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Питањ е богос лужбеног језика јед но је од најзначајнијих пита
ња конс тит уисањ а и потоњ ег деловањ а сваке помесне Црк ве. Језик,
као битан чинилац Хрис товог оприс утњ ењ а у богос лужењу Црк ве и
повезивањ а верних с једне стране са Богом, а са друге међу њима са
мима (детаљније исп. Станилое, 94–120), оду век је – још од апос тол
ских времена – предс тав љао незаобилазни конс тит ут ивни елемент
Црк ве у свакој соц иок улт урној заједниц и, у свакој конк ретној епоси
и сред ини, омог ућавај ућ и свакој помесној Црк ви понаособ „да се
изрази, да створи своје сопс твене текс тове и изнова пресад и Истин у
у ново пољ е, у нову култ урн у сред ин у, у одређен у цивилизац иј у и
одређено друш тво“, да, једном речј у, „заис та буде „Помесна и истин
ска Црк ва“ (Папатанас ију, 72). Пракса Црк ве првих векова била је
так ва да „оног трен утк а кад а би наш ла адек ватно развијен језик који
је имао писан у форм у, она не би оклевала ни часа да га усвоји“ (Вotte,
141). Основни мот ив овак ве језичке полит ике ране Црк ве предс та
вљало је нас тојањ е да њени чланови, акт уе лни и потенц ијални (ка
тих умени), разумеј у молит ве и акт ивно учес твуј у у њима. Поред
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овог, утилитарног, пос тоји, без сумњ е, и дубински, теолошки мот ив
који је детерм инирао, и данас, у већој или мањ ој мери, детерм инира
овак ву језичк у полит ик у Црк ве, а он би се у најк раћем дао изразит и
конс татац ијом да се питањ е бог ос лужбеног језика мора пос мат ра
ти кроз призму неп рек ин утог процеса овап лоћењ а Хрис товог. Овај
процес отпочео је пре две хиљ аде год ина, да би се потом нас тав љао
у разним култ урама и разним језиц има кроз инк улт урац иј у Црк ве,
односно кроз пос тепени продор јеванђељске истине и праксе у свак у
конк ретн у соц иок улт урн у сред ин у.
Порук а Црк ве увек је иста, али су јој за њено отелот ворењ е по
требни разни језиц и; зато се она потенц ијално да материјализоват и
у сваком језик у, како би пос тала дос тупна свакоме друш тву, свакој
нац ији, свакој епоси. Ј. Зизиулас ту законитост назива овап лоћењ
ским императивом, образ лаж ућ и је на следећ и начин: „Потп уним
уласком у људску култ уру и потп уним узимањ ем удела у људској
природ и Бог је у личнос ти Хрис та пос тавио императ ив да Његова
Црк ва и Њем у омог ућ и да стално улази у свак у култ уру“ (Зизиулас,
3). Отуд а је и полилинг визам сак ралних језика једно од обележја
по којима се хришћанска култ ура битно разлик ује од нек их дру
гих духовних трад иц ија у којима се одређеним језиц има (пре свега
профет ичк им) прид авао или и дан данас прид аје иманентни атри
бут светос ти (ведски, старојеврејски и арамејски језик јудејског ка
нона, авес тијски, пали, класични арапски језик); дод уше, овак вих
је тенденц ија било и у хришћанс тву, али никад а не унутар аутен
тичне пат рис тичке мис ли (исп. Эдельштейн, 157–207; Кончаревић а,
43–56), нег о у познијим, средњ овековним реинтерп ретац ијама (ин
сис тирањ е на «спасоноснос ти» и «благод атнос ти» лат инског језика
на хришћанском Запад у до период а реформац ије, с једне, и аналог
но дож ив љавањ е црк венос ловенског језика унутар Pax Slav ia Ortho
doxa, са друг е стране (исп. Успенский а, 31–53; Успенский б, 29–58;
Мечковская, 262–265). Међут им, језичк и конзерват ивизам Црк ве, на
прос торима на којима је био изражен, рез улт ирао је очувањ ем арх а
ичних бог ос лужбених језик а који су на колок вијалној разини заме
њени друг им варијетет има (тако, старог рузијски језик, тзв. «дзвели
карт ули», класични јерменски, коптски, пат рис тичк и грчк и, лат ин
ски, црк венос ловенски сач увани су управо као језиц и Црк ве и бо
гос лужењ а), док су мулт ик улт у ралност и полилинг визам у окриљу
Црк ве рез улт ирали нег овањ ем позит ивних ставова према језиц и
ма – не само онима са дужом трад иц ијом богос лужбене упот ребе,
него и према језиц има новоп росвећених народ а (исп. Кончаревић а,
52–54; Ста мулис, 61–101; Бајић, 64–70).
