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Ружица Бајић (Београд)

Eмоција по ка ја ња у ли тур гиј ско-
-молитвеном дис кур су

� Кључне речи:
по ка ја ње, не вер бал но 
изражавање, вер бал но 
из ра жа ва ње, емо ци о нал но 
ста ње, емо ци о нал ни од нос 
пре ма ствар но сти.

У раду се на материјалу литургијско-
молитвеног дискурса разматрају начини 
изражавања емоције покајања. Као 
својеврсна непознаница у лингвистици и 
психологији, покајање се најпре дефинише, 
а затим описује уз помоћ модела А. 
Вјежбицке и смешта у систем емоција које 
су до сада биле предмет лингвистичких 
истраживања, при чему се износе вербални 
и невербални начини исказивања 
хришћанског покајања.

1. У до са да шњим лин гви стич ким ис-
тра жи ва њи ма ни је би ло ре чи о на чи-

ни ма из ра жа ва ња емо ци је по ка ја ња. У пси-
хо ло ги ји, пак, по сто је раз ли чи ти на зи ви за 
слич ну емо ци ју, али се ниг де не сре ће реч
по ка ја ње. У по сто је ћим пси хо ло шким реч-
ни ци ма и ен ци кло пе ди ја ма на срп ском 
је зи ку ко ји су нам би ли до ступ ни (Ho ra ce 
B. En glish и Ava Champ ney En glish 1972; Кр-
стић 1988; По ро 1990; Тре бје ша нин 2002) 
не по ми ње се овај по јам. Је ди но у Реч ни ку 
пси хо ло ги је на и ла зи мо на сли чан по јам 

– ка ја ње, али он ни је об ра ђен као по себ на 

од ред ни ца, већ у окви ру емо ци ја ве за них 
за са мо о це ну ко је се де фи ни шу ова ко:

Кла са сте че них емо ци ја у ко ји ма 
ва жну уло гу има опа жа ње, тач ни је 
вред но ва ње вла сти тог по на ша ња у 
од но су на не ки уну тра шњи, ин тер-
на ли зо ва ни дру штве ни стан дард 
или иде ал

(Тре бје ша нин 2002: 113).
У тре нут но најком пете нтниjем уџ бе-

ни ку из обла сти пси хо ло ги је1) та ко ђе не 
на и ла зи мо на по ка ја ње. Нај бли жи на шем
по и ма њу емо ци је по ка ја ња је су зна че ња 

1) Зоран Миливојевић: Психотерапија и разумевање емоција. Нови Сад 2004.
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тер ми на кри ви ца и са мо љут ња. Пр ви од 
ових тер ми на се од ре ђу је као не при јат но 
осе ћа ње ко је су бјект осе ћа ка да про це ни 
да је ура дио не што што од сту па од ње го-
вих лич них мо рал них нор ми и ти ме узро-
ко вао не ку ште ту (Ми ли во је вић 2004: 
636), док је са мо љут ња де фи ни са на као 
са мо е мо ци ја код ко је се су бјект љу ти 
на са мог се бе јер је не ко сво је по на ша ње 
оце нио као штет но. Циљ са мо љут ње је 
про ме на по на ша ња у са да шњо сти или 
не по на вља ње да тог по на ша ња у бу дућ но-
сти (Ми ли во је вић 2004: 643).

Не по сто ја ње овог пој ма у на ве де ној 
ли те ра ту ри об ја шња ва се ње го вом спе ци-
фич но шћу. На и ме, овај тер мин је ис кљу-
чи во ве зан за ре ли ги о зну сфе ру и упра во 
у том сми слу ће мо га и у овом ра ду по-
сма тра ти. У Реч ни ку Ма ти це срп ске код 
овог тер ми на оправ да но по сто ји ква ли-
фи ка тор цркв. и не пот пу на де фи ни ци ја: 
При зна ње сво јих гре хо ва ко је чи не вер ни ци 
пред све ште ни ком тра же ћи опро штај. 
Не по сто ји ни је дан при мер.

Нај пре ће мо по ку ша ти да по ка же мо 
на осно ву пра во слав ног пре да ња и ли те-
ра ту ре ко ли ко је зна чај на и ком плек сна 
ова емо ци ја, оправ да ва ју ћи по тре бу про у-
ча ва ња на чи на ње ног ис ка зи ва ња, а за тим 
ће мо је сме сти ти у си стем емо ци ја пре ма 
Апре сја ну и де фи ни са ти пре ма мо де лу 
сце на ри ја Ане Вје жбиц ке.

На кра ју, ви де ће мо у нај кра ћим цр та-
ма ка ко се из ра жа ва та ко де фи ни са на емо-
ци ја на ма те ри ја лу тек ста Ли тур ги је св. 
Јо ва на Зла то у стог, као и мо ли та ва из Мо-
ли тве ни ка (пре вод Све тог ар хи је реј ског 
си но да Срп ске пра во слав не цр кве, 2004. 
године), у ко јем су са др жа не сва ко днев не 
и дру ге нај че шће из го ва ра не мо ли тве.

