, -зна, -зно нарочит. – У самој ствари и не постоје 
обични људи, сви су необични, својеобразни, чудни и тајанствени 
(ОБЉ, 148).

себеубица и себеубица м онај који себе убија, тј. који губи душу, 
самоубица. – Кајем се за кривоклетнике, јер заиста и они су човекоуби-
це, себеубице (МНЈ, 55).

себичност и себичност, -ости ж особина онога који је себичан, 
себељубивост, саможивост. – Усредсређивање света у самога себе зна-
чи облачење у себичност и гордост (Свеч., 113).

седам основни број (7) у саставу израза с религијском компонен-
том значења: књига са седам печата в. књига (изр.). седам смртних грехо-
ва: Које грехе зовемо смртним гресима? Њих има седам … Гордост 
насупрот смерности, среброљубље насупрот дарежљивости, разврат 
насупрот моралној чистоти, завист насупрот милосрђу, неумереност 
насупрот уздржљивости, гнев, насупрот кроткости, очајање, насупрот 
ревности у вери (ВС, 69). седам светих тајни свештене радње кроз које се 
Божјом благодаћу преносе дарови онима који их примају (ВС, 39).

седамдесеторица ж седамдесет апостола Христових; седамдесет 
преводилаца Старога завета. – Један од седамдесеторице [беше св. апо-
стол Ананија] (ОП, 716). Он [је] био један од Седамдесеторице који су у 
Александрији преводили Библију са јеврејског на грчки (ЈЧ, 122).

седмори, -а, -о (у мн.) збирни број у значењу броја седам. – Обукао 
си се у седмора небеса; скрио си се предубоко од свих очију (МНЈ, 34).

сејати, -јем несвр. ширити знање, науку, идеје међу људе и народе. 
– Лукијан сејаше науку Христову најпре по Галији а потом по Белгији 
(ОП, 393).

сејач, -ача м (Сејач) фиг. Исус Христос. – Јован није могао озеле-
нити и оплодотворити људску пустињу, но он ју је крчио и орао … и 
уравњавао тле за великог Сејача (ОП, 612). Сети се Сејача који изиђе 
да сеје семе своје по душама људским као по њивама својим (ДП, 48).
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сејидба ж бацање биљног семена у земљу, сејање. – Две ствари су 
потребне ратару на њиви: прво крчење њиве, а друго сејидба (Свеч., 
125).

секта ж (лат. secta) религијска заједница која се одвојила од влада-
јуће цркве. – Докле ће се ситнити велика Божја религија на секте? 
(ИГИС, 76).

сектант м припадник секте, отпадник од вере. – У душу фарисеја 
и сектаната не стоје ово двоје [закон и милост], тј. они не могу и да 
врше прописе закона и да чине милост, него препирући се о томе, шта 
је важније од овога двога, једно испуштају а друго држе (ОП, 82). Докле 
ће сектанти разоравати духовну грађевину Божју на земљи и тиме по-
нижавати род људски? (ИГИС, 76).

секташтво с стварање секти, подвајање унутар цркве. – У ране 
дане Хришћанства није било поделе у цркви због заједничког страдања, 
али чим је гоњење престало, дух секташтва се повукао у свет (Д. Срб., 
60).

село с мање људско насеље чији се становници претежно баве 
земљорадњом. – Село [је] први темељ свега нашег материјалног, духо-
вног и моралног богатства (Д. Срб., 116). Село нам даје увек још најбоље 
људе у држави. Такозвана „сујеверна“ села пре су избацила идоле из 
куће него ли „правоверни“ градови (ИГИС, 112).

семинарија ж богословско училиште, семениште. – Толико је 
смирен да је чак и семинаристе у семинарији својој молио, да се моле 
Богу за њега (ОП, 794).

семинарист(а) м онај који похађа семинарију. – В. пример под 
семинарија.

семитски, -а, -о који се односи на Семите. – Он је рођен у 
семитској раси. Но Он није био намењен само једној раси, него чове-
чанству (Омил., 42).

серафим, -има м (обично у мн.) цркв. анђео највишег реда. – Св. 
Архангел Гаврил … један [је] од 7 најближих Богу серафима (ОП, 218). 
О Пресвета Божја Мати …| Славнијом те Бог учини и од Серафима (ОП, 
783). Ти чинови су следећи: шестокрили серафими, многоочити херуви-
ми и богоносни престоли, господства, силе и власти, начала, архангели 
и  ангели (ОП, 821). Исаија се удостоји видети Господа Саваота на пре-
столу небеском, окруженог шестокрилним серафимима, који непреста-
но певају: Свјат, Свјат, Свјат (ОП, 330). Мученици праве вере, молите 
се Богу за нас. Ваша вера приближила вас је сјајном престолу славе, 
окићеном зрачним серафимима и премоћним херувимима (МНЈ, 61). 
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Серафими трепте пред Божијим величанством, херувими дрхте пред 
Њим (Јев., 149). Сијните светлошћу, серафими сјајни (Зем. нед., 53).

 серафимски, -а, -о који се односи на серафиме. – Свети Оци ми-
сле, да Гаврил принадлежи првом и највишем чину небеских сила, тј. 
чину серафимском, пошто серафими стоје најближе Богу (ОП, 218).

сервилност, -ости ж понизност, покорност. – Србска великоду-
шност често је прелазила у слабост. И то у велику и убитачну слабост 
– у сервилност (Теод., 99).

сибила ж (према грч. Σίβυλλα, Сибила, митска личност, Аполоном 
надахнута пророчица) гаталица, врачара (према имену пророчице у 
класичној старини). – Ни индијска Нирвана ни јелински Хадес нису 
били очајним људима никаква утеха. Зато су и говорили неки јелински 
философи, сагласно са сибилама, пророчицама римским: Само неки бог 
може спасти свет (Теод., 11).

сигнал, -ала м знак који упућује на узрочност нечега. – Вода је 
символ Божје благодати и очишћења, а потоп или поплава јесте сигнал 
(Симв., 363).

сила ж 1. духовна моћ, снага. – Хришћанска вера није само учење 
него и сила (ОП, 383). 2. цркв. (обично у мн.) ред анђела заједно са го-
сподствима и властима. – Ти чинови су следећи: шестокрили серафи-
ми, многоочити херувими и богоносни престоли, господства, силе и 
власти, начала, архангели и ангели (ОП, 821).

символ, -ола м (грч. σύμβολον) знак, обележје. – Један верујући … 
не сме занемарити традиционалне верске обичаје и не сме изоставити 
уважење верских символа (РЊ, 162).

Изр. символ вере тачно и сажето изложење начела хришћанске 
вере, вјерују. – Папска … црква … је убацила у Символ вере погреш-
ну реченицу о Светом Духу (ЖСС, 71). Црква је кроз свој символ вере 
исправљала … погрешна схватања (Аг. Црк., 149). Свети Григорије 
… одликовао се огромном светском ученошћу и духовним опитом. 
Учествовао на II Васељенском сабору. Мисли се, да је он саставио дру-
ги део Символа Вере (ОП, 29). Св. Атанасије Велики … допринео [је] да 
се Аријева јерес сузбије а Православље утврди. Он је написао Символ 
Вере, који је био на Сабору усвојен (ОП, 49).

символички, -а, -о који се односи на символ. – Што је символички 
истинито у свету материјалном, фактички је истинито у свету духовном 
(НБПГ, 26).
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симонија ж трговање црквеним стварима и службама (по имену 
Симона Мага, зачетника гностицизма). – Св. Јован Златоуст … сузби 
симонију у цркви збацивши многе епископе – симонисте (ОП, 835).

симонист(а) м онај који врши симонију. – В. пример под симонија.
симпатисати, -шем несвр. (некоме) држати до некога, ценити, 

поштовати. – Његош симпатише највише највећим револуционарима: 
Обилићу и Карађорђу (ОЗЉ, 35).

Синајац, -јца м припадник братства са Синаја. – „Седам 
Синајаца“ … у Србији су дочекани с поштовањем, јер су српски монаси 
сматрали Саву такође исихастом (ЖСС, 43). Током времена, неки српски 
монаси живели су у братству Синаја, а Синајци посећивали Србију и 
чак су имали свој властити манастир у нашој земљи (ЖСС, 132).

синајски, -а, -о који се односи на Синај. – Свети мученик Гордије 
… када наста страшно гоњење хришћана, он напусти војску и свој чин, 
и удаљи се у пустињу Синајску (ОП, 13).

Син Божји библ. Исус Христос. – За више од хиљаду година, са 
овог места је проповедана наука Сина Божјег, чији је пут у славу и ве-
личину водио кроз бол и понижење (Д. Срб., 101).

синедрион, -она м (грч. συνέδριον) ист. у старој јеврејској држави 
орган највише државне власти и главно судиште. – У среду, наш 
Господ, издан од Јуде, осуђен је на смрт од најужег круга синедриона, а 
у петак ова пресуда је била спроведена у дело (Есеји, 88).

синија ж (тур. sini) низак округао сто. – Око синије, ниског стола 
за ручавање – људи су седели на ниским дрвеним троножним столицама 
(ЖСС, 13).

синовство с фиг. повезаност, веза. – Кроз продужено животно 
рађање човек се опредељује или потпуно за синовство таме или потпуно 
за синовство Божје (НБПГ, 32).

син човечији библ. 1. припадник људског рода, човек. – Има ли 
што безумније него чути од путника одговор: Не знамо ни откуда ни 
куда путујемо? Ваистину добро је речено за такве путнике: Таман је 
пут синова човјечијих (Есеји, 70). Зна Бог, да сви самовољни путеви 
синова човечијих воде у Земљу Недођију (Жет. Госп., 45). Исус је рас-
тао и развијао се по свему спољашњем, као и остали синови човечији, 
на очиглед свију који су га гледали (ЈЧ, 126). 2. (Син Човечији) Исус 
Христос. – Али ја [Исус Христос] вам кажем: од сада ћете видјети Сина 
Човјечијега гдје сједи с десне стране Силе и долази на облацима небе-
ским (Мт 26, 64).
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синџир, -ира м (тур. zincir) оков. – О како је ужасан синџир греха! 
(ОП, 70). Јован би везан у синџире и доведен на спалиште (ОП, 278). 
Јачи [је] конац правде него синџир неправде (Омил., 197).

Сион, -она м Јерусалим; његова света гора. – Вашим ће путем 
морати и Он, | Да крвљу својом опере Сион, | Ал неће никад, славан у 
слави, | Вршњаке своје да заборави (Дух. лира, 10). Сава са пратњом 
пређе и одседе на Сиону у српском манастиру Св. јеванђелиста Јована, 
који он купи за време своје прве посете Јерусалиму (ЖСС, 125).

сионски, -а, -о који се односи на Сион. – Ово је реч о женама рас-
кошним и беспутним, о кћерима сионским, које се погордише (ОП, 579).

сири, -а, -о цркв. беспомоћан, сироти. – Сирим и убогим све што 
имаш подај (Дух. лира, 44).

сиромашан духом библ. смирен, простодушан. – Сиром ашан ду-
хом је смеран, стално је незадовољан самим собом; стиди се себе пред 
другима и боји се Бога (Јев., 78). Сиромашни духом су они који себе 
сматрају врло малим у поређењу с величином Божјом и који чезну да се 
обогате у Богу и у његовом царству (ВС, 69). Данас Јевреји тачно знају 
које је камење од тог храма, па сиромашни духом, прилазе целивајући 
то камење, милују га рукама, заливају сузама (Дух. сав., 121).

сиромаштво с у изр. ~ духа стање богобојажљивости, обожења; 
супр. богатство духа. – Мораш да бираш између гордости и смирења – 
богатства и сиромаштва духа. Прво значи – бунтовно рушење, а друго 
– тихо изграђивање (Аг. Црк., 127).

сиротољубац, -пца м онај који љуби сироте. – Он није само 
Сиротољубац нити Богатољубац, него Човекољубац (ЈЧ, 120).

ситнеж ж зб. ситне, безначајне ствари. – Да нисмо ми та последња 
ситнеж наше мајке земље, која је већ остарела, те жели да се одмори од 
рађања? (БПГ, 126).

ситногорица ж ситна, ниска шума. – Народ је она висока борова 
грана, из које су се узвисивали народни генији … Без те високе горе сви 
би они били као закржљало борје усред ситногорице (ОЗЉ, 57).

сићан, -а, -о мален, ситан. – Ако је светлост сићаних звезда једна 
Божја реч, која обавештава говедара где се његова напасана говеда на-
ходе, није ли онда светлост исходећег сунца једна моћна реч Божја, која 
нам казује много више? (ОЗЉ, 93).

сишавши, -а, -е (у им. служби, м) онај који је сишао (с неба), Исус 
Христос. – Присуство Сишавшег с неба лечи оне, који исповедише жи-
вот, и умртвује оне, који исповедише смрт! (МНЈ, 95).
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скверан1, -рна, -рно (обично одр.) сткњ. нечист, прљав, гадан. – Ви 
људи добро знате [казаће Господ] шта сам ја претрпео за вас … Шта сте 
ви претрпели за мене? – Шта ћу на ово рећи ја окајани, лукави, греш-
ни, скверни? (ОП, 333). Преп. Мојсеј Угрин … би одведен од краља 
пољског Болеслава као роб у земљу Пољску, и продан … некој младој и 
скверној удовици (ОП, 535).

скверан2, -рни ж нечистоћа, гадост. – Када се човек покајањем 
очисти од сваке скверни, онда у душу његову силази свише сила Духа 
Божјега, и онда душа осећа царство Божје у себи (МП, 135).

сквржити се, -им се свр. згрчити се, скупити се. – Евдокија падне 
на земљу, сквржи се целим телом, ослепи и онеми (ОП, 638).

скинија ж (грч. σκηνή) посвећено, свето место. – Златно теле, об-
резано и очишћено тело, видљива скинија, опипљиве таблице закона, то 
је годило отелешеном духу Аврамове деце (НБПГ, 65).

Скит м (према грч. Σκήτις, име египатске пустиње код Александрије, 
познате по испосницама) онај који долази из пустињачке, монашке на-
сеобине. – Св. муч. Енен, Нирен и Пеи. Сматрају се првим мученицима 
словенским, који се … Скитима [називају] (ОП, 54).

скленица ж мали стаклени суд, бочица. – И тек што бејаху сред 
маленог пира | Док Марија уђе са скленицом мира, | Па Исусу приђе с 
уздржаним дахом (Дух. лира, 44).

скончати, -ам свр. умрети, упокојити се. – Мирно скончао [Св. 
Јован III Схоластик] и предао душу своју Богу 577. год. (ОП, 131).

скорб ж сткњ. невоља, тешкоћа. – Дух Свети води апостоле кроз 
све скорби и муке испуњавајући срце њихово утехом и радошћу (ОП, 
343). За људе духовног и божанског соја: | Прво: знање скорби и свих 
искушења (ОП, 102). Велике скорби и беде претрпео је као митрополит 
[св. Кипријан кијевски], но све је поднео благодушно (ОП, 676).

скорбни, -бна, -бно који је испуњен скорби, тешкоћама, невољама. 
– Делује и дан данас на старце и младиће србске [пример Немање и 
Растка] да се отресу свега, приволе царству небесном и пођу путем 
уским и скорбним, путем монашког подвига (Теод., 81).

скоропомоћни, -а, -о који скоро, брзо притиче у помоћ (о Господу). 
– Шта је могао капетан више желети? И шта му је скоропомоћни Господ 
могао више обећати? (Јев., 104).

скоропостижан, -жна, -жно који се скоро, брзо постиже, 
остварује. – Безбожник се боји скоропостижне смрти (ОП, 413).
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скоропостижно прил. на скоропостижан начин, брзо. – Средњи 
син његов [деспота Ђурађа] … силом заузме … престо у Смедереву; но 
скоропостижно умре (ОП, 741).

скрдити се, скрдим се и скрдити се, -им се свр. 1. скупити се у 
крдо, у гомилу. – Кад би вече и овце се скрдише око пастира, Вран свика 
своје другове на молитву (Свеч., 105). 2. удружити се, сложити се. – 
Скрдише се сви шути и рогати на обали реке (Свеч., 135).

скрижаља ж плоча, табла намењена за писање. – Све ово било је 
урезано у срцу малога Јована неизгладљиво као на каменој скрижаљи 
(Омил., 48).

скриња ж (тал. scrigno) сандук, шкриња. – Шта мирише тако у 
страшној пустињи, | Као тамјан красан у храмовној скрињи? (OP, 236).

скромност, -ости ж врлина онога који је скроман, који не истиче 
и не хвали себе, умерен у захтевима и понашању. – Ратови су доказали 
плаћања правог данка гордости, а мир – драгоценој врлини, скромно-
сти (Есеји, 58). Скромност је једна здрава духовна клима која одгаја и 
негује стварну величину (ОБЉ, 111).

скрушеност, -ости ж стање онога који је скрушен, који је одан 
вери, побожност. – Кад ми данас паде на памет ова молитва, ја осећам 
више побожности, скрушености и мирноће душевне него што сам икад 
осећао у свима великим црквама (Д. Срб., 127). Трудите се свим про-
писаним начинима: мислима, делима, речима, молитвама, покајањем и 
скрушеношћу, да имате уза се Бога милости, а не Бога гњева (КТП, 24).

скрушити се, скрушим се свр. унизити се. – Ко год се скруши пред 
Богом, Бог га чини силним. У скрушено срце Дух Божји се усељава 
(ОП, 89).

скудоуман, -мна, -мно који је слабијег, ограниченијег ума. – Ваша 
религија треба да буде палата, под коју се може склонити и богат и убог, 
и философ и скудоуман (ИГИС, 77). Они, скудоумни, нису могли ни 
слутити, да ће Христос изрећи оно у чему су они најсиромашнији, и да 
рекавши старо изриче опет ново (Омил., 197).

слабокарактеран, -рна, -рно који је слабог, лошег карактера. – 
Пилатова слабокарактерна и колебљива душа није слика само незнабо-
жаца него и неутврђених хришћана (ОП, 163).

славенофил, -а и славенофил, -ила м онај који је наклоњен 
Словенима и њиховој култури. – Славенофили и западофили нису се 
никако могли трпети, као две завађене нације (НД, 15).

славенофилство с обожавање Словена и њихове културе, 
изражавање наклоности према њима. – Постоји у словенском свету 
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нешто што није сасвим различито од панславистичког баука, постоји 
осећање, једно осећање само, које је имало много више примене у лите-
ратури него у политици, постоји – славенофилство (Д. Срб., 79).

славити, -им несвр. светковати, свечано празновати, про сла-
вљати (Господа). – Славимо и величамо Његову доброту, силу и славу 
(ВС, 63).

славољубив, -а, -о који тежи, жуди за славом. – Дете није 
среброљубиво; дете није похотљиво; дете није славољубиво (ОП, 79).

славољубље с особина, стање онога који је славољубив. – Тек 
што се [човек] излечио од порока среброљубља, а већ пада у порок 
славољубља (ОП, 26).

славопој м песма у чију славу. – фиг. Славуји су већ били завршили 
свој свеноћни славопој Творцу кад се велико сунце почело помаљати на 
истоку (Кас., 10).

славопојац, -јца м онај који изводи славопој. – фиг. Ако нам је за 
сада ускраћено виђење анђела Божјих, наложена нам је вера у њих, про-
писано поштовање и препоручено слављење ових дивних славопојаца 
Творчевих (Бес., 52).

славославље с цркв. в. славословље. – Док су обичне парохијске 
цркве у селу и граду, као мало славославље, служиле за молитву, причест 
и свакидашње верске требе, манастири су били као велика славославља 
Богу (Добр., 120). Свака реч њихова [духоносних отаца наших] о Њој – 
славославље Њој (Бес., 43).

славословије с цркв. в. славословље. – Богу је најмилије сла во-
словије из цркве још и због тога што је у цркви много душа и много гла-
сова, па ипак једнодушност и једногласност (ОП, 853). Небесна Црква, 
коју нико не може избројати … запеваће, и вечито певаће, Велико 
Славословије Светој Тројици (Жет. Госп., 47).

славословље с цркв. облик молитве којом се изражава моћ и ве-
личина Божија, доксологија. – Григор’ју се даде светлост богословља. 
| Маркијану милост – јелеј славословља (ОП, 30). Чиме се завршава 
молитва Господња? Славословљем или доксологијом, која гласи: „Јер је 
Твоје царство, и сила, и слава кроз све векове. Амин“ (ВС, 67).

сладчајши, -а, -е (рус. суп. сладчайший) у значењу суперлатива: 
најслађи, најдражи. – Дух Божји, осећам, у души ми веје; | Он ме држи 
бодру, немоћну ме снажи, | А Исус сладчајши муке моје блажи (ОП, 
3 16). Анастасија [преподобна мученица] … рече: „Готово је срце моје 
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за Христа страдати, готова је душа моја за сладчајшега Исуса умрети“ 
(ОП, 796).

сламарица ж сламни душек. – Савијене сламарице, јастуци и ву-
нени покривачи – ћилими, држани су преко дана у бројним удубљењима 
у зиду (ЖСС, 13).

сластољубац, -пца м сластољубива, похотљива особа, похо тљи-
вац. – Тихо збори своју реч лопов; прељубник шапће; сластољубац че-
сто говори само погледима, боји се својих сопствених уста, да би без-
молвно учинио свој грех (Јев., 1 51).

сластољубив, -а, -о који жуди за чулним уживањима, похотљив. – 
За руског кнеза Владимира пише митрополит Филарет: „Сластољубиви, 
како је немогуће више, јазичник Владимир у хришћанству је постао 
узор чистог супружанског живота“ (ОП, 429).

сластољубиво прил. на сластољубив  начин, похотљиво. – Ко је у 
богатству своме проводио живот сластољубиво и раскошно и није от-
варао врата своја бедницима, тај ће у пламену просити себи једну кап 
воде, и нико му неће дати (Јев., 155).

сластољубље с особина онога који је сластољубив, похотљивост. 
– А када победи сва три највећа ђаволска искушења: сластољубље, 
славољубље и властољубље, онда одступи од Њега сатана и гле ангели 
приступише и служаху му (Теод., 27).

слаткоговорни, -а, -о који лепо, словесно говори, беседи. – „Небеса 
казују славу Божију“, вели велики слаткоговорни пророк Давид (Пс. 19, 
1) (Теод., 27).

слаткоречивост, -ости ж особина онога који је слаткоречив, који 
лепо, словесно говори. – Овај славни јерарх, ради чије су мудрости и 
слаткоречивости посећивали га људи из далеких земаља, био је веома 
уздржљив, трудољубив и бодрствен (ОП, 900).

следити, следим несвр. (некоме) ићи, кретати се непосредно за 
ким. – Јави се св. Николај Јосифу у тамници и рече му: „Устани и следуј 
мени!“ (ОП, 243).

следовати, -дујем несвр. (некоме) ићи за неким, пратити га 
подржавајући га у свему, следити. — Василије верно следоваше своме 
учитељу Прокопију и у миру и у гоњењу (ОП, 148).

следствен, -а, -о заст. доследан. – Турци су непријатељи и тирани 
правде, као такви су следствено зло, а зло треба уништавати до истраге 
(РЊ, 189).
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слеме, -ена с врх крова. – Послушаћу [Раде] како ме сјетујеш | Ал 
допусти цркви до слемена | Да ја сама плачем за Косовом (Дух. лира, 
105).

слепац, -пца м човек слеп на оба ока. – У животу своме видео 
[сам] стотине слепаца, али ни једног од њих безбожног (Кас., 25).

слеповођа м онај који води слепе. – Где су сада цари, где су 
војсковође, | И где сиромаси, слепци, слеповође? | Све је покривено 
земљом и ћутањем, | Све је прах у праху, све било па није (Дух. лира, 53).