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Полилинг визам сак ралних језик а у хришћанској трад иц ији
могао је бит и производ спон та ног саобра ж а ва њ а вишејезичнос ти
саме пас тве на одређеним територијама (рец имо, зах ваљуј ућ и та
квом ставу Црк ва у Рим у, која је обу х ватала најп ре предс тавнике
јеврејских и оријенталних колонија који су говорили грчк и, крајем
II столећа почињ е све више да шири свој утицај и међу рођеним Ри
мљанима, међу којима већ ина није влад ала ни старојеврејским ни
грчк им језиком, што узрок ује пос тепено увођењ е лат инског језика у
богос лужењ а те заједнице, који у њој пос таје дом инантан тек у дру
гој половини IV столећа (Šagi-Bunić, 76)), али и плод организованог,
планског, инс тит уц ионалног деловањ а на увођењу одређених језика
у богос лужењ е, обично након успех а мисионарског рад а међу при
падниц има становите етносоц иок улт урне и језичке заједнице, или
чак као предус лов так вог успех а.
На словенс ким подручјим а пол ил инг визам сак ралн их језик а
прис у тан је од најра н и јих времена: та ко, на ис т очнос ловенс ком тлу,
у држ а ви Рју рикови ча, пре свега у Ки јеву, још пре еванг е л иза ц и је
словенс ког жив ља, де лова ле су хриш ћанс ке зајед н ице Грк а, Јерме
на, Грузина и припадн ик а западноевропс ких, већ хрис тијан изова
них народ а, са влас ти т ом бог ос лу жбеном тра д иц и јом и упот ребом
влас ти т их са к ралн их језик а. Са при м а њ ем хриш ћанс тва, у Ки јев
ској Рус и ји се укорењу је најп ре грчко бог ос лу жењ е, да би пос ле
извес ног времена било уведено и пара лелно, обично наизмен ично,
словенс ко и грчко возгла ша ва њ е и поја њ е, што ће предс та в љат и до
минант н у пракс у за к ључно са дру г ом че т врт ином XI век а (Гарднер,
194–203). За н и м љиво је да је у Новг ородс кој кне жевин и дом инан тан
био утиц ај лат инс ког бог ос лу жењ а (Гарднер, 72), а о њег овом прис у
ству у Ки јеву сре д ином XI век а пос ред но све доч и пос ла н иц а препо
добног Теодос и ја Печерс ког ве л иком кнез у Изјас ла ву (Гарднер, 222).
На ју ж нос ловенс ком тлу старос ловенс ки као lingua sacra оствару је
свој у промоц и ј у знат но ра н и је, али не без изра зи т ог грчког утиц аја
у домен у ритм ичко-ин т она ц ионог обл икова њ а бог ос лужбеног тек
ста, чи ја три вари је т е та – псал мод и ја, екфоне т ик а и ме л измат ик а –
бивај у непос ред но пре у зе т и од Грк а и „преса ђен и“ у неизмењ еном
ви д у на старос ловенс ки текст, чем у је највећ и доп ринос пру ж и ла
Охридс ка школа под пок рови т ељс твом Св. Кли мен та Охридс ког и
у наредн их стот инак год ина – до 990. год ине, а пос редно, ако се
има у ви д у и пот оњ а де лат ност њен их учи т е љ а и учен ик а, и ду же
(Polikar pova-Verdeil, 55–60). Тако је и на јуж нос ловенс ком, и на ис
точнос ловенс ком терен у коегзис тенц ија грчког и старос ловенс ког
језик а у бог ос лу жбеној сфе ри ипак оста ви ла тра га, на ду же време,
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у ме тас трук т урн им од л ик а м а старос ловенс ког и, позни је, црк ве
нос ловенс ког ли т ург ијс ког израза (в. Кончаревич, 630–635), што је
у поје д ин им словенс ким сре д ина м а (бу гарс ка, донек ле и српс ка)
прис ут но и да нас.
Видели смо да је полилинг визам – и дијах ронијски, и дијап ро
сторно – ин херентан хришћанској богос лужбеној култ у ри. Пос та
вља се питањ е: у којим условима коегзис тенц ија двај у или више са
кралних језик а прет и да прерас те у њихов конк урентски однос, са
перспект ивом ишчезавањ а неког или нек их од њих из упот ребе?