2. Као што смо ви де ли, по сто је емо ци-
је слич не по ка ја њу, за ко је се мо же 

ко ри сти ти исти на зив, прем да су че шћи 

не ки дру ги (ка ја ње, гри жа са ве сти, већ 
по ме ну те кри ви ца и са мо љут ња и сл.). 
Раз ли ка се, ре кли смо, са др жи упра во у 
ду бо кој хри шћан ској уте ме ље но сти пој ма 
по ка ја ње ко јим се ов де ба ви мо. Та ко, на 
при мер, има мо по ка ја ње уби тач но и смр-
то но сно, без на де жно и са мо у би лач ко. 
Та кво је би ло по ка ја ње Ју де из дај ни ка. Ја 
са гре ших, ре че, што из да дох крв пра ву. И 
оти де те се обе си (Мат. 27, 5).

Ова кво по ка ја ње, ко је во ди оча ја-
њу и са мо у би ству, ни је хри шћан ско, 
бла го сло ве но по ка ја ње, не го са тан-
ска раз дра же ност про тив се бе, про-
тив све та и жи во та; са тан ско га ђе ње 
од се бе, од све та и жи во та

(Ве ли ми ро вић 2000: 308).
У са вре ме ној пси хо ло ги ји ово се на зи-

ва са мо мр жњом, ко ја
озна ча ва да је су бјект сво јим по ступ-
ком се бе до жи вео злим би ћем, а крај-
ња по сле ди ца тог ста ва је да он се би 
уки да пра во на жи вот и по чи ње с 
не ким об ли ком са мо у ни ште ња.

Док се су бјект ко ји се са мо мр зи, 
пот пу но по и сто ве тио са сво јим по-
ступ ком, да би, за тим, ре шио да се 
уни шти, су бјект ко ји осе ћа кри ви цу 
се дис тан ци ра од свог по ступ ка и 
по твр ђу је да је он не што дру го, а 
не оно што би се мо гло за кљу чи ти 
на осно ву по ступ ка. У том сми слу 
су бјект ко ји се ка је упра во по твр ђу је 
да је до бар, а не зао

(Ми ли во је вић 2004, 547).
Са мо у овом дру гом слу ча ју ра ди се о 

хри шћан ском по ка ја њу, ко је во ди ра до сти 
 и од луч ној про ме ни жи во та и се бе са мог 
у по зи тив ном сми слу.

Та ко ђе, ва жна ком по нен та хри шћан-
ског по ка ја ња је сте та да је оно упра вље но
пр вен стве но пре ма Бо гу, тј. ка је мо се пред 
Бо гом за све што смо са гре ши ли. Чак и 
оно што смо са гре ши ли у од но су пре ма 
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љу ди ма бри не нас пр вен стве но за то што 
је и то грех пре ма Бо гу. На ша са вест се 
упра вља не пре ма људ ским, не го пре ма 
Бо жи јим за ко ни ма. Кри ви ца и по ка ја ње 
ко је осе ћа мо пре ма љу ди ма, са мо су по-
дра жа ва ње истин ског, хри шћан ског по ка-
ја ња. Ево ка ко то об ја шња ва св. Те о фан 
За твор ник:

И на ше уоби ча је не „гри жње“ ду шев-
не, што смо се обру ка ли пред љу ди-
ма, опо на ша ју де ло ва ње истин ске 
са ве сти, па се чак мо же ре ћи да су и 
оне та ко ђе де ло са ве сти, али са ве сти 
из о па че не и у сво ме до сто јан ству 
са свим уни же не. За јед но са ду хом 
та ква са вест па ла је са не ка да јој свој-
стве не ви си не, из обла сти ду хов не, 
и, пав ши у ру ке и под власт го ле ду-
шев но-би о ло шке стра не чо ве ко вог 
би ћа, по че ла да слу жи ис кљу чи во 
зе маљ ским ци ље ви ма и по ста ла, 
та ко ре ћи, са вест осве то вље на (по-
све тов ња че на), ко ја ја че осе ћа увре-
ду на не се ну чо ве ку не го ли увре ду 
на не се ну Бо гу

(Те о фан За твор ник 2001, 118).
Већ из све га до са да ре че ног ви ди-

мо да је са др жај пој ма по ка ја ње мно го
ши ри од свих до са да по ме ну тих од ре ђе-
ња овог и ње му бли ских пој мо ва. Ево ка ко 
је он де фи ни сан у нео бја вље ном Срп ском 
пра во слав ном лек си ко ну ауто ра све ште ни-
ка Жар ка Га ври ло ви ћа:

Све та тај на ко ју је уста но вио Го спод 
Исус Хри стос (Јн. 20, 20–23), ко јом 
се чо век чи сти од гре хо ва учи ње них 
иза све те тај не кр ште ња… За оне 
ко ји гре ше по сле кр ште ња, по ка ја-
ње је дру го кр ште ње, од но сно, по ка-
ја ње је, пре све га, об но ва кр ште ња, 
чи ме се под вла чи ње го ва, из у зет на, 
со ти ро ло шка вред ност. Кр ште ње је 
са кра мен тал ни акт ко ји се не по на-
вља: јед ном из ве ден, овај чин чи сти 