слепорођен, -а, -о слеп од рођења. – На ту воду [звану Силоам] 
упутио је доцније Господ слепорођеног да се умије (ОП, 330).

слишање с гл. им. од слишати. – То виђење Божанства Његовог 
и слишање небеског сведочанства о Њему као Сину Божјем требало 
је да послужи ученицима у дане страдања Господњег на укрепљење 
непоколебљиве вере у Њега и Његову крајњу победу (ОП, 564).

слишати, -ам несвр. слушати, поимати. – В. пример под слишање.
слобода ж могућност испољавања своје воље, независан однос 

према вољи другога, независност. – Слобода је светиња, отуда и назив: 
света слобода (Бес., 71). Као чисто платно даје се слобода људима; кад 
је људи упрљају, морају је прати сузама и крвљу (Бес., 71). Борба за 
слободу испуњава целу људску историју (ОБЉ, 14).

слободан, -дна, -дно који ужива слободу, који испољава своју вољу 
независно од воље другога, независан. – Трећа борба, то је вечита борба 
човека са самим собом … са ропским бићем у себи за једно слободно 
биће у себи (ОБЉ, 14).

Словенин м припадник словенске расе, Словен. – Као Словенин, ја 
бих то отворено признао [да] … постоји – словенофилство (Д. Срб., 79).

словенофилство с љубав, наклоност према Словенима. – 
Словенофилство Његошево носи исти религиозни колорит као и његов 
патриотизам (РЊ, 193).

словесни, -а, -о који има разума, који је с разумом обављен, разу-
ман. – Здравље теби, царе, и весеље, | Где словесни слави, бесловесног? 
(ОП, 128). Као епископ Теофилакт беше пастир добри стаду словесном, 
и показа се необично испуњен милосрђем према бедним и сиротим 
(ОП, 172). Дрво [се] сави врхом својим к земљи и поклони се Создатељу 
своме као неки словесни створ (ОП, 957). Потоп се догодио по свесној 
и словесној заповести Божјој, а не по несвесним и бесловесним при-
родним законима (Номолог., 267).

словесник м следбеник Слова, Сина Божјег. – Светитељи српски, 
небесни весници, | И вечнога Слова, јасни словесници (Дух. лира, 88).
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словесност, -ости ж особина онога који је словесан, мудрост – Он 
је Слово Божје и словесност Божја (ОП, 606). Он је почетак стварања, 
почетак обновљења, почетак словесности, почетак свега доброга и 
славнога (Дух. сав., 113).

слово с (понекад уз им. „Бог“ или уз придев „Бож(и)ји“) 1. библ. 
(Слово) Син Божји. – Шта има, дакле, невероватно у томе што се Слово 
(Син Божји) јавило као човек да спасе човечанство? (ОП, 50). О Тројице 
Света, једнобитна и неразделна, која си нас кроз ваплоћеног Бога Слова 
просветила и осветила, подржи нас до краја Својом светошћу (ОП, 
675). Сви тајновидци и слуге Слова савршено су схватили науку свога 
Господа (Жет. Госп., 41). Сјајније од сунца Слово се засија | У кандилу 
тела – Господ и Месија (Дух. лира, 149). Одбацили су Слово Божје, и 
постали су бесловесни (ЈЧ, 108). И заиста пророчанства векова оства-
рена су онда када се на земљи јавио Бог Слово као Чудотворац (Теод., 
111). 2. знање, словесност, реч. – Сведушно [се] предаше Богу на слу-
жбу … Андреј као клирик у народу и проповедник слова Божјег (ОП, 
689).

сложај м склад, хармонија. – Дивљак види бога у грому, ветру, 
бури, огњу; и образован човек га види тамо – но не бога него Бога – где 
и његов дивљи брат, но осим тога … у генијалном уметничком сложају 
свих елемената у целину (РЊ, 109).

служба ж служење, покорност. – Чиме су се светитељи највише 
толико узвисили и прославили у очима неба и људи? Поглавито 
смирењем и службом (ОП, 750).

случај м околност, прилика у којој се нешто догађа независно од 
наше воље. – Шта је то гатање? То су три врсте веровања: веровање у 
слепи случај, веровање у ствари, и веровање у свемоћ духова таме (РДС, 
132).

случити се, случим се свр. догодити се, десити се. – Пре свега 
непрестано изливај молитву и одаји Богу благодарност за све што би се 
случило с тобом (ОП, 134).

сљубити се, сљубим се свр. спојити се, саставити се. – Седамдесет 
друга, сви с љубављу истом, | К’о гране са стаблом сви сљубљени с 
Христом (ОП, 16).

смеран, -рна, -рно понизан, кротак. – Смерном и побожном често 
се открива и кад ће умрети, а гордога смрт сналази изненадно (ОП, 183). 
Смерни је пун суза, покајања, сажаљења и милосрђа (Јев., 78).

смерност, -ости ж врлина онога који је смеран . – О Господе смер-
ни, сагори у срцу нашем ђаволски усев охолости огњем Духа Твог 
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Светог, и усади у њ благородни усев смерности и кротости (ОП, 13). Бог 
одбацује охолост и увенчава славом смерност  и братољубље (ОП, 101). 
Најсмернији од најсмернијих био је сам подвигоположник Господ наш 
Исус Христос. У његовом земаљском животу смерност је увек ишла пре 
славе (ОП, 425). Смерност је прва врлина, коју је Христос препоручио 
људима у Својој беседи на Гори (МП, 119).

смиреније с сткњ. в. смерност. – Исус ставља смерност (смиреније) 
у темељ своје палате, која је Његова црква (ЈЧ, 151).

смиреномудрије с сткњ. стање највише смирености пред 
Богом. – Понизност је добра реч, но још боља је смерност, а најбоља 
смиреномудрије (ОП, 495).

смиренопослушност, -ости ж послушност која долази од смире-
ности, кроткости. – Синовску смиренопослушност показао је Господ 
Исус уопште тиме што је одлучио родити се као човек у телу (Омил., 
23).

смирење с стање душевног мира, врлина онога који има мир у 
души. – Одликовао се [преп. Јоаникије Велики] превеликим смирењем 
и кротошћу (ОП, 811). Од свих ствари које се могу учинити и научити 
смирење је најтежа наука за човека (Омил., 327).

смотрити, смотрим свр. опазити, приметити, спазити. – Мучи-
тељи његови смотривши како он воли смрт у огњу, извукоше га из огња 
и осудише на посечење мачем (ОП, 278).

смрт ж стање онога који се упокојио. – Созерцавам Господа 
Исуса… као светлост у часу смртном, и по смрти – у вечности (ОП, 55). 
Над физичким светом постоји један свет духовни, чији свесни чланови 
постајемо ми после смрти (ИГИС, 172). Смрт је стара као и човек исте-
ран из Раја (ОБЉ, 113).

Изр. примити крсну смрт упокојити се на часном крсту (о Исусу 
Христу). – Чу Марина за Господа Исуса Христа, како се оваплоти од 
Пречисте Деве, како чудеса многа сотвори, крсну смрт прими и славно 
васкрсе (ОП, 509).

смртоносина ж покр. зб. смртоносна бића. – Нека на њихова поља 
не нападају штетне птице … нити друга каква пагубна смртоносина 
(ОП, 665).

снисходити, снисходим несвр. показивати разумевање и стрпљење. 
– Снисходећи нашој немоћи Господ се служи материјом (ОП, 386).

снисходљив, -а, -о који показује разумевање и стрпљење пре-
ма некоме или нечему. – Светитељи цркве колико су били милосрдни 
и снисходљиви према слабостима људским, толико су били до ужаса 
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непопустљиви и непреклониви у погледу исповедања правих догмата 
вере (ОП, 55).

снисходљивост, -ости ж особина онога који је снисходљив. – Бог, 
душа, молитва, слава, милосрђе, човечност, снисходљивост – све су то 
за њега бајке вас старих (МП, 134).

снићи, сниђем свр. спустити се ниже, сићи. – Таксиот вам прича 
што сам собом виде – | О понора смрадног, где ми душа сниде! (ОП, 
225). Цар царева сниде | И прерушен приде (Дух. лира, 15).

сновиђење с приказа у сну. – У раном детињству Поликарп оста 
сироче и према неком сновиђењу, прими га једна племенита удова, 
Калиста, која га као сина подиже и васпита (ОП, 135). Спасе Бог кроз 
сновиђење Марију, да не остане без заштитника, а Јосифа да не огреши 
своју душу (ЈЧ, 119).

Содом м библ. један од пет градова содомске области, који је, пре-
ма Старом завету, заједно с градом Гомором пострадао услед грехова 
његових житеља. – Содом није пропао у рату, него у миру и није про-
пао од сиромаштва, него од разврата и благостања (ОЗЉ, 49). Судба 
Содома и Гомора представља класичан пример казне Божје над окоре-
лим грешницима (ОП, 817).

содомија ж у зб. знач.: гнусни пороци, греси. – Гнусни и неопро-
стиви порок њихов остао је познат у човечанству по имену њиховог 
града – содомија (Номолог., 269).

сожителница ж сткњ. жена која живи с неким у незаконитој 
заједници, љубавница. – Отера [Ирод] своју закониту жену и незаконито 
узе себи за сожителницу Иродијаду, жену свога брата Филипа (ОП, 625).

Создатељ м (рус. Создатель) цркв. Бог. – Шта је живот? Намењена 
жртва | Ја л’ ђаволу ја ли Создатељу | Прва смрди ко лешина мртва, | 
Друга с’ пење своме Спаситељу (ОП, 933). Дрво [се] сави врхом својим 
к земљи и поклони се Создатељу своме као неки словесни створ (ОП, 
957).

создати, -ам свр. (рус. создать) изградити, саздати. – Истина је у 
Бога једнога, | Јединога Бога троичнога, | Који созда небесна воиноства 
| Од ангела и небесних сила (ОП, 200).

созерцавати, -ерцавам несвр. молитвено сагледавати, разумева-
ти. – Што год [човек] чешће созерцава овај свет као постојећи и без 
њега … то ће он стајати ближе Богу и имаће дубљи мир душевни (ОП, 
247).

созерцање с молитвено размишљање, усредсређеност ка Богу, 
дубоко сагледавање. – Преп. Антоније Велики … удаљи се у пустињу 
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… не дружећи се ни с ким осим с Богом кроз непрестану молитву, 
размишљање и созерцање, подносећи трпељиво неисказана демонска 
искушења (ОП, 46). О созерцању пише св. Григорије Синаит: „Тврдимо, 
да има осам главних предмета созерцања; прво, Бог невидљиви и без-
видни, беспочетни и несоздани, проузроковач свега што постоји (ОП, 
271). Међу великим светитељима, нису само ти који су практиковали 
созерцање, подвизавајући се у пустињи и у самоћи, него и многобројни 
ратници, добротвори, мисионари, свети писци, сликари и многи други 
који су свој живот посветили Христу (ОБЉ, 114).

сојуз, -уза м (рус. союз) веза, повезаност. – Он [се] био с њима 
сјединио духовно, сојузом свете љубави (Омил., 201).

сокровиште с (рус. сокровище) скровиште. – Сва сокровишта 
своја предао је [Господ] у његове [Мојсијеве] руке (Јев., 147).

сокрушеност, -ости ж (рус. сокрушенность) понизност, сни сход-
љивост, скрушеност. – Потребна је … сокрушеност духа и неодступна 
молитва против овога најнечистијег духа [духа блуда] (РДС, 136).

сокрушење с (рус. сокрушение) пропаст. – Михаилова служба [је] 
сокрушење супостата вере Божје (ОП, 218). Јеремија узе здрав лонац 
у руке и разби га пред народом проричући скоро сокрушење царства 
Јудејскога (ОП, 311).

сокрушитељ м (рус. сокрушитель) уништитељ, разоритељ. – 
Сутрадан беше ужас у граду. Сви тражаху сокрушитеља богова својих 
(ОП, 512). Записани су они случајеви који су свакако типични, коли-
ко да би ми знали и веровали у Њега као победиоца и прогонитеља и 
сокрушитеља сваке силе демонске (Теод., 101).

сокрушити, сокрушим свр. (рус. сокрушить) разбити, уништити. 
– Молитвом [свешт. муч. Мокије је] сокрушио кип бога Диониса, чиме 
неке од незнабожаца огорчи против себе (ОП, 335).

Соломон, -она м библ. јеврејски краљ познат по својој мудрости, 
син Давидов. – Соломону [би проречено] … да ће му се царство поцепа-
ти због његовог неверства према јединоме Богу. И то се испунило (ЈЧ, 
145).

соприсносушни, -а, -о [„соприсносуштни“] цркв. (Оцу) који 
је једнаке суштине са другим, једносушни (о Сину). – Св. Кирил 
Јерусалимски пише о Господу Христу: „Ово је Онај који јесте и који је 
био, Оцу Соприсносуштни (РДС, 145).

сопственик м онај који нешто поседује, поседник. – Богатство је 
зло кад, место да да слободу човеку, стави свога сопственика у службу 
(ОБЉ, 13).
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сословије с (рус. сословие) друштво. – Из свакога сословија Господ 
војску бере (ОП, 190).

сотворити, сотворим свр. (рус. сотворить) изградити, створити. 
– Нека језик ћути, нека суза збори: | Милошћу спасавај што умом сотво-
ри! (ОП, 62). Пре ће се избројати звезде на небу него сва чудеса у свету 
сотворена молитвом (ОП, 562). Звезде су Твоје, ти их сотвори, | Свака о 
Теби, тајно румори (Дух. лира, 21).

сотник м (рус. сотник) вој. заст. командант над четом војника (око 
стотину); чин који такав командант носи. – Када Марина војника … 
хтеде војеначалник произвести за официра, сотника, неки завидљивац 
оптужи га, да је хришћанин (ОП, 570). Поред њега два друга војника | 
Поновише узвик свог сотника. | Беше Лонгин сведок васкрсења | К’о 
што беше сведок понижења (ОП, 760).

сохранити, сохраним свр. (рус. сохранить) сачувати. – Молитвама 
од зла нас одбрани, | Цркву Божју до краја сохрани (ОП, 802).

Спас м а. (у служби атрибутива уз име „Исус“) који спасава, до-
носи спасење. – Под плавим небом нема имена | Којим се може спасити 
свако, | Сем твога имена, Исусе Спасе (Дух. лира, 60). Црква хришћанска 
одаје славу и хвалу Пресветој Богоматери, која роди Господа и Бога 
Спаса нашега Исуса Христа (ОП, 950). И тако први поклоници Христу 
Спасу били су прости пастири, а други мудраци – звездари (ЈЧ, 120). б. 
Исус Христос. – И у свако време | До самртног часа | Учио ме старац | 
Призивати Спаса (Дух. лира, 18).

спасавајући, -а, -е који спасава. – Он [Свети Сава] је веровао у 
једино спасавајуће Јеванђеље Христово (Д. Срб., 103).

спасеније с сткњ. в. спасење. – О блаженог сужањства, што није на 
срам но на славу, и није на пропаст но на спасеније! (ОП, 840).

спасење с цркв. избављење човека; спас душе. – Он све може, ако 
хоће. И Он све хоће што одговара … Његовом домостројству људскога 
спасења (ОП, 180). Духован човек је као витез, који воли да савлађује 
препоне. За духовна човека у овим се речима крије цела наука о спасењу 
(ОП, 289). Сва предана Богу брињаше о спасењу душе (ОП, 924). Спасење 
душе – једини је смисао свих трудова човекових на земљи (ДП, 15).

Спаситељ м онај ко ји спасава, избавља (о Господу). – О Господе 
Исусе … укрепи веру у нама, свету и спасоносну веру у Тебе, јединога 
Спаситеља нашег (ОП, 607).

Спаситељев, -а, -о који се односи на Спаситеља, Исуса Христа. 
– Иселивши се из те куће он заборави у њој једну икону Спаситељеву 
(ОП, 747).
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спасоносни, -а, -о који доноси спас, спасење. – Ево дарова цар-
ских, које доноси Цар Христос кад се усели у срце човеково. Раз умевање 
тајни спасоносних: разумевање свега онога што је за живот човеков 
важно (ОП, 848).

спасти се, спасем се свр. задобити спасење. – Бог се не може раз-
делити, и онај ко покуша делити Божанство, и једно лице умањивати 
а друго узвишавати, не може се спасти (ОП, 656). Ако се човек не ис-
пуни дубоким смирењем, кротошћу, понизношћу и послушношћу пред 
Богом, како ће се спасти? (Омил., 118).

спекулирајући, -а, -е који спекулира, спекулише (о философу). – 
Он [Његош] је теист – песник, тј. он се уздиже … до најапстрактније 
мисли о Богу, до које спекулирајући философи долазе (РЊ, 130).

спешити, -им несвр. (рус. спешить) журно ићи, журити, хитати. 
– А грех један другом хита, | блуд убиству спеши, | Јаков Посник себе 
казни, а Бог га утеши (ОП, 162). Ја Тебе требам, Исусе Мили, | Лутам и 
падам, | а некуд спешим (Дух. лира, 33).

спиритизам, -зма м рлг. учење изван званичне цркве ко је разрађује 
начине и поступке магијског општења с духовима преминулих особа. – 
Трудио сам се да овај покрет простог сељачког народа очистим од спи-
ритизма и сваког секташтва, јереси, раскола и кривоверства (Диван, 6).

сплетка ж лукаво, нечасно поступање против некога. – Посматрала 
[је Пресвета Богомати] ненавист и сплетке старешина јеврејских про-
тив Сина њеног, из дана у дан за све време Његове проповеди и чудес-
ног деловања међу људима (ОП, 961).

сподобити се, сподобијем се свр. удостојити се. – Још му Јона 
беше образ погребења, | Како погребења тако васкрсења | Кад три дана 
лежа киту у утроби | И Богом се опет живота сподоби (ОП, 573). Божијој 
се вољи покори до краја | Зато се сподоби Божијега Раја (ОП, 663).

справедљив, -а, -о (рус. справедливый) праведан, правичан. – 
Назови пак кога хоћеш човека: поштеним, чесним, несебичним, истини-
тим, справедљивим, савесним и – озарићеш га и задовољити (ОП, 360).

спуд м у изр. под спудом скривен у гробу. – Мошти му [архиеп. 
Јевстатију] почивају под спудом у храму Пећке Патријаршије (ОП, 16).

Срби м (у мн.) народ из групе Јужних Словена који историјски 
живи на простору средњег и западног дела Балканског полуострва. – 
Ниједног свеучилишта, никакве школе, никакве библиотеке за читавих 
пет стотина година! Замислите такав народ. Такав је био српски народ. 
Свештеници су били – једини писмени људи; памћење је било – једина 
библиотека; мајка – једина школа; природа – једино свеучилиште; сле-
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пи гуслари – једини историчари; Бог – једини пријатељ и утешитељ! 
Замислите такав свет и назовите га – Србима (Д. Срб., 118). Први пут у 
историји Срба губи се српско име у 20-ом веку у титули владара: Краљ 
Југославије. Али не и у титули српског патријарха (Патр., 141).

Србија ж држава српског народа. – Лично мислим да Србија ни-
када не може бити већа, него у овом озбиљном часу свога озбиљног 
страдања; када сав цивилизовани свет са свих страна дрхти због њене 
несреће и саосећа са њом (Д. Срб., 95). Нека се радује сваки Србин … 
што је његова отаџбина света земља. Света Србија! (Патр., 138).

Изр. Велика Србија идеал праведне, часне и крштене Србије. – Ај, та 
Велика Небесна Србија! Она представља већ одавно остварени идеал 
Велике Србије. Верујемо да је у њој више од сто милиона крштених 
Срба, који у земаљском веку Христу служише или за Христа страдаше 
(Теод., 91).

Србијин, -а, -о који се односи на Србију. – Србијино ћутање данас 
је дубоко као што је и трагедија њена мрачна (Д. Срб., 114).

Србистан, -ана м (тур. Sırbistan) в. Србија. – Хришћански Србистан 
био [је] окићен светињама као с неба просутим дијамантима (Добр., 
120).

србуља ж књига српскословенске редакције. – Сава им [епископима] 
раздели књиге на српском језику ‒ Србуље, које је са собом донео 
из Свете Горе, наређујући им да те књиге препишу и умноже и да их 
употребљавају у сваком манастиру и свакој парохијској цркви у својим 
епархијама (ЖСС, 89).

срдит, -а, -о који изражава, испољава срџбу, гнев. – Надувени и 
срдити су противност кроткима. Они хватају на брзину и на брзину губе 
(ВС, 70).

срдобоља ж мед. тешка заразна цревна болест. – Созерцавам … 
како Павле помоли се и метну руке на оца Поплијева, и исцели га од 
срдобоље (ОП, 831).

среброљубац, -пца м онај који држи до материјалног богатства. 
– Некакав човек тврдица и среброљубац беше послао Илариону нешто 
од свог поврћа (ОП, 786).

среброљубив, -а, -о лаком на новац, који претерано воли новац. – 
Дете није среброљубиво; дете није похотљиво; дете није славољубиво 
(ОП, 79).

среброљубље с склоност ка стицању материјалног богатства 
науштрб духовног. – Среброљубље одваја човека од Бога и његових 
ближњих, и чини га удаљеним од неба и земље (Есеји, 85). „Среброљубље 



435V. Речник

се почиње с претпоставком да се чини милостиња, а свршава се с 
мржњом према беднима“ (РДС, 146).

среда ж трећи дан по реду у седмици, посвећен часном крсту 
Господњем. – Среда је посни дан, као и петак, преко целе године, изузев 
недеље после Божића и после Васкрса и Духова и за време месопусне 
седмице пред пост (Есеји, 85).

Сретење Господње црквени празник посвећен успомени на догађај 
када је Богородица први пут увела у храм новорођеног Христа да га 
посвети Богу, који се прославља 2. фебруара по црквеном, јулијанском, 
а 15. фебруара по грегоријанском календару (ОП, 85).

срећа ж осећање радости, задовољства. – Божић нас учи како 
срећа наша зависи од Бога; а Нова година / Обрезање Господње учи нас 
како срећа зависи од нас самих (Азб., 158).

Српкиња ж женска особа српске националности. – „За крст часни 
и слободу златну“ бориле су се Српкиње директно или индиректно … 
ако не другачије, оно бар рађајући и васпитавајући борце (Д. Срб., 111).

српски, -а, -о [„србски“] који се односи на Србе. – Он [Сава] 
је створио у србском народу потпуну и савршену Теодулију, тј. 
богослужење, а избегао западну аномалију, по којој црква тобож сама 
дужна је служити Богу, али не и држава, папа али не и краљ, свештеник 
али не и грађанин и војник (Теод., 74). Српски родитељи су настојали 
да им се синови жене чим наврше године, које православна црква 
прописује (ЖСС, 12).

Српство с зб. српски народ, сви Срби. – Уношење Савиног тела у 
светињу беше […] заиста празник целокупног Српства (ЖСС, 148).

срубити, срубим свр. одсећи, одрезати. – Не осуши се срубљено 
стабло, јер царство небесно, које витези крста изабраше, даде му снагу 
да озелени и пусти гране (Бес., 70).

срце с средишњи орган човечијег тела, који представља огледало 
човекове душе. – Срце човечије, драгоцени орган живота и огледало 
Бога, Сатана је учинио ђубриштем сваке пожуде греха и порока (Јев., 
79). Срце је ризница онога блага, којим се царство купује, срце, а не 
језик (ОБЉ, 116). Срце је место где се човек састаје са својим Богом 
(Азб., 160).

Изр. готово срце: Готово срце значи срце испражњено од свих жеља 
и маштања светских, и испуњено једино стремљењем к Богу и љубављу 
према Богу (ОП, 789).