Проб лем и на ре ла ц и ји Црк ва – језик нас тај у, начелно, у момен
ти м а ка д а онај идиом који је Црк ва у од ређеном момен т у при х ва
ти ла као средс тво живе и освеш та вај у ће ком у н ик а ц и је, као језик
мол и т ве – са свим им п лик а ц и ја м а које из тога произи ла зе, као спо
ну између људ и и Бога, пос та не бари јера, а до тога дола зи временом
услед све већег ја за између живог, спон та ног развоја колок ви јалног
језик а и конзерви ра не, све арх а и чн и је норме са к ралног језик а, ко
ји пос таје да лек и нера з ум љив свим оним хриш ћа н и м а који нем ај у
врх унс ко обра зова њ е свога доба или ма к ар нис у посебно обра зова
ни у поглед у упот ребе дот ичног (арх а и чног) са к ралног језик а. Ово
да љ е им п лиц и ра пас ивиза ц и ј у улог е ла ик а у ли т ург ијс ком живот у,
инд ивид уал ис тичко виђењ е свет ос ти и спасењ а, клирик ал ис тичк и
прис туп бог ос лу жењу и, што је најва ж ни је, губи так свес ти о зајед
ниц и као цен т ралној еклис иолош кој кат ег ори ји. Пот реба за пре
вла д а ва њ ем помен у т их аном а л ија изнед ри ла је јед н у нову поја ву у
ли т ург ијс ком живот у ка ко Ри мок ат ол ичке, та ко и Пра вос лавне Цр
кве – ра ђа њ е пок ре та за ли т ург ијс ку обнову, који се, прем д а ник а
да ни је предс та в љао форм алн у орга н иза ц и ј у, ак т ивно и са знат ном
дозом успе х а за ла гао за зва н ичне, инс ти т у ц ионалне ин т ервенц и је
Црк ве у бог ос лу жбеном живот у – за мењ а њ е, прес трук т у ри ра њ е,
размеш та њ е и преформ ул иса њ е бог ос лу жбен их форм и и изра за,
времена и нач ина њи ховог вршењ а (Вукашиновић, 7–10).1 Међу про
1 На Западу литургијски покрет се појављује негде око 1830. године, да би, про
шавши кроз две фазе – монашку, усмерену на рестаурацију богослужбених форми и
израза (од свога настанка до краја Другог светског рата), и парохијску, реформистичку
по оријентацији (од 1947. г., када је објављена енциклика Mediator Dei, до 1963, односно
до Другог ватиканског концила), доживео пуну афирмацију у литургијској доктрини и
пракси Римокатоличке цркве (детаљније в. у: Вукашиновић, 11–104). Појава литургиј
ског покрета у Православљу везује се углавном за почетак ХХ века и руске емигрантске
теол
 оге (С. Булгаков, Н. Афанасјев, Б. И. Сове, А. Шмеман и др.), премда се његовим
претечама могу сматрати чувени светогорски покрет кољивара (Преп. Никодим Агио
рит, Св. Макарије Коринтски и др.) из последњих деценија XVIII и с почетка XIX века,
као и Св. Нектарије Егински и делатност грчких црквених братстава (Војиновић, 5–9).
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блем и м а које је неоп ход но прева зић и у ци љу обезбеђива њ а ква л и
тет н и јег ли т ург ијс ког живота Црк ве и на За па д у и на Ист ок у уочена
је и нера з ум љивост бог ос лу жбеног језик а. У вези са овим проб ле
мом своје ста вове форм ул иса ће не са мо ис так н у т и поје д инц и – те
олози (П. Геранже, Л. Бод уа н, Н. Афанас јев, Г. П. Федот ов, А. Шме
ман), нег о и бог ос ловс ки ску пови – од оних на За па д у помен у ћемо
као иниц ијалн и Нац ионалн и конг рес Кат ол ичке акц ије, одрж ан у
Ма л инес у (Белг и ја) 1909. год ине, а као прелом н и Дру г и ват ик ан
ски конц ил из 1963. г., чи је од л у ке дос ти ж у свој највиш и теолош ки
израз у Конс тит у цији о све ште ној лит ургији (Constit ut io de sacra li
turgia) (де таљн и је в. Вукашиновић, 39, 57, 60, 87–94); на Ист ок у је
најопсеж није орга н изова но, инс ти т у ц ионално, теолош ки фун д и
ра но нас тоја њ е да се спрове де ли т ург ијс ка реформ а би ло учињ ено
на Помес ном сабору Рус ке Пра вос лавне Црк ве из 1917–18. год ине,
укљу ч у ј у ћ и и предсаборс ке ак т ивнос ти, от поче т е још 1905. г. (исп.
Балашов, 23–170, Кравецкий – Плетнева, 155–180), о чем у ће још би
ти реч и у да љ ем из ла га њу.
Сад а се појав љује још једно питањ е – о кључним обележјима по
лилинг визма сак ралних језик а унутар словенских помесних Право
славних Цркава данас и у томе оквиру о полож ај у црк венос ловенског
као вековног са к ралног језик а Pax Slav ia Orthodoxa.2 У досад ашњим
2 У свести просечних образованих носилаца словенских језика термин црквено
словенски језик најчешће се асоцира са његовом савременом реализацијом руске про
венијенције присутном у усменом виду у литургијској пракси Православне Цркве, а
у писменом углавном у богослужбеним књигама – реализацијом за коју су каракте
ристични вокабулар, ортоепска, ортографска и граматичка норма стандардизована у
Русији у доба патријарха Никона и неколико деценија касније (друга половина XVII
– почетак XVIII века), са на њој базираним варијететима прихваћеним и у другим
националним срединама унутар Pax Slavia Orthodoxa. Овакво, најраширеније поима
ње, иако начелно прихватљиво, изискује извесне корекције и са синхронијског, и са
дијахронијског аспекта. Синхронијски посматрано, црквенословенски језик познаје,
поред руског варијетета, који је, са извесним модификацијама, присутан у употреби
и међу Украјинцима (пре свега у оквиру канонски признате Цркве, а много слабије
међу аутокефалистима, који заговарају употребу украјинског језика, затим Белору
сима, православним Пољацима, Бугарима, Србима, Македонцима, још два варијетета
– хрватско-глагољски, присутан у богослужењу римског обреда код Хрвата (од 1921.
