
65

udc 27–29:811.111’38:811.163.41’38

 2009

Ивана Кнежевић (Београд)

О неким карактеристикама религијског 
стила енглеског и српског језика

 Кључне речи:
функционална стилистика, 
религијски стил, црквени 
стил, подстилови, стилске 
фигуре, контрастивна 
анализа енглеског и српског 
језика, теорија превођења.

У ра ду се на во де не ке од основ них 
лексичких, гра ма тич ких, син так сичких и 
ор то граф ских ка рак те ри сти ка ре лигијског 
сти ла. Ана ли зом из ве сног бро ја ра до ва 
на ен гле ском и срп ском је зи ку из области 
те оло ги је и пра во слав не ду хов ности, 
из двоји ли смо и, где је би ло мо гу ће, 
упореди ли лек сич ка сред ства ко ји ма се 
сва ки од ова два је зи ка слу жи да би ис та као, 
а у про це су пре во ђе ња и апрок си ма тив но 
пре нео, стил ске спе ци фич но сти тек сто ва 
ове обла сти.

Про бле ма ти ка пре во ђе ња те о ло шке 
ли те ра ту ре и ли те ра ту ре из обла-

сти пра во слав не ду хов но сти спа да у ред 
сла би је ис пи та них под руч ја тра дук то ло-
ги је. У ње ном окви ру мо же се са гле да ти 
чи тав низ пи та ња лин гви сти ке и по е ти ке 
пре во ђе ња, чи ја спе ци фич ност из ви ре из 
спе ци фич но сти при ро де са мих тек сто ва 
ко ји су пред мет ана ли зе, а ко ји по се ду ју 
ка рак те ри сти ке ка ко ин фор ма тив не, та ко 
и умет нич ке про зе. Оту да при ли ком 
њи хо вог тран спо но ва ња тре ба во ди ти 
ра чу на не са мо о пре ци зном ре про ду-
ко ва њу са др жа ја ори ги на ла, од но сно о 

ин фор ма ци о ној аде кват но сти, не го и о 
оства ри ва њу стил ске аде кват но сти, уз 
из на ла же ње ре ше ња јед на ко вред них у 
есте тич ком сми слу као и она ко ја на ла-
зи мо у из вор ном тек сту.

При ли ком пре во ђе ња тек сто ва, пре во-
ди лац тре ба да рас по ла же свим зна њи ма 
ко ја су ну жна за це ло ви ту ин тер пре та ци ју 
из вор ни ка, а у ко ја по ред ком пе тен ци је 
ра зних ко до ва (вер бал ног, гла сов ног, гра-
фо ло шког, кул тур ног, ко да спе ци фич ног 
умет нич ког де ла и дру гих), спо соб но сти 
тек сту ал не и умет нич ке ин тер пре та ци је, 
ванјезичкoг и ван ко дов ног зна ња о ре-
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фе рен ци јал ној ствар но сти, спа да и спо-
соб ност уоча ва ња сти ла (Hle bec, 1989: 17). 
Под сти лом Б. Хле бец под ра зу ме ва „екс-
пре сив ни из бор лек се ма и гра ма тич ких 
ка те го ри ја ко ји ин фор ми ше о по ши ља о цу, 
ње го вом ста ву пре ма при ма о цу, пре ма 
стра ној и до ма ћој кул ту ри, пре ма вре ме ну 
или те ми“ (Hle bec, 1989: 18). Опре де ље ње 
за од ре ђе на је зич ка сред ства вр ши се на 
осно ву из бо ра од ви ше је зич ких сред ста ва 
за исту, не про ме ње ну при мар ну ин тен-
ци ју, па је у том сми слу стил до пун ска 
ин фор ма ци ја ко ја не ме ња основ ни са-
др жај по ру ке (Hle bec, 1989: 43).

У на уч ној ли те ра ту ри ко ја се ба ви про-
бле ми ма сти ли сти ке, по след њих го ди на 
из но ва се по сма тра ју про бле ми у ве зи са 
по де лом функ ци о нал них сти ло ва. Раз-
вој функ ци о нал не сти ли сти ке био је у 
по чет ку ве зан за екс тра лин гви стич ке 
фак то ре. Ови фак то ри ути чу на из бор 
и осо бе но сти функ ци о ни са ња је зич ких 
сред ста ва у од ре ђе ној сфе ри оп ште ња. 
Мно ги ис та жи ва чи при хва та ју ове екс-
тра лин гви стич ке фак то ре као основ не 
у по де ли функ ци о нал них сти ло ва, а по-
себ но ка да је реч о сфе ри дру штве не све-
сти, као што су на у ка, пра во, по ли ти ка, 
умет ност, ре ли ги ја. У скла ду са овим, 
из два ја ју се нај че шће сле де ћи функ ци-
о нал ни сти ло ви: на уч ни, зва нич но-по-
слов ни, пу бли ци стич ки, умет нич ки и 
раз го вор ни. Ме ђу тим, пред ла же се да се 
као за себ ни одво је је зик ре кла ме и ре ли-
гиј ски стил.

Ре ли гиј ским сти лом ба вио се ма ли 
број лин гви ста, ме ђу ко ји ма се ис ти че 
ру ски лин гви ста И. В. Бу га јо ва. Ре ли гиј-
ски стил мо же се објек тив но из дво ји ти 
као за се бан, што про и сти че из ње го ве 
екс тра лин гви стич ке осно ве, од но сно ре-
ли ги је као јед не од фор ми дру штве не све-
сти. Овај стил на не ки на чин пред ста вља 
за тво ре ни си стем, и по сто ји и у пи сме ном 

и усме ном је зич ком ко ду. Ме ђу тим, тра-
ди ци о нал на сти ли сти ка га из иде о ло шких 
раз ло га ни ка да ни је укљу чи ла у си стем 
функ ци о нал них сти ло ва (Бу га е ва, 2005: 
3–11).

По сто ји ве ли ки број си но ни ма ка да је 
тер мин ре ли гиј ски стил у пи та њу: ре ли-
гиј ско-про по вед ни, цр кве но–ре ли гиј ски, 
цр кве но-про по вед ни, цр кве но-би блиј ски, 
бо го слу жбе ни, ли тур гиј ски, са крал ни и 
дру ги. Ова по ја ва ја сно све до чи да још 
увек не по сто ји је дан уста но вље ни и 
оп ште при хва ће ни тер мин, а не по сто ји 
ни за до во ља ва ју ћи опис овог стил ског 
ком плек са. У да љем тек сту ко ри сти ће мо 
тер мин ре ли гиј ски стил као тер мин ко ји 
је уни вер за лан.