срчика ж срж у биљака. – Док је срчика у дрвету здрава, гране се 
могу обијати без опасности по дрво (РП, 102).
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стадо и стадо с фиг. у зб. знач.: верници. – Управљаше светитељ 
[св. Георгије исповедник] стадом словесним ревносно и мудро до ста-
рости своје (ОП, 250).

Изр. духовно стадо верници једне цркве. – „Будите сигурни [говори 
Сава епископима], да ћете морати дати одговор Исусу Христу чак и за 
најнезнатнију овцу свога духовног стада, главном Архипастиру свих 
свештеника, кад се појавите на Страшном суду“ (ЖСС, 89). стадо Христово 
следбеници Исуса Христа, хришћани. – Преп. Кирил, еп. Катански, … 
добро [је] управљао стадом Христовим (ОП, 205). Благодат је Божја та 
која учи, води, пастирствује, и тајнама крепи стадо Христово (ОП, 384). 
Велика је и превелика служба пастира над словесним стадом Христовим 
(ОП, 384).

стареж м и ж зб. старе ствари, старудија. – Две служавке бојареве 
претурајући једнога дана стареж на тавану дома нађу једно савијено 
платно, на коме беше изображен диван лик женски (ОП, 638).

старик, -ика м (рус. старик) стар човек, старац. – Један подругљиви 
старик … постави … саркастично питање (Свеч., 65).

статија ж (грч. στάσις) црквена песма у којој се описује жалост и 
патња Пресвете Богородице због распећа и смрти њеног сина (ВС, 87, 
у наслову песме).

ствар ж било шта неживо што у свету постоји, предмет. – Нису 
ли ствари живе, кад их Ти оживиш? И нису ли људи мртви, кад их Ти 
напустиш, Господе Страшни? (МНЈ, 65).

Створитељ м творац света, Бог. – Сви отпали од свога 
Створитеља … [отуђени су] од стада Његова, и на Страшном Суду 
Божјем поставиће се на лево, са козама (ОП, 190). О Господе вазнесени, 
вазнеси ум наш на небо. Очисти га од таме и олакшај га од земље, свет-
лоносни Створитељу наш (ОП, 318). Док год су људи осећали Бога не-
престано над собом … као што се осећа ваздух и светлост, дотле су они 
приписивали и посвећивали сва своја техничка дела и ручне израђевине 
Њему, Господу Створитељу и Надахнитељу  (Зем. нед., 20). Желимо слу-
шат војске анђела | Даноноћ славећ свог Створитеља (Дух. лира, 36).

стид м срам, срамежљивост. – Стид пере душу људску од нечи-
стих мисли (ОБЉ, 117).

стидљивост,  -ости ж осећање стида, срама. – Најлепши украс је-
дне жене јесте стидљивост, као што је бестидство жене најнеприроднији 
и најодвратнији призор у свету (ОП, 516).



437V. Речник

стихир, -ира м (грч. στιχηρά) цркв. песма која се поје после кратких 
извода из псалама. – Сваке недеље, у воскресним стихирима и канонима, 
ми славимо и величамо победу Христову над смрћу (Игум., 64).

стојећи, -а, -е који стоји, налази се (у усправном положају). – Св. 
муч.  Никита … држаше икону Св. Богородице са превечним Младенцем 
Христом, стојећег … крста у рукама Својим (ОП, 673).

столп м (рус. столб) стуб. – У време иконоборске јереси показа 
се [преп. Тит Чудотворац] као непоколебљиви столп Цркве Божје (ОП, 
238). Преп. Лазар Галасијски … подвизавао се на столпу као столпник 
(ОП, 819). Многи хришћани … затварали [су се] у пештере, осамљивали 
у пустињама, привезивали за столпове, да би неговали духовну глад 
(РП,  99).

столпник м цркв. онај који се подвизује на стубу. – Св. Анин прозре 
у душу тога столпника и његове намере (ОП, 198).

стопанка ж покр. домаћица. – У јеврејском као и у арапском реч 
жена има похвално значење, отприлике као домаћица, стопанка или 
госпођа (ЈЧ, 148).

страдајући, -а, -е који страда. – Јов се сматра узором трпељивог 
подношења сваког страдања, које Бог на нас шаље, и праобразом 
страдајућег Господа Исуса (ОП, 323).

страдалник м онај који страда, трпи муке и невоље. – Не бојте се 
света, јер ја свет надвлада’? | То су речи свете и онда и сада. | То је мелем 
прави за све страдалнике, | Највише за дивне Божје мученике. |  Нашто 
се бојати многобојазнога? (ОП, 121).

страдалница ж она која страда, жена страдалник. – Он је са 
својим учеником и сахранио ову страдалницу [св. Том аиду] (ОП, 405).

страдање с удес, невоља. – Ја сам поднео сва страдања и познајем 
их; и ниједног се страдања нисам убојао (ОП, 215). Српско страдање, 
јачало је веру српског народа (Д. Срб., 96). Страдање је добродетељ 
најбоље вере (ОЗЉ, 34).

страст ж силовит и необуздив унутрашњи нагон према нечему. – 
Страсти људске постају од малих почетних грехова (ОП, 170). Господ 
може и мене исцелити од грознице страсти, тако да бих ја одмах мо-
гао исправити се и служити Му духом свецелим (ОП, 389). Кад се 
уједине: страст, лудост и слабост, онда постаје пакао, који ђаво назива 
својом љубављу (МНЈ, 61). Духовна љубав и јесте права љубав, једина 
достојна тог имена, док је такозвана телесна љубав пожуда и страст (ЈЧ, 
149). Сваки племенит покрет срца, бори се против страсти, која тежи да 
га крвљу потопи и угуши (ИГИС, 121).
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стратилат, -ата м (грч. στρατηλάτης) вој. ист. војвода. – Андреј би 
произведен за војводу – стратилата. Потајни хришћанин, мада још 
некрштен (ОП, 599).

страх и страх, страха м стање узнемирености, бојазан. – Ништа у 
свету не чини човека тако ништавно маленим као страх од смрти (ОБЉ, 
119).

Изр. страх Божји, страх од Бога осећање страхопоштовања према 
Богу, богобојажљивост. – И коса вам је на глави избројена, браћо, а 
камоли дани живота! … Ово сазнање нека вас научи кротости и страху 
Божјем (ОП, 61). Где је покајање без страха од Бога? Где смирење? Где 
уздржање? Где стрпљење? Где служба и послушност? (ОП, 389). Како 
ћемо одолети [искушењима]? Страхом од Бога, који треба да је навек 
већи у души нашој од страха од људи (ОП, 469).

страшилиште с утвара. – Демони су га плашили разним стра-
шилиштима, но он их је молитвом Богу и крсним знамењем вазда 
побеђивао и одгонио (ОП, 773).

страшни суд цркв. в. страшни (последњи) суд (под суд изр.). – На 
дан Страшнога Суда сабраће се све огромно мноштво ангела небесних 
светих око престола Христова (ОП, 822). Цело тело, од почетка до краја 
времена, нарочито пак од ваплоћења Бога Слова на земљи па до Суда 
Страшнога, јесте црква Божја света (ОП, 872). На коме се суду одређује 
вечно блаженство или вечна мука? На последњем општем суду, који се 
зове и Страшни суд (ВС, 36).

стрвинар м нечастиво биће, ђаво, демон. – Онај стрвинар [неча-
стиви] није никада внушио људима помисао, да јагње прогласе богом 
нити да игде у свету подигну храм јагњету (Теод., 177).

стројан, -јна, -јно (рус. стройный) стасит; леп. – Залуд телом 
стројан и леп – анђели небески бивали су опијени лепотом Адамова 
рода – кад је слаб, веома слаб (РЊ, 63). Љубав твоја, Царе, одећа је крас-
на, | Оденути њоме красни су и стројни (Дух. лира, 41).

стројитељ м онај који строји, гради (обично у име Господа Бога). 
– Србске народне старешине … служили [су] Христу Богу … [и] као 
стројитељи задужбина (Теод., 80). Св. Василије Велики [био је] … вели-
ки стројитељ и стуб цркве Божје (ОП, 9). Творац лучезарни, светлошћу 
крунисан, | Ничим неизречен, никим неописан, | Он подиже цркви 
мудре стројитеље (ОП, 141). На једној узвишици изнад плавог језера 
Генисаретског седе божански Стројитељ на зелену траву и отпоче от-
кривати план новог зидања (РП, 92).
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стројити, -им несвр. градити, подизати (задужбине, храмове 
и сл.). – Наши владари и патријарси стројили су богомоље у близини 
Давидова града Витлејема (Бес., 12).

строптив, -а, -о (рус. строптивый) саможив, самољубив. – Усред 
једног рода покварена и строптива одржи [Ноје труд] у правди Божјој 
(ОП, 907).

Студеница ж манастир у рашкој области Епархије жичке, који је 
подигао српски жупан Стефан Немања 1186. године, а у Савино вре-
ме постао културни, уметнички, медицински и духовни центар српске 
државе. – Светогорски оци … су били одушевљени величином и лепо-
том мраморне цркве Студенице и очарани љубазношћу и гостоприм-
ством српских монаха и народа (ЖСС, 54).

сублимост, -ости ж (лат. sublimatio) узвишеност, префиње ност. 
– Оваквих строфа, поражавајућих својом лепотом и сублимошћу има 
много у „Лучи Микрокозма“ (РЊ, 69).

субота ж шести дан у седмици, посвећен преминулима. – Субота је 
посвећена мртвима … У суботу ми славимо све свете (Есеји, 91) (МП, 
141).

сувраћеност, -ости ж (у изр. ~ ума) губитак способности нормалног 
схва тања и расуђивања. – Нико не може наћи лажи у говору његовом 
осим оних који по сувраћености ума свога сматрају истину за лаж (ОП, 
89).

сугуб, -а, -о заст. двострук. – Не само да то [у време ропства под 
Турцима] није била никаква теократија него баш сугуба теодулија. 
Слободне државе је било нестало, остала је само црква (Теод., 84).

суд, суда м цркв. у изр: ~ Бож(и)ји Божја правда и њено испуњење. – 
Кад се отрезни од грешења и дође к себи, трепеташе од саме помисли 
на Суд Божији (ОП, 169). Један је суд грешнички а други је суд Божји. 
Најпониженији међу људима постао је код Бога увенчан славом 
ангелском (ОП, 349). Предготовите се за страшни дан одговарања 
на Суду Божјем (ОП, 706). страшни (послењи) ~ последњи Божји акт 
у икономији спасења, тренутак поновног успостављања вечног 
космичког поретка какав је био пре Адамовог пада, суд који ће Господ 
Исус Христос обавити при свом другом доласку. – О небесни Душе, 
Господе и Царе | … Молитвом Твојих избраних сасуда | спаси нас осуде 
у дан страшног Суда (ОП, 30). На последњем Суду [преступници]… 
се неће моћи изговарати никаквим слепилом, него ће бити суђени као 
преступници (ОП, 106). Само Христос има право знање … о васкрсењу 
и смрти, о последњем суду и о вечном животу (ВС, 7).
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судба ж нар. вера у предодређеност онога што ће се догодити 
мимо човекове воље. – Најдубље веровање србскога народа јесте 
веровање у судбу. Не у судбу слепу него у судбу промисаону, планску и 
праведну (Теод., 63). Сама реч судба долази од речи суд, у овом случају: 
Суд Божји (Азб., 163).

судбодавац, -вца м а. (у служби атрибутива уз им. „Бог“) који 
одлучује о човековој судбини. – Судбодавац Бог одредио је Балкану 
место изнад Истока и Запада (ИЗ, 19). б. (Судбодавац) Исус Христос. – 
Срце је наше колебљиво и променљиво, зато и Судбодавац мења Своје 
методе, слично лекару који мења лекове сходно промени стања код 
болесника (Бес., 132).

судија м а. (Судија) Исус Христос. – Они који осташе у с вету, као 
и они који се удаљише од света у зидине манастирске трудише се за 
своје спасење, свак на свој начин, не губећи из вида двоје: смрт и Судију 
(Жет. Госп., 31). Молитвама твојим судбу му ублажи, | Нек Судија много 
од њега не тражи (Дух. лира, 53). б. онај који суди по Божјој правди (о 
Исусу Христу) – Доћи [ће] у своје време као последњи Победилац и 
праведни Суд ија (ВС, 71).

сужањ и сужањ, -жња м онај који је лишен слободе, заробљеник, 
роб. – Пророк Јеремија … је бивао вучен и тучен од људи којима је 
саопштавао вољу Божју, и … био сужањ у тамници, и мученик у 
смрадној рупи (ОП, 349). У време цара Невре, који даде слободу свима 
сужњима, Јован се упути поново у Ефес (ОП, 703). Те вести су допрле 
и у заробљеничке логоре у Немачкој, у којима су милиони заробљеника 
и сужања свих нација на свету чамовали с надом у своје ослобођење и 
повратак кући (Зем. нед., 7).

сужањство с стање без слободе, робовање. – И у ропству, и у 
изгнанству, и у сужањству, Србин је умео да покаже и испољи свој 
домаћински дух и да задиви странце (СС, 45).

суза и суза ж (у мн.) фиг. плач, плакање. – Сузе су нам увек бивале 
лек; оне су нас увек сједињавале, кад друго није могло (ОЗЉ, 74). Где 
нема милости и љубави, нема ни суза (Теод., 107).

сузарник м нераспр. простор натопљен сузама, испуњен јадом, 
страдањем. – Моја мала домовина је сада велики сузарник, светли и 
неми сузарник (Д. Срб., 102). Милица се за вас исплакала | Док је Раде 
Љубостињу зидо …| Докле цркву није претворила | А у српски велики 
сузарник (Дух. лира, 109).

сујеверица ж празноверје, сујеверје. – Св. великомуч. Теодор 
Стратилат … презре глупу идолопоклоничку сујеверицу цара Ликинија 
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(ОП, 99). Клеветају науку сви они који се позивају на науку кад говоре, 
да су сви снови пуста сујеверица (ЈЧ, 118).

сујеверник м сујеверна особа. – Искључиво црквено васпитање 
ствара сујеверника и безверника (ОБЉ, 129).

сујета ж (рус. суета) гордост, таштина. – Све ово [добро] Сава је 
чинио не због своје сујете него из љубави према Христу и за спомен свога 
оца Симеона (ЖСС, 42). Шта је сујета, браћо моја? Све, посматрано ван 
Бога, одсечено од Бога, употребљавано без страха Божјега (ОП, 882). 
Побуда за ово зидање била [је фараонима] и сујета, узајамно надметање 
(РП, 91).

сујетљивост, -ости ж особина онога који је сујетан, горд, надмен. 
– Печал – црв несити што душу разједе, | Униније – дремеж што 
смрт души преде, | Сујетљивост – змија, змија многаглава (ОП, 151). 
Сујетљивост због одела нарочито узима маха у наше време (ОП, 30).

сумашедши, -а, -е (рус. сумасшедший) који је сишао с ума. – Кад 
смо ван благодати Божје ми смо и ван себе, и … ми се не налазимо у 
бољем стању него један сумашедши у сравњењу са такозваним здравим 
човеком (ОП, 147). Не одоле искушењу него паде са једном девојком, 
коју беху родитељи довели к њему као сумашедшу, да је исцели од 
лудила (ОП, 161). Вит показа многа чудеса над болним и сумашедшим 
(ОП, 426). Ми се не налазимо у бољем стању него један сумашедши 
(ОБЉ, 8). Као лекар милостиви Он је лечио губаве и слепе и узете и 
сакате и сумасшедше (Зем. нед., 28).

сумашествије с поремећај, помрачење ума. – Другог лека [од 
молитве и поста] сумашествију нема (ОП, 132). Св. Домат … исцели од 
сумашествија кћер цареву (ОП, 308). 

сунцосјајан, -јна, -јно јасан, очигледан. – Бог [ти је] оставио 
[поруку] у овим сунцосјајним примерима (Омил., 197).

супостат м заст. противник. – Михаилова служба [је] сокрушење 
супостата вере Божје (ОП, 218).

супрот предл. насупрот. – Зашто пропаде стари Вавилон? … Зато 
што се уздигао над народе и газио народе … и што се супрот Господу 
узносио (Номолог., 283).

сури, -а, -о таман, мрачан. – И дању кад је сунце горело над 
сурим стањем Црне Горе, и ноћу кад су звезде трепериле над страшним 
сновима крвавих горштака, Његош [је посматрао] … сјајне путеве, 
којима божанство своје мисли води (ОЗЉ, 32).
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сурогат, -ата м (лат. surrogatus) патворина, кривотворина. – Нигде 
Његош не пружа притворно какав сурогат место правог напитка (РЊ, 
152).

сухотовати, -хотујем несвр. уздржавати се од јела, не јести. – На 
хиљадама оних који су сухотовали у Светој Гори и по пештерама пећким 
Бога ради, као и на онима који су на бојним мегданима полагали своје 
животе за крст часни – на свима њима је печат светога Саве Немањића 
(Бес., 63).

сушност, -ости ж (рус. сущность) природа, суштина. – Божанска 
светлост није далеко од нас; ми гледамо и живимо њоме, но њену 
сушност ми не познајемо (РЊ, 123). Једна је суштност свих ствари; 
један је морал свих прича (МНЈ, 38).

сушт, -а, -о чист, прави, истински. – Господ наш је милост и 
доброта сушта, | Но због греха људских страдања попушта (ОП, 816). 
Ове су речи [Кад бисте били слијепи, не бисте имали гријеха (Јов. 9, 
41)] сушта правда, и онда, и данас, и заувек (ОП, 106).

суштаствен, -а, -о који се заснива на суштини, суштински. – „Кад 
бисте знали мене, знали бисте и оца мојега“. Овде је изражено потпуно 
суштаствено јединиство Оца и Сина (ОП, 675).

суштаство с цсл. битност, суштина. – Са осталим Светим Оцима 
Евстатије исповедаше правилно да је Исус Христос као Син Божји раван 
Оцу и Духу Светом по божанском суштаству (ОП, 130). Свети Евстатије 
архиеп. Антиохијски … исповедаше правилно да је Исус Христос као 
син Божји раван Оцу и Духу Светом по божанском суштаству (ОП, 130). 
Овај не начертање суштатства (!) свих твари (РДС, 145).

сфиникс м (према грч. Σφίγξ) загонетка, тајна. – Да ли ће се 
Балкан [који је између Истока и Запада] заразити од једног или од 
другог очајника, или ће устати да дода лекове и послужи обојици на 
њиховој болесничкој постељи, то је загонетка пред њим, то је његов 
сфиникс (ИЗ, 22).

схима ж (грч. σχῆμα) цркв. монашка риза, мантија; степен право-
славног монаштва (мала ~, велика ~). – Павле … тајно напусти пре-
сто, оде у манастир и прими схиму (ОП, 140). „Не користи схима без 
покајања“ (Дух. сав., 151). Преп. Дапил (Допале) … прими велику схи-
му од патријарха Христодула (ОП, 927).

схимна ж в. схима. – Смирени Теофил … одмах прими велику 
схимну, и о томе извести патријарха (ОП, 486).
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схимник м монах замонашен у велику схиму. – Јави [му се] ангел 
у оделу схимника … и даде му дашчицу, на којој беше написан устав 
општежителног манастира (ОП, 344).

схоластички, -а, -о који се односи на схоластику, на бесплод-
но умовање (западно учење средњег века засновано на логицизму 
сједињеном с хришћанским учењем). – Остави се бескорисних питања 
[каже светитељ философу] и схоластичких силогизама, приступи ка 
Христу, коме ми служимо (ОП, 348). Др Адлер је био лутеран, и пури-
тански је ценио истину и честитост изнад свих схоластичких полуис-
тина и етичких адвокатисања (Зем. нед., 8).

Т

Тавор м (грч. Ὄρος Θαβώρ) у Новом завету место на којем је Христос 
својим ученицима открио небеску славу, тј. својим преображењем учи-
нио је доступном човековом доживљају (уму, сазнању). – Светлост бо-
жанску Он из себе пусти | Па обасја Тавор, мрак разагна густи (ОП, 
564).

таин м (тур. tayın) војнички хлеб. – Највећи је број оних, који иду 
између добра и зла, и који примају таин час од једне час од друге војске 
(ИГИС, 117).

тајати, -ам несвр. в. тајити. – Мамант … не тајаше веру своју него 
је исповедаше пред својим врсницима исмевајући идоле (ОП, 637).

тајинство с света тајна. – Созерцавам благодат Бога Духа 
Светога у таинству крштења (ОП, 363).

тајити, -им несвр. скривати, прикривати. – Зато што је грех гнусан, 
то се он крије. Зато што је он отров, то се таји (Јев., 150).

тајна ж откривена истина (о Богу). – Тајна Ваплоћења није била 
позната ангелима пре него се збила (ОП, 842).

Тајна вечера  библијски догађај описан у Новом завету, када је 
Христос на Велики четвртак сабрао своје апостоле у Јерусалиму и 
учинио највеће чудо претворивши хлеб у своје тело, а вино у своју крв. 
– На Тајној Вечери ставио је био [св. Јован Богослов] главу на прси 
Исусове (ОП, 702).

тајник м онај који чува тајну (о Гаврилу архангелу). – Гаврил 
благовесник Божјег ваплоћења | И пречудни тајник људскога спасења 
(ОП, 219).

тајновидац, -вица м онај који види, открива тајне. – „Нећеш 
оставити душе моје у Аду, нити ћеш дати да светац твој види труљења“ 
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(Пс. 16, 10). То су речи надахнутог тајновидца, речи светле, пророчке 
(ОП, 247).

тајом прил. тајно, кришом. – Преп. Исак Сирин … остави 
епископство и тајом се удаљи у пустињски манастир Раббан-Шабур 
(ОП, 73). Игуман … манастира тајом крете за њим (ОП, 169).

талант м (грч. τάλαντον; лат. talentum) назив за стару новчану 
јединицу; духовни дар, благослов. – Цар га пусти но с тим, да ћути и више 
не говори људима о Христу. На то одговори Венијамин: „То никако не 
могу напустити. Јер великим мукама биће предан онај, ко скрива дати 
му талант“ (ОП, 752). Таланти су духовни дарови, којима Бог обдарује 
Своја разумна створења (Омил., 205).

тамјан м (грч. ϑυμίαμα) ситни комадићи смоле који испуштају 
пријатан мирис. – Со и светлост свету и тамјан му бисте, | Седамдесет 
друга, сви с љубављу истом (ОП, 16). С кадионицом, у коју стави 
хладно угљевље и тамјан, тражаше Теодосије место где би се настанио 
и основао манастир, и заустави се онде где се угљевље разгори само од 
себе (ОП, 31). Мој дед узимао би кадионицу са жеравицом и тамјаном 
и окадио би свакога од нас (Д. Срб., 126). фиг. Желимо тамјан неба 
мирисат’ | Небесни мирис у се удисат’ (Дух. лира, 36).

танковијаст, -а, -о витак (о телу). – Немања је дуго мерио Растка 
– високог и танковијастог младића, са кестењастом косом и плавим 
очима (ЖСС, 14).

ташт, -а, -о празан, испразан. – Гони мисли таште, гони жеље луде, | 
Од материјалног удаљуј се стално, | И достић’ ћеш, сине, нематеријално 
(ОП, 567).

таштина ж празнина, пустош, ништавност. – „Таштина над 
таштинама …“ (Проп 1, 2), вели Проповедник, „… све је таштина“ 
(Проп 1, 14) (Азб., 168).

твар м ствар. – Да созерцавам Господа Исуса… као светлост 
свакој твари (ОП, 55). Устаће Бог на суд, и узнеће се над непријатељима 
својим. Твар ће бити обузета ужасом, и биће као мртва (Јев., 152).