до 1972. године такође је примењиван и у Чеха), и чешки тип, конституисан научним
путем 1972. за потребе римокатоличког богослужења међу Чесима (недавно су издати
служебници на хрватској, у редакцији И. Л. Тандарића, и чешкој варијанти, у редак
цији В. Ткадлчика). Из дијахронијске перспективе посматрано, сва три поменута ва
ријетета јесу репрезентанти само једног – новоцрквенословенског (у терминологији В.
Мареша – в. Mareš) периода у развитку овога језика, који својим кореновима сеже до
староцрквенословенског (средина IX – крај XI в.), са средњецрквенословенским (етапом
националних редакција) као прелазним раздобљем (XII–XVII, у неким срединама до
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испит ивањима везаним пре свега за језичк у сит уа ц иј у и језичк у по
лит ик у унутар Српске и Руске Правос лавне Црк ве, пос мат ран у из
трансверзалне и лонг и т уд иналне перспект иве (Кончаревић а, 277–
377), као основни конс тит ут ивни чинилац полилинг визма сак рал
них језик а уочили смо преп литањ е екст ралинг вис тичк их чинилаца
– реа кц ије на шире друш твене и црк вене подс тицаје, у првом ред у
на иниц ијат иве пок рета за лит ург ијску обнову и на промен у дом и
нантне култ уролошке парад игме (рас тућа сек уларизац ија култ у
ре и друш тва у целини) са чиниоц има инт ралинг вис тичке приро
де (оријентац ија на дијалек атску основу или на црк венос ловенско
нас леђе у процес у код ифик ац ије савремених словенских језика).
Ипак, да ли је мог уће говорит и о превалирању неке од ових двеј у
група детерм инантних фактора? Пок ушаћемо да одговор изведемо
из панорамског преглед а језичке сит уа ц ије у словенским помесним
правос лавним Црк вама.
Преп литањ е екст ра- и инт ралинг вис тичк их чинилаца у питању
преференц и је тра д иц ионалног или са временог стан д ард ног ли т ур
гијског израза изванредно се може уочит и на примеру белоруске
сак ралне трад иц ије. Савремени белоруски станд ардни језик фор
миран је превасходно на народној, и то хетерогеној дијалекатској
основи, са превалирањ ем средњ обелоруских говора (Супрун – Калю
та, 41–51). Управо због све израженијег удаљ авањ а књижевнојезич
ке норме од црк венос ловенског језика, од XVIII в. наовамо, појавио
се реа лан проблем рецепц ије богос лужбеног текс та у белоруској
сред ини, који ће само током ХХ века, кад а је дефинит ивно код ифи
кован белоруски језик, рез улт ират и обимним корп усом превод а би
блијских (35 моног рафских публикац ија) и богос лужбених текс то
ва (37 моног рафских публик ац ија) (интег ралн у библиог рафиј у в. у:
Чарота а, 152–157). Међут им, на промовисањ е белоруског у својс тву
лит ург ијског језик а знатним делом утицали су и полит ичк и и кон
фесионални чиниоц и. Тако, у мулт илинг вис тичкој и мулт иконфе
сионалној сит уа ц ији Велике кнежевине Лит ваније, особито у атмос
фери и након успос тав љањ а уније са Пољском, створени су услови за
стим улисањ е превођењ а Светог Пис ма најп ре на старопољски (пр
ви превод изашао је зас луг ом протектора калвинизма у Белорусији
Николаја Радзивила Черног у Брес ту 1563. год ине), да би се већ око
1580. г., такође у окриљу протес тант изма, појавио први, фрагмен
XVIII в.). Дакле, овај језик и у прошлости и данас опслуживао је и опслужује скоро сав
словенски ареал (укључујући и Pax Slavia Latina), и као такав представљао је и предста
вља снажан кохезиони чинилац словенских култура и словенских књижевних језика,
формираних под његовим већим или мањим утицајем.