од свих гре хо ва, пра ро ди тељ ског 
гре ха и лич них гре хо ва учи ње них 
до кр ште ња. Али, оно што чи ни мо-
рал но-пси хо ло шку су шти ну кр ште-
ња, ни је сва ка ко ње го ва ли тур гич ка 
фор му ла или ма те ри ја, већ по ка ја ње 
ко је пред ста вља сми сао сим бо ли ке 
овог чи на. Као и код оста лих све тих 
тај ни, та ко и код по ка ја ња тре ба 
раз ли ко ва ти: ис по ве да ње … гре хо-
ва (ко ји се сма тра ју као ма те ри ја 
по ка ја ња), ре чи ко је се из го ва ра ју 
при вр ше њу ове тај не и са му рад њу 
(рад ња ко ја се вр ши при из го ва ра-
њу ре чи раз ре шне фор му ле је сте 
по ла га ње ру ку на гла ву по кај ни ка 
и бла го слов у зна ку кр ста). По кај-
ник се, у све тој тај ни по ка ја ња, ба ви 
сво јом, мо рал ном лич но шћу, пред 
су дом је сво је са ве сти, па се ова 
тај на де фи ни ше и као „са мо суд на 
ми сао“ и бри га о се би, без бри ге о 
спољ ним ства ри ма. За то се од по-
кај ни ка, за при сту па ње овој све тој 
тај ни тра жи спо соб ност (по сти за-
ње ду хов не зре ло сти да мо же да раз-
ли ку је до бро од зла) и до стој ност 
(ко ја под ра зу ме ва осе ћа ње ка ја ња 
за учи ње не гре хе). Јер, по ка ја ње је 
и за вет са Бо гом да ће се во ди ти 
је дан но ви жи вот, што го во ри да 
по ка ја ње има обе леж је об на вља ња, 
пре о бра жа ја

(Га ври ло вић, 556–557).
Осим то га што је по ка ја ње чин, ко ји се 

нај пот пу ни је ис по ља ва при ли ком исто и-
ме не Све те Тај не, на ко јој чо век ис по ве да 
сво је гре хе Бо гу, пред све ште ни ком, то је 
и јед но стал но ста ње ду ше:

По ка ја ње ни је са мо је дан је ди ни ти 
чин, не го не пре ста но ста ње, на стро-
је ње ср ца и во ље ко је не пре кид но 
тре ба да би ва об на вља но – све до 
кра ја жи во та (Вер 1997, 125).
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Има ју ћи у ви ду ову ду го трај ност по-
ка ја ња, мо гли би смо да га на зо ве мо не 
емо ци јом, већ рас по ло же њем, бу ду ћи да се 
ова ко де фи ни ше осе ћа ње ко је ду го тра је 
(в. Ми ли во је вић 2004: 32). Иако овом 
ста њу, тј. рас по ло же њу те же сви чла но ви 
Цр кве, ње га су истин ски по сти за ли, мо-
же мо сло бод но ре ћи, је ди но Све ти те љи. 
Сав мој ду ги жи вот ни је био ни шта дру го 
до не пре кид но по ка ја ње због мо јих гре хо ва 

– го во рио је св. Ан то ни је Ве ли ки, за чет-
ник мо на штва (в. Ка ре лин 2001: 37), ко ји 
сва ка ко у свом мо на шком ве ку ре ал но 
ни је мо гао учи ни ти мно го гре хо ва, бар не 
она квих ка кве про се чан да на шњи чо век 
чи ни и због ко јих има по тре бу да се ка је. 
А св. Јо ван Крон штат ски, чу ве ни ру ски 
Све ти тељ дру ге по ло ви не де вет на е стог и 
по чет ка два де се тог ве ка, ка зао је:

О, ка ко сам ја гре шан и од вра тан, 
због гре хо ва мо јих, у очи ма Бо жи-
јим, код љу ди, па и се би са мо ме! Ко 
ми мо же би ти од врат ни ји од ме не 
са мо га? За и ста ни ко. У срав ње њу 
са мном, сви су пра вед ни ци
(Јо ван Крон штат ски 2001, 192–193).

У че му се кри је об ја шње ње овог па-
ра док са, да љу ди го то во са вр ше ног жи-
во та у мо рал ном сми слу сма тра ју се бе 
гре шни јим од свих? У чи ње ни ци да што 
је чи сти ја чо ве ко ва ду ша он тим ја сни је 
ви ди сво је гре хо ве (Ка ре лин 2001: 37).

По сто ји још је дан па ра докс ка да је у пи-
та њу осе ћа ње по ка ја ња. На и ме, иако оно 
под ра зу ме ва жа ље ње и ту гу због сво јих 
гре хо ва, оно ни је ни нај ма ње не при јат но 
осе ћа ње. На про тив, оно је при јат но, па 
чак и ра до сно.