Творац, -рца м онај који твори, ствара (о Богу). – Господе 
човекољубиви, Творче и Сведржи тељу, усели се више, и још више, у 
нас Духом Твојим животворним (ОП, 35).

творница ж радионица. – фиг. Све твари у свету, кроз своје особине 
и своје међусобне односе, указују безусловно на једну исту творницу из 
које су … произашли (Васион., 853).
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тврдоврат, -а, -о крут. – Он зна, да нас, тврдоврате и окорелих 
срца не може убедити речима, да је Он заиста Бог и да су душе наше 
заиста бесмртне (Бес., 41).

тврдоуст, -а, -о фиг. који се опире спознању нечега. – Десило се у 
старо време да су тврдоусти људи гледали у лице Сина Божјег и нису Га 
познали (Омил., 125).

тезоименити, -а, -о (рус. тезоименитый) цркв. који носи исто име 
као неко други. – Тезоименити првоме Стефану | Стефан Нови даде жи-
вот на мегдану (ОП, 876).

теист м (према грч. Θεός, Бог) онај који верује у Бога. – Он [Његош] 
је теист – песник, тј. он се уздиже … до најапстрактније мисли о Богу, 
до које спекулирајући философи долазе (РЊ, 130).

телал, -ала м (тур. tellal) оглашивач, објављивач. – Како би [Сунце] 
залутало са правог пута отимајући се о право, о ви телали права (МНЈ, 
41).

телалити, телалим несвр. (према тур. tellal) објављивати, оглаша-
вати, разглашавати. – Свак телали својим језиком, причајући суседу 
неразумљиву причу о себи (РЊ, 64).

телесан, -сна, -сно који се ослања само на тело и чула, у којем 
нема духовности, материјалан (о човеку). – Телесан се управља по зву-
ку, а духован по смислу. За телесног човека свуда је противречност, јер 
он се боји препона, и бежи и од сенке, ако му се ова учини препоном. 
Духован човек је као витез, који воли да савлађује препоне (ОП, 289).

тело с човечји или животињски организам схваћен у својој цело-
витости (као морфолошка и функционална целина); телесни живот 
насупрот духовном. – Угњетавање тела врло често води ка оживљавању 
душе (Д. Срб., 16). На несрећу, утврђено је, као правило, да у случају 
слободе и тела и душе, у ствари, само је тело слободно (Д. Срб., 17). 
Бог кажњава тело за грехе душе, да би уразумио душу (ИХ, 84). Тело је 
без душе мртво (ДП, 15). Над телом својим владати значи над природом 
владати (Теод., 111). Као што тело умире кад се од њега одвоји душа, 
тако душа умире кад се од ње одвоји Дух Свети (ОБЉ, 123).

телољубац, -љупца м онај који се залаже за тело и телесна 
уживања. – Неки телољубци (sic!) мисле да телесној завеси душе 
људске поврате опет незнабожачки, идолопоклонички смисао (Дух. 
сав., 137).

телољубље с стање телољупца. – Созерцавам … како је душа 
моја – будући под теретом телољубља – под теретом дебеле, или водене, 
болести (ОП, 456).
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телоубитељ м онај који наноси телесну бол, насилник. – Не бојте 
се, велим, телоубитеља | Ал’ се бојте, велим, душегубитеља (Дух. лира, 
36).

темељ м основа, стожер зидовима куће. – фиг. Зидам ти камене 
олтаре, камени Темељу надања мог (МНЈ, 53).

теодисеја ж (према грч. Θεός, Бог и δίκη, правда) фил. учење које се 
бави питањем Божје правде и објашњењем постојања зла у свету. – 
Хришћански Бог је више него оправдан бесмртним царством небесним, 
које је Он припремио за све праведнике на земљи. … У овоме је сва 
теодисеја хришћанска, и друге нема (Жет. Госп., 41).

теодосија ж текст о теодисеји. – Неки философи западни, па и 
словенски, писали су теодосије, да оправдају Бога због зла у свету (Жет. 
Госп., 40).

теодулија ж (према грч. Θεός, Бог и δοῦλος, роб, слуга) служење 
Богу. – Сава је смислио како да победи … интернационалну папску 
теократију у Риму … Стварањем теодулије – службе Богу – усредсређене 
у личности владара (Теод., 68). Једно је демонодулија а друго је 
теодулија, служба сатани или служба Оцу небесном (Теод., 164).

теологија ж (грч. ϑεολογία) наука о Богу, богословље. – Теологија 
значи говор о Богу. Теологија је, отуда, или све или ништа (ОБЉ, 124).

теорија ж (грч. ϑεωρία) систем знања о некој појави или групи 
појава заснован на научно провереним претпоставкама, учење, наука. 
– Нема теорије која није измене претрпила: ко зна каква судбина чека и 
оне које се данас сматрају истините и савршене (ОБЉ, 124).

тесногрудост, -ости ж ускогрудост, искључивост, ограниченост. 
– Навире поново у нама стара саможивост и стара тесногрудост (ИГИС, 
62).

тиберијански, -а, -о који се односи на Тиберија Јулија Цезара за 
чије владавине је Исус Христос разапет у Јудеји по наређењу римског 
прокуратора Јудеје Понтија Пилата. – Немају појма … о хиљадама 
тиберијанских злочина, који су проузроковали злочин сарајевски. Ја 
лично не знам, по чему је већи злочин беднога Принципа у Сарајеву од 
злочина Виљема Тела и његове дружине (Д. Срб., 78).

типик м (грч. τυπικόν) цркв. правилник за живот монаха у мана-
стиру. – У манастиру … овакав је био типик: ноћу су 4 часа проводили 
у рукодељу, 4 часа у спавању и 4 часа у псалмопојању (ОП, 620).

тирјанлук м насиље над народом, тиранство. – Ви [безбожници] 
заглушисте свет виком, да је вера опијум народа, али за доказ тога не 
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показасте од своје стране ништа друго до крв, окове и тирјанлук (Бес., 
15).

тирон, -она м (лат. tiro) онај који се припрема за војничку службу, 
регрут; део агиоантропонима св. Теодор. – Тирон [у имену светитеља 
Теодор Тирон] значи регрут (ОП, 121).

тисућа ж арх. хиљада. – Но тисућа још времена да дође и мине, | 
Слика твоја, сила твоја, неће да угине (ОП, 131).

тја речца чак. – Овако би се могао дефинисати србски светосавски 
национализам: Уређивати своју кућу и сувишком своје снаге и свога 
блага помагати сваком народу да уреди своју кућу … и по могућству и 
са претеком служити Христу Богу по другим земљама, блиским и да-
леким, тја до Русије и до Горе синајске (Теод., 80). Кроз свет и кроз ад 
понире смео човек тја до белих као млеко ангелских хорова (МНЈ, 74).

тлетворан, -рна, -рно (рус. тлетворный) рђав, штетан. – Они [зли 
духови] чине ваздух тлетворним, и они заустављају душе умрлих које 
улазе к небу (ОП, 821).

тма ж арх. тама. – Јунак с тебе до три дана у тми становаше, | А ти 
триста годин дана под земљом лежаше (ОП, 131).

тмина ж тама, мрак, помрчина. – И поноћ завлада; па сред опште 
тмине | Када труба јекне, и крст небом сине – | Тад ће све се знати, и све 
објавити (Дух. лира, 61).

тмора и тмора ж фиг. туга, сета. – Реч пријатеља разгони тмору 
са лица (НБПГ, 16).

тоболац, -олца  и тоболац, -олца м кожна торба, футрола за 
држање стрела. – Опет ловци јуре у потјеру | Ал магла им виси пред 
очима | Опет ваде стрјеле из тоболца | Па стрјељају кладе и пањеве 
(Дух. лира, 113).

толковатељ м (Толковатељ) тумач тајни (о Богу). ‒ Вечних тајни 
Толковатељ, | Царства светих Основатељ, | Бог човеку приђе ближе (ОП, 
149).

торжествен, -а, -о (рус. торжественный) цркв. свечан, величанствен. 
– Дан Сретења празнован је од самог почетка, но торжествено  празновање 
овога дана установљено је нарочито 544. године у време цара Јустинијана 
(ОП, 85). Епископи, као и многи други, стекоше се у Јерусалим на торже-
ствено освећење храма В аскрсења Господњег (ОП, 667).

торжествено прил. на торжествен начин, свечано. – Тога дана 
сабирају [се] сви верни, да прославе њу, Матер Богородицу, и што се 
торжествено, саборно, служи у част Њену (ОП, 950).
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торжество с (рус. торжество) победа, тријумф. – Стефан је са св. 
Савом уздигао Православље до великог торжества у народу своме (ОП, 
697).

торжествовати, -ствујем несвр. владати, господарити. – Није ли 
ружно, да тамо где ђаво торжествује, бива таква тишина, а тамо где 
Христос призива к Себи, бива велика ларма? (ОП, 144).

трагедија ж (грч. τραγῳδία) тежак, несрећан догађај. – Трагедија 
може исто толико да притискује и гњечи дух … колико, с друге стране, 
може и благотворно да утиче на човека (ОБЉ, 124).

трансценденталност, -ости ж (нлат. transcendentalis) фил. особина 
онога који је трансценденталан, који је изван материјалног света и не-
зависан од њега, натприродан. – Трансцеденталност је особина Истока, 
натурализам – особина Запада (ИЗ, 9).

трезвење с особина онога који је трезвен, будност, усред сре-
ђеност. – Православни монаси уздигли су трезвење и пажњу … до под-
вига (ОП, 501). 

трепетљика ж истањен лист од сребра, злата или лима који тре-
пери и светлуца на игли која се носи као украс у коси, на глави или чему 
другом. – Епископ Нон … виде грешницу Пелагију … удешену, украше-
ну, окићену прстењем, ђерданима и трепетљикама (ОП, 738).

триипостасни, -сна, -сно који се односи на Бога у три ипостаси. 
– Може ли се људским језиком јаче изразити јединство триипостасног 
Бога? (ОП, 680). Господе триипостасни, очисти огледало душе моје, и 
наднеси лице Твоје нада њ (МНЈ, 35). Све троје у најближем сродству, 
све троје неразделно али и несливено. Триипостасно али Једно (Теод., 
62).

Тријада ж (грч. Τριάς) цркв. Тројица, Тројство. – То је бледа слика 
божанске Тријаде, | Три божанска лица а једна суштина (ОП, 335). Како 
је диван прави Син Божји! Онај што није од сенке него од светлости. 
Онај што представља битну Триаду а не небитну (МНЈ, 98).

тримир, -ира м цркв. три дана без хране у строгом васкршњем по-
сту. – „Ја сам три године постио тримир за мог Господа Исуса Христа“ 
(Дух. сав., 101).

трисвети, -а, -о који се односи на три Божја лица, на Свету 
Тројицу (о Богу). – Сва аскеза Светогораца управљена је ка једном 
циљу: очистити своје срце и припремити га за обиталиште живога и 
трисветога Бога (Теод., 79).
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трисвјат, -а, -о цркв. в. трисвети. – Да достојни буду с нама хоро-
вати, и песмом трисвјатом тебе величати. Амин (Зем. нед., 54).

трисунчани и тросунчани, -а, -о фиг. в. трисвети. – „Братац 
Јулијан, сестра Василиса“ … | За љубав Божју, љубав трисунчану, | Славу 
презреше, сву славу земљану (ОП, 25). Господе, Господе мој; тросунча-
но Божанство моје, ко ће доспети до Тебе? (МНЈ, 91). Окади жртву моју 
благомиром светитељске молитве, и не одбаци је, Тросунчани Владико 
светова (МНЈ, 147).

троје (у мн. троји, -е, -а) збирни број према основном броју три 
1. три ствари, три појма. – У нашој љубави према пријатељима на-
шим такође нема тога трога [познања, поштовања и жртвовања] (ИГИС, 
133). 2. три пара личности које се узимају као целина. – Имају троји св. 
Врачи, по имену Козма и Дамјан. Једни се мирно упокојише 1. новем-
бра, други беше каменовани у Риму 1. јула, а ови трећи беху из Арабије, 
и о овима је реч под данашњим датумом (ОП, 762).

троједини, -а, -о јединствен у Тројству (о Богу). – Созерцавам 
Господа Исуса Христа као божанско Слово (Логоса), и то: 1. како је 
троједини Бог све саздао Словом Својим, тј. Христом Господом (ОП, 
12). Он је сишао међу људе … да посведочи постојање тројединог Бога 
(ОП, 672).

Тројица ж цркв. Света Тројица. – Господе Сине Божји, помози увек 
духу нашем да Тебе види, и кроз тебе Оца Твог небесног и Духа Светога 
утешитеља, Тројицу једнобитну и неразделну (ОП, 158). Као посланик 
живе и вечите Тројице стајаше мој миљеник пред власто дршцем света 
обмана (МНЈ, 83).

Тројичан, -чна, -чно који се односи на лица Свете Тројице. – 
Једно једино сећање не избриши но појачај у мени … Кад и ја бејах 
хармонично тројичан у светом јединству као што си Ти од вечности у 
вечност (МНЈ, 56).

Тројичин дан цркв. хришћански празник који се слави педесети дан 
по Васкрсу, Педесетница, Духови. – Замислите Божић и Богојављење, па 
Велики Петак и Васкрс, па Вазнесење и Тројичин дан, и Преображење 
и Крстов дан. Све је окићено красним обичајима као лепо изаткани 
ћилим (Теод., 90).

тројичност, -ости ж цркв. особина трију Божјих лица. – Јединство 
и тројичност, јединство по бићу а тројичност по ипостаси. Баш тиме 
што свакоме лицу божанске Тројице приписује истину као нешто битно 
и неразлучно Господ објављује равенство Оца и Сина и Духа Светога 
(ОП, 705).
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тројство с цркв. Тројица. – фиг. Где је троје уједињено, ту је љубав. 
Теби је име Љубав зато што Ти је име Јединствено Тројство (МНЈ, 60).

троноћни, -а, -о три пута таман, мрачан. – Душо, душо моја, 
троноћна тамо моја, кад ћеш скинути образину своју и обратити се у 
тросунчани дан? (МНЈ, 91).

тронути, тронем свр. потрести, ганути. – Тронут овим писмом 
Филимон заиста прими Онисима као брата ослободивши га робовања 
(ОП, 116).

тропар, -ара м кратка молитвена песма у којој се открива суш-
тина празника. – Ми певамо Ускршњи тропар: „Христос воскресе из 
мртвих, | смрћу смрт победи | и онима који су у гробовима | живот да-
рова“ (Есеји, 93).

тропламен, -ена, -ено фиг. који има снагу три пута јачег пламе-
на. – О чудесно јединство Свете Тројице, о тропламена сило, светлости 
и љубави из једнога истога огња! (ОП, 699). О тропламени Боже, Оче, 
Сине и Душе Свети, осветли и нас, помрачене грехом (ОП, 713).

тросунчани в. трисунчани.
трпеза ж (грч. τράπεζα) јело, обед. – Трпеза је била заједничка за 

све [монахе], заједничка и сва имовина, заједнички труд, заједничко 
трпљење (ОП, 31).

трпезар, -ара м лице задужено да води бригу око трпезе. – Кнез га 
прими и постави за свог трпезара (ОП, 810).

трпељив, -а, -о који трпи, који се не гневи, стрпљив, безгневан. 
– Каква прекрасна и чудесна незлобивост онога трпељивог младића 
[покајника] – у истини чудесна! (ОП, 542).

трпељиво прил. на трпељив начин. – Свети Григорије еп. ниски … 
осам година проведе … у изгнанству трпељиво сносећи све беде и сва 
понижења (ОП, 29). Још се кротост може и овако исказати: никога не 
увредити а трпељиво поднети сваку увреду (РП, 97).

трпељивост, -ости ж врлина трпељиве, стрпљиве особе. – Где је 
милосрђе, трпељивост и пожртвовање, и изнад свега човекољубље, ако 
не у друштву својих ближњих? (Зем. нед., 29).

трпљење с стање онога који трпи, који је стрпљив, безгне-
ван, стрпљење, стрпљивост. – Незлобиво трпљење, то је трпљење 
хришћанско, а трпљење с немоћном злобом не разликује се много од 
освете (ОБЉ, 125). Ако ли му не вратиш, он још може покајањем са-
горети своје зло; и тако ћеш ти трпљењем и праштањем смањити зло у 
свету (ОП, 437).
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трудан, -дна, -дно а. који изискује труд, напор, марљив. – Хри-
шћанину су, истина, дати јасни упути Откровењем Божјим за ра зли-
ковање добра и зла, но њему је ипак потребно дуго и трудно учење, да 
би као савршен могао у сваком даном случају знати, шта је добро а шта 
зло (ОП, 33). б. тежак, напоран. – После трудног и многоплодног жи-
вота упокоји се св. Сава [Освештани] 532. г. у 94. години свога живота 
(ОП, 894).

трудбеник м онај који се труди, ради, радник. – У визији видео, 
да кандила монаха трудбеника горе, а кандила лењиваца не горе (ОП, 
628).

трудољубив, -а, -о 1. вредан, марљив, радан. – Трудољубив као 
пчела Јефрем је непрестано или писао књиге или усмено поучавао мона-
хе у манастиру и народ у граду Едеси (ОП, 73). Благословено дело под-
вижништва, које отпоче трудољубиви и велики угодник Божји Антоније, 
разрасло се кроз векове као маслина многоплодовита (ОП, 689). 2. цркв. 
као саставни део агиоантропонима: преп. Лонгин Трудољубиви, коме је 
посвећен црквени празник на дан 16. октобар по црквеном, јулијанском 
календару (ОП, 760).

трудољубље с врлина онога који је трудољубив, вредноћа, марљи-
вост. – Монахе је [преп. Јевтимије Велики] учио трудољубљу го ворећи: 
„Ако ви без свога труда једете хлеб, значи ви једете туђи труд“ (ОП, 54). 
Зашто се [Господ] преобрази на гори а не у долини? Да би нас научио 
двема врлинама: трудољубљу и богомислију (ОП, 564). Трудољубље [је] 
неопходни услов за добијање душевног спасења и вечне славе (Бес., 22).

трчизналац, -лца м нераспр. онај који лако, брзоплето, површно 
даје одговоре на питања. – Давала си се жедно многим трчизналцима, 
који су те поводили на сваки пут донекле, и повраћали те назад (МНЈ, 
91).

трчилажа м и ж онај који жури да пренесе лаж, који шири лажи 
око себе. – Стотине насилника и трчилажа дижу се против праведника 
и радују се (МНЈ, 128).

туга ж душевна бол изазвана неком несрећом или великом чежњом, 
патња. – Туга је грех, а тога греха човек се може опростити радом 
(ОБЉ, 126).

тулити, тулим несвр. гасити (жижак). – фиг. Залуд цркве зидаш, 
када веру рушиш, | И залуд кандила, кад им светлост тулиш (ОП, 249).

тумач, -ача м (исп. рус. толмач) преводилац с једног језика на други. 
– Даде му [Сави александријски патријарх] искусне путовође и тумаче 
(ЖСС, 127).
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Турчин м припадник малоазијског народа туркијске групе, који 
данас претежно живи на простору Републике Турске. – Шта вреди 
крити, ниједан народ није стајао тада ближе Богу од Турака. Зато је Бог 
и изабрао тај народ, са старозаветним моралом, да казни хришћански 
Балкан, у свему слаб изузев преступа (Николај Велимировић, Јеротић 
2018: 119).

тучан, -чна, -чно који је боје туча, бронзане боје. – Нека хвале 
Бога и поља и ливаде, | Валовите реке и пећине мрачне, | И зелене горе 
и долине тучне, | Што невином крвљу заливене бише (Дух. лира, 151).

Ћ

ћелија ж собица у манастиру. – Све друге форме православног 
аскетског живота биле су такође практиковане у скитовима, ћелијама, 
пустињама Свете Горе (ЖСС, 22).

ћутање с уздржавање од говора, ћутња. – Ћутање је најприроднији 
језик за трагедију. Трагедији Србије није потребан беседник; не треба 
јој речи да је описују, да је увеличавају (Д. Срб., 114). Неосуђивањем и 
ћутањем мир душевни се да сачувати (ОП, 117). Ћутање је злато, говор 
је сребро, а брбљање је плева (Патр., 161). У гласу је сила, Теодуле. Али 
је сила и у ћутању (Теод., 19).

У

убеспосличити, -чим свр. учинити некога беспосленим. – Човек 
[је] пренео на себе све послове неба и земље, и убеспосличио све силе 
духовне (Свеч., 153).

убитељ м убица. – Проповедник зла, злорекац, сличан је генералу, 
који сам не убија, али води војску убитеља (Свеч., 100).

убожјак м убог човек, просјак. – Ти, богаташ духовног блага, нео-
сетно и изненадно постаћеш убожјак (ОП, 175). Боље је оставити својој 
деци Бога у наслеђе, неголи власт над целим светом. Са једним Богом 
биће богати и задовољни, а са целим светом без Бога биће убожјаци и 
несрећници (Бес., 51). И ти, богаташ духовног блага, неосетно и из-
ненадно постаћеш убожјак [ако објављујеш своје духовно благо] (РДС, 
141).

убожњак м убог човек, просјак. – И ти, богаташ духовног блага, 
неосетно и изненадно постаћеш убожњак. Многи духовни богаташи, 
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светитељи, правили су се луди пред светом да би привидном лудошћу 
сакрили велику мудрост и силу у себи (ОБЉ, 8).

убојати се, -јим се свр. препасти се, уплашити се. – Исус Христос 
није се убојао Јуде (ОП, 171). Ниједног се страдања нисам убојао, 
него сам их све примио на Себе и све их на крају победио (ОП, 215). 
Панкратије свети охрабри верне да се не убоје, а сам он с клиром изађе 
ван града носећи у руци … Крст часни (ОП, 488).

уболестити, -олестим свр. I. (некога) учинити да се неко разболи. – 
О, та политика, доста с њом! … Спокојство нам однесе и немир донесе. 
Уболести нас (Бес., 96).

II. ~ се разболети се, поболети. – Чујем глас из дубине где говори: 
безгрешан ће ходити међу болесницима и неће се уболестити (МНЈ, 94).

убрус м комад платна који служи за брисање лица, руку и сл., ма-
рамица. – Симон Петар и други ученик … један за другим уђоше у гроб 
и видеше хаљине и убрус (ОП, 261).

увенчавати, увенчавам несвр. I. (славом) давати награду, благо-
слов, награђивати (о Богу). – Бог одбацује охолост и увенчава славом 
смерност и братољубље (ОП, 101).

II. ~ се стицати награду, благослов (о праведнику и његовом 
страдању). – Свето Писмо Божје препуно је примера, како страда 
праведник, и како страда покајани грешник, и како страда непокајани 
грешник. И свуда се у тим примерима види, како се страдање праведни-
ка увенчава славом великом (Бес., 36).

увенчати, -ам свр. I. дати награду, благослов, наградити (о Богу). 
– Један је суд грешнички а други је суд Божји. Најпониженији међу 
људима по стао је код Бога увенчан славом ангелском (ОП, 349). Бог га 
[Јосифа] увенча славом и влашћу неограниченом (ОП, 923). Хоћемо да 
и наше поколење буде славом увенчано и као драги камен достојно на-
низано на онај непрекинути конац историје (Бес., 102). 

II. ~ се примити награду, задобити, стећи славу. – Чесно постра-
да млади Јакинт и вечном славом увенча се 108. год. (ОП, 470).

увредитељ м онај који је кога увредио, понизио. – Бесчасник и 
увредитељ морао је крвљу својом опрати дело своје (РЊ, 190).

увређач, -ача м нераспр. онај који је некоме нанео уведу, увредилац. 
– Ако си увређен, претрпи увреду, | Тако ће увређач осетит’ позледу 
(ОП, 833).