Ре ли гиј ски стил је, да кле, функ ци-
о нал ни стил, ко ји се ја вља у цр кве ној 
сфе ри, и на ла зи мо га у тек сто ви ма у пи-
сме ној и усме ној фор ми. Ове тек сто ве од-
ли ку је спе ци фи чан из бор и ком би но ва ње 
је зич ких сред ста ва.

У окви ру ре ли гиј ског сти ла Бу га јо ва 
по себ но из два ја сле де ће под сти ло ве: 1. цр-
кве но-бо го слу жбе ни (бо го слу жбе ни); 
2. бо го слов ско-на уч ни (дог мат ски; сма-
тра мо, ме ђу тим, да је сва ка ко бо љи тер-
мин „те о ло шки под стил“, јер је дог ма ти ка 
са мо јед на од број них те о ло шких ди сиц-
пли на); 3. хим но граф ски; 4. про по вед-
нич ки; 5. ди да ктич ки (по уч ни). (Бу га јо ва, 
2005: 3)

Је зик ре ли гиј ског сти ла има не ке осо-
бе но сти ко је га из два ја ју од оста лих сти-
ло ва, а ко је су у са гла сно сти са жи во том 
Цр кве. Њи ме се из ра жа ва те о цен трич на 
је зич ка сли ка све та, и раз ли ку је се од 
по слов ног, на уч ног, но вин ско-пу бли ци-
стич ког, умет нич ког и раз го вор ног сти ла. 
Нај бит ни ја осо би на ре ли гиј ског сти ла 
је сте пре глед ност из ла га ња, а она прет-
по ста вља при ме ну по ре ђе ња, су прот ста-
вља ња, при ме ра и опи са. По што је по ре-
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ђе ње из во ђе ње за кључ ка по ана ло ги ји, 
због то га ме ђу пред ме ти ма, по ја ва ма и 
до га ђа ји ма ко ји се по ре де тре ба да по-
сто ји слич ност не са мо по фор ми, већ и 
по су шти ни. Ова ква иде ал на по ре ђе ња 
на ла зи мо у про по ве ди ма Хри ста Спа си-
те ља. Су прот ста вља ње се ко ри сти ка ко 
би се про на шао нај бо љи из раз.

У ре ли гиј ског сти лу по себ но је до-
ми нант на упо тре ба епи те та и стил ских 
фи гу ра. Из два ја ју се епи те ти ко ји су из-
ра зи то цр кве ног ка рак те ра, као што су: 
ми ло срд ни Го спод, жи во твор на си ла мо-
ли тве, све ви де ће око, уски пут, те сна 
вра та итд.

По себ но ме сто за у зи ма ју стил ске 
фи гу ре. Ме та фо ра је јед но од нај че шћих 
стил ских сред ста ва и на ла зи мо је у свим 
жан ро ви ма свих ре ли гиј ских под сти ло ва. 
При ме ри ме та фо ра су: пло до ви ве ре, си-
ја ње сла ве, итд. Але го ри ја се у Све том 
пи сму нај ви ше сре ће у по уч ним при ча ма 

– па ра бо ла ма (при ча Спа си те ља о же тви, 
о до бром па сти ру, о се ја чу и се ме ну, итд). 
Хи пер бо ла се ко ри сти ка ко би се де ло-
ва ло на емо ци је и уобра зи љу ве ру ју ћих 
(на при мер, он ни је био чо век, већ ан ђео 
у те лу).

Од стил ских фи гу ра че сто се ко ри-
сти и пер со ни фи ка ци ја, ко је се по себ но 
по ја вљу је у ка но ни ма, ака ти сти ма и мо-
ли тва ма. Екс кла ма ци ја ма (ус кли ци ма) 
се по себ но из ра жа ва ју сна жне емо ци је 
и осе ћа ња. На при мер: О, Пас хо ве ли ка 
и све ште на, Хри сте! О, Му дро сти, и 
Ло го се Бо жи ји, и Си ло! Свр ха ре тор ског 
пи та ња је сте да скре не по себ ну па жњу 
слу ша ла ца и чи та ла ца, да их под стак не 
на раз ми шља ње, ка ко би оно што се на-
во ди по ста ло њи хо во соп стве но убе ђе ње. 
На при мер, у пр вој по сла ни ци апо сто ла 
Па вла Ко рин ћа ни ма, ка же се: Ни сам ли ја 
апо стол? Ни сам ли ја ви део Ису са Хри ста, 
Го спо да на шег? (1 Кор 9, 1)

Исто риј ска уза јам на ве за из ме ђу тек-
сто ва је сте јед на по себ на ка ра кте ри сти ка 
ре ли гиј ског сти ла, а ја вља се по себ но у 
очи глед ним и скри ве ним ци та ти ма из Би-
бли је и де ли ма све тих ота ца Цр кве. Де ло 
у ко ме се по ја вљу ју ова кви ци та ти до би ја 
ти ме по се бан зна чај јер је пот кре пље но 
ауто ри те ти ма. Уме сто пу не фор ме, ци-
та ти су мно го че шћи у сво јој ре ду ко ва ној 
фор ми. На и ме, на во ди се нај че шће са мо 
фраг мент из из вор ног тек ста ко ји се ло-
гич но укла па у основ ну струк ту ру тек ста. 
У том слу ча ју се ци тат не уво ди ре чи ма, 
већ се из два ја од оста лог тек ста зна ци ма 
на во да. Скри ве ни ци та ти не из два ја ју се 
на во ди ни ци ма. На кра ју из ла га ња се у 
том слу ча ју у за гра ди на во ди из вор ни 
текст. У слу ча ју ка да се од по тен ци јал ног 
чи та о ца или слу ша о ца оче ку је да по зна је 
из вор, че сто не ће мо на ћи упу ћи ва ње на 
ње га. Та кви де ло ви се мо гу из во ји ти кур-
зи вом у пи са њу.

Што се гра ма тич ких осо бе но сти ти че, 
Бу га јо ва из два ја: 1. гла гол ске име ни це са 
су фик си ма -ниј-, -ениј-; 2. по и ме ни че нe 
рад нe гла гол скe при де вe; 3. по и ме ни че нe 
при де вe; 4. упо тре бу цр кве но сло вен ских 
фор ми во ка ти ва (Бу га е ва, 2005: 5–6). У 
срп ском је зи ку из дво ји ли би смо по и ме-
ни че не при де ве, нпр: мо ли те се за нас, 
не до стој не, не тре ба осу ђи ва ти бли жње; 
а у жан ру ака ти ста ар ха ич не об ли ке во-
ка ти ва, нпр. Бо го ро ди це Ма ри је, све та 
бла же на Ксе ни јо, пре по доб на ма ти на ша 
Вар ва ро и сл.