Свест о сво јој гре шно сти, осе ћа ње ка-
ја ња је сте пред у слов да се осе ти по ка ја ње, 
али се оно мо же осе ти ти и као по ка ја ње 
за дру гог и уме сто дру гог, као и за цео свет 
уоп ште.

Са сво јим бли жњим тре ба да са па ти-
мо у све му, ри да ју ћи са њим, и да се 
по на ша мо као да смо у ње го вом те лу 
(Вер 1997, 60). Ни је дан чо век ни је 
остр во… Сто га, би ло ко ји чин, из вр-
шен од стра не би ло ко јег уда чо ве чан-
ства, не ми нов но по га ђа све оста ле 
удо ве. Прем да и ни смо, у стро гом 
сми слу кри ви за гре хо ве дру гих, ми 
смо, ипак, не ка ко увек укљу че ни

(Вер 1997, 70).
Кроз уста бра та стар ца Зо си ме, Мар-

ке ла, у де лу Бра ћа Ка ра ма зо ви, До сто јев-
ски то ка же на сле де ћи на чин: Сва ки (је) 
од нас сви ма крив … до и ста (је) сва ки 
чо век сви ма и за све крив (До сто јев ски 
2004: 299).

По сто је го вор ни чи но ви ко ји се од но се 
и на по ка ја ње у име свих и за све, ма да је, 
сва ка ко, у на шем ма те ри ја лу мно го ви ше 
оних ко ји се од но се на соп стве но, су бјек-
тив но по ка ја ње, на ро чи то у ма те ри ја лу 
из Мо ли тве ни ка.

По ка ја ње, осим што је уви ђа ње соп-
стве ног гре ха и ка ја ње због ње га, исто-
вре ме но је и ва пај, тра же ње од Бо га ле ка 
и ле ка ра, као и спрем ност, од луч ност и 
ре ше ност да се ви ше не чи ни оно што се 
чи ни ло и због че га се чо век ка је. Ов де се 
кри је обе леж је об на вља ња и пре о бра жа ја 
(в. на ве де ну де фи ни ци ју из Срп ског пра во-
слав ног лек си ко на) ко је по ка ја ње та ко ђе 
са др жи. Слич ну ком по нен ту са др жи и 
већ по ме ну та емо ци ја кри ви це, о ко јој 
Ми ли во је вић, упо ре ђу ју ћи је са емо ци јом 
сти да, ка же да је

стид по ве зан с по вла че њем, бе жа-
њем и бу ду ћим из бе га ва њем си ту-
а ци је, док је кри ви ца по ве за на с 
уче њем, про ме ном по на ша ња у са-
да шњо сти и бу дућ но сти, од но сно с 
из ви ње њем и по пра вља њем ште те

(Ми ли во је вић 2004: 523).
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Осе ћа ње кри ви це код не ке осо бе, 
да кле, под ра зу ме ва у тој осо би ре ше ност 
и зах тев да се у бу дућ но сти не по на ша на 
исти на чин (в. Ми ли во је вић 2004: 540).

На осно ву све га ре че ног, ла ко је за кљу-
чи ти да је по ка ја ње, у ства ри, ком плекс 
ви ше раз ли чи тих емо ци ја. Пре ма ре чи ма 
св. Те о фа на За твор ни ка:

У по кај ни ку се та ко сме њу ју час 
страх, час ти ха на да, час бол, час 
ти ха уте ха, час стра хо те го то во 
пра вог оча ја ња, час ве ја ње ра до сти 
ми ло ср ђа Бо жи јег

(Те о фан За твор ник 2001: 68).

Та ко ђе, по ка ја ње под ра зу ме ва ви ше 
рад њи и ста ња:

• са гле да ти грех,
• опла ка ти га,
• жа ли ти због учи ње ног,
• мо ли ти: опро сти, не по ме ни!
• омр зну ти, пре зре ти грех
• обе ћа ти да то не ћеш ви ше чи ни ти,
• мо ли тва: по мо зи.

(Ста рац Самп сон 1998: 140).

3. Има ју ћи у ви ду по де лу Апре сја на на  
при мар не емо ци је (нпр. страх, 

зло ба, за до вољ ство, ра дост), ко је су би-
о ло шки усло вље не и се кун дар не или  
по кул ту ре не (нпр. на да, гнев, оча ја ње) 
ко је се при пи су ју са мо чо ве ку, јер су мо ти-
ви са не ин те лек ту ал ном оце ном си ту а ци је 
као же ље не или не же ље не (в. Апре сян 
1995: 370), по ка ја ње сва ка ко мо же мо свр-
ста ти у ове дру ге.

Та ко ђе, ова емо ци ја спа да у ма ње спон-
та не, јер у њој пре о вла да ва ин те лек ту ал на 
оце на, за раз ли ку од спон та ни јих емо ци ја 
(страх, па ни ка, не спо кој ство…), у ко ји ма пре-
о вла да ва осе ћа ње (в. Апре сян 1995: 370).