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тарни превод Новог Завета из пера Василија Тјапинског на старобе
лоруски језик (Аверинцев, 247; Чарота а, 6–25). У ХХ век у први пре
вод и Светог Пис ма на станд ардни белоруски језик такође се раде на
иниц ијат иву римок атолик а (Иделфонс Бобич, 1912–1921) и проте
станата (Антон Луцкевич, 1926–1931) (Чарота а, 66–71), у дух у идеја
пок рета за лит ург ијску обнову, али и прозелит ис тичк их стрем љењ а
Римокатоличке црк ве (инд ик ат иван је налаз да међу помен ут их 37
моног рафских публик ац ија бог ос лужбених текс това изд ат их у Бе
лорусији током ХХ век а више од половине – њих 20 – предс тав љај у
унијатска изд ањ а), односно у дух у протес тантског инсис тирањ а на
оба везном ин д иви д уа лном прис ту п у верника библијском текс ту и
његовом слободном интерп рет ирању. Снаж ан имп улс увођењу бело
руског језика у бог ос лужењ е пруж ила су и дешавањ а на тлу суседне
Украјине (деловањ е унијата и потоњи раскол проп раћен експанзи
јом украјинског језик а у са моп рок ла мова ној Украјинској пра вос лав
ној црк ви – исп. Цыпин, 114–116), као и потоњ а превирањ а у самој
Белорусији (нелег ит имно прок ламовањ е аутокефалије Пољске Цр
кве 1925. год ине, оснивањ е Белоруске „аутокефалне“ правос лавне
црк ве 1944. г.) (Цыпин, 231–246, 288–289). Поборниц и аутокефалије
залаж у се за савремени станд ард у бог ос лужењу, док канонски лег и
тимна Белоруска Правос лавна Црк ва (Егзарх ат РПЦ) чува званични
бог ос лужбени језик ки ри јарх алне Црк ве (црк венос ловенски руске
ред акц ије), свак ако не само као израз канонског јед инс тва, него и
као решењ е адек ватно нац ионално хетерогеном сас таву верника са
знатним уделом руског жив ља, уз доп уш тањ е напоредне лит ург иј
ске упот ребе белоруског станд ардног језика. Према најсвеж ијим
под ац има које износи И. Чарота, у окриљу Белоруског Егзарх ата по
жељи верника на белоруском језик у се обав љај у крш тењ а, венчањ а,
опела, парас тоси; Бож анс твена Лит ург ија служ и се на њем у, међу
тим, више по изу зетк у (једном седм ично у Пет ропав ловском храм у
у Минску, редовно у храм у Св. Кирила и Метод ија на Богос ловском
фак ултет у, дак ле у духовно еманц ипованијој сред ини са изразит и
јим упливом идеја пок рета за лит ург ијску обнову), а проповед ањ е се
одвија углавном на белоруском језик у (Чарота б, 210).
У српс кој сре д ин и и за ла га њ а за увођењ е, и са м а пракса бог о
слу жењ а на народ ном језик у дат и рај у од дру г е половине XIX ве
ка, што, очи т о, корес пон д и ра са (а) реформом српс ког књи жевног
језик а, њег овим пос та в ља њ ем на народ н у основу (побе д а Ву кових
наче ла) и (б) пол и т ичк им и кул т урн им околнос ти м а: на под руч ј у
Карловачке ми т ропол и је крај 60-их и поче так 70-их год ина XIX ве
ка, ка д а се ја в љај у прве иниц и јат иве на овом пла н у, обе ле жен је
59

Теолошки погледи 2011/3

разочара њ ем око уки д а њ а Српс ке Војвод ине, јењ а ва њ ем оду шев ље
ња прем а Рус и м а, посебно пос ле гу шењ а пољ с ког устанк а 1863. го
дине, појача ном борбом за црк вено-школс ку аутоном и ј у, су кобим а
предс тавн ик а народ а оку п љен их око Све т озара Ми ле т ића и Јова на
Субот ића са прис та л иц а м а пат ри јарх а Са м у и ла Ма ш и ревића и је
рарх и јом у вези са учеш ћем ла ик а у упра в ља њу црк вен им живот ом
(исп. Слијепчевић, 168–196), док се у Срби ји проб лем бог ос лу жбеног
језик а ин т ензивно пос та в ља крајем 80-их год ина, сва к а ко у за нос у
због добија њ а пу не аутокефалнос ти Српс ке црк ве у Србији (1879),
али и у атмосфери црк вене кризе нас та ле на кон су коба прорус ки
и панс ла вис тичк и ори јен т иса ног ми т ропол ита Ми х а и ла Јова нови
ћа са на п ред њ ачком вла дом (Слијепчевић, 312–324, 381–415). Тек
кас ни је, у првој половин и ХХ век а, као дом инант н и опре де љу ј у ћ и
чин илац језичке пол ит ике Српс ке Црк ве појавиће се дод атн и екс
трал инг вис тичк и, али унутарц рк вен и подс тиц ај, који је, кол ико год
био мот ивисан и ин т ензивно изра жен, пос тао мог ућ тек на кон де ло
ва њ а фак т ора (а), а реч је о пос тепеном при х вата њу идеја ли т ург иј
ског пок ре та: на и ме, најс на ж ни ји им п улс увођењу српс ког језик а
у бог ос лу жењ е пру ж иће најем инент н и ји дом а ћ и предс тавн иц и по
кре та за ли т ург ијс ку обнову – игум ан шишат овачк и арх и м ан д рит
Пе т рон и је Трбојевић, арх и м ан д рит Јус тин Поповић – први прево
дилац Злат оус тове Лит ург ије на српс ки језик, епис коп охридс ки
и жичк и Николај Ве л и м и ровић, као и де лат ност демок ратс ког по
сас та ву и масовног по бројнос ти бог омол ит ељс ког пок ре та на чи
јем је че л у он стајао (историјс ки преглед језичке пол и т ике СПЦ в.