угљевље с угашен жар. – С кадионицом, у коју стави хладно 
угљевље и тамјан, тражаше Теодосије место где би се настанио и ос-
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новао манастир, и заустави се онде где се угљевље разгори само од себе 
(ОП, 31).

угодник м цркв. мушка особа која живи богоугодним животом, бо-
гоугодник, праведник. – Јевсевије првосвештениче, | Благослови, Божји 
угодниче! (ОП, 443). Толику благодат имаше овај угодник Божји, да га 
често обасјаваше небеска светлост, и над њим се уздизаше до небеса 
стуб од те светлости (ОП, 870).

угодница ж цркв. женска особа која живи богоугодним животом, 
богоугодница, праведница. – Милостиви Бог често шаље утеху угодни-
цима и угодницама Својим на земљи преко светитеља Својих из онога 
света (ОП, 941).

удити, удим несвр. наносити штету, зло, шкодити. – Дете ће за-
влачити руку у рупу змије отровнице, и змија му неће удити (ОП, 598).

удостојавати, -ојавам несвр. чинити кога достојним (о Богу). – 
Симеон … захвали Богу, што га удостојава да доживи и види Обећанога 
(ОП, 87).

ужећи, ужежем свр. наложити, распалити ватру, огањ. – фиг. Ми 
се клањамо … духу и праху највећег песника нашег, владике Петра II 
Његоша … и клањамо се Црној Гори, што роди и ужеже такву лучу ду-
шама нашим (ОЗЉ, 50).

уза ж омча, оков. – Христос дреши од сатанских уза један живот 
људски (Омил., 277).

уздржавање с гл. им. од уздржавати се. – Метод поста, молитве, 
сажаљења људи и милосрђа према људима, уздржавања, самоодрицања 
[практиковао је свети краљ Владимир] (ОЗЉ, 142).

уздржавати се, -државам се несвр. савладавати се, обуздавати се 
од телесних уживања, хране, пића и сл. – В. пример под уздржавање.

уздржљив, -а, -о који се уздржава, суздржљив. – Овај славни 
јерарх, ради чије су мудрости и слаткоречивости посећивали га људи из 
далеких земаља, био је веома уздржљив, трудољубив и бодрствен (ОП, 
900).

уздржљивост, -ости ж врлина онога који је уздржљив, уздржа-
ност. – Својом уздржљивошћу често би [Растко] посрамио своје необу-
здане другаре (ЖСС, 11). Февронију поштоваху и у манастиру и у граду 
због велике кротости, мудрости и уздржљивости (ОП, 449). Велика је 
заблуда, да уздржљивост у јелу и посна храна шкоде здрављу телесном 
(ОП, 928).

узеће с заузимање, заузеће. – Скадар је узет и његово узеће про-
славио је сав словенски свет од Јадрана до Тихог океана (ИГИС, 60).
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узлазити, -им несвр. долазити навише, пењати се. – Молитва није 
прошња од Бога но диван пут низ који мајчина љубав силази деци и уз 
који детиња љубав узлази мајци (НБПГ, 69).

узник м затвореник, сужањ. – Код ње [Теодотије] становаше св. 
Анастасија, када беше у Македонији, и заједно с њом обилажаше узни-
ке Христове по тамницама (ОП, 941).

узор и узор м држање, владање. – Својим духовним узором Господ 
Исус је парао време као муња облаке (Омил., 231).

Узорешителница ж као саставни део имена светитељке 
Анастасије. – Спута га [св. Андреја Јуродивог] у ланце и одведе у 
цркву св. Анастасије Узорешителнице, да му се читају молитве (ОП, 
719). Света Анастасија Узорешителница празнује се пред Божић 22. де-
цембра (Дух. сав., 63).

узорит, -а, -о који служи као узор, узоран. – После молитава по-
лудели младић оздрави и дође к себи. По том се покаја и поста узорит 
човек и прави хришћанин (РДС, 146).

ујазвити се, -им се свр. ранити се, озледити се. – Вражијим стре-
лама он се не ујазви | Но сву вражју силу силом Божјом разби (ОП, 439).

уједначитељ м нераспр. онај који све уједначава, изједначава. – 
Уједначитељима људи, народа и вера, највише ће сметати Христос, 
Неуједначитељ и Неуједначиви (Жет. Госп., 46).

укомунити, -омуним свр. дати комунама, заједницама људи, пре-
творити у комуне, заједнице (нечију имовину). – О Теодуле, налазиш 
ли ти да је тешко било укомунити ону земаљску имовину онима који су 
сазнали шта је важно а шта неважно? (СС, 38).

укрепити, укрепим свр. оснажити, очврстити (о Богу). – О 
Исусе … укрепи нас силом Духа Твога Светога (ОП, 132). О Господе 
милосрдни, укрепи нас да се одржимо у слободи, коју нам Ти дарова 
(ОП, 481).

укрити се, укријем се свр. сакрити се, склонити се. – Објави је 
као монаха Анастасија шкопца, по њеној жељи, да би се као жена под 
мушким видом лакше спасла а и од царевих трагања за њом укрила 
(ОП, 177).

ум, ума и ума м човекова способност сазнања и мишљења, ства-
ралачка духовна снага. – Ако је ум прав пред Богом, цео је човек прав 
(ОП, 741). Ум Христов стећи – задатак је сваког хришћанина (ДП, 15).

умањавати, -мањавам несвр. умањивати, смањивати. – Сваком Те 
мишљу умањавам својом ‒ | Шта ум мислит’ може пред пучином Твојом 
(ОП, 62).
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уметник м онај који ствара уметничка дела, уметнине. – Уметник 
је онај ко из грубог и безобличног камена истеше и изваја облике сличне 
живим створењима (ОБЉ, 128).

уметност, -ости ж вештина, умеће стварања уметничких дела. – 
Кад уметност значи орођавање и кад је ћутљива, она је блиска религији 
(ИГИС, 74).

умилостивити, -остивим свр. стећи милост (од Бога). – Негдашња 
велика грешница покајањем и трудом умилостиви Бога, опрости се гре-
ха, и посвети (ОП, 737).

умилостивљавати, -стивљавам несвр. стицати милост (од Бога). 
– Знајте да се милостињом и молитвама свештеника за душе умрлих у 
току 40 дана умилостивљава Бог. Ако су душе умрлих … безгрешне, то 
онда доброчинство за њих служи на спасење самих добротвора (ОП, 
471). Одувек је црква прослављала Пресвету Богородицу … која својим 
ходатајственим молитвама умилостивљава Бога према нама грешнима 
(ОП, 716).

умилостивљујући, -а, -е који умилостивљује, доприноси задоби-
јању милости. – „Колико је могуће, треба да помогнемо усопшим 
умилостивљујућом жртвом Богу“ (Дух. Сав., 142).

умирући, -а, -е 1. који умире, опрашта се са светом. – Према древ-
ном обичају у Источној цркви, кад особа умире, родбина, пријатељи 
и суседи долазе на узајамно опраштање. Они кажу: „Опрости ми дра-
ги (име).“ Умирућа особа одговара: „Ја ти опраштам … Опрости и ти 
мени“ (ЖСС, 40). Плач рађајућих створења меша се с’ плачем умирућих 
и гуши се под лепим покривалом природе (РЊ, 60). Нашто страх од 
властвујућих, | И од смртних твари, стално умирућих? (ОП, 121). Сузе 
су му као сузе мајке | Над народом својим умирућим (ОП, 311). Као 
што често бива са умирућим човеком да се тренутно сети целог свог 
прошлог живота, тако се и она [Дева Марија] сетила свих прочитаних 
месијанских предсказивања (ЈЧ, 111). 2. (у им. служби, м) онај који уми-
ре, онај који је на самрти. – У смртном часу умирући сагледава цео 
свој прошли живот врло јасно … и ужасан страх испуњава његову душу 
(ВС, 85).

умник м уман, мудар човек, умница. – Безумнога [не мрзим], али 
ми омрзе свет што се као безуман прави умником (МНЈ, 85).

умновање с гл.  им. од умновати. – Философи који признају живот 
после смрти признају га на основу свога умновања, а ми га признајемо 
на основу искуства (ОП, 480).
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умновати, умнујем несвр. долазити до сазнања на основу умног 
размишљања, изводити закључке, истине. – В. пр. под умновање.

умрли, -а, -о (у им. служби, м) покојник. – Св. Амвросије вели да је 
много корисније молити се Богу за умрле него ли кукати за њима (Дух. 
сав., 142).

уневестити се, -евестим се свр. предати се, прићи (Господу). – 
Отац ове славне следбенице Христове [Варваре], која се од раних лета 
уневести Христу … беше знаменит положајем и богатством (ОП, 891).

унижавати, унижавам несвр. понижавати, срамотити. – У време 
гоњења цркве од стране Лава Јерменина, Теодор и Николај бише љуто 
мучени, унижавани бијени говеђим жилама, најзад бачени у тамницу, 
где тамноваху три године (ОП, 90).

унижење с покорност, потчињеност. – Ако је унижење пред 
људима нужно ради узвишења пред Богом, и привремени труд ради бес-
мртног живота, шта те се тиче, што ће неко махнути главом и насмејати 
се твоме унижењу? (ОП, 231).

унијаћење с превођење у унију с Римокатоличком црквом, 
преобраћење. – Велики син православне цркве краљ Милутин спасао је 
Балкан од унијаћења (ОП, 799).

уникум м (лат. unicus) нешто јединствено у својој врсти, рет-
кост, невиђеност. – Црна Гора је … за поету-хероја један уникум, у 
коме он налази свој двоструки поетски идеал (РЊ, 192). Болесна тежња 
за хипер-индивидуалним и хипер-оригиналним произвела је уникум од 
ругобе, која треба да прослави лепоту по укусу савременом (ИГИС, 78).

униније с цркв. безвољност, чамотиња. – Печал – црв несити што 
душу разједе, | Униније – дремеж што смрт души преде, | Сујетљивост 
– змија, змија многаглава (ОП, 151). Кад ме нападне жалост и униније 
– шта би Он учинио? (Игум., 65). Нека вас ова реч укрепи у жалости и 
невољи и унинију (Дух. сав., 153).

уобличавати се, -бличавам се несвр. развијати се, формирати се. 
– Где би твој разум онда [пре рођења, човече], када ти се тело уоблича-
ваше, када ти срце поче врити крвљу (ОП, 399).

уображење с уображеност; гордост. – Сава их [свете оце] је 
проучавао … са дивљењем као духовне горостасе, који су презирали 
уображење и заблуде света и због тога били од неких исмевани (ЖСС, 
127). Оно што највише дели људе од Бога, јесте човечје уображење у 
себе или гордост (ИХ, 87).

уплеснивити се, -еснивим се свр. претворити се у плесан, 
убуђати се. – фиг. Они [јунаци] често долазе, да промене вредности, да 
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… наличје ствари, које је близу да се уплесниви од таме и влаге, обрну 
Сунцу (РЊ, 181).

упливисати, -шем свр. и несвр. (из)вршити уплив, утицај. – 
Понекад невидљиво и нечујно [светитељи] упливишу на наше мисли, 
наше стање и деловање (ОП, 791).

упобожни, -а, -о који одражава приврженост Богу, побожан. 
– Твоја будућност, твој спас и твоја слава међу народима Божјим на 
земљи, зависи од тога, да ли ћеш се ти упобожном духу својих предака 
вратити своме Средњем систему (СС, 47).

уподобљавати, -добљавам несвр. усмеравати некога ка некоме, при-
ближавати. – Зашто Бог уподобљава Пафнутија трговцу? (РДС, 148).

упокојити се, упокојим се свр. (у Господу) умрети. – Преп. Петар 
патриције … настани се у Цариграду, где у посту и молитви проведе 
још 8 година и упокоји се у Господу 865. год. (ОП, 465).

упражњавати се, -ажњавам се несвр. вежбати се, усавршавати 
се. – Поучаваху се [св. муч. Амфијан и Едесије] закону Божјем дан и 
ноћ и упражњаваху у подвизима хришћанским (ОП, 238).

урешавати, -ешавам несвр. китити, украшавати. – фиг. Блистају 
се бајно кано ноћ звездана; | То су српска срца крвава и врућа, | Тим 
ђерданом Христос небо урешава | И небесно царство Своје увећава 
(Дух. лира, 137).

усаветовати, -ујем свр. (некога) дати савет некоме; научити, ура-
зумити. – Колико се Атила дао усаветовати од светога човека, толико се 
морао устрашити од визије апостола Петра и Павла, који стајаху поред 
Лава, и пламеним мачевима прећаху Атили (ОП, 123). Када га мајка 
пронађе и почне звати кући, он усаветова мајку, те се и она замонаши у 
једном женском манастиру (ОП, 316).

усамљеност, -ости ж повученост, самоћа. – Усамљеност је врло 
корисна ради самопосматрања, разматрања свог сопственог живота и 
разговора с Богом (ВС, 72).

усахлост, -ости ж стање онога што је усахло, сухоћа. – Не стиди 
се наге усахлости, ни надухолости, ни косматости ни ћелавости (Свеч., 
101).

усинити, усиним свр. узети чије мушко дете као своје, посинити. 
– Цар иноку чудан предлог чини, | Да ће њега сином да усини, | Само 
веру да остави праву (ОП, 365).

усиновити, -им свр. прихватити кога као своје чедо. – Као Син 
Божји Он хоће да сви људи буду Богу усиновљени (ОП, 223).
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усиновљавати се, -овљавам се несвр. постајати сином, прибли-
жа вати се Богу, уподобљавати. – Покајањем, молитвом, постом, 
бдењем, трудом и осталим опробаним средствима … човек убија страх 
од смрти и усиновљава се Богу (ОП, 786).

ускорити, ускорим свр. учинити бржим, убрзати. – Хоћете ли да 
ускоримо долазак таквих [верујућих] људи на земљу – онда похитајмо 
да учинимо оно што смо пропустили (ИГИС, 120).

Ускрс м в. Васкрс. – Преп. Атанасија … само на Рождество и на 
Ускрс кушала је уље и рибу (ОП, 263).

усл ишати, услишам свр. испунити оно што се молитвом тражи, 
услишити (о Богу). – Ожалошћена мајка усрдно се молила Богу, да јој 
пројави тајну, где се њен син налази. И Бог услиша молитву мајке (ОП, 
97).

усопши, -а, -е сткњ. уснули, умрли. – Неко виде човека усопшег у 
великој рајској слави, и упита га, чиме се он удостоји те славе (ОП, 712). 
Са крстом и кадионицом он је обилазио пештере да би окадио мошти 
и гробове усопших светитеља (ОП, 722). На Велики Петак, Исус је ду-
шом сишао у Ад, у Шеол, да јави себе и своје Јеванђеље усопшим (Жет. 
Господ., 10). Изишао је Бог и сишао у Ад да продужи дело Своје и међу 
усопшим у Аду (Дух. сав., 132).

успеније с цркв. 1. упокојење, смрт. – Не зна се тачно, колико ста-
ра беше Богородица у време успенија свога (ОП, 588). По наређењу 
Господа он је после био као син св. Деви Марији и брижно је служио 
и чувао до успенија њеног (ОП, 703). 2. (Успеније) хришћански пра-
зник који се светкује 15. августа по црквеном, јулијанском, а 28. авгу-
ста по грегоријанском календару у спомен на дан смрти Богородице, 
Велика Госпојина (Госпођа). – Велики свечани дани Пресвете Дјеве … 
су Рођење Пресвете Дјеве, Ваведење, Благовести и Успеније (ВС, 76).

усрдан, -дна, -дно који се чини пуним срцем, дубоко усредсређен (о 
молитви). – Ти, хришћанине, постиш мене ради; мене ради милостињу 
делиш мене ради усрдне молитве уздижеш (ОП, 35). Преп. Исидор 
Пелусиот … је [био] велики и усрдни бранитељ и тумач вере православне 
(ОП, 89). Св. муч. Василикс … усрдном молитвом скруши идола у прах и 
небесним огњем спали храм (ОП, 362).

усрдно прил. на усрдан начин, с пуним срцем, искрено. – Правду су 
заборављали сви они мали људи око Његоша … који су љубили бадњак 
усрдније него своју браћу (РЊ, 164). Почели су да се усрдно моле Богу 
да их обрадује и трећим сином (ЖСС, 10). Сама пак Геновева највише 
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је постила и најусрдније се Богу молила (ОП, 17). Ожалошћена  мајка 
усрдно се молила Богу, да јој пројави тајну, где се њен син налази (ОП, 
97).

усрђе с преданост, искреност, ревност. – Смиривај се пред сто-
пама матере цркве; приклањај главу пред њеним првопрестолницима, 
да би те Цар царева, видећи твоје усрђе, обдарио благом, какво никад 
на срце човеку не дође (ОП, 79). Марта се још са већим усрђем предаде 
молитви и добрим делима (ОП, 473).

усредоточити, -оточим свр. усмерити сву пажњу на једну ствар, 
усредсредити се. – фиг. Месец шпијунираше речи Анандине, те се беше 
сав усредоточио на лице његово (Свеч., 75).

усташ м заст. побуњеник, устаник. – Он [чешки народ] је био по-
носит у себи својим Хусом, Лутеровим учитељем, и првим словенским 
усташем против Рима, против римског господарства, против римоманије 
(Д. Срб., 73).

усташки, -а, -о који се односи на усташе. – Усташки кнежеви 
[српски] страшно [су се] преварили. Њихова браћа из Аустрије били 
су излизани сасуди Православља, калаисани калајем протестантским и 
католичким, западњачким (ИЗ, 13).

устоличити, -им свр. произвести некога у одређен чин, дати му 
достојанство и сл. – Тога дана [дан Вазнесења Господњег ‒ Спасовдан] 
први српски архиепископ беше устоличен и први српски краљ беше 
крунисан у Жичи (ЖСС, 93).

устројење с наум, промисао. – Св. муч. Фелицита … молила се 
Богу само, да њу не погубе пре њених синова …Тако и буде по Божјем 
устројењу (ОП, 66).

усугубити, -им свр. учинити сугубим, двоструким, удвостручити. 
– Поставши игуман он усугуби свој подвиг ради царства Божјег (ОП, 
277).

утврдити, утврдим свр. (веру, у вери) учинити јачим, чвршћим, 
учврстити. – Господ уста кад праоце ослободи ада, | И ти уста кад 
за цркву слобода завлада … | Докле добро не поможе веру утврдити, 
| Докле свако не научи крстом се крстити (ОП, 131). О Господе благи, 
утврди веру у нама и помилуј нас (ОП, 470). Севастијан [их] утврди у 
вери и охрабри за мучеништво (ОП, 929).

утеха ж оно што одагњује патњу и тугу или олакшава њихово 
подношење. – Ако хоћемо утеху, ми морамо бити са Њим у све дане до 
свршетка нашега века (ОП, 153). 
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Утешитељ м као допунски део имена Свети Дух; Свети Дух. – 
Господе Сине Божји, помози увек духу нашем да Тебе види, и кроз тебе 
Оца Твог небесног и Духа Светога утешитеља, Тројицу једнобитну и 
неразделну (ОП, 158). Или ћеш плакати очајно и без надежде пред сле-
пом и глувом нирваном или пред живим Утешитељем (РП, 96).

уторак, -орка м други дан у седмици, посвећен светом Јовану 
Крститељу. – Уторак је посвећен Св. Јовану Крститељу (Есеји, 82).

ухлебије [„ухљебије“] с арх. плаћен стални посао, служба. – Ако 
неко каже: Домаћа сиромаштина, тражење хљеба и ухљебија, ми ћемо 
их подсетити да су се и многи цареви … одлучивали на такав живот 
(СС, 31).

учасник м заст. учесник, сведо к неког догађаја. – Она [св. вел. муч. 
Ефимија] чувши … да је њен брат био учасник невиног крвопролића, 
падне мртва са хитоном (ОП, 491). То је била војска мученика [косов-
ских јунака], који су, истина, изгубили тела, али су спасли душе и по-
стали учасници вечне Христове победе (Евр., 13).

ученост, -ости ж особина онога који је учен, који много зна, знање. 
– Ученост је једно велико добро, но ученост многих наших учених 
људи личи на ватриште на коме су наслагана многа дрва, али на коме 
нема ватре (ОБЉ, 128).

учитељ м (Учитељ) онај који учи, подучава у вери (о Исусу 
Христу). – О Господе Исусе, Спаситељу и Учитељу наш, карај нас, но 
опрости нам (ОП, 751).

ушкопити, ушкопим свр. уштројити, кастрирати. – Зли цар уш-
копи сенаторовог сина, овога Германа, и силом га одагна у манастир 
(ОП, 337).

ушчеље с (рус. ущелье) клисура, кланац. – Св. Јанићије Девички … 
удаљи се у предео Ибра, у ушчеље Црне Ријеке, у пештеру тесну (ОП, 
298).

ушчувати, ушчувам свр. нераспр. сачувати, осигурати. – Рекао је 
Авва Мојсеј: „Нико не може ступити у војску Христову … ако не одсече 
све жеље телесне, и не ушчува све заповести Божје“ (ОП, 17).
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Ф

фандарик м гостинска или заједничка соба у манастиру, тр-
пе зарија. – Сава … је обављао своје свакодневне дужности у цркви, 
кухињи и фандарику (ЖСС, 28).

фарисеј, -еја м ист. припадник религиозно-политичке секте у 
старој Јудеји која се истицала строгим одржавањем свих обреда, 
спољашњом, формалном побожношћу. – Када је Господ изволео упути-
ти укор фарисејима и књижевницима, ови нису били у том часу никога 
ни убили, ни преварили, ни похарали (ОП 65). Фарисеји су били готови, 
да се на свакога грешника баце каменом (БПГ, 59). Партија садукеја није 
га [Исуса Христа] признавала за свога, јер није делио њихову мржњу 
према фарисејима (НБПГ, 28).

фатализам, -зма м рлг. веровање да је све што се дешава унапред 
судбином одређено. – Фатализам је као дрога. Он утиче на робове да 
издрже у свом страдању, али спутава слободне људе да раде слободно и 
напредно (Д. Срб., 45).

фикс-идеја ж сулуда, погубна намера, мисао и сл. – Подиже се опет 
стара тутњава за уживањем и стара демонска фикс-идеја за обогаћењем 
(ИГИС, 62).

филиокве ж мн. (лат. Filioque) теол. учење Римокатоличке цркве 
о двоструком исхођењу Светог Духа (поред Оца овде и од Сина) које 
Православна црква одбацује. – Тражио [је Сава] од богумила да осуде 
своју јерес и потом да почну са катихуменском припремом за крштење. 
Од римокатолика је тражио, пошто су већ били крштени, осуду најпре 
њихове јереси, а онда да гласно изговоре стари Символ вере, Првог и 
Другог васељенског сабора, без Филиокве, после чега би требало да 
буду миропомазани (ЖСС, 97).

филозоф и философ м мислилац, мудрац. – Блажени Климент 
Александријски вели: „Филозофи су деца све док не постану људи 
кроз Христа … јер истина никад није само мишљење“ (ОП, 12). Тешко 
је препирати се са замрзлим мозговима јеретичких богослова и са 
јудаизираним философима Запада (Теод., 179).

филозофија и философија ж (грч. φιλοσοϕία) наука о најопштијим 
законима развитка природе, човечјег друштва и мишљења. – Кад 
би философија људска могла задовољити човека, зашто филосо-
фи Јустин и Ориген посташе хришћани? (ОП, 162). У … Јустиновој 
књизи [Светосавље као философија живота] Светосавље се први пут 
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претставља у систему као једна потпуна и заокругљена филозофија жи-
вота (СД 10, 90).