4. На осно ву све га што смо ре кли о 
по ка ја њу као емо ци ји, раз два ја ју-

ћи је од по ка ја ња као чи на Све те Тај не, 
по ку ша ће мо да да мо сце на рио хри шћан-
ског кон цеп та емо ци је по ка ја ња, при ме-
њу ју ћи мо дел сце на ри ја Ане Вје жбиц ке 
(в. Ве жбиц кая 1999: 503–525)2). У сце на рио 
укљу чу је мо сле де ће ком по нен те:

• по ка ја ње, бу ду ћи Све та Тај на, ра ђа 
се на те ре ну нат при род ног Бо жи јег 
от кро ве ња и пред ста вља дар Све тог 
Ду ха,

• свој осло нац има у ве ри,
• под ра зу ме ва чо ве ко во осе ћа ње кри-

ви це у од но су пре ма Бо гу,
• под ра зу ме ва спо соб ност раз ли ко ва-

ња до бра од зла пре ма хри шћан ском 
за ко ну и уче њу,

• осе ћа ње кри ви це у чо ве ку ра ђа ту гу 
због учи ње ног гре ха и пре сту па ња 
Бо жи јег за ко на, као и страх од ка зне 
Бо жи је,

• чо век тра жи и ве ру је да ће до би ти 
опро штај од Бо га,

• чо век је спре ман и обе ћа ва да убу-
ду ће не ће чи ни ти исто, већ да ће се 
по пра ви ти, пре о бра зи ти и из ме ни-
ти свој жи вот,

• да би ус пео да се про ме ни, он тра жи 
по моћ од Бо га,

• спрем ност и од луч ност да се про ме-
ни, као и ве ра и на да у опро штај од 
Бо га, у чо ве ку ра ђа ју ра дост,

• по сто ји те жња да по ка ја ње по ста не 
трај но, стал но осе ћа ње, тј. рас по ло-
же ње,

• по ка ја ње је осе ћа ње кри ви це не са мо 
због свог гре ха, не го и због гре ха 
дру гих,

• про тив но хри шћан ском по ка ја њу је 
не вер је у ми лост Бо жи ју, тј. оча ја ње, 
ко је до во ди до са мо мр жње.

2) В. и Трнавац 2001, 74–75.
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На осно ву ових ком по нен ти, пред ла-
же мо сле де ћи сце на рио:

Хри шћан ско по ка ја ње
(а) Х је схва тио да је не што по гре-
шио,
(б) јер је по чео да раз ли ку је до бро 
од зла на хри шћан ски на чин, па 
ми сли:

(в) „Крив сам пред Бо гом
(г) страх ме је ка зне Бо жи је
(д) и ту гу јем због учи ње ног
(ђ) али же лим да ви ше то не 
чи ним,
(е) же лим да бу дем дру га чи ји, 
бо љи“.

(ж) Х од лу чу је да ви ше то не чи ни,
(з) као ни дру ге ло ше ства ри,
(и) Х мр зи грех
(ј) и искре но же ли да про ме ни се бе 
и свој жи вот.
(к) Х не мо же да се про ме ни без Бо-
жи је по мо ћи,
(л) За то се мо ли Бо гу да му по мог не 
да ви ше не чи ни грех и да се про-
ме ни.
(љ) Х ве ру је да ће му Бог по мо ћи
(м) и опро сти ти му оно што је по-
гре шио,
(н) па је због то га ра до стан.
(њ) Х же ли да стал но пре би ва у овој 
ра до сти,
(о) и Бог му у то ме по ма же,
(п) Ка да Х ни је крив због свог учи-
ње ног гре ха,
(р) он се ка је због ту ђих гре хо ва,
(с) ко ји су и ње го ви,
(т) јер су у Цр кви сви јед но.
(ћ) Што Х по ста је бо љи,
(у) то ви ше ви ди сво јих гре хо ва
(ф) и стал но је у по кај нич ком рас-
по ло же њу.

Има ју ћи у ви ду ова кво од ре ђе ње емо-
ци је хри шћан ског по ка ја ња, ви де ће мо 
ко јим сред стви ма се оно из ра жа ва на 

на шем ма те ри ја лу. По че ће мо од не вер-
бал них еле ме на та из ра жа ва ња ове емо-
ци је, а за тим ће мо по ка за ти и не ке од 
вер бал них, за др жа ва ју ћи се нај ви ше на 
лек сич ко-се ман тич ком и син так сич ком 
по љу де скрип ци је.