На по љу син так се ре ли гиј ски стил 
обе ле жен је из ме ње ним ре до сле дом ре чи 
у од но су на кон вен ци о нал ни. Та ко, на 
при мер, реч ко ја од ре ђу је сто ји иза ре чи 
на ко ју се од но си (крст ча сни, Цар ство 
Бо жи је). Ово кон сти ту и ше ви со ки стил. 
Јед на од син так сич ких ка рак те ри сти ка 
је и че ста упо тре ба им пе ра тив них кон-
струк ци ја и оп та ти ва, на при мер Дај 
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Бо же; Не дао Бог; По мо зи, Бо же!; Нек вам 
је Бог у по мо ћи. Ме ђу тим, ова кве фра зе 
не ма ју ка рак тер ус кли ка, као што је то 
слу чај у дру гим обла сти ма.

Лек сич ке ка рак те ри сти ке цр кве ног 
сти ла би ле би сле де ће:

1. упо тре ба гр ци за ма (апо стол, ли тур-
ги ја, прос фо ра);

2. кал ко ви с грч ког је зи ка (ду го тр-
пље ње, ду хо но сни, бо го у год ни);

3. ве ли ки број цр кве но сло ве ни за ма 
(бра ти ја, да ро хра нил ни ца);

4. по сто ја ње по себ них ре чи и из ра за 
ко ји су по зна ти са мо од ре ђе ном 
кру гу љу ди, у овом слу ча ју цр кве-
них љу ди (за јед ни ча ре ње, раз ре ше ње, 
Хе ру ви ка);

5. упо тре ба не у трал них ре чи у пре-
но сном зна че њу (сми ре ње, по слу-
ша ње);

6. ре чи са из ме ње ним ко но та тив ним 
зна че њем (пре лест, про по вед) (Бу-
га е ва, 2005: 6)

По ја ва цр кве но сло ве ни за ма у срп ском 
је зи ку, пре ма ре чи ма Ксе ни је Кон ча ре-
вић, све до чи о не пре ки ну том кон ти ну-
и те ту ду хов но-цр кве не тра ди ци је, али је 
и од раз ин тер кул тур не раз ме не и ути ца ја 
ру ске тра ди ци је. К. Кон ча ре вић да ље на-
во ди и при ме ре ру си за ма у срп ском је-
зи ку ко ји при па да ју сфе ри пра во слав не 
ду хов но сти (ма ту шка, ба ћу шка, ју ро и-
див, лам па да, мир ја нин). Оно што још 
при вла чи па жњу је сте упо тре ба исто ри-
за ма и ар ха и за ма ве за них за ду хов ну и 
цр кве ну тра ди ци ју. Ма да има слу ча је ва 
да се у јед ном је зи ку лек се ма по на ша као 
исто ри зам, а у дру гом се ак тив но ко ри сти 
у реч ни ку (Кон ча ре вић, 2006: 126).

По ла зе ћи од го ре на ве де них лек сич-
ких ка рак те ри сти ка ре ли гиј ског сти ла, 
из вр ши ли смо ана ли зу из ве сног бро ја 
те о ло шких тек сто ва и тек сто ва из обла-
сти пра во слав не ду хов но сти на срп ском 

и на ен гле ском је зи ку. Циљ нам је био да 
у њи ма из дво ји мо она спе ци фич на лек-
сич ка сред ства ко ји ма се слу жи сва ки 
од по ме ну тих је зи ка и да ком па ра ци јом, 
та мо где је то мо гу ће, утвр ди мо слич-
но сти и раз ли ке у упо тре би лек сич ких 
сред ста ва ка ко би стил ске спе ци фич но-
сти, у про це су пре во ђе ња, би ле „при-
бли жно пре не се не“ из срп ског је зи ка у 
ен гле ски и обрат но. Ана ли зи ра на де ла 
по сво јим ка рак те ри сти ка ма при па да ју 
раз ли чи тим жан ро ви ма нај че шће са 
еле мен ти ма раз ли чи тих сти ло ва по ред 
ре ли гиј ског, на и ме и књи жев но-умет-
нич ком (Жи вот Све тог Са ве, по е зи ја 
Про ло га), на уч ном (За жи вот све та, 
Пра во слав ни пут), и пу бли ци стич ком 
(Ма на стир Сту де ни ца).

Раз ма тра ју ћи лек сич ка сред ства ко ја 
је зик ре ли ги је чи не дру га чи јим од је-
зи ка оста лих функ ци о нал них сти ло ва, 
зна чај на је упо тре ба гр ци за ма. У срп-
ском је зи ку при ме ћу је се на сто ја ње да се 
по вра те грч ке ре чи, по себ но у њи хо вом 
пр во бит ном из го во ру, ко је су би ле ду го 
за не ма ри ва не под ути ца јем по зни је схо-
ла стич ке те о ло ги је. При ме ри по су ђе ни ца 
из грч ког је зи ка у по сма тра ном кор пу су 
на срп ском су мно го број ни. Ов де ће мо 
по ме ну ти са мо не ке:

из де ла Жи вот све тог Са ве • Прот 
(управ ник Све те Го ре) = the Prot (of 
Sve ta Go ra); мо нах = monk, епар хос 
= he par chos; скит = skyt; ме тох = me-
toch; Ака тист = Akat hist; ар хи ман-
дрит = аrchimandrite; тро пар = tro-
pa rion; па те ри ца = Pa te rit za;

из де ла Про лог • кон дак = kon ta kion; 
си нак сар = Syna xa ri on; Ир мо ло ги ја 
= Ir mo lo gion; сти хи ра = stic he ra; 
прос фор ник = pros fo ra-ma ker; скит 
= ske te; ла вра = La u rus; је реј, ар хи је-
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реј = hi e rarch; ан ти минс = an ti mins; 
Ок то их = Oc to ec hos; епи скоп = epi-
sco pa te; епи ти ми ја = pe nan ce; је леј 
= oil;

из де ла Пра во слав ни пут • ме та-
но ја = me ta no ia; три од = tri o dion; 
епи кле за = epic le sis; Ми неј = Me na-
ion; Дог ма тик = Dog ma ti kon; апо-
фа тич ки = apop ha tic; ка та фа тич ки 
= ca tap ha tic; ка ти хи зис = ca tec hism; 
ми тро по лит = me tro po li tan; те о лог = 
the o lo gian; Ло гос = Lo gos; aпостол = 
apo stle; епи кле за = epic le sis; ев ха ри-
сти ја = Euc ha rist; нус = no us; ха ри-
зма = cha ri sma ta; иси хи ја = hesychia; 
иси ха ста = hesychast; ипо стас = hypo-
sta sis;