у: Кончаревић а, 277–307). Савремено стањ е у СПЦ може се оцен и
ти као ста њ е конк у рентс ке упот ребе тра д иц ионалног и са временог
лит ург ијс ког израза, са све изра жен ијом експанзијом овог пот оњ ег
(најопсе ж ни ј у ана л из у тога ста њ а и ста вова реп резен тат ивног узор
ка верн ик а веза н их за преференц и ј у јед ног или дру г ог изра за в. у:
Бајић, 193–364).
У руској сред ини као дом инантан чинилац очувањ а трад иц ио
налног, црк венос ловенског ли т ург ијског израза (на пом ињ емо да је у
Руској Правос лавној Црк ви идеја русификац ије богос лужењ а и дан
данас марг инална, као и пракса савршавањ а служби на руском јези
ку) показало се конс тит уисањ е књижевнојезичке норме на црк вено
словенској основи, зах ваљуј ућ и чем у је обезбеђен задовољ авај ућ и
квалитет рецепц ије бог ос лужбеног текс та (подсет ићемо на процене
А. А. Шахматова, Л. В. Шчербе и Б. О. Унбегау на да се удео црк ве
нос ловенизама у савременом руском вокабулару креће до читавих
66%) (исп. Фи лин, 15–22). Деловањ е екст ралинг вис тичк их чинилаца
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у руској сред ини (идеје лит ург ијске обнове, докт ринарне пос тавке
извесних расколничк их фракц ија, милитантна атеизац ија и сек ула
ризац ија друш тва), иако снаж но изражено још од друге деценије ХХ
века, управо због непос тојањ а језичке баријере није могло довес ти
до промене језичке полит ике Црк ве (историјски преглед и крит ич
ку валоризац иј у савремених тенденц ија језичке полит ике РПЦ в. у:
Кончаревић б, 81–109).
На бугарском и македонском терен у прис утна је напоредна, а
на украјинском, као и на подручј у аутономне Пољске и Чешке Пра
вос лавне Црк ве (в. Поповић, 238–239, 255–256), конк урентна упот ре
ба трад иц ионалног и савременог језичког станд ард а у богос лужењу,
што опет пот врђу је тез у да је при х ва ћеност црк венос ловенског јези
ка у најтешњој вези са њег овим уделом у књижевнојезичком стан
дард у сваке нац ионалне заједнице понаособ. Експанзија савременог
језичког станд ард а у свим словенским сред инама у којима пос тоји
изражен проблем рецепц ије трад иц ионалног лит ург ијског израза
свакако се може објаснит и опш телинг вис тичком законитошћу кој у
је отк рио и објаснио Ј. Бод уен де Куртене, назвавши је «теж њом ка
лагоднос ти» и лоц иравши је у домен фонац ије, аудиц ије и церебра
ције (Бод уе н де Куртене, 89).
Чини нам се да је важ но уочит и да природ а савременог језич
ког станд ард а услов љава не само преференц иј у овог или оног ли
тург ијског израза, нег о и стат ичност или динам ичност, риг идност
или елас тичност у од нос у према тра д иц ионалном богос лужбеном
израз у. Наи ме, јед ино у руској сред ини, управо услед знатног уде
ла црк венос ловенске базе у савременом књижевном језик у, заговара
се акт иван однос према самој црк венос ловенској норм и, ист ицањ ем
мог ућнос ти њеног мод ификовањ а у склад у са развојним тенденц и
јама руског језик а, чиме би се она приближ ила мог ућнос тима ре
цепц ије данашњих верник а са овог подручја (детаљније в. у: Кравец
кий – Плетнева, 42–124; Кончаревић а, 355–377). Миш љењ е о пот реби
осавремењивањ а црк венос ловенске норме још почетком ХХ века, у
атмосфери прип рема за гранд иозни по свом значај у Помесни Сабор
1917–1918. год ине, однело је убед љиву преваг у над идејом о русифи
кац ији богос лужењ а (најдетаљнији преглед в. у: Балашов, 23–170);
ово је утолико значајније уколико се има у вид у чињ еница да је и
тад а РПЦ имала богата иск ус тва у бог ос лужењу на језиц има ново
просвећених нац ионалних мањина (в. Ста мулис, 61–100).