5. Не вер бал ни еле мен ти из ра жа ва ња 
емо ци је по ка ја ња

По ред основ ног мо ли тве ног по ло жа ја 
– ста ја ња, као и се де ња за вре ме про по-
ве ди и чи та ња де ло ва из апо стол ских 
По сла ни ца, чо век док се мо ли, би ло код 
ку ће, би ло на за јед нич ком бо го слу же њу 

– ли тур ги ји, упо тре бља ва и не ке ге сто ве 
и по кре те гла ве и те ла, ко ји ма се из ра-
жа ва и емо ци ја по ка ја ња. Ме ђу њи ма, 
на из ра зи ти је се ова емо ци ја из ра жа ва 
по кла ња њем и кле ча њем. По сто је зем ни 
по кло ни (ве ли ке ме та ни је), при ко ји ма 
чо век са ги ба це ло те ло и че лом до ди ру је 
зе мљу, као и ма ли по кло ни (ма ле ме та ни-
је), тј. пре ви ја ње те ла у стру ку и са ви ја ње 
гла ве до по ја са, евен ту ал но уз до ди ри ва-
ње зе мље де сном ру ком. На Ли тур ги ји 
св. Јо ва на Зла то у стог вр ше се са мо ма ле 
ме та ни је, док је кућ на мо ли тва отво ре-
на и за вр ше ње ве ли ких ме та ни ја. У ко-
му ни ка ци ји у ол та ру у то ку ли тур ги је, 
при ли ком обра ћа ња ђа ко на/све ште ни ка 
Бо гу, ма ли по кло ни су че сто про пра ће-
ни ис ка зом Бо же, ми ло стив бу ди ме ни 
гре шно ме и та да су то увек три уза стоп-
на ма ла по кло на ко ја вр ше ђа кон (и)ли 
све ште ник. Вер ни ци, пак, у од ре ђе ним 
мо мен ти ма на ли тур ги ји мо гу да чи не 
и са мо по је дан по клон или ви ше њих. 
Упра во у за ви сно сти од по кај нич ких емо-
ци ја, чо век ће има ти по тре бу за ви ше или 
ма ње по кло на. Док на ли тур ги ји по сто је 
пра ви ла ка да се пра ве по кло ни (од ко јих 
је мо гу ће и од сту пи ти), у кућ ној мо ли-
тви ни је од ре ђе но кад ће се, да ли ће се 
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и у ко јој ме ри по кло ни чи ни ти. Че сто су 
ре чи кла њам се, по кла њам се или ис ка-
зи по пут: па да ју ћи пред То бом, ва пи јем 
ти и сл. – про пра ће ни по кло ном, ма да у 
овом слу ча ју обич но осе ћа ње по ка ја ња у 
чо ве ку ни је пр вен стве но, не го осе ћа ње 
по што ва ња оно га ко ме се кла ња мо (Бо гу, 
Бо го ро ди ци, Све ти те љи ма, кр сту – у за-
ви сно сти од кон тек ста).

Бу ду ћи да је по ка ја ње трај но осе ћа ње 
(пре ци зни је: код вер ни ка по сто ји труд 
и те жња да по ста не трај но), тј. рас по ло-
же ње, ње го во из ра жа ва ње је при сут но и
у дру гим ге сто ви ма и по кре ти ма, код 
ко јих је пр вен стве но зна че ње не што дру го. 
То је слу чај са осе њи ва њем кр сним зна ком 
ко је пред ста вља из ра жа ва ње ве ре Цр кве у
спа си тељ ну си лу Кр ста Хри сто во га (Шме-
ман, 1992: 119), али пред ста вља и по зи ва ње 
Бо га на опро штај гре хо ва, као и при зи ва-
ње Бо жи је по мо ћи да се ти гре си ви ше 
не чи не. Та ко ђе, све ште ни ко ве рад ње су 
про пра ће не ис ка зи ма по ка ја ња. Та ко, на 
ли тур ги ји, док хор/на род пе ва Хе ру вим-
ску пе сму, све ште ник/ђа кон ка ди Ча сне 
да ро ве (ко ји се ка сни је пре тва ра ју у Те ло 
и Крв Хри сто ву), и док то чи ни, из го ва ра 
у се би: Бо же, ми ло стив бу ди ме ни гре шно-
ме. Иако је ка ђе ње из раз по што ва ња оно га 
што се ка ди (или оно га ко се ка ди), за 
са мог све ште ни ка/ђа ко на оно мо же би ти 
и из раз по ка ја ња.

На ро чи то се по ка ја ње из ра жа ва при-
 кла ња њем гла ве. Оно се вр ши не ко ли ко 
пу та за вре ме ли тур ги је: на кон во згла-
са све ште ни ка/ђа ко на у ко јем он на ову 
рад њу по зи ва (Гла ве сво је Го спо ду при кло-
ни те), за тим ка да све ште ник/ђа кон ка ди 
чо ве ка, као и за вре ме по себ но уз ви ше них 
тре ну та ка на ли тур ги ји, као што су чи-
та ње Је ван ђе ља, Ве ли ки вход итд. Осим 
по кај нич ког, има и зна че ње по бо жног и 
скру ше ног пре да ва ња Бо гу и све му што 
од Бо га до ла зи, као и спрем но сти да се 

це лим би ћем уче ству је у оно ме што се, у 
том тре нут ку при кла ња ња гла ве, до га ђа 
или го во ри на Ли тур ги ји. Ка рак те ри стич-
на по кај нич ка по за је при кло ње на гла ва 
и пре кр ште не ру ке на гру ди ма.