из де ла За жи вот све та • ев ха ри-
сти чан = euc ha ri stic; ли тур ги ја = 
Li turgy; ли тур го лог = li tur gi o lo gist; 
екли си ја = ec cle sia; сти хар = cha-
su ble; ес ха тон = Escha ton; ти пик = 
ru brics; ка ти ху ме ни = ca tec hu mens; 
епи фа ни ја = epip hany; хер ме не у ти ка 
= her me ne u tics;

из де ла Ма на стир Сту де ни ца • 
игу ман = he gu man (pl. He gu mans); 
ико но стас = ico no sta sis; ри пи да = 
ri pi dion

Нај ве ћи број гр ци за ма у срп ском ја вља 
се у бо го слов ској те ми но ло ги ји, код цр-
кве но прав них и ли тур гич ких из ра за, у 
на зи ви ма за вр сте цр кве ног пе сни штва, 
на чи не пе ва ња, са др жи ну цр кве них 
хим ни, вре ме пе ва ња и др.

У пре во ди ма на ен гле ски је зик или у 
ори ги на ли ма на ен гле ском тек сто ва по-
сма тра ног кор пу са из дво ји ли смо ве ли ки 
број гр ци за ма, о че му смо већ го во ри ли 
у де лу о пре во ђе њу ка да су стра не ре чи 

у пи та њу. Ов де ће мо на ве сти не ко ли ко 
при ме ра из сва ког по сма тра ног де ла:

из де ла Th e Li fe of Sa int Sa va • Agi o ri tes, 
Agi o ri te monk = све то гор ски мо нах; 
he gu man (pl. he gu mans) = игу ман; 
he par chos = епар хос; skytis = скит; 
kelliаs = ће ли је; Kel li ots = мо на си из 
ће ли ја, уса мље ни ис по сни ци; me toch 
= ме тох; isic ha sti rion = ис по сни ца; 
Akat hist = ака тист; Ar chi man dri te = 
ар хи ман дрит; tro pa rion = тро пар;

из де ла Th e Pro lo gue from Oc hrid • 
kon ta kion (pl. kon ta kia) = кон дак; 
asce sis = под виг; Holy Fat her John the 
Dwarf (Ko lo bos) = преп. Јо ван Ко лов 
(=Ма ли); an ti mins = ан ти минс; pros-
fo ra-ma ker = прос фор ник; se man tron 
= кле па ло; stic he ra = сти хир;

из де ла Th e Ort ho dox Way • me ta no ia 
= по ка ја ње; the o sis = обо же ње; tri o-
dion = три од; pe ric ho re sis = пе ри хо-
ре за; Ec ha ri stic = ев ха ри стиј ска; epic-
le sis = епи кле за; Me na ion = Mинеј; 
Th e o to kos = Бо го ро ди ца; hesychia = 
иси хи ја, без мол ви је; hesychast = иси-
ха ста (без мол вник); Lo gos = Ло гос; 
no us = нус; no e tic = но е тич ки;

из де ла For the Li fe of the World • anap-
ho ra = ана фо ра; Escha ton = ес ха тон; 
Th e o to kos = Бо го ро ди ца; prosp ho ra 
= прос фо ра; he or to logy = хе ор то ло-
ги ја; the Typi con = Ти пик; do xo logy = 
док со ло ги ја; ec cle sia = екли си ја; her-
me ne u tics = хер ме не у ти ка; cat ho li city 
= са бор ност.

Упо тре ба стра них ре чи грч ког по ре кла 
ни је ка рак те ри стич на у ен гле ском је зи ку 
ако по сма тра мо реч ник ен гле ског је зи ка 
у це ли ни. Гр ци зми су у ен гле ском је зи ку 
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рет ки, ка ко у раз го вор ном та ко и у дру-
гим функ ци о нал ним сти ло ви ма. Ка да је 
реч о ре ли гиј ској тер ми но ло ги ји, у ен гле-
ском је зи ку су одо ма ће не углав ном ре чи 
ла тин ског по ре кла ко је су у је зик ушле 
пре ко цр кве ног ла тин ског је зи ка и да нас 
се углав ном не осе ћа ју као ту ђи це. Сто га 
је упо тре ба гр ци за ма у ен гле ском је зи ку 
ве за на за те о ло шке тек сто ве и тек сто ве 
из обла сти пра во слав не ду хов но сти. Оне 
у ен гле ски је зик до спе ва ју при род ним 
пу тем, од но сно кон так ти ма ко ји се ус-
по ста вља ју из ме ђу за па да и Пра во слав не 
цр кве. Ова кви до ди ри не са мо усме ним 
пу тем већ и пи са ним об ли ци ма из и ску ју 
уво ђе ње но вих тер ми на у ен гле ски је зик 
и ства ра ње јед ног по себ ног кор пу са тер-
ми на ка да је пра во слав на тер ми но ло ги ја 
у пи та њу. Ма ли број гр ци за ма се одо ма-
ћио у ен гле ском је зи ку. То су ма хом ре чи 
ве за не за те о ло шко-фи ло соф ску тер ми-
но ло ги ју (ка ко смо ви де ли у при ме ри ма), 
ти ту ле (ar chi man dri te, monk) и др. Оне су 
углав ном пре ко цр кве ног ла тин ског пре 
ви ше ве ко ва ушле у ен гле ски је зик.

Гр ци зме у оба је зи ка да ли смо за јед но 
са екви ва лен том ко ји је дат у тек сту пре-
во да. На осно ву да тих ли ста из во ди мо 
за кљу чак да гр ци зми у срп ском је зи ку, у 
ен гле ском као пан дан та ко ђе има ју рeч 
грч ког, а ре ђе ла тин ског по ре кла (ru bris, 
cha su ble), док гр ци зми ма у ен гле ском је-
зи ку у срп ском је зи ку од го ва ра ју не са мо 
гр ци зми, већ и цр кве но сло ве ни зми, ру-
си зми или до ма ћи тер ми ни ко ји су спе-
ци фич ни за реч ник пра во сла вља. Ово 
не чу ди, јер је срп ски је зик из по зна тих 
раз ло га у ве ћој ме ри раз вио пра во слав ну 
тер ми но ло ги ју, па је у том по гле ду и бо га-
ти ји, од но сно има ве ћи број си но ни ма.