фурор м (лат. furor) бес, махнитање. – Атеистички национализам 
то је ефемерни фурор, који нема ни дубине ни лепоте (ОЗЉ, 42).

Х

хамитски, -а, -о који се односи на Хамите, једну од две гране ве-
лике афроазијске породице, која је, по предању, име добила по Нојевом 
сину Хаму. – Племена хамитска осташе до данас у потчињеном положају 
(ОП, 918). Лични додир са хамитском расом [имао је Христос у Египту] 
(Омил., 42).

ханџија м (тур. hancı) онај који држи хан, власник хана, 
гостионичар. – Нека зида по калу калдрме, | Беговима камене конаке | 
Ханџијама низ друме ханове | И хоџама арапске џамије (Дух. лира, 102).

хат м (тур. at) арх. коњ. – И ова група српских племића на хатовима 
крену преко балканских планина … у потери за Растком (ЖСС, 18).

хаџилук м (тур. hacılık) одлазак у Свету земљу, ходочашће. – У 
овај светли празник треба сви ми да кренемо на хаџилук до Витлејема, 
духом и мислима својим (Бес., 13).

хвалебан, -бна, -бно који хвали, прославља, хвалбен (о песми). – 
Једни ће ући у царство, а други ће отићи у пакао. Тада ће једногласно и 
горњи и доњи ускликнути: једна хвалебна песма зајечаће с обе стране: 
Праведан си Ти, Господе, и прави су судови Твоји (Пс. 118, 138) (Јев., 
154).

хвалидба ж хвалисање. – Људи су се хвалили својим напретком 
мерећи себе са животињама, које увек тапкају по истом путу и на истом 
месту. Ову хвалидбу небо је презрело, а животиње је нису ни приметиле 
(Омил., 262).

хвалитан, -тна, -тно који изражава хвалу, похвалу, похвалан. – 
Хвалитне стихире [поје] глас 6. (Дух. лира, 150, у наслову Хвалитне 
стихире).

херој, -оја м неустрашив борац спреман да жртвује свој живот 
за слободу, јунак. – Хероји се не спремају у патриотским друштвима но 
у породици (ИГИС, 115).

херојство с врлина хероја спремног да жртвује свој живот за веру, 
убеђење, слободу и сл. – Херојство се не састоји у људским слабостима 
које често у заблуду и крајност воде, већ у безграничном пожртвовању 
(ОБЉ, 134).
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херувика ж цркв. литургијска песма која се пева при изношењу 
светих дарова. – Никакву радост црква не осећа, кад се у њој у прве 
редове истичу и пред осталим верним, Херувику певају и Вјерују читају, 
они људи, који се само ногама у цркви држе, док су им мисли на берзи 
(ИГИС, 112).

херувим, -има м (обично у мн.) цркв. анђео високог реда, између 
серафима и престола. – Херувими [Господу Исусу] служе са страхом 
и трепетом (ОП, 10). Серафими трепте пред Божијим величанством, 
херувими дрхте пред Њим (Јев., 149). Хукните хуком, херувими хучни 
(Зем. нед., 53).

хетерија ж (грч. ἑταιρία) друштво, заједница. – Карађорђе н ије 
имао у свом плану ову и овакву Југославију какву су створили његови 
крунисани потомци, него хетерију (друштво, заједницу) православних 
народа на Балкану (Теод., 97).

Хилендар, -ара м српски манастир на Светој Гори, који су основали 
Стефан Немања и Свети Сава, Хиландар. – Сава (је) … са оцем, добио 
од Ватопеда велики део земље на коме су њих двојица подигли српски 
манастир Хилендар (ЖСС, 25). Јевстатије, архиеп. српски … замонашио 
се у Зети, па је прешао на виши подвиг у Хилендар (ОП, 4.1).

хилијазам, -зма [„хилиазам“] м рлг. веровање у хиљадугодишње 
царство Божје које ће почети поновним доласком Исуса Христа пре 
смака света. – В. пример под хилијаст.

хилијаст [„хилиаст“] м присталица и поборник хилијазма. – На 
великом скупу и хилиаста и православних Дионисије се препирао са 
Коракионом и осталим вођама хилиазма (ОП, 729).

хиљадуок, -а, -о фиг. који се посматра широких очију (из опреза, 
обазривости). – Хиљадуоку обазривост налаже наша Св. Црква својим 
члановима када желе, да мисле и говоре о преблагословеној Богомајци 
(Бес., 43).

хиромант м онај који се бави хиромантијом, који чита, прориче 
људску судбину са длана. – Свештеник и револуционар, Његош је и 
пророк. Не хиромант и предсказивач малих судби, но истински пророк 
великих ствари (ОЗЉ, 38).

хиромантија ж (грч. χειρομαντεία) празн. прорицање судбине са 
длана. – Има ли васкрсења мртвих? То питање поставили сте ви много 
пута у науци и философији, и уметности и историји, и спиритизму и 
хиромантији (ИГИС, 169).

хиротонисати, -шем свр. цркв. извршити обред рукоположења 
у епископа. – Васељенски патријарх Манојло, уз саслужење грчких 
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епископа и многобројног грчког и српског свештенства и ђакона, а у 
присуству цара Теодора и његових цивилних и војних великодостојника, 
хиротониса архимандрита Саву Немањића за првог српског 
архиепископа (ЖСС, 81). Апостолски епископи, који се сабраше на 
погреб Вуколу, хиротонисаше Поликарпа за епископа (ОП, 135).

хитнопролазан, -зна, -зно нераспр. који брзо хита, пролази (о веку, 
добу). – Наш век [је] хитнопролазан (Есеји, 136).

хитон, -она м (грч. χιτών) ист. туника причвршћена на рамену која 
се носила у античко доба. – Она [св. вел. муч. Ефимија] чувши … да 
је њен брат био учасник не виног крвопролића, падне мртва са хитоном 
(ОП, 491).

хитрописац, -сца м који брзо пише, саставља текст, брзописац. 
– А кад исходи у речима језик пророков постаје као трска, као перо 
књижевника хитрописца (ОП, 776).

хлеб м основна људска намирница од брашна мешаног с во-
дом, ускислог и печеног на ватри; таква намирница која се уз вино 
употребљава за причешће. – Латини причешћују народ само у једном 
виду, тј. дају вино а не и хлеб. Дају крв Христову а не и тело. Код њих 
само свештеници се причешћују у оба вида (Зап. хришћ., 81). Св. 
Аверкије рече цару: „Није потребно богатство ономе ко хлеб и воду 
сматра царским обедом“ (ОП, 778). Хлеб означава добро, вино означава 
истину (ИХ, 97). Бог даје људима двојак хлеб: земаљски за тело и не-
бесни за душу. Свака реч Божја храна је за душу (ЈЧ, 139).

Изр. (наш) насушни хлеб свакидашњи хлеб, храна; живот, опстанак. 
– Ми имамо права на наш насушни хлеб, али и обавезу да се старамо 
о својим гладним суседима (Д. Срб., 22). Ово је прва година у нашој 
историји кад смо принуђени да људе молимо за хлеб; до данас смо само 
Бога молили за хлеб наш насушни, и Бог нам га је давао изобилно (Д. 
Срб., 118). Треба сваки дан да се молимо, да нам се пошаље Дух Свети 
онако исто као што се молимо сваки дан за хлеб насушни (ОП, 351). хлеб 
и вино тело и крв Христова које прима онај који се причешћује. – Да је 
[материја] зла, зар би Господ Христос установио Причешће од хлеба и 
вина, и зар би хлеб и вино назвао Својим телом и Својом крвљу (РДС, 
127).

хлебодавац, -вца м онај који даје хлеб, живот (о Богу). – Наша 
цивилизација, наша најгордија реч, ништа друго није до прошња хлеба 
и тебе. Тебе и хлеба, хлебодавче! (Николај Велимировић, Маринковић 
1995: 40). Хлеб наш насушни просимо ми од хлебодавца Оца небесног 
(ОН, 117).
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хлебодарница ж милостива трпеза за убоге и ниште, за оне који 
немају хране. – Осим храмова подизаху оци твоји и домове за старе и 
изнемогле и бесплатне трпезе, хлебодарнице (Есеји, 130).

ходатајствен, -а, -о цркв. посреднички, заступнички. – Одувек је 
црква прослављала Пресвету Богородицу … која својим ходатајственим 
молитвама умилостивљава Бога према нама грешнима (ОП, 716).

Хорив м Синајска гора. – Сваке суботе [Сава] је одлазио на 
највиши врх Горе, зване Хорив, где би у молитви проводио целу ноћ 
(ЖСС, 132).

хоривски, -а, -о који се односи на Хорив. – Ако још кад год Бог 
буде говорио кроз Хоривску трубу, то ће вероватно учинити онда, када 
буде објавио на земљи владу: братства, слободе и љубави (Есеји, 99).

хороепископ м (грч. χωρεπίσκοπος) епископ у малом граду или 
селу. – Митрофан … одреди свога хороепископа Александра за свога 
заменика (ОП, 396).

хотење с потреба, хтење. – Живети међу пауцима са жељама и 
хотењима паука, то је још и подношљиво (НБПГ, 57).

храм м богомоља. – Велики неимар видљивих цркава доказао је 
да је и у исто време и највештији градитељ људске душе – невидљивог 
храма Светога Духа (ЖСС, 45). Свети Маркијан … истрошио [богатство] 
на две сврхе: на зидање или обнављање храмова и на милостињу 
сиромасима (ОП, 29).

храна ж у зб. знач.: материје неопходне за телесни опстанак бића 
на Земљи. – Храна телесна је за тело, а храна духовна за душу (ДП, 16).

Изр. духовна храна оно што подржава, подупире дух (о вери); 
јеванђеље. – В. претходни пример. тврда храна оно што се тешко усваја, 
разуме, што захтева нарочиту снагу вере. – Ако ти се понекад догмати 
вере учине тврдом храном, то постарај се да прво испуниш догмате 
морала хришћанског, па ће ти се отворити разумевање за догмате вере 
(ОП, 39). Стари закон није био погрешан, али је био млечна храна за 
детињи узраст, а не тврда храна за одрасле (ЈЧ, 153).

хранитељ м (у служби атрибутива уз именицу „анђел“, „ангел“) 
који чува (о анђелу чувару). – Анђел хранитељ ту је без смене – | И тако 
тече богослужење (Дух. лира, 69). Треба се увек сећати да ма шта ми 
чинили, јавно или тајно, чинимо у присуству свога ангела хранитеља 
(ОП, 822).

христоборан, -рна, -рно који се бори против Христа и његовог 
учења. – Када се зацари христоборни Декије, свети Трифун би истјазаван 
и љуто мучен за Христа (ОП, 83). Приреди христоборни цар Максимијан 
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разне игре и увесељења за народ (ОП, 790). Руска интелигенција, сита 
трбухом а лења духом, заварана је од христоборног Дарвина, Маркса, 
Ренана и сличних западних сатаниста (Теод., 99).

христоборац, -рца м противник Христа и његовог учења, анти-
христ. – Христоборци [су] срамном смрћу умртвили заувек своје при-
времене успехе и победе (ОП, 568).

Христов, -а, -о који долази, потиче од Христа. – Бог изнад свега, 
а човек пре свега. То је тема Христова Јеванђеља (Бес., 96).

христоверан, -рна, -рно веран, одан Христу, христољубив. – Он 
[плаховити војевода] убија христоверне – човек плаховит (ОП, 95). Нама 
христоверним није дао да знамо Оца као што га Син Његов јединородни 
зна, али нам је дано и заповеђено да верујемо (ОП, 96). Мала знања 
добијају се учењем, велика знања добијају се вером и поштењем. 
Христоверни и поштени Карађорђе није имао сва ситна и ситничарска 
знања модерних Срба, али је имао сва велика знања (Теод., 97).

христогма ж догма о Исусу Христу. – Чудили су се [југословенски 
народи] да тако апстрактни детаљи вере, као што је, на пример, хри-
стогма и филиокве, може да подели браћу која су делила толико тога 
заједничкога у вери (Д. Срб., 59).

христогонитељ м гонитељ, противник Христа. – Адријан, цар 
христогонитељ, посла неког војводу Феликса с војницима, да ухвати и 
доведе Елевтерија у Рим (ОП, 921).

христољубац, -пца м онај који љуби, воли, поштује Христа. – 
Праведници христољупци, који су у овоме свету живели на великој 
раздаљини и нису се виђали ни познавали, у Рају се одмах познају и 
заволе као најближи рођаци (Дух. сав., 66).

христољубив, -а, -о који љуби, воли, поштује Христа. – Св. муч. 
Параскева – Петка … [рођена је] у граду Иконији од родитеља богатих 
и христољубивих (ОП, 792).

христољубље с љубав, верност према Христу. – Добар си Србин 
ако имаш слатку душу краља Владимира, издржљивост Немањину, 
христољубље Савино, ревновање Милутиново (ОБЉ, 115).

христоодступништво с стање онога који је одступио од Христа, 
отпадништво од Христа. – Дође на мисао, да он ничим не може спрати 
са себе страшни грех христоодступништва до само својом крвљу (ОП, 
372).

Христос м библ. део имена Исуса из Назарета, оснивача хри-
шћанства. – Христос се назива Жеником а Црква Невестом (ОП, 381).

Изр. Христос воскресе поздрав о Васкрсу и потоњим данима по-
свећеним васкрсењу Исуса Христа. – У коло људи сви се хватајте, 
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| Христос воскресе, тугу однесе, | Тугу однесе, радост донесе (Дух. 
лира, 79). одрећи се Христа прећи у другу нехришћанску веру. – Многи од 
хришћана из страха беху се одрекли Христа и примили Мухамедову 
веру (ОП, 277).

христофанија ж теол. појава Исуса Христа. – Остаће то узалудан 
труд ако из наших јеванђелских извештаја о христофанији покушамо да 
дођемо до историјске истине (ОБЉ, 49).

хришћанин м следбеник Исуса Христа и његовог учења. – Прва и 
основна врлина правог хришћанина је да не буде искључиви и ускогру-
ди родољуб који велича сопствену нацију, а мрзи и презире све остале 
(ОБЉ, 140). Теона раствори у води најјачи отров и даде Теопемту да 
испије … Видев … да његов отров ништа не нашкоди Теопемту, он се 
крете к цару и узвикну: „И ја сам хришћанин, и клањам се Распетоме“ 
(ОП, 18). Теодор и Руфин, потајни хришћани, дадоше [исписати] … 
имена ових младића [св. Седам отрока у Ефесу] (ОП, 558).

хришћанка ж следбеница хришћанства. – Рођен [је свешт. муч. 
Никон] у Неапољу од оца незнабошца и мајке хришћанке (ОП, 210).

хришћански, -а, -о који се односи на хришћане и хришћанство. 
– Поново се мноштво деце и просјака, како хришћанских, тако и муха-
меданских, окупи око Саве (ЖСС, 125). Хришћанска вера је Христово 
знање о најважнијим тајнама бића и живота, које знање људи могу при-
мити само веровањем у Њега, а не својим сопственим напорима (ВС, 7).

хришћанство с у зб. знач: хришћански свет, хришћани. – Наш 
свети кнез Лазар одбио је уочи косовске битке да преговара са тур-
ским султаном кога је сматрао оличењем неправде и непријатељем 
Хришћанства (Д. Срб., 109).

хроморођен, -а, -о рођен хром. – Созерцавам чудесно исцељење 
хроморођеног човека (Дела Ап. 14) (ОП, 800).

худ, худа, худо лош, зао, опак. – Јевреји … држе, да је тело човечје 
сувише худ и нечист дом за свемоћнога и пречистога Бога, да се усели 
у њ (НБПГ, 34).

худост, -ости ж особина онога који је худ, онога што је худо. – 
Бескрајна милост Бога Човекољупца не зна за худост и нечистоћу, када 
је у питању спас деце Божје (НБПГ, 35).

хулити, хулим и хулити, -им несвр. (на Бога) вређати светињу, 
скрнавити. – Најгоре је од свега што је она [грбава Јула] отпала од вере 
у Бога, и ч ак почела цинички да хули на Бога (Кас., 20).

хум, хума м мали брег, брежуљак. – фиг. Црква Христова узвише-
на је изнад хумова, тј. изнад свих земаљских и људских величина (ОП, 
566).
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хуманост, -ости ж филозофско схватање по којем је човек највише 
мерило вредности и да се морал заснива на људским етичким начелима 
независно од вере и Божјих истина. – Место јеванђелског морала [за-
падна опозиција Богу] истакла је неку хуманост, без Бога и Божјег за-
кона о владању, па је произвела један бруталан и себичан род, од кога би 
се и хуманисти старе Атине уплашили (Зап. хришћ., 88–89).

хучан, -чна, -чно који ствара хуку, тутњаву. – Цар [Декије] дође 
у Ефес, и ту приреди хучно и бучно празновање у част мртвих идола 
(ОП, 558).

Ц

цар м а. онај који надмашује све остале, врховни владар (о Исусу 
Христу). – фиг. Цару Христу весник у пустињи био је Мојсеј (ОП, 611). 
б. (Цар) Исус Христос. – Анђелска војска са неба креће. | За својим 
Царем на земљу слеће (Дух. Лира, 7). Кроз децу гледа Цар зачуђено у 
вас, и чека Ваше одговоре (МНЈ, 140). Цар се роди –, истовремено са 
жезлом моћи и кандилом милости (Бес., 10).

Изр. вечни цар Исус Христос. – Док су српски племићи и масе на-
рода разносиле славу о њему као највећем међу њима смртнима, Сава 
у највећој скромности пред својим вечним Царем рече о себи: „Ја сам 
црв а не човек“ (ЖСС, 98). цар небесни Господ, Бог. – Сви бише мачем 
посечени … и преселише се у дворе Цара Небеснога (ОП, 190). цар славе 
Исус Христос. – На Велики Четвртак Калиопије би распет наопако, и 
мајка му стајаше под крстом … и сама издахну. Тако обоје изађоше пред 
престо Цара славе (ОП, 251). Спаситељ наш, заогрнут човечијим телом 
као порфиром, [јесте] вечни Цар Славе (Бес., 22).

цариник м ист. библ. онај који је скупљао римски порез у Јудеји, 
од народа омражен и сматран као издајица и крвопија. – Ја познајем 
више фарисеја него цариника. Гледам их како се ни данас нимало не 
разликују од свога јеванђелског типа, који је Исус насликао (Јев., 99). 
Беше Матеј, син Алфејев, најпре цариник (тј. закупац и скупљач пореза, 
или митар), и као таквога виде га Господ у Капернауму и позва: хајде за 
мном (ОП, 843).

царица ж (Царица) Пресвета Богородица. – Св. Андреј [упита 
Епифанија] …: „Видиш ли, брате, Царицу и госпођу над с вим, како се 
моли за сав свет?“ (ОП, 716).

царство с царска власт, царско достојанство.
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Изр. цркв. царство Божје (Христово) вечни живот. – Благодат Бога Духа 
Светога … утврђује човека у вери Христовој и запечаћава га за Царство 
Божје (ОП, 368). Преп. муч. Архелаја, Текла и Сузана … бише посечене 
као јагањци 293. год. и отидоше у Царство Христово, да се у вечности 
одмарају и наслађавају гледањем лица Божја (ОП, 402). Царство Божје 
је царство живота, смрт је само прелаз из једног облика живота у други 
(Јев., 137). царство земаљско овоземаљски, материјални свет; супр. цар-
ство небеско. – У овоме животу човеку се ставља на избор: или царство 
земаљско или царство небеско (ОП, 931). Пријатељ царства земаљскога 
цени само брзе успехе (ОЗЉ, 111). царство небеско (небесно) в. царство 
Божје (Христово). – Многи дођоше … да виде нешто што је сасвим 
необично – како чак и богати могу да уђу у Царство небеско (ЖСС, 57). 
Божанска истина говори: има царства небескога! А незналице се и ту 
подсмевају као знајући, да царства небескога нема (ОП, 122). О чудес-
ни краљу, без страха од људи, | Пред Господом живим заступник нам 
буди, | Греховне немани да се опростимо, | И небеско царство с тобом 
наследимо (ОП, 799). Сиромашан духом … расте као живо семе испод 
земље, па све до висине царства небеснога (Јев., 78). На двеста година 
пре кнеза Лазара у Крушевцу, Сава и Немања, младост србска и старост 
србска, приволели су се царству небесном (Теод., 70).

Цвети ж мн. црквени празник у недељу уочи Ускрса, посвећен ула-
ску Господа Исуса Христа у Јерусалим. – Данас су Цвети – дан у кој и 
је Спаситељ посетио град Јерусалим и зарадовао чисте душе које … су 
Му клицале: осана! (Есеји, 68).

цезаропапизам, -зма м начин владавине у коме је црквена и држав-
на власт у рукама световног владара. – Кад год је цезаропапизам или 
папоцаризам покушао силом да насрне, овај покушај је отклањан у кра-
тком времену (ЖСС, 96).

целебан, -бна, -бно благотворан, лековит. – Сва се историја око 
Крста креће, | Крст је за то чесан, целебан и страшан (ОП, 249). Мошти 
јој беху целебне, те се на њеном гробу кроз векове стицаше мноштво 
болника и страдалника (ОП, 293). Из … гроба [св. вел. муч. Ефимије] 
никне кедар, из кога се точило целебно миро (ОП, 492).

целебник м онај који исцељује, лечи. – Чу се глас с неба: „Тако нека 
буде како си молио, целебниче мој Еразмо!“ (ОП, 391). Целебниче чудни 
од сваке болести, | Сачувај нас лажне демонске прелести (ОП, 665).

целибат, -ата м (лат. caelibatus) цркв. завет (обично римокат.) све-
штеника да се не жене, безбрачност. – „Савест ме моја обавезује Вашу 
Светост обавестити о п итању целибата свештенства … На ово односеће 
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се аргументе и агитацију антипапске партије одобравају једнодушно не 
само световњаци, него хиљаде и хиљаде свештеника“ (Зап. хришћ., 120).

целивати, целивам свр. и несвр. да(ва)ти целов, (по)љубити. – Приђе 
и немарно целива руку духовнику, па продужи (Кас., 11). Целивајте, 
дакле, без устезања руку која благосиља, и чин који је благословен од 
Духа Светога (МП, 184).

целомудрен, -а, -о 1. чист у моралном смислу, поштен, невин. – 
Чист и целомудрен остао [преподобни Тимотеј] кроз цео живот (ОП, 
130). 2. испуњен свим врлинама. – Не тражим само неустрашивог у по-
гледу конца његовог живота, него часног, целомудреног, умереног, и 
испуњеног сваке добродетељи (Дух. сав., 75). Зна Господ да сачува и 
прослави незлобиве и целомудрене (ОП, 923).

целомудрено прил. на целомудрен начин, безгрешно, невино. – Он 
успе да усаветује своју невесту да живе целомудрено као брат и сестра 
(ОП, 182).

целомудреност, -ости ж морална чистота, целокупност врлина; 
чедност. – Св. муч. Агатопод и Теодул … први украшен старачком се-
дином а  други младићком целомудреношћу (ОП, 245). Седам великих 
добродетељи јесу ове: смирење, молитва, пост, милостиња, целомудре-
ност, правда, мужество (храброст за веру живети и умрети) (ОБЉ, 35).

целомудрије с сткњ. в. целомудреност. – Један опаки свекар 
убио [је] снаху своју због њеног целомудрија (ОП, 405). Св. Наркиса, 
патријарха, завидљивци оклеветаше за нарушење целомудрија (ОП, 
568).

цивилизација ж високи ступањ друштвеног развоја и култу-
ре. – Наша цивилизација, наша најгордија реч, ништа друго није до 
прошња хлеба и тебе. Тебе и хлеба, хлебодавче! (Николај Велимировић, 
Маринковић 1995: 40).