Је дан од нај и зра зи ти јих об ли ка из-
ра жа ва ња емо ци је по ка ја ња је плач.
На во ди мо део де фи ни ци је пла ча из по ме-
ну тог нео бја вље ног Срп ског пра во слав ног 
лек си ко на:

Емо ци ја по кај нич ке ту ге то ли ко је 
сна жна да се нео до љи во мо ра из ра-
зи ти пла ка њем. У ре ли ги о зно-мо рал-
ном по гле ду, за раз ли ку од обич ног 
људ ског пла ча, „плач по Бо гу“… је сте 
ту го ва ње ду ше и та кво рас по ло же ње 
бол ног ср ца, у ко ме ср це тра жи оно 
за чи ме жу ди, па не на ла зе ћи то што 
тра жи, гор ко пла че. Као из раз по кај-
нич ког до жи вља ја и ви дљи ва по твр-
да ка ја ња, плач до би ја со ти ро ло шки 

… и са кра мен тал ни зна чај. Дру гим 
ре чи ма, у ме ди ти ра њу смр ти, чо ве ка 
мо же об у зе ти осе ћа ње не у мит но сти 
су да над сво јим гре хом и он за по чи-
ње плач од стра ха и ту ге. Ме ђу тим, 
са да на ста је је дан сло жен ми стич ко-
пси хо ло шки про цес, ко јим се плач 
за ме њу је по уз да њем у Бо га, а он да и 
ра до шћу од љу ба ви, да би, на кра ју, 
плач био од чи сте љу ба ви и ра до сти. 
О то ме св. Јо ван Ле ствич ник (6. век) 
ка же: „Су зе на ста ле при по ми сли 
на смрт ра ђа ју страх. Ка да тај страх 
ро ди по уз да ње, за бли ста ра дост. А 
ка да ра дост, ко ја не пре ста је до ђе до 
вр хун ца, та да из ник не цвет све те 
љу ба ви“

(Га ври ло вић, 549).
Тре ба зна ти да се у пра во слав ном пре-

да њу пра ви раз ли ка из ме ђу вр ста су за. 
Ни су све су зе су зе по ка ја ња, оне ко је од 
су за ту ге пре ла зе у су зе ра до сти, као што 
је опи са но у на ве де ној де фи ни ци ји. За 
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раз ли ку од ова квог „пла ча по Бо гу“, тј. 
„ду хов них су за“, ко је су дар Ду ха Све то га, 
по сто је и су зе љут ње и фру стра ци је, су зе 
ко је се ли ју у са мо са жа ље њу, емо тив не и 
сен ти мен тал не су зе (Вер 1997, 112). У све-
то о тач кој ли те ра ту ри по све ће но је до ста 
про сто ра по кај ном пла чу за вре ме мо ли-
тве. Пре по ру чу је се, ка да се он по ја ви код 
чо ве ка ко ји се мо ли, да овај пре ста не са 
да љим чи та њем мо ли та ва и да се за др жи 
на ре чи ма ко је су у ње му иза зва ле су зе, 
ка ко би пла као, тј. ка јао се што ду же. Та-
ко ђе, уко ли ко се по ја ви плач ко ји ни је 
по кај ни, и та кав плач мо же се „ис ко ри-
сти ти“, та ко што ће се мо ли тве ним раз-
ми шља њем „пре тво ри ти“ из пла ча са мо-
са жа ље ња или не ког дру гог – у „плач по 
Бо гу“, тј. по кај ни плач.

По не кад се плач сма тра усло вом усе-
ља ва ња Ду ха Све то га у чо ве ка, усло вом 
при бли жа ва ња Бо гу:

Омо чи сво је обра зе пла чем сво јих 
очи ју да би на те би по чи нуо Све ти 
Дух, омив ши те од сквер ни тво је 
зло бе. Уми ло сти ви Го спо да сво га 
су за ма, да би ти при шао

(св. Исак Си рин; цит. пре ма:
Ле вит ски 1995: 411).

Ова кве су зе има ју уло гу очи шће ња 
ду ше и сма тра ју се то ли ко ва жним да 
је че ста и мо ли тва Бо гу да чо ве ку по да-
ри су зе, тра же ње су за од Бо га. У на шем 
ма те ри ја лу има мо, на при мер, ова кве 
ис ка зе:

Хри сте, дај ми су зе ко је чи сте пр љав-
шти ну ср ца мо га.

Пре чи ста, дај ми че сто бу ји цу 
су за ко ја очи шћа ва пр љав шти ну 
ду ше мо је.

Ису се, да ва о че мо ли те љи ма, дај 
ми плач за гре хе мо је.

Го спо де, дај ми су зе и се ћа ње на 
смрт и уми ле ње.

До пу сти (ми Спа си те љу) да Тво је 
но ге и др жим, и це ли вам, и да их бу-
ји ца ма су за, као ску по це ним ми ром, 
сме ло по ма жем.

Умиј ме су за ма мо јим, очи сти ме 
њи ма, Хри сте.

Дај ми су зе по ка ја ња и ис по ве сти, 
да бих Те пе вао и сла вио у све да не 
жи во та сво га.

Очи сти је (мо ју ду шу) бу ји цом 
су за мо јих чи не ћи да их из о бил но 
про ли вам.