У срп ском је зи ку по сто ји и из ве стан 
број ре чи на ста лих кал ки ра њем са грч ког 
а у ве зи са цр кве ном тер ми но ло ги јом. У 
на шем кор пу су из два ја мо сле де ће:

из де ла Жи вот све тог Са ве • све пра-
во слав на = Pan-Ort ho dox; Бо го ро-
ди ца = the Mot her of God; бо го сло вље 
= the o logy; Све др жи тељ = Pan toc ra-
tor; ру ко по ла га ње = or di na ton; пра-
во вер ни = the right-be li e ving; ми ро-
но си це = myrr hbe a rers; бла го че стив 
= de vo ut; бла го слов = bles sing;

из де ла Про лог • бо го у го дан = Godly; 
бла го вест = glad news; пр во му че ник 
= pro to martyr; бо го љу бац = the lo ver 
of God; идо ло по клон ство = ido la try; 
бо го бор ство = op po si tion to God (te o-
ma hi ja); ду го тр пље ње = long suff  e ring; 
кр сто но сци = cru sa ders; Св. Си ме он 
Ми ро то чи ви = St. Si meon the Out pu-
rer of Myrrh;

из де ла Пра во слав ни пут • пре-
у мље ње = me ta no ia; бо го слов-
ство ва ње = the o lo gi zing; Све све та 
(Бо го ро ди ца) = All-Holy Pa na gia; 
Све бе спре кор на (Бо го ро ди ца)= Al-
to get her wit ho ut stain; бе стра сност = 
apat he ia;

из де ла За жи вот све та • бла го сло-
ви ти = bless; сла во сло вље = do xo-
logy.

Кал ки ра њем ство ре не ре чи у цр кве-
ној тер ми но ло ги ји ен гле ског је зи ка смо 
об ра ди ли у де лу о пре во ђе њу, али ће мо 
ов де из дво ји ти не ке:

из де ла Th e Li fe of Sa int Sa va • hut-
bur ner (Kap so ka li va) = па ли ку ћа 
(Кап со ка ли ви ја);

из де ла Th e Pro lo gue from Oc hrid • 
God-be a rer = Бо го ро ди ца; long suff  e-
ring = ду го тр пље ње;
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из де ла Th e Ort ho dox Way • pri est-
monk = је ро мо нах; All-Holy = Све-
све та (Бо го ро ди ца).

Кал ко ви са грч ког је зи ка су за сту-
пље ни у ве ћем бро ју у срп ском је зи ку, што 
је и ра зу мљи во. Пре во ди о ци на ен гле ски 
је зик ра ди је при бе га ва ју по су ђе ни ца ма 
из грч ког не го њи хо вом бу квал ном пре-
во ду, пр вен стве но из же ље да пре не су 
тач но зна че ње ре чи ори ги на ла. За ве ли ки 
број ре чи ко је су у срп ском на ста ле кал-
ки ра њем са грч ког, у ен гле ском по сто ји 
тер мин ко ји је до шао из ла тин ског, нпр. 
ido la try. Срп ски је зик че сто и сам има 
од го ва ра ју ћи тер мин ла тин ског по ре кла, 
нпр. идо ла три ја, по ред до ма ћег, па че сто 
и грч ке по су ђе ни це или кал ка. Ово та ко ђе 
ука зу је да су лек сич ка сред ства ко ја по-
се ду је срп ски је зик и на овом пла ну лек-
си ке ра зно вр сни ја, од но сно да је срп ски 
бо га ти ји си но ни ми ма у овој обла сти за 
раз ли ку од ен гле ског.

Слич на је си ту а ци ја и ка да су цр кве-
но сло ве ни зми и ру си зми у пи та њу. Ка ко 
је че сто те шко одво ји ти ова два је зи ка с 
об зи ром на чи ње ни цу да је ру ски стан-
дард ни је зик ко ди фи ко ван на цр кве но сло-
вен ској осно ви и да у ње го вом лек сич ком 
са ста ву, по на во ди ма А. Шах ма то ва, Л. В. 
Шчер бе, Б. Ун бе га у на и др. има чак 66,6% 
је ди ни ца цр кве но сло вен ског во ка бу ла ра 
(Фи лин, 1981: 15–21), то смо за по тре бе ове 
ана ли зе цр кве но сло ве ни зме и ру си зме 
свр ста ли у јед ну гру пу. Број ових ре чи је 
у срп ском је зи ку са раз ло гом ве ћи не го 
што би се то мо гли оче ки ва ти у ен гле ском. 
Цр кве но сло ве ни зми су се углав ном за др-
жа ли у бо го слу же њу и бо го слу жбе ним 
тек сто ви ма, али се ко ри сте и у жан ро ви ма 
ко ји при па да ју ди дак тич ком под сти лу 
и про по ве ди ма. У са вре ме ним де ли ма 
ко ја при па да ју 20. ве ку има их у ма њем 
бро ју, по себ но ка да је реч о жан ро ви ма 

ко ји при па да ју бо го слов ско-на уч ном под-
сти лу. Раз лог њи хо ве ма ло број но сти је и 
тај што се они да нас осе ћа ју као ар ха и зми, 
ре чи ко је су по ти сну те из ак тив не упо-
тре бе, али се још увек чу ва ју у па сив ном 
реч ни ку. Они су углав ном по ти сну ти са-
вре ме ним срп ским ре чи ма и из ра зи ма 
ко ји су се вре ме ном при род но раз ви ли 
из цр кве но сло ве ни за ма као сво јих из-
вор них, ста ри јих фор ми. Та кав је по себ но 
слу чај са не ким ап стракт ним име ни ца ма 
на -ије (на при мер, бде ни је – бде ње, пје-
ни је – пе ва ње, и др). На ве шће мо са мо 
не ке од при ме ра цр кве но сло ве ни за ма и 
ру си за ма у срп ском ко ји су при сут ни у 
ана ли зи ра ним де ли ма:

из де ла Жи вот све тог Са ве • са суд 
= al tar ves sel; бде ни је = vi gil; Вас крс 
= Easter; жи во пи са ти (фре ску) = to 
pa int; Ваз не се ње = Ascen sion Day; 
Тво рац = Cre a tor; (цар ске) две ри = 
royal do ors;