Циганин м припадник народа пореклом из Индије који живи у но-
мадским или полуномадским условима у Европи, Ром. – Питао Циганин 
краља: колико вреди његово богатство. – Не толико колико твоја слобо-
да – одговори краљ (Д. Срб., 106).

црвоточан, -чна, -чно који су источили, изгризли црви (о дрве-
ту). – Оставља Господ невернике самима себи. И они се распадају као 
дрво црвоточно, из кога је изишла сировина, и по чијој гњилости црви 
тумарају за храном (МНЈ, 122).

црква ж 1. (Црква) хришћанска заједница коју је основао Исус 
Христос благодаћу Духа Светога. – Христос се назива Жеником а 
Црква Невестом (ОП, 381). Речима во вјеки и во вјеки пророк прориче 
бесмртност дела Христовог, тј. Цркве Његове (ОП, 798). Цркву оживо-
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творава и води, као крманош лађу, Дух Свети (ДП, 17). 2. зграда у којој 
се хришћански верници Богу моле, богомоља. – Краљ Владислав поди-
гао је цркву у Херцеговини звану Милешево. И после седам стотина 
година она је још увек дивна (ЖСС, 147). Црква је спољашњи елемент 
религије, коме је циљ да развија унутрашњи (Зап. хришћ., 102).

Изр. матера (мајка) црква црква у Цариграду, Васељенска па три јар-
шија. – Веза између Српске цркве и Матере цркве постоји од тада [од 
Савиног доласка у Никеју код цара и патријарха] непрестано до наших 
дана (ЖСС, 137). Мајка црква у Цариграду није увек показивала ма-
теринску дарежљивост према црквеним провинцијама и није се радо 
одрицала својих права и власти (ЖСС, 82).

Црна Гора м историјски духовни и културни простор српског на-
рода (данас самостална држава) смештен између планина на северу и 
јужног дела Јадранског мора. – Ми се клањамо … духу и п раху највећег 
песника нашег, владике Петра II Његоша … и клањамо се Црној Гори, 
што роди и ужеже такву лучу душама нашим (ОЗЉ, 50).

црноризац, -сца м онај који носи црну ризу, мантију, монах, 
калуђер. – Међу осталим посетиоцима тада се налазила у Расу и група 
црноризаца (ЖСС, 14).

Ч

чавао, чавла м (лат. clavis) клинац, ексер. – У ноге му [Оресту] чав-
ле ударише, | Све му тело ранама покрише (ОП, 827).

чалма ж (тур. çalma) повез, марама омотана око феса, турбан. – 
Поломише крстове по својим кућама [лакома господа српска] и чалму 
завише око главе и почеше авдес узимати и по џамијама клањати (ИЗ, 13).

чародејство с заст. враџбина, магија. – Непријатељи хришћанства 
… наводе примере великих чудотвораца међу незнабошцима, да би 
тиме лаковерне обманули, хришћанску веру унизили а незнабоштво, 
чародејство, гатарство, сатанинство и свако шарлатанство узвисили 
(ОП, 460).

чаша ж (и у изр. ~ страдања) библ. неизбежан догађај. – Ти се не 
жалости, чедо, због растанка. То је општа чаша свију и свакога; овде се 
ми растајемо, али састаћемо се тамо, где више нема растанка (ОП, 113). 
Шта значи молитва о Чаши? И зашто се Господ молио, да га мимоиђе 
чаша страдања (Мат. 26, 42)? Значи, да нико не треба да тражи опасност, 
али кад опасност дође, хришћанин треба да је прими и издржи храбро 
(ОП, 98).
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чедност, -ости ж морална чистота, честитост. – Сви су се 
дивили његовој [Савиној] чедности (ЖСС, 11).

чедо с дете. – Господ Бог, по величини своје доброте, подари им 
мушко чедо (ЖСС, 10).

Изр. чеда Божја народ, људи створени од Бога. – Сведочанство о 
Богу које долази кроз очи може нас и довести у сумњу да смо и ми чеда 
Божја (ОП, 361).

человођа м онај који је на челу, предводник. – Многи патријарси 
Пећски претрпели су мученичку смрт као пастири и человође народне 
(ОЗЉ, 78).

через предл. (рус. через) кроз. – Вран Гавран пролажаше через села 
и градове (Свеч., 90).

чертог м (рус. чертог) дворац, дом. – Увенча је [преподобну 
Ксенију] Господ венцем бесмртности, | Уведе у чертог вечите радости 
(ОП, 64).

чесно прил. сткњ. са чашћу, часно. – Пименија извади тело свога 
сина и чесно га погребе (ОП, 340). Пострадаше сви чесно, и увенчани 
венцима бесмртне славе преселише се у царство Христа Бога нашега 
(ОП, 599).

чесност, -ости ж (рус. честность) непорочност, чистота. – Ако хо-
ћемо да се геене избавимо и царство задобијемо, треба да смо украшени 
од обе стране: и правотом догмата и чесношћу живота (ОП, 40).

чест ж сткњ. достојанство, част. – Док крштени не познаше силу 
крста свешћу – | Тим си и ти завршио службу своју с чешћу (ОП, 131).

честан, -сна, -сно [„чесан“] сткњ. частан, поштен. – Чист и чесан 
брак је препун узвишености (ОП, 378). Као муж чесан, правичан и 
милостив беше Севастијан омиљен веома од војника својих (ОП, 929).

чествовати, -ствујем несвр. поштовати, уважавати. – Чујем да ме 
зовете оцем, али не видим да ме чествујете срцем (ОП, 15). У старости 
пресели се [преп. Прокопије Декаполит] у царство Божје где гледа с 
радошћу живе ангеле и светитеље, чије је ликове на иконама чествовао 
на земљи (ОП, 146). Св. Марина одговори … [да се неће поклонити ] … 
мртвим идолима, који нити сами себе познају нити пак знају, да ли их 
ми чествујемо или бешчествујемо (ОП, 510).

четвртак, -тка м четврти дан у седмици, посвећен светим 
апостолима Божјим и светом Николи Мирликијском (Есеји, 86; МП, 
141).

четрдесетница ж цркв. помен који се даје умрлом четрдесети дан 
од смрти. – Теодосије нареди, да се Василију држе помени и подушја: 
трећина, деветина и четрдесетница, како је обичај над мртвима (ОП, 60).
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чин м у изр. небесни ~ анђелски ред. – „Погледај, жено, сина твога 
… Погледај га у каквој је части и слави … Бог га уврсти у небесне чи-
нове“ (ОП, 764).

чино прил. (рус. чинно) достојанствено. – И тако се сврши 
литургија, потпуно чино и молитвено на прсима мученика, и сви се 
причестише (ОП, 758).

чинодејство с цркв. верски чин, обред који врши свештено лице у 
цркви или манастиру. – Аврамије би протеран из Смоленска и забрањено 
му чинодејство (ОП, 606).

чинодејствовати, -ствујем несвр. вршити чинодејство. – Аврами-
је … не хте поћи у свој манастир нити почети поново чинодејствовати 
докле год његови клеветници не бише помиловани и пуштени (ОП, 606).

чистилиште с рлг. према римокатолицизму место између раја и 
пакла где душе грешника после смрти трпе и чисте се од греха пре 
преласка у рај. – фиг. Србија је грешила и страдала. Њени греси били су 
пакао њен, њена страдања – њено чистилиште (Д. Срб., 123).

чистити, -им несвр. (људе) одстрањивати зло из некога, лечити 
(о Исусу Христу). – Из дана у дан Он је чистио људе од демонског гада 
(Теод., 101).

чистосрдачан, -чна, -чно који је чиста, отворена срца, искрен. 
– Благо ожалошћеним, пониженим и увређеним; благо праведним и чи-
стосрдачним – јер кроз тај прозор могу видети утеху и радост, коју је 
Господ Саваот припремио свима онима, који иду за Христом (ИХ, 80).

чистота ж стање онога који је чиста срца. – Св. Версонуфије 
… достигао је био кроз богомислије и молитву необичну чистоту и 
прозорљивост (ОП, 96). Чистота унутрашња несравњиво је важнија 
од чистоте спољашње (ОБЉ, 147).

чита и чита ж капа православних свештеника. – Камо онај типич-
ни српски попа са округлом читом на глави, што столећима крштава 
(Добр., 128).

чифлик м (тур. çiftlik) заст. и покр. земља у поседу сељака, читлук. – 
Жив спрема чифлике и тимаре. Кад умре, тапије од чифлика и тимара 
носе злотвори његови (КТП, 82).

човекољубац, -пца м а. (Човекољубац) Бог. – Са уздигнутим 
рукама к небу поче [се Сава] молити: „О Ти човекољупче, не презри 
дело руку Твојих. Ми смо дело Твоје, смилуј се на нас!“ (ЖСС, 124). 
„Поштеди, Господе! Поштеди, милостиви! Поштеди, човекољупче!“ 
(ОП, 333). Укрепи нас, Владико, да увек можемо пригрлити добро а од-
бацити зло, ради славе Твоје, човекољупче, и ради спасења нашег (ОП, 
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33). б. (у служби атрибутива уз именицу „Бог“) који љуби, воли чове-
ка. – За Бога Човекољупца није знао ни Олимп, ни Египат, ни висина 
Хималајска, ни равнина Кинеска (Теод., 105). Бескрајна милост Бога 
Човекољупца не зна за худост и нечистоћу, када је у питању спас деце 
Божје (НБПГ, 35).

човекољубив, -а, -о који љуби, воли човека. – Чему се учимо  из 
ових историјских књига [Старог завета]? Учимо о активном учешћу 
Божјем … с добронамерним циљем … да одврати људе од сатанских 
сплетки идолопоклонства и да их врати к себи, једином истинитом и 
човекољубивом Богу (ВС, 11). Буди побожан и човекољубив и спашћеш 
се (ОБЉ, 89). Бог човекољубиви даје људима све оно што људи од Бога 
ишту а што им служи спасењу (ОП, 559). Св. муч. Мирон презвитер … 
по нарави благ и кротак, богољубив и човекољубив (ОП, 593).

човекољубитељ м (Човекољубитељ) Исус Христос. – Човеко-
љубитељ се роди, Најређи, да пригрли на груди своје и оживи љубављу 
безбројну сирочад Своју, која су дуго греди ла из гроба живота у гроб 
смрти (Бес., 10).

човекољубље с љубав према човеку као ближњем свом. – Развра-
ћено срце људско … не прима у себе ни богољубља ни чо векољубља 
(ОП, 139). После страшног земљотреса у Антиохији говорио је Златоуст 
народу: „Велики су плодови земљотреса. Погледајте човекољубље 
Господа, који потреса град а утврђује душу, који колеба темеље и 
укрепљује помисли, који показује слабост града а вољу чини силном! 
(ОП, 350). Згњечени и оковани човек знао је много, само није знао за 
некога бога љубави и човекољубља (Теод., 105).

човекољубни, -а, -о који се односи на човекољупца. – Глас Исусов 
кад се њему јави | Испуни га пламеном љубави | Према Христу Богу 
преславноме, | Преславноме, човекољубноме (ОП, 687).

човекомрзац, -сца м а. онај који мрзи, презире човека (о сотони, 
нечастивом). – Он се гневио само на Оног Непоменика, Човекомрсца, 
који је праузрочник људског понижења, раслабљености и лудила (ЈЧ, 
127). Сви су богови незнабожачки демони; сви су они зли дуси, крвни-
ци људски, човекомрсци (Теод., 105). Због … превелике Божије љубави 
према човеку, ђаво је постао Човекомрзац, те се хтео светити Богу уда-
ром на човека (Јев., 77). б. (у служби атрибутива уз појам „сотона“) који 
мрзи, презире човека. – Научени од Човекомрсца Сатане они покушава-
ху да убију Јединог Човекољупца (ЈЧ, 108).

човекопознање с познање, спознаја човека. – Слава нека је 
Господу Исусу, који нам је дао ову причу [јеванђеље о блудном сину], 



476 Владан Јовановић: Језик и речник светог владике Николаја Велимировића

као пуну ризницу мудрости, из које поколење за поколењем црпи за 
себе Богопознање и човекопознање (Омил., 82).

човекоубица м 1. онај који је убио човека. – Нема речи, која би 
описала ужас, који спопада човекоубицу (ОП, 397). 2. непријатељ, де-
мон људске душе (о врагу). – Враг рода људског, крвник људски и чове-
коубица од самог почетка употребио је сва оружја и све сплетке против 
човека (ОБЉ, 40).

човекоугодност и човекоугодност, -ости ж особина онога који 
угађа другоме и осећај задовољства које из тога долази. – Преподобна 
мати Сара говорила је, да се милосрђе може однеговати. „Чини 
милостињу, ма то било спрва из човекоугодности, говорила је она“ (РП, 
101).

човекохулство с хуљење, понижавање човека. – Понижавање 
тела људскога … све је то богохулство и човекохулство (ОП, 792).

човечан, -чна, -чно прожет човекољубљем, човекољубив. 
– Служење Христу оплеменило је србски народ и учинило га 
најдушевнијим и најчовечнијим народом на свету (Теод., 94).

човечанство с сви људи, свет. – фиг. Човечанство у долини пир 
пирује, но од тога пира ни глас не допире до планине (ОБЉ, 153).

човечност, -ости ж врлина онога који је човечан. – Твој син неће да 
зна ни за ... милосрђе, човечност, снисходљивост (МП, 134).

чокот, -ота м (тур. çotuk) струк, трс винове лозе. – Созерцавам 
Господа Исуса као чокот (Јов. 15, 1) … из кога су никле безбројне 
плодне лозе у лицу светитеља (ОП, 147). Човек без Христа исто је што 
и лоза без чокота (ОП, 20).

чревоугодије с (рус. чревоугодие) угађање стомаку, претеривање 
у јелу и пићу, стомакоугађање, прождрљивост. – Уздржљивост у храни 
… значи … не предавати се духу чревоугодија: не раздражавати глад у 
себи (ОП, 928).

чреда ж (рус. чреда) служба; група, ред. – У то време држао је 
чреду у храму првосвештеник Захарија, отац Јована Претече (ОП, 85). 
Свака је чреда знала свој час дана или ноћи, и одлазила је у  цркву, да 
настави читање и појање претходне чреде (ОП, 470).

чтец и чтец м цркв. свештеник нижег чина; читач уопште. – 
Књижевници и чтеци Светога Писма могли су мислити за многе речи 
пророчке … да су то речи само од пророка као људи а не од Бога (ОП, 
622). У време Никејског Сабора Полихроније беше чтец (ОП, 734). Чтец: 
Блажени су ништи духом, јер је њихово царство небесно (Дух. лира, 71).
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чувствен, -а, -о сткњ. који се ослања (само) на своја чула, 
материјалан, површан. – Кад се сломе кола и зауставе на друму, 
неизбежно ломи се и путник из кола, и не може никуда да макне! Такво 
је лудо мишљење грубих, чувствених људи. А духовни људи гледају 
и виде, да кад се сломе кола, путник искаче из кола, оставља их и 
продужује свој пут и без кола (Омил., 253)

чувство с сткњ. осећање, осећај. – Созерцавам чистоту Господа 
Исуса и то … чистоту погледа и свих чувстава његових (ОП, 42). 
Мутноока зажмури и голицаше сама своју утробу мутним чувством 
супериорности (Свеч., 39).

чувствовати и чувствовати, чувствујем несвр. сткњ. осећати. – 
При сваком греху грешник чувствује страх (Јев., 151). Душа моја све 
вас посматра | И без очију сад боље види | И без ушију сад боље чује, | 
Још и без срца јаче чувствује (Дух. лира, 51).

чудо с Божја сила и њено показивање. – Кроз чуда ових неколико 
откривених светитеља, Бог настоји да оживи, ојача, и оправда веру људи 
разних земаља или места (ЖСС, 113). Апостоли су видели не једно чудо 
него многобројна чудеса (ОП, 269).

чудодејствовати, -ствујем несвр. чинити чуда у Божје име (о 
светима и реликвијама) – Икона [св. Богородице] буде пренета у једну 
цркву у Калуги, где се и данас находи и чудодејствује (ОП, 638). Мошти 
његове чудодејствоваху, и над њима беше подигнут храм во имја св. 
Созонта (ОП, 651).

чудотворац, -рца м 1. онај који твори, чини чуда. – Преп. Серафим 
Саровски … један [је] од највећих руских подвижника, прозорљиваца и 
чудотвораца (ОП, 11). Балкански Христос је [оличен] … у светогорским 
преподобним и плачним монасима, испосницима, молчалницима, пеш-
терницима, духовницима и чудотворцима (ИЗ, 10). 2. а. (Чудотворац) 
Исус Христос. – Стара завеса скривала је спомене, сведочанства о чуде-
сима Чудотворца (Дух. сав., 131). б. додатак уз име „Христос“. – Како 
да одговориш онима који говоре: не може Христос Чудотворац да стане 
у нашу логику. Одговори просто: станите ви у Његову (ОП, 12).

чудотворни, -а, -о који твори, чини чуда. – Тело му је [св. 
Прокопија Јуродива] нађено на улици мртво и снегом покривеном. Над 
чудотворним моштима сазидан храм (ОП, 485). У Фригији беше једно 
место звано Хони (погружење) … и у том месту извор воде чудотворне 
(ОП, 648). Црква [му је] посветила … још и све четвртке обичних сед-
мица кроз целу годину, заједно са Светим апостолима – њему чудотвор-
ном Николају Мирликијском (Бес., 58).
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чудотворство с творење чуда, чудотворност. – Дарова му [преп. 
Талалеју] Бог дар чудотворства, те учини многа добра болесним и стра-
далним људима (ОП, 146). Бог га [преп. Луку Јеладског] обдарио да-
ром чудотворства (ОП, 97). Кроз ствари чиниш чуда, Господе, кад људи 
изгубе дар чудотворства (МНЈ, 65). Бог неће дати дар духовни … ни 
чудотворства … ономе ко је проиграо и на зло употребио дар телесног 
здравља, или дар земаљског богатства (ОБЉ, 10).

чума ж куга. – Удари чума, која сатираше људе кроз неколико го-
дина (ОП, 728).

Џ

џелат, -ата м: Џелат је турска реч и означава крвника, односно 
човека који извршава смртне пресуде (Азб., 196).

џелеп м (тур. celep, трговац стоком) (у зб. знач.) крдо стоке, стока. 
– Дотле је та грешница знала само за бол и понижење, мислећи само о 
уживању, то јест о томе што џелепу припада (Есеји, 123).

Ш

шекел м (хебр. šekkēl) порез, намет. – Жалио се [народ] на теш-
ка времена, нерадо је плаћао шекел храму, и још нерадије кулучио 
Римљанима (ЈЧ, 125).

шенлук м (тур. şenlik, весеље; забава) иживљавање уз пуцњаву 
из пушака. – Витештво не значи шенлук крај везанога робља, не значи 
паликућство и пљачку (РЊ, 190).

шеол м митол. свет мртвих, подземно царство. – Народ је тај 
остао упоран и одбојан према Богу … не верујући у други живот до 
врло површно у мрачни шеол (НБПГ, 64).

шесточисленици м (у мн.) сткњ. они којих је укупно шест у збиру 
(односи се на светог Кодрата Коринтског и остале који пострадаше 
са њим: Кипријана, Дионисија, Анекта, Павла и Крискента). – Проврио 
је извор воде из земље, који се и данас зове Кодратовим именом и 
подсећа на јуначку смрт за Христа свих шесточисленика (ОП, 177).

шизматик м (нем. Schisma) пеј. присталица шизме, отпадник (од 
цркве). – „Нимало се не плашите тога шизматика [каже папа за српског 
краља Милутина] но будите одважни и храбри“ (ОЗЉ, 31).
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шиљати, -љем несвр. арх. слати. – Тајно шиљаше Теодот помоћ 
разбегнутим хришћанима по планинама, и тајно прикупљаше тела 
погинулих и сахрањиваше (ОП, 352).

шимера ж варка, обмана, химера. – Људске мисли су шимере, које 
лебде на површини свих ствари (ИГИС, 160).

широкогруд, -а, -о који има много разумевања за друге, несебичан 
(о молитви). – Постигао [је], да домаћински брине о суседним 
народима и о целом човечанству са искреном љубављу, молећи се Богу 
широкогрудом молитвом (Теод., 95).

школа ж 1. установа у којој се образују обично деца и млади. – Нека 
нам школа буде с вером, политика с поштењем, војска с родољубљем, 
држава с Божјим благословом (ОБЉ, 155). 2. оно што се у њој предаје, 
учи. – Ослободити се мрака садашње школе у Европи јесте највећи 
подвиг од свих подвига, које могу чинити прави људи за спасење своје 
душе (Номолог., 279).

шкопац, -пца м онај који је ушкопљен, кастриран. – Објави је 
као монаха Анастасија шкопца, по њеној жељи, да би се као жена под 
мушким видом лакше спасла а и од царевих трагања за њом укрила 
(ОП, 177).

шовинизам, -зма м (фр. chauvinisme) ригидни облик национализма 
који, приписујући вишу вредност свом народу и потцењујући друге, 
тежи искоришћавању и поробљавању других народа и нација и 
распиривању мржње према њима. – В. пример под шовинист.

шовинист м (фр. chauviniste) онај који је затрован шовинизмом. 
– Иако револуционарни националист, Његош није био шовинист. 
Шовинизам, који искључује срећу свих народа да би само један народ 
био срећан, стајао је у недоглед далеко од Његоша (ОЗЉ, 41).

штедар, -дра, -дро готов на давање, дарежљив. – Беднима је 
навек био отворен доступ [кнезу Владимиру] … и он им је раздавао и 
храну и новац штедром руком (ОП, 429).

штедња ж умерено трошење добара ради њиховог чувања, саби-
ра ња, умножавања. – Штедња брзо прелази у тврдичлук, а тврдице су 
велико друштвено и државно зло (ОБЉ, 155).

шчедро прил. (рус. щедро) сткњ. дарежљиво, великодушно, штедро. 
– Ви примасте светлост од Светога Тројства, | Примасте је Шчедро, 
расипасте свуда (ОП, 629).





VI. ЗАКЉУЧАК

1. Диференцијални приступ у анализи језика и речника владике 
Николаја Велимировића допринео је осветљавању језичких (граматич-
ких и лексичких) и лексикографских тема и проблема, који су скупа, 
сходно изабраном приступу, посматрани из угла савременог српског 
књижевнојезичког стања. Њихов избор у књизи био је условљен 
најважнијим карактеристикама језика владике Николаја Велимировића, 
чија се лингвистичка анализа одвијала у троуглу: језик писца, језик на-
ционалне заједнице и језик сакралног (црквеног) стила.

У погледу тема и идеја, дело владике Николаја Велимировића 
припада стваралаштву српских свештеника и монаха у историји српске 
књижевности и културе, од Светога Саве, Доментијана, Теодосија и 
других средњовековних стваралаца, преко оних који су имали нарочиту 
улогу у стварању нове српске књижевности (18. и 19. век) – од генерације 
Рачана, преко Јована Рајића, Доситеја Обрадовића и Петра II Петровића 
Његоша, па све до писца српског реализма Светолика Ранковића и дру-
гих стваралаца. Њихов рад на пољу књижевности имао је изражен 
просветни, морални, философски и педагошки значај у српском на-
роду. Попут својих претходника, Николај Велимировић је у национал-
ном погледу своје стваралаштво усмеравао ка духовном и културном 
повезивању српскога народа у тада још увек разједињеним обла стима 
у којима је живео. Афирмацију националног културног и духо вног 
идентитета владика Николај је налазио у светосавској православној ду-
ховности, косовском завету, епској поезији и српском језику. Владика 
Николај је проницао у семантичке дубине српскога језика, што се огледа 
у осветљавању појединих речи и обрта (нпр. тумачење народне изреке и 
вуци ситни и овце на броју, објашњење поздравне форме и отпоздрава: 
Помози Бог! и Бог ти помогао! итд.), коришћењу данас ретких језичких 
форми у своме делу као што су партиципи, лексички архаизми, али и у 
стварању и употреби ретких, можда и индивидауалних, твореница које 
не бележе речници савременог српског језика, као што су трчизналац, 
државоградитељ, кичмоломило, сузарник, увређач и др.