Ипак, утиц ај инт рал инг вис тичк их чин илац а на језичк у пол и
тик у Црк ве не може се апсол ут изоват и у том смис лу да се из при
роде са временог језичког стан д ард а изве де јед нозначна схем а ста
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ња и перс пект ива развоја пол ил инг визма сак ралн их језик а Pax
Slav ia Orthodoxa у окви ру сва ке ет носоц иок улт урне зајед н ице по
наособ. На стат ус сва ког конк рет ног језик а, ка ко је конс тат ова но
у соц иол инг вис тичкој теори ји, бит но ути ч у и ста вови прем а њем у
у масовној свес ти припад н ик а дат е зајед н ице, као и орга н изова на,
усме рена језичк а пол и т ик а и пла н и ра њ е (Ryan – Giles, 9; Baker, 5;
Romaine, 54). Као при мер који убе д љиво илус тру је утиц ај ста вова
на конфес ионалн и стат ус језик а навеш ћемо ставове двеј у фракц ија
пон ик лих у окри љу Рус ке Пра вос лавне Црк ве које су инс ис ти ра
ле на ди ја ме т рално су п рот н им решењи м а њене језичке пол и т ике
– на иск љу ч ивој упот реби тра д иц ионалне црк венос ловенс ке нор
ме или пак на пот п у ном пре лас ку на са времен и стан д ард н и језик
у бог ос лу жењу. Прву, конзерват ивн у опц и ј у за г овара л и су и да нас
за г оварај у старообред н иц и, чи ји од нос прем а са к ралном текс ту и
пи та њи м а линг вис тичке норме – од нас танк а старообред н иш тва до
да нас – јес те симбол ичк и израз и од раз уну тарњ ег бог ос ловс ког, ми
стичког, па и историософс ког са д рж аја њи хове док т рине. Шта више,
је д ан од кључн их мот ива старообред н ичког раскола био је упра во
фи лолош ки: ревн и т е љи „древне бла г очес тивос ти“ би л и су склон и
неконвенц ионалној, безус ловној ин т ерп ре та ц ији језичког зна к а и
са к ралног језик а у це л ин и, док су прис та л ице пат ри јарх а Никона
у свом прис ту п у измен и црк венос ловенс ке норме и пре ра д и тек
ста бог ос лу жбен их књига пола зи л и од условнос ти (конвенц ионал
нос ти) језичк их зна кова, па сход но томе и њи хове вари јат ивнос ти и
под лож нос ти измена м а. Идеолози старообред н иш тва при д рж а вај у
се тра д иц ионалног поглед а на црк венос ловенс ки језик као сам по
себи бла г од атан, спасоносан и свет по са мој при род и својој, из чега
проист и че и њег ова „недод ирљивост“, непомеривост њег ове норме
као „јед ном зау век дат е“ (о норм ат ивис тичк им гле д иш ти м а староо 
бред н ик а в. Кончаревић в, 152–155).
Су п ротн и ан т ипод у ист ој, рус кој говорној и соц иок улт урној
сред ин и реп резент у ј у опредељ ењ а предс тавн ик а нек их екст рем и
стичк их фрак ц и ја из 20-их и 30-их год ина ХХ век а, су коб љен их
са ка нонс ком је рарх и јом и лојалн их совјетс ким влас ти м а („Жива
Црк ва“, „Са вез за црк вен у обнову“) за ра д ик ално одба ц ива њ е тра
диц ионалног бог ос лужбеног израза. У прог ра м у ши рих црк вен их
реформ и што га пред ла же „Жива Црк ва“ прок ла мова н и су, изме
ђу оста лог, „очиш ћењ е и појед нос та в љењ е бог ос лу жењ а и њег ово
приб лиж авањ е рецепц ији народ а“, „ревизија бог ос лужбен их књига,
увођењ е древноа пос толс ке јед нос тавнос ти у бог ос лу жењ е [...], ма
терњи језик на мес то оба везног црк венос ловенс ког“ (Левитин-Кра
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снов – Шавров, 228–229).3 Међу т им, у пракс и верниц и нис у при х ва
ти л и ове инова ц ије, посебно не рус ифик а ц иј у бог ос лужењ а, та ко
да већ од сред ине 20-их год ина и у самој „Живој Црк ви“ долази до
пос тепеног вра ћа њ а на тра д иц ионално црк венос ловенс ко бог ос лу
жењ е (Кравецкий – Плетнева, 222). С друг е стране, идеје о рефор
миса њу бог ос лу жбеног језик а и бог ос лу жењ а уопш те, ак т ивно за
говара не током прип рем а и на са мом Помес ном Сабору РПЦ, од
1905. до 1918. год ине, спон та но ће би т и на п у ш тене и од је рарх и је
Рус ке Црк ве пре свега услед неповољн их историјс ких околнос ти, а
зат им и због ком п ром и т у ј у ћег иск ус тва следбен ик а „Живе Црк ве“.
Пози т ивн у тен денц и ј у кој у уоча ва мо у год ина м а преви ра њ а и зао 
штрене борбе између „арх а ис та“ и „новат ора“ сва к а ко је предс та
вља ла поја ва нових бог ос лужбен их текс това на сла вја н изова ном
рус ком језик у, које су свеш тенс тво и ла ик ат – пара доксално – ре
цип и ра л и као црк венос ловенс ке, поп ут познат ог акат ис та ми т ро
пол и та Трифу на Туркес та нова Слава Богу за все, или сва код невне
ју тарњ е мол и т ве познат е под на зивом Молитва преподобных отцев
и старцев оптинских ; поред тога, пиш у се нове службе на црк ве
нос ловенс ком, да к а ко, са при меном инови ра не норме (Служба всем
Святым, в земли Российстей просиявшим аутора проф. Б. А. Тура
јева и је ромона х а Ата нас и ја Са х арова и др.), а из д ај у се и превод и
бог ос лужбен их чинова на инови ра н и црк венос ловенс ки језик: та ко,
Лит ургија Све тог апос тола Јакова, брата Гос подњег, дож ив ља ва два
превод а – је д ан у емиг ра ц и ји, зас лу г ом је ромона х а Фи л ипа Гард
нера (1937), и дру г и у Рус и ји, зас лу г ом епис копа Парт ен и ја (1948)
(де таљн и је в. Балашов, 426–434).