из де ла Про лог • жи ти је = li fe of a 
sa int; хо да тај стве не мо ли тве = prayer 
of in ter ces sion; ју ро ди ви = Fool for 
Christ; не че сти ви = the un godly; со-
зер ца ње = pon de ring; Ус пе ни је = the 
Dor mi tion; бо го ми сли је = pon de ring 
on God; чтец = re a der; от шел ник = 
rec lu se; об ли чи ти = to con demn; по-
слу ша ни је = obe di en ce; бра ти ја = 
bret hren; бла го че стив = de vo ut (калк 
са грч ког); по ги бељ = per di tion; На-
ча ла = Prin ci pa li ti es; до бро де тељ = 
(gre at) vir tue; ва пло ти ти се = to ta ke 
fl esh; столп = pil lar; Мол чал ник = the 
Si lent (Hesychast);

из де ла Пра во слав ни пут • за твор-
ни ца = rec lu se; плот = fl esh; Бо го на-
чал ство = God head; је лин ски = Gre ek; 
по до би је = li ke ness; две ри = ga te;
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из де ла За жи вот све та • про зба = 
sup pli ca tion; пје ни је = sin ging; вход = 
en tran ce; Ни ње от пу шча је ши = Nunc 
Di mit tis; „Вје ру ју“ = Creed;

из мо но гра фи је Ма на стир Сту де-
ни ца • хри со ву ља = char ter; жи во пи-
сац = pa in ter; по кров = co ver; ћи вот 
= re li qu ary.

Цр кве но сло ве ни зми ни су за сту пље ни 
у ве ли ком бро ју у те о ло шким по ле ми ка ма 
20. ве ка. По ред раз ли чи тих об ре да бо го-
слу же ња где су до ми нант на лек си ка, у 
ана ли зи ра ном кор пу су на ла зе се у ве ћем 
бро ју у бе се да ма. Нео бич ност и ар ха ич-
ност ових тер ми на да је по себ ну стил ску 
вред ност тек сто ви ма.

У ен гле ском је зи ку цр кве но сло ве ни-
зми и ру си зми вр ло су рет ки, а у ана ли зи-
ра ном кор пу су на ла зи мо са мо сле де ће:

из де ла Th e Li fe of Sa int Sa va • ko nak 
= ко нак; fan da rik = фан да рик; Kor-
mchi ja = Крм чи ја; Sr bulj ski = Ср бу ље; 
uka ze = указ; Vhod = Ве ли ки вход; 
vla di ka = вла ди ка;

из де ла Th e Ort ho dox Way • sta rets = 
ста рац; iuoro divy = ју ро ди ви.

У де лу Th e Li fe of Sa int Sa va цр кве но-
сло ве ни зми и ру си зми сре ћу се у не што 
ве ћем бро ју, што је об ја шњи во чи ње ни-
цом да га је на ен гле ском је зи ку пи сао 
сам све ти вла ди ка Ни ко лај, ко ји је до бар 
по зна ва лац ове тер ми но ло ги је. То ве ро-
ват но не би био слу чај да је пре во ди лац 
осо ба ко јој је ма тер њи је зик ен гле ски, а 
не срп ски, од но сно ру ски.

У пре во ди ма на ен гле ски је зик цр кве-
но сло ве ни зми и ру си зми рет ко се уво де 
као стра не ре чи. Нај че шће се пре во де од-
го ва ра ју ћим ре чи ма са вре ме ног ен гле ског 

је зи ка, што је очи глед но на осно ву го ре 
на ве де них при ме ра. Раз лог то ме је што 
су ови тер ми ни у фа зи кон сти ту и са ња 
срп ске те о ло ги је пре не ти из цр кве но-
сло вен ске и ру ске тра ди ци је, по себ но у 
ли тур ги ци, док би у ен гле ском они би ли 
стил ски озна че ни.

Ме ђу тим, у ен гле ским пре во ди ма на-
ла зи мо из ве стан број ар ха и за ма, чи ме 
се по ку ша ва ус по ста ви ти бо љи ба ланс 
стил ске екви ва лен ци је из ме ђу тек ста 
ори ги на ла и пре во да. Та кви при ме ри су 
сле де ћи:

а) упо тре ба за ме ни це ар ха ич не и 
по е тич не лич не за ме ни це дру гог ли ца 
јед ни не thou (су бје кат ска фор ма), thee 
(об је кат ска фор ма), ye (нпр, Pra i se ye the 
Lord), и при свој ног при де ва thy, уме сто 
да на шњег you, од но сно your. За ме ни це 
thou, thee и при дев thy ко ри сте се по себ но 
у обра ћа њу Бо гу, у хим на ма и мо ли тва ма, 
а све ти вла ди ка Ни ко лај га ко ри сти ка да 
се од ре ђе не лич но сти у де лу обра ћа ју све-
том Са ви (нпр, Th ou art not with us), или 
бла го вер ном кра љу Вла ди сла ву и дру гим 
по што ва ња до стој ним лич но сти ма. Ка да 
је реч о сти лу у пре во ђе њу, из бор из ме ђу 
ар ха ич них и са вре ме них фор ми је озби-
љан пред мет спо ра. У ен гле ском је зи ку, 
обра ћа ње Бо гу или све ти те љу са thou 
за до во љи ће оне ко ји сма тра ју да је зик 
ре ли ги је тре ба чвр сто да се др жи тра ди-
ци је и да бу де по се бан, одво јен од је зи ка 
сва ко днев не ко му ни ка ци је; али об ли ку 
you (ви/ти) да ће пр вен ство они ко ји же ле 
да је зик ре ли ги је има са вре ме но зна че ње 
и при ме ну. Де ба та о за ме ни ца ма thou/you 
во ди се већ де це ни ја ма у ен гле ском је зи ку 

– што се од ра жа ва и на дру ге је зи ке ко ји 
има ју слич ну си ту а ци ју (Кри стал, 1996: 
384–385). Ка лист Вер у свом де лу Пра-
во слав ни пут ову ди ле му раз ре ша ва са 
те о ло шког ста но ви шта. На и ме, он ка же 
да се за ме ни ца ма ја – Ти (I – Th ou) ука-
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зу је на од нос лич но сти пре ма Лич но сти. 
Упо тре бом за ме ни це Th ou ука зу је се на 
од нос „ме не (као по је дин ца) са Бо гом (као 
По је дин цем, Лич но шћу)“ (29. стр).

б) Упо тре ба ар ха ич них и књи жев них 
фор ми ус кли ка: lo and be hold!

в) У Охрид ском про ло гу на ла зи мо гла-
гол wro ught („Many mi rac les we re wro ught 
by the ir holy re lics…“, 76. стр), за ста ре ли 
об лик про шлог вре ме на гла го ла work. У 
са вре ме ном ен гле ском се рет ко ко ри сти, 
осим код не ких фра за.

г) Ме ђу ус кли ци ма су и за ста ре ли об-
ли ци за са вре ме не фор ме yes/no – yea/
nay.