VI. Закључак
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Један од кључних идејних појмова у стваралаштву владике Ни-
ко лаја јесте појам ’свечовек’, који је владика употребљавао најпре у 
значењу у којем су га употребљавали Достојевски и Соловјов, али и у син-
тетичком значењу појмовног обједињавања најдубљих тежњи Истока, 
схваћених у идеалистичком смислу, исто тако као што појам натчовек 
одражава најдубље тежње Запада, који заступају Ниче и његови след-
беници. У том смислу, појам ’свечовек’ није датост, већ задатост, према 
којој је човек као појединац и припадник људској заједници призван да 
постане оно што он није по својој природи, а то је да кроз Богочовека 
Христа постане свечовек (Биговић 1998: 172). На истом идејном плану 
светосавље свакако заузима посебно место, будући да је оно наш из-
раз јеванђељског Христовог живота. Промишљајући о положају и месту 
српског народа међу другим народима и културама, владика Николај је 
разликовао две димензије тога положаја. Прва је земљописна, тј. гео-
графска према којој се Балкан на којем Срби живе налази између Истока 
и Запада. Друга димензија је идејна сила која „спасава Балкан да не буде 
и идејно [као што је земљописно] између, него га уздиже изнад Истока и 
Запада“ (ИЗ, 7). Та идејна сила јесте вера православна и светосавље као 
православље српскога стила и искуства.

2. Анализа језика владике Николаја Велимировића, која је уз 
примену диференцијалног приступа обухватила особености на плану 
морфологије, творбе речи и речника, показала је богатство његовог 
књижевног израза, чија је говорна база, говор ваљевског краја, у осно-
вици савременог српског књижевног језика. По својим књижевним 
одли кама, књижевни језик владике Николаја Велимировића у основи 
припада такозваном београдском стилу, који је владика оплеменио лек-
сиком црквенословенског језичког наслеђа, затим лексиком коју је по-
нео из свога завичаја и оном коју је сам стварао (нарочито у творби 
сложеница), створивши тако сопствени књижевнојезички израз. Укупан 
поглед на језик и стил владике Николаја Велимировића показује пишче-
во опредељење да се језиком служи слободно, али тако да, уз поштовање 
општејезичке правилности, не дозволи да се језик отуђи од средстава 
укорењених у православној књижевнојезичкој традицији и култури. 
Таквим погледом владике Николаја Велимировића на српски језик може 
се објаснити, са становишта савременог књижевнојезичког стања, упо-
треба архаичних језичких средстава, међу којима се по бројности и ка-
рактеристикама издвајају партиципи (на -ћи, -вши и -м(и)). Нарочито је 
занимљива употреба партиципских образовања с повратном морфемом 
се (молећи се, -а се, -е се; множећи се, -а се, -е се; односећи се, -а се, -е се 
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итд.) које не дају граматике савременог српског језика. Такође, анализа 
је показала да употреба партиципа не мора бити искључиво историјска 
категорија, већ да може бити и плод савременог синхронијског про-
цеса, о чему сведоче примери партиципа настали према савременим, 
актуелним глаголима и њиховим значењима, као што су, на пример, 
догоревајућа свећа, плач рађајућих створења итд. Наведене чињенице 
показују да се процеси у језику одигравају и унутар стила (или стило-
ва) и независно од прокламоване норме и устаљене граматичке прак-
се. Употреба партиципа у делу владике Николаја Велимировића, коју 
су неговали и други писци 20. века, као што су Бранислав Нушић, 
Момчило Настасијевић, Јустин Поповић и др., представља не само 
књижевнојезички континуитет предвуковске епохе, већ се одређеним 
иновативним процесима у њиховом грађењу наш савремени језик њима 
обогаћује и оплемењује.

3. Појављивање појединих језичких црта у делу владике Николаја 
Велимировића условљено је врстом текста односно жанра. Именице и 
придеви с префиксима без- и не- (безбожје, безбожност, безверство, 
бесмрће, бешчасник, безгневан, безмездан, безропотни, бесилан, не-
женство, неосуђивање, несреброљубље, небиће, нетрулежност, неи-
скусомужна, нетрулежан, нелицемеран итд.), које припадају општесло-
венском језичком наслеђу, данас представљају специфичност творбеног 
система сакралног функционалностилског комплекса, будући да је про-
дуктивност ових префикса у неутралном стилу српског језика знатно 
нижа, често ограничена на индивидуалну и стилски маркирану лексику. 
Исто тако, међу придевима с префиксом пре- издвајају се они примери 
чије се значење не може описати одвојено од лексичког споја с речју 
којом се означава носилац особине означене придевом (нпр. превишњи, 
премилостив, премудар, преумилан (о Божјим лицима), преблагослове-
на и пресвета (о Богородици), преподобни и сл.). Реч је о сталним атри-
бутима као допунским деловима агиоантропонима односно атрибутима 
који долазе уз одређене религијске појмове. Осим поменутих, у језику 
владике Николаја Велимировића издвајају се и друге творенице и начи-
ни њихове творбе, као што су глаголи и глаголске именице с префиксом 
о-: облагодарити, окропити, обездушити се, обесмртити, онебеси-
ти се, онечистити се, омолитвити, оплодотворити итд.), именице и 
придеви са заменицом све- као првим делом сложенице: сведржитељ 
(често у служби атрибутива уз појмове који се односе на Господа), 
свеоживитељ, свеживот, свемилост, свемогућство, сведовољност, 
сведостојанство, свеприсуство, свечовек, свечовечанство, свеблаги, 
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свевишњи, сведвижни, свезнајући, свемилостиви, свебогати, свевидећи, 
сведелателни, сведобар, свеједини, свељубавни, свемислостан, свемило-
стив, свемогући, свемудри, свепобедни, свесилни, свехвални, свечујући, 
сведобедан, сведовољан, свеједини, свесрдан, свестрашећи, свеуман, 
свеумирујући, свечовечански, свецео итд.

Међу особеностима језика владике Николаја Велимировића на 
плану творбе издвајају се творенице са везаним основама (-)слов(-)
и -словље (-слов(и)је). Иако је у историјскојезичком смислу знатан 
број твореница са везаним основама -слов- и -словље (-слов(и)је) на-
стао у процесу калкирања према грчком језику узору, а потом у са-
времени српски језик непосредно усвојен из црквенословенског, везане 
основе -слов и -словље (-слов(и)је) из перспективе савременог стања 
представљају творбена средства са одређеним лексичким значењем, 
којима се, према одговарајућем творбеном моделу, граде именичке 
сложенице: двојеслов („Двојеслов“), језикослов, Христослов, богослов, 
богословље, језикословље, молитвословље, обредословље, празнословље, 
природословље, свештенословље, славословље итд. Имајући у виду 
чињеницу да се од домаћих творбених морфема граде сложенице по 
истом моделу као што се у стручним терминологијама из разних обла-
сти знања граде речи специјалне (терминолошке) употребе од грчких и 
латинских основа, везане основе -слов, -словље (арх. -слов(и)је) сматра-
мо суфиксоидима семантички еквивалентним основама грчког порекла 
(уп. -словље / -слов(и)је са -логија односно -слов са -лог).

У творбеној класи сложеница из области српске православне духо-
вности и културе, према нашој грађи, највише је оних добијених сла га-
њем и деривацијом односно комбиновањем ових начина у категорији 
именица: благовест, богоиздајство, богопоуздање, бого противник, 
бого размишљање, богослов, богословље, богохулник, браколомство, 
веро исповедање, жртвоприношење, златопоклоник, идолослужење, 
иконопоштовање, крволиптање, крстогонитељ, ангеломрзац, баснос-
ловац, благовесник, благовеститељ, благовешће, благовољење, бла го-
чешће, богатољубац, богоборац, богоборство, боговаплоћење, бого-
видац, богозаборав, богоиздајник, богољуб, богољубље, богомољство, 
богомржња, богомрзак, богомрзац, богоносац, богоодрицатељ, бого-
одступник, богопознање, богословац, братољубље, венцедавац, венце-
носац, вероломник, вероломство, високоумље, властољубље, грехопад, 

дангубица, дародавац, дароносац, дрводеља, државоградитељ, духобо-
рац, душељубац, женонеистовство, живодавац, животворац, живо-
тодавац, животопис, животописац, земљоделац, земљопоклоник, зла-
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тоустовац, зловерије, зловерник, злоделатељ, злоделалац, злодетељ, 
зломишљеник, идолопоклонство, идолопоклоник, иконогонитељ, ико но-
поклонство, јасновидилац, јаснозритељ, једновољник, кривове рац, кри-
воклетник, крвосмешник, кривоклетство, крстоборац, крстоносац, ма-
ловерство, милокрвност, милосрдност, народољубац, огњепоклонство, 
олицетворење, пастироначалник, писмоводитељ, правдољубље, 
прељубочинац, прељубочинство, тајновидац итд., а у категорији приде-
ва најбројније сложенице су оне настале комбинованим начином творбе 
(слагање и суфиксација) и суфиксацијом: библијоверујући, благодар-
ствен, благоверан, благо ле пан, благообразaн, благоразуман, благородан, 
благословен, бла го срдан, благочестив, богоборан, богољубив, бого-
од ступни, бого од ступнички, богопротиван, богоугодан, богохулан, 
бого мрзак, бра ко ломан, богупркосан, великоименит, вероломан, ви-
со коречив, доброуман, достоверан, досточудан, драговољан, дуго-
трпљив, дугочекани, духоборни, духовноморални, душегубни, душо-
же дан, живодаван, животворан, животодаван, животоносни, 
зве ро подобан, злопамтљив, идоложртвен, идолопоклонички, ико но-
бо ран, иконоборачки, једнобитан, крвожедан, крвоточан, кри во ве-
ран, кривоумни, крстоносан, маловеран, милокрван, милосрдан, мно-
го верујући, многоглагољив, огњезрачан, огњепоклони чки, победоносан, 
правдољубив, правомисаон, слабокарактеран итд.

4. Лексика српске православне духовности и културе заузима 
средишње место у делима владике Николаја Велимировића, будући да 
је аутор своје духовне тежње у животу и целокупном стваралаштву ус-
меравао ка Богу. У семантичком пољу ’Бог’ издвојен је већи број лексе-
ма, које се према структури могу сврстати у следеће групе:

1) речи којима се означавају лица Свете Тројице, односно карак-
теристике које се односе на њих, нпр.: Дуготрпљиви, Дугочекани, Жи-
вотодавни, Лучезарни, Многомилостив, Многотрпељив, Најмоћнији, 
Основатељ, Откровитељ, Победитељ, Победник, Победоносни, Пре-
милосрдни, Промислитељ, Свеблаги, Сведржитељ, Свезнајући, Свеми-
лостиви, Свемогући, Свемоћни, Свеприсутан, Свесилни, Светлобит-
ни, Светлоносни, Свеумни, Свеоживитељ, Светлодавац, Створитељ, 
Судбодавац, Хлебодавац, Сушти, Толковатељ, Триипостасни, Тросун-
чан, Утешитељ, Троједан, Човекољубитељ, Човекољубни итд.;

2) синтагме и изрази (са именом лица Свете Тројице (и другим 
блиским појмовима) и одговарајућим атрибутом (описним придевом), 
атрибутивом (именицом) или именицом у облику посесивног генити-
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ва): благи родитељ, Бог велики, Бог посетилац, Дух животворни, Бог 
спори, Бог праведни, велико биће, вечни уметник, владика (многомило-
стиви), Господ живи, врховни архијереј, гласодржац Господ, Господ 
живи, господар живота, Господ пречудни, Дух истине, живодавац 
Христос, животворна Тројица, зидар васионе, отверзитељ Раја, 
очиститељ нечистих духова, пастир добри, победитељ и спаситељ, 
помагач журни, светлост неугасива, син девојачки, Слово предвечно, 
створитељ сведелателни, избраник Божји, кротак Господ, непобедиви 
јунак, Нови Цар, савладатељ смрти, сведок тајни, Христос живото-
давац | жизно давац итд.;

3) општеупотребне речи употребљене у метафоричном значењу за 
именовање Господа односно придеви којима се означава оно што припа-
да Господу или се на њега односи: вејач, вођ, домаћин, жељени, женик, 
исток, лекар, небо, јагње, јунак, лекар, највиши, најмоћнији, најмудри-
ји, најсветији, пастир, посетилац, сејач, спас, темељ, цар итд.;

4) као и остале именичке творенице фигуративног значења за 
именовање Господа односно придеви у именичкој служби: братољубац, 
дародавац, добротвор, душељубац, животворац, искупитељ, мирода-
вац и миротворац, надахнитељ, небодржни, непобедив, пастироначал-
ник, победилац, премилостиви, премудри, просветитељ, путовођ(а), 
укључујући и партиципска образовања којима се именује Господ, одно-
сно лица Свете Тројице: исходећи (о Светом Духу), рађајући (о Оцу), 
скоропомоћни (о Господу) итд.

5. Међу лексиком српске православне духовности и културе у 
језику владике Николаја истиче се старокњижевни лексички слој – како 
због самих појмова наше вере који се исказују старим (црквенословен-
ским) језиком, тако и због стила којим се одликују богословски тексто-
ви укотвљени у традицији српске духовности и њеног српског језика. 
Старокњижевна лексика заступљена је у свим делима владике Николаја 
Велимировића, како у прозним, тако и у песничким, с тим што је она, по 
природи ствари, у највећој мери присутна у Охридском прологу. Реч је о 
лексици која одражава наносе књижевних језика којим су се Срби слу-
жили – српскословенског, рускословенског, руског књижевног језика, 
славеносрпског, међу којима се налазе и хибридне творевине засноване 
на мешавини српског народног језика са другим језицима које су Срби 
употребљавали. Рускословенске и руске језичке црте у стваралаштву 
владике Николаја Велимировића често су скупа присутне, тако да се ни 
у анализи оне не могу међусобно лако раздвојити. Њихов знатан број 
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у поменутим делима представља одраз богословског образовања вла-
дике Николаја Велимировића, које је утемељено на црквенословенској 
књижевнојезичкој традицији, с једне стране, а, такође, као архијереју 
Српске православне цркве, црквени језик представљао је живо и на-
сушно средство његовог општења с Богом, с друге стране.

6. Речник владике Николаја Велимировића, који је издвојен као 
посебна целина у књизи, представља опис лексике из дела владике 
Николаја која примарно припада слоју српске православне духовности 
и културе. Осим приступа лексичким јединицама као вредносним кон-
цептима српске православне духовности и културе, у Речнику је ин-
тегрално примењена традиционална семасиологија карактеристична 
за српску описну лексикографију. У Речнику су се нашле и речи које 
су с аспекта савременог стања књижевног језика данас ређе у употре-
би, односно познате мањем броју говорника (непознате речи странога 
порекла, застареле речи и значења, покрајинизми, дијалектизми итд.). 
Тиме је и овај слој лексике лексикографски осветљен и обрађен, а ис-
траживачима и читаоцима приближен однос владике Николаја према 
језичкој прошлости српског народа, као и однос према култури других 
народа с којима делимо знатан део културне прошлости и памћења.

Српски језик је изражајно средство којим је владика Николај 
Велимировић изразио своју мисао и духовност, али не само своју, већ 
и народа којем је своје дело и свој живот посветио. Скретањем пажње 
стручној филолошкој јавности на језик и речник овог великог мислиоца, 
изражавамо наду да ће ова књига подстаћи и друге истраживаче српског 
језика на слична истраживања у различитим научним областима и ди-
сци плинама: граматици, семантици, лексикологији, лексикографији, 
стилистици, историји српског књижевног језика итд.
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ЯЗЫК И СЛОВАРЬ СВЯТОГО ВЛАДЫКИ НИКОЛАЯ 
ВЕЛИМИРОВИЧА (ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД)

 РЕЗЮМЕ

Предметом исследования в этой книге является язык влады-
ки Николая Велимировича и его словарь. В книге анализируются два 
проявления его языка: грамматическое (морфологическое, словообра-
зовательное) и лексическое. Особое внимание уделено словарю ана-
лизируемых в книге слов и понятий, особенно из области сербской 
православной духовности и культуры, а также менее известным сло-
вам независимо от того, речь идет об исконных словах или словах ино-
странного происхождения.

Корпус исследования составляют опубликованные произведе-
ния владыки Николая, написанные на сербском языке. В исследовании 
языковых особенностей произведений владыки Николая был задей-
ствован лингвистический подход, что и определило характер метода, 
применяемого  при анализе материала. Формально книга разделена на 
следующие более крупные разделы: Введение, Взгляд на письменное 
творчество владыки Николая Велимировича с точки зрения филологи-
ческой науки, Из грамматических и лескических пластов в прозаиче-
ских и поэтических произведениях владыки Николая Велимировича, 
Прописная буква в творчестве владыки Николая Велимировича (вклад 
в изучение сербской орфографической нормы), Словарь и Заключение. 
Лингвистический аспект исследования характеризуется дифференци-
альным  подходом к анализу материала. Это  подразумевает, что язы-
ковой  материал рассматривается  по  отношению к состоянию совре-
менного сербского литературного языка – его нормы литературного 
языка  и использования в системе функциональных стилей. Таким об-
разом, язык в творчестве владыки Николая рассматривается в рамках 
треугольника: язык писателя (parole), язык национального сообщества 
(langue) и язык богословского стиля. Поэтому в книге сначала пред-
ставлены особенности языка, которые можно выделить  на основе его 
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структуры  (по частям речи, словообразовательной  структуре), а затем 
представлены результаты анализа в области лексикологических и се-
мантических исследований, а также проблемы, связанные с орфографи-
ей в изданиях произведений владыки Николая Велимировича. Если те 
или иные языковые явления в большей степени связаны с типом текста 
или жанром,  в книге это приводится на примере произведения, в кото-
ром подмечена определенная особенность. Принципиальный подход в 
книге исходит из того, что различие между текстами по их типу не мо-
жет быть абсолютным, поэтому не настаивается на разделении лексики 
по этому критерию, что в остальном является известной установкой в 
исследованиях языка писателей.

Общий взгляд на язык и стиль владыки Николая Велимировича 
показывает определение писателя пользоваться языком свободно, но 
таким образом, чтобы при соблюдении общих языковых правил  он не 
допускал отчуждения языка от средств, укорененных в православной 
литературно-языковой традиции и культуре. Таким взглядом владыки 
Николая Велимировича на сербский язык можно объяснить с точки зре-
ния современного состояния литературного языка употребление архаи-
ческих языковых средств, среди которых по численности и характери-
стикам особое место принадлежит причастиям (на -ћи, -вши и -м(и)).

Словарь владыки Николая Велимировича, составляющий отдель-
ную часть книги, был написан с двумя целями. Первая  цель – предста-
вить   описание лексики из произведений владыки Николая, которая в 
первую очередь относится к слою сербской православной духовности 
и культуры, поскольку она занимает центральное место в языке писате-
ля, а вторая цель состоит в том, чтобы посредством описания лексики 
в словарной части книги внести вклад в сербскую описательную лек-
сикографию, в частности в ее теоретическую часть, связанную с ми-
кроструктурой словарной статьи. Иногда в словаре также встречаются 
слова, которые с точки зрения современного состояния литературного 
языка сегодня менее употребительны, то есть известны меньшему чис-
лу носителей (устаревшие слова и значения, провинциализмы, диалек-
тизмы и т.п.). Тем самым, с одной стороны этот слой лексики  освещает 
язык писателя на лексикографическом плане, а с другой  освещает и 
культурное развитие сербского народа, а также его отношение к культу-
ре других народов, с которыми он разделяет значительную часть своего 
культурного прошлого и памяти.

Перевод Стефана Милошевича



LANGUAGE AND LEXIS OF THE HOLY BISHOP ST. NIKOLAI 
VELIMIROVICH (A DIFFERENTIAL APPROACH)

SUMMARY

The subject of research in this volume is the language of bishop 
Nikolai Velimirovich and the lexis he used. We investigated two facets of 
his language: grammatical (morphological, word-formation) and lexical. 
Special attention is given to the glossary of analyzed words and terms in the 
book, particularly those from the domain of Serbian Orthodox spirituality 
and culture, as well as the lesser-known ones, irrespective of whether they 
are words of domestic or foreign origin.

The research corpus is comprised of the published works of bishop 
Nikolai written in Serbian. The investigation of linguistic features in the 
works of bishop Nikolai was based on a linguistic approach, which in turn 
determined the type of method that was applied in the corpus analysis. The 
book is formally divided into the following sections: Introduction, An outline 
of the written works of bishop Nikolai Velimirovich from the philological 
perspective, From grammatical and lexical layers, Orthography and language 
standard in editions of bishop Nikolai Velimirovich’s works, Glossary and 
Conclusion. The linguistic aspect of investigation applies a differential 
approach in analyzing the material, which means that the language material 
was viewed in relation to the current state of the contemporary Serbian 
literary language – its language standard and usage within the system of 
functional styles and registers. This entails that language in the works of 
bishop Nikolai was seen through a triangle comprising the language of the 
writer (parole), language of the national community (langue) and language 
of the theologian’s (theological) style. The book thus fi rst presents the 
specifi c features of language that manifest themselves at the level of its 
structure (according to the parts of speech, word-formation structure), which 
is followed by research fi ndings in the area of lexicological and semantic 
investigations, as well as problems that concern orthography in the published 
works of bishop Nikolai Velimirovich. If certain linguistic phenomena are 
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more closely associated with a text type or genre, it was pointed out in the 
book, along with indicating the volume in which the observed feature had 
been found. The general approach in this book stems from the view that 
the difference between the texts in terms of genre cannot be absolute, and 
thus there was no insistence upon the classifi cation of lexis according to 
that criterion, which is otherwise a common feature in investigations of the 
language of writers.

An overall view of the language and style of bishop Nikolai Velimirovich 
demonstrated the writer’s determination to use the language freely, but in 
such a way that, even while adhering to general language rules, he did not 
allow the language to became estranged from the linguistic devices rooted 
in Orthodox literary tradition and culture. Such a view of bishop Nikolai 
Velimirovich on the Serbian language can explain, from the viewpoint of 
contemporary state of the literary language, the use of archaic linguistic 
devices, among which participles (ending in -ћи, -вши и -м(и)) stand out 
owing to their numerousness and specifi c features. 

The lexis of bishop Nikolai Velimirovich, which constitutes a separate 
section in this book, was written with a twofold aim. One is to present an 
outline of lexis from the works of bishop Nikolai, which primarily belongs to 
the domain of Serbian Orthodox spirituality and culture, since it occupies a 
central place in the writer’s language, and the other is to present and describe 
the said lexis so as to make a contribution to Serbian descriptive lexicography 
in its theoretical facet related to the microstructure of a dictionary entry. In 
a number of cases, the glossary included words that are from the aspect of 
the contemporary state of the literary language rather rarely used, that is, 
known by a fewer number of speakers (outdated words and word meanings, 
regionalisms, dialectisms, etc.), by means of which, on the one hand, this 
layer of lexis lexicografi cally brings to light the language of the writer, and, 
on the other, sheds light on the cultural development of the Serbian people, 
as well as their relationship towards the culture of other peoples with whom 
they share a considerable part of their cultural past and memory.

Translated by
Tatjana Ružin Ivanović
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