3 Године 1924, на „сабору“ Савеза „Црквена обнова“ донета је резолуција у којој
се истиче да је прелажење на руски језик у богослужењу изузетно вредна и значај
на тековина данашњице и „оруђе еманципације народних маса од слепог, сујеверног
клањања пред моћном речју, од дрхтања пред формулом“ (између осталог, у финал
ном документу овог тела истиче се да „живи матерњи, свима разумљиви језик при
даје схватљивост, смисао, свежину верском осећању, чинећи потпуно непотребним у
молитви посредника, преводиоца, стручњака, чаробњака“); да се у свим храмовима
Савеза препоручује служење литургије на руском језику; да се благослови и слобода
литургијског стваралаштва (Левитин-Краснов – Шавров, 580). Практична реализаци
ја ових одлука свела се на покушај реформисања поретка Литургије што га је преду
зео митрополит Антоњин Грибановски, полазећи од Златоустове Божанствене Литур
гије уз њено допуњавање елементима неких ранохришћанских литургија. Анализа
нове верзије Литургије (интегрални текст в. у: Левитин-Краснов – Шавров, 309–334),
међутим, показује да Грибановски није успео да своју замисао оствари искључиво
средствима савременог руског књижевног језика, него је морао посезати и за потен
цијалима црквенословенскога, што лингвистички израз овога текста чини хибридним
по карактеру.
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У овом ист раж ивању нас тојали смо да расветлимо једно акт уе л
но и важ но, а до сад а недовољно ист ражено питањ е – питањ е соц и
олинг вис тичк их оквира функц ионисањ а богос лужбених језика сло
венских помесних Правос лавних Цркава који су у напоредној или
конк у рентској упот реби; нас тојали смо да анализ у полилинг визма
сак ралних језик а спроведемо уз узимањ е у обзир његових историј
ских, култ у ролошких, еклисијалних и инт ралинг вис тичк их корена.
Наравно, пос тав ља се и питањ е перспект ива: да ли ће преваг у од
нет и инсис ти ра њ е на иск љу чивој упот реби тра д иц ионалне црк ве
нос ловенске норме, или, што је вероватније, залагањ а за потп уни
прелазак на савремене станд ардне језике, или ће ипак побед ит и
ком п ром исно решењ е – инови ра њ е црк венос ловенске норме уз из
балансирано прис ус тво савременог израза у богос лужењу? Те пер
спект иве, по нашем миш љењу, зависиће од буд ућ их мисионарскопас тирских пот реба Црк ве, од ширих соц иок улт урних околнос ти,
преов лађуј ућ их ставова верник а, нормат ивис тичк их зах вата у сва
ком конк ретном словенском језик у и, не на пос ледњ ем мес ту, мера
које у облас ти језичке полит ике и језичког планирањ а буде преду
зимала црк вена јерарх ија. Неоспорно је да би стих ијско или план
ско иш чеза ва њ е тра д иц ионалног богос лужбеног израза умногоме
осиромашило пуноћу словенских нац ионалних култ ура и сузило
нац ионално-духовни идент итет њихових носилаца, али је исто тако
непобитно и да је свакоме појед инц у што ступа или ће тек ступит и
у заједниц у Црк ве неоп ходно што раз ум љивије, дак ле, средс твима
језика на коме он остварује свој у свеу к упн у соц ијализац иј у и са
мореа лизац иј у, пренет и њен у порук у спасењ а. Очувањ е полилин
гвизма сак ралних језик а Pax Slav ia Orthodoxa, феномена прис утног
у читавој њег овој историји, под рж авао је и академ ик Д. С. Лих ачeв:
«Уверен сам да је неоп ход но очу ват и верност на поред нос ти упо
требе црк венос ловенског и народног језика, који су се, историјски
пос мат рано, неп рес тано прож имали – у летописима, пос ланицама
Црк ве и пат ријарах а, у обраћањима народ у пат ријарах а и арх ије
реја, у проповед има...» (Лихачев, 279). Нека то буде и резиме наших
размат рањ а.
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Резюме: В предлагаемой работе с точки зрения
социолингвистики рассматриваются истоки и пер
спективы сохранения полилингвизма сакральных
языков в рамках Pax Slavia Orthodoxa, с учетом тен
денций языковой политики и языкового планирова
ния в славянских поместных православных Церквах
на протяжение ХХ и в начале XXI века. В качестве
определяющих факторов полилингвальной ситуа
ции в православном славянском ареале в прошлом
и сегодня приводятся экстралингвистические сти
мулы, в первую очередь инициативы литургическо
го движения и изменение доминирующей культуро
логической парадигмы (секуляризация культуры и
общества в целом), а также факторы интралин
гвистического порядка (степень толерантности к
церковнославянскому наследию в процессе кодифи
кации современных славянских языков).
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