д) На гра ни ци из ме ђу гра ма тич ких 
и ле скич ких сред ста ва на ла зе се и че сто 
ко ри шће ни (по себ но у де ли ма Th e Li fe of 
St. Sa va и Th e Pro lo gue from Oc hrid) ста ри 
на став ци за гла гол у 2. ли цу јед ни не, на 
при мер „…thou art cho sen for this duty…“, 

„…thing which thou ne e dest for thy work…“, 
„If thou lo vest me…“, „…as thou hast seen…“, 
„Th ou didst put Job on the dung hill…“. По ред 
од ло ма ка из Све тог пи сма, ко ри сте се у 
мо ли тве ном обра ћа њу Го спо ду Бо гу, Бо-
го ро ди ци и све ти те љи ма. Бу ду ћи, да кле 
уоби ча је ни за жа нр мо ли тве и бе се де, у 
на шем кор пу су по себ но су че сти бе се да ма 
код де ла вла ди ке Ни ко ла ја.

На ве де ни ар хич ни об ли ци у ен гле-
ском је зи ку у срп ском су да ти у ана лог ној 
са вре ме ној фор ми. Овим фор ма ма се у 
ен гле ском је зи ку ука зу је на фор мал ни, 
ви со ки стил, док се срп ски је зик та квим 
сред стви ма не слу жи из раз ло га што је 
раз вој је зич ких си сте ма срп ског и ен гле-
ског те као у не по ду дар ним прав ци ма. Ен-
гле ски је зик је из гу био гла гол ске на став ке 
за ли ца, што ни је био слу чај у исто риј ском 
раз во ју срп ског је зи ка. Сто га ен гле ски 
има до дат на сред ства (об ли ке из сред ње-
ен гле ског) ко ји ма се слу жи у на сто ја њу да 
оства ри фор мал ни, ви со ки стил.

Сле де ћу гру пу лек сич ких сред ста ва 
ка рак те ри стич них за ре ли гиј ски стил чи-
ни ле би по себ не ре чи и из ра зи чи је је зна-
че ње по зна то са мо кру гу вер ни ка, ре чи са 
из ме ње ним ко но та тив ним зна че њем и не-
у трал не ре чи упо тре бље не у пре но сном 
зна че њу. Че сто је те шко по ву ћи ја сну раз-
ли ку из ме ђу ове три гру пе ре чи и из ра за. 
На и ме, из ме ње но ко но та тив но зна че ње 
ре чи па и пре но сно зна че ње не ког не у-
трал ног из ра за нај че шће је по зна то са мо 
уском кру гу ве ру ју ћих.

У по сма тра ном кор пу су на срп ском 
је зи ку из два ја мо сле де ће при ме ре ова-
квих ре чи:

из де ла Жи вот све тог Са ве • уз др-
жљи вост = ab sti nen ce; му че ник = 
martyr; не бо = he a ven; по стри же не 
вла си = shorn ha ir; под виг = asce-
tism; за јед нич ки жи вот = co e no bi-
tic li fe; ис ку ше ник = no vi ce; ке ли ја = 
cell; ис по сни ца = ca ve; со зер ца ње = 
me di ta tion; за ступ ник = in ter ces sor; 
за штит ник = pa tron sa int; по ма за ти 
= to ano int; (све та) тај на = Mystery; 
по сла ни ца = epi stle; по све ће ње = 
con sec ra tion; Ве ре ник = Bri de gro om; 
са труд ник = fel low-martyr; бе се да = 
ad dress; па ли ца = Staff ;

из де ла Про лог • По кро ви тељ ка = 
Pro tec tress; са бла зан = scan dal; пре-
ле сти ти = to lead astray; по зна ње = 
know led ge; за твор ник = an cho ri te; 
пред ста ви ти се = mo ve on; из ба-
вље ње = de li ve ran ce; сми ре ње = low-
li ness; от кро ви тељ = re ve a ler; за вет = 
co ve nant; епи ти ми ја = pe nan ce;

из де ла Пра во слав ни пут • пре у-
мље ње = me ta no ia; плот = fl esh; ис-
хо ђе ње = pro ces sion; Сло во = Word; 
при зи ва ње = in vo ca tion; пре сто лу-
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ју ћи = enthro ned; ве чер ња = ve sper; 
образ = ima ge; по до би је = li ke ness; 
си нов ство = son ship; стра да ње = pas-
sion; скру шен = me ek; за јед ни ча ре ње 
= sha ring; Уте ши тељ = the Com for ter; 
раз ре ше ње = ab so lu tion; пред о ку шај 
= fo re ta ste;

из де ла За жи вот све та • ова пло-
ће ње = in car na tion; жр тва = sac ri-
fi  ce; при но ше ње = off  e ring; тр пе за 
= ta ble; ју тар ње = Ma tins; пад = the 
Fall; са бор ност = cat ho li city; от пуст 
= di smis sal; по све ће ње = or di na tion; 
слу жи тељ = mi ni ster; ана те ма = anat-
he ma;

из мо но гра фи је Ма на стир Сту де-
ни ца • ри за = vest ments; жи во пис 
= fre sco es; ка но ни зо ва ти = ca no ni ze; 
ци клус (фре са ка) = cycle; тр пе за ри ја 
= re fec tory.

Ве ћи на ових тер ми на на ен гле ском 
је зи ку убра ја се та ко ђе у ову гру пу ре чи 
чи је је зна че ње по зна то са мо у цр кве ним 
кру го ви ма. Ове ре чи и из ра зи при па да ју 
нај че шће оп ште у по треб ној лек си ци, али 
у овом да том кон тек сту до би ја ју дру го ко-
но та тив но или не ко пре не се но зна че ње, 
на при мер fl esh, Fall, Cre a tion, off  e ring, sac-
ri fi  ce, pas sion, sha ring, и др.

Стил ску екви ва лент ност у пре во ђе њу 
те о ло шких тек сто ва и тек сто ва из обла-
сти пра во слав не ду хов но сти са срп ског 
на ен гле ски те шко је по сти ћи на пла ну 
лек си ке, ако се у об зир узму гр ци зми, 
кал ко ви са грч ког, цр кве но сло ве ни зми 
и ру си зми. Срп ски је зик раз вио је бо гат 
реч ник ка да су у пи та њу ре чи и из ра зи 
у ве зи са пра во слав ном тер ми но ло ги јом. 
Бо гат ство си но ни ма по се ди ца је сна жног 
упли ва гр ци за ма, ру си за ма и цр кве но-
сло ве ни за ма ко ји су у срп ски је зик ушли 

пре ко ре ли гиј ске ли те ра ту ре и бли ских 
кон та ка та са овим кул тур но, вер ски и 
ге о граф ски бли ским на ро ди ма ко ји су 
оства ри ва ни кроз исто ри ју. Сто га су ови 
тер ми ни уче ста ли, уоби ча је ни у ова квим 
ти по ви ма тек сто ва, те до при но се кон-
вен ци о нал ном, нео бе ле же ном сти лу. За 
раз ли ку од срп ског, при ма лац пре во да 
на ен гле ски ове по зајм ље ни це до жи вео 
би као стил ски озна че не. Уво ђе ње евен-
ту ал них стра них ре чи у ен гле ски је зик 
у про це су пре во ђе ња пред ста вљао би 
по гре шан из бор у по ку ша ју пре но ше ња 
сти ла. Због „не по ду дар но сти“ реч нич-
ког фон да ових два ју је зи ка, у пре во ђе њу 
на ен гле ски ну жно до ла зи до ле скич ког 
оси ро ма ше ња. Пре во ди лац је при ну ђен 
да при из бо ру из ра за узме реч оп шти-
јег зна че ња, ма ње сна жну, екс пре сив но 
и кул ту ро ло шки не мар ки ра ну (цар ске 
две ри – royal do ors; по јац – sin ger, и др).

С дру ге стре не, ка да је реч о лек сич ким 
сред стви ма ко ја при па да ју по след њој по-
ме ну тој гру пи, пре во ди лац на ен гле ски ће 
са ве ћом ла ко ћом про на ћи од го ва ра ју ће 
ана лог не еле мен те за оне из ори ги на ла, и 
ти ме ће у ве ћој ме ри по сти ћи екви ва лент-
ност сти ла ори ги на ла и пре во да. Ово је 
по сле ди ца бли ско сти ових два ју на ро да, 
срп ског и ен гле ског, кад је о ре ли ги о зној 
све сти реч. Сто га „уни вер зал ни“ ре ли-
гиј ски тер ми ни по сто је у оба је зи ка, а 
за јед нич ка хри шћан ска свест је усло ви ла 
и слич но сти у пре не се ним зна че њи ма оп-
ште у по треб не лек си ке (нпр, по слу ша ње 

– obe di en ce; оци – Fat hers), као и оних ре чи 
и из ра за ко је су до би ле из ме ње но ко но та-
тив но зна че ње (нпр, лу да – fool (for Christ); 
Уте ши тељ – the Com for ter, и др).

Ов де смо да ли пре глед лек сич ких ка-
рак те ри сти ка ре ли гиј ског сти ла, ко ји још 
ни је зва нич но при хва ћен и раз ма тран као 
по се бан стил – ипак, мно ги ауто ри га из-
два ја ју, па за слу жу је са мо стал ну по зи ци ју, 
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о че му све до че не ке го ре на ве де не осо бе-
но сти ко је не на ла зи мо у дру гим по ме ну-
тим функ ци о нал ним сти ло ви ма, или не 
у ком би на ци ја ма та квих ка рак те ри сти ка. 
Не ки жан ро ви ре ли гиј ског сти ла има ју 
осо би не ко је их до во де у бли ску ве зу са 
књи жев ним сти лом (жан ро ви хим но граф-
ског под сти ла, оми ли је, и др) или на уч ним 
сти лом (ту ма че ња, трак та ти, по ле ми ке 
и дру ги жан ро ви те о ло шког под сти ла). 
Ме ђу тим, сви они има ју до дат на обе леж ја 
ко ји ма се из два ја ју из по ме ну тих сти ло ва, 
и за вре ђу ју по себ ну па жњу као де ла са 
спе ци фич ним обе леж ји ма са мо стал ног, 
ре ли гји ског сти ла. Вред но је по ме ну ти 
и чи ње ни цу да се реч ник ен гле ског је-
зи ка бо га ти, пра ви ла пи са ња на ру ша ва ју, 
а ти ме и стил ме ња под ути ца јем и у до-
ди ру са те о ло шким тек сто ви ма и тек сто-

ви ма из обла сти пра во слав не ду хов но сти. 
То се не мо же ре ћи и за ути цај ен гле ског 
је зи ка на срп ски ка да је ова сфе ра ства-
ра ла штва у пи та њу. У срп ски је зик ушли 
су мно го број ни „уни вер зал ни“ ре ли гиј-
ски тер ми ни нај че шће ла тин ског по ре кла 
пре ко кон та ка та и са дру гим европ ским 
је зи ци ма на ро да за пад не Цр кве. Ти ме се 
реч ник срп ског раз вио, по себ но се бо га-
те ћи си но ни ми ма. Ка ко је, ме ђу тим, по-
зна то, пра ви си но ни ми не по сто је или су 
ма ло број ни, то и ови „си но ни ми“ че сто 
иза зи ва ју те шко ће и не спо ра зу ме у про-
це су пре во ђе ња. Је зик се као жи ви ор га-
ни зам раз ви ја и ме ња са по тре ба ма љу ди и 
вре ме на. Оста ви ће мо сто га бу ду ћем ве ку 
да и је зик Пра во слав не цр кве ме ња и об-
ли ку је у при род ном про це су, а у скла ду 
са по тре ба ма ко ри сни ка је зи ка.

 summary
 Σ On some characteristisc of the religious style in English and Serbian languages

Th is article deals with one of the newer issues in the domain of the functional stylistics, 
i.e. with the new member in this group – religious style, church style or sacral functional-
stylistic complex, as diff erent linguists tend to name it. It has been recently suggested 
to introduce and analyze it, since religion has also been one of the forms of social 
consciousness.

Following some of the recent studies we have listed some of the characteristics of the 
language that has been used in the church and in scientifi c theological writings. Th e 
religious style is considered a closed system existing in both written and oral language 
code, and as such it has some distinguishable language characteristics considering syntax, 
grammar, lexis, orthography, etc.

Bearing in mind the lexical characteristics of the religious style Bugaeva mentioned, we 
have analyzed certain theological and texts dealing with the Orthodox Church in both 
English and Serbian languages, trying to point out at some specifi c lexical means that 
each language uses. Comparing them, where it was possible, we attempted to underline 
the similarities and diff erences in their use in order to “transfer as close as possible” their 
stylistic characteristics in the process of their translation.

We have tried to stress the importance of further and more detailed analysis of the 
characteristic of Serbian language in this part of its social role. It is necessary not only in 
theoretical but it would also have its practical impact, since in the process of translation 
of scientifi c theological and church texts not only their context but also its stylistics value 
should be properly transferred.
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