Ме ђу тим, емо ци ју по ка ја ња ни ка ко 
не сме мо нео дво ји во ве за ти за плач. Су за 
мо же и да бу де и да не бу де: нај ва жни је је 
ту го ва ти пред Бо гом због сво је не чи сто те 
(Те о фан За твор ник 2001: 261).

Не вер бал ни еле мен ти из ра жа ва ња емо-
ци је по ка ја ња у до број ме ри су не до ступ-
ни ис тра жи ва њу, на ро чи то код мо ли та ва 
ко је се оба вља ју у са мо ћи. Мо гу сва ка ко 
би ти ве о ма ра зно вр сни, јер на њих ути чу 
и ка рак тер не осо би не оно га ко се мо ли, 
тре нут на де ша ва ња у ње го вом жи во ту, 

„те жи на“ гре ха за ко ји се ка је, ма ња или 
ве ћа „спо соб ност“ уви ђа ња гре ха, сло бо-
да у мо ли тви Бо гу и сл. Сто га се они не 
ис цр пљу ју овим ко је смо на ве ли.

6. Вер бал ни еле мен ти из ра жа ва ња 
емо ци је по ка ја ња

Вер бал не еле мен те ко ји ма се из ра жа ва 
емо ци ја по ка ја ња по де ли ће мо на оне ко ји-
ма се кон ста ту је гре шност (из ра жа ва ње 
емо ци о нал ног ста ња, тј. ис по ве да ње) и 
оне ко ји ма се тра жи опро штај (емо ци о-
нал ни од нос го вор ни ка пре ма ствар но сти, 
тј. сво ме гре ху и Бо гу)3). И јед ни и дру ги 

3) Подела је направљена на основу констатације да у научној дискусији постоји проблем 
поделе посебног комуникативног типа исказа, предназначених за изражавање
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под ра зу ме ва ју по сто ја ње по ка ја ња у оном 
ви ду ка ко смо га опи са ли пре ма мо де лу 
сце на ри ја Ане Вје жбиц ке. При то ме мо ли-
тву по сма тра мо као ко му ни ка ци ју из ме ђу 
по је дин ца и Бо га (Бо го ро ди це, не ко га од 
Све тих). У ли тур ги ји, као спе ци фич ном 
го вор ном до га ђа ју, по ред ова кве ко му ни-
ка ци је (све ште ник – Бог, сва ко од при сут-
них вер ни ка – Бог), оства ру је се и ко му-
ни ка ци ја из ме ђу све ште ни ка и ђа ко на и 
из ме ђу све ште ни ка/ђа ко на и на ро да.

7. Из ра жа ва ње емо ци о нал ног
ста ња

Сва ка ко да се емо ци ја по ка ја ња нај ви ше 
од ра жа ва у упо тре бље ној лек си ци.

У ма те ри ја лу на ла зи мо 79 име ни ца ко-
ји ма адре сант кон ста ту је не ки грех или 
сла бост због ко је има по тре бу за по ка ја-
њем и због ко је осе ћа по ка ја ње.

Не ки ма од њих се име ну је грех или 
сла бост: не чи сто та, не моћ, бе за ко ње, грех, 
гре шност, са гре ше ње, по гре шка, кри ви ца, 
ле њост, пр љав шти на, страст, не уз др-
жљи вост, мр зо во ља, за бо рав ност, не ра-
зум ност, не рад, по хо та, пре ступ, страх, 
jaд, па као, про паст, тру леж, по рок, не-
про ми шље ност, раз врат, бе стид ност, 
бла то, дуг, ду го ва ње, не зна ње.

Не ки ма адре сант име ну је сам се бе као: 
не вер ни ка, гре шни ка, јад ни ка, ро ба (по-
ни же ног, ро ба жи теј ских сла сти), слу гу 
(гре шног, не до стој ног), пре ступ ни ка, као 
ни шта ви ло и ста ни ште (гре ха). У ли-
тур гиј ском дис кур су, уме сто за ме ни це 
ја, адре сант (све ште ник) име ну је се бе 
син таг мом не до стој ност мо ја (у ис ка зу: 

По ме ни, Го спо де, и мо ју не до стој ност, и 
опро сти ми …)

Та ко ђе, у мо ли тве ном дис кур су, адре-
сант уз по моћ сле де ћих име ни ца при ме-
ћу је код се бе: жа лост; зло; бол; ра не; мо-
дри це; на си ље (смрт ног те ла); (блуд но)
дра же ње; (су јет не, рђа ве, хул не) по ми сли;
не мир (стра сти, ис ку ше ња; ду шев ни); бу ру
(преступa, ту ге); на ва лу (стра сти); (те ле-
сне) прох те ве; по нор (гре хов ни); (ноћ но)
сла до стра шће; на ср та је (стра сти), ве шта-
ство (гре ха); тр ње (стра сти, са гре ше ња);
умо ва ње (ве шта ствено, зем но); глиб
 (сла сти); бре ме (гре хо ва); те рет  (са гре-
ше ња); роп ство (по ми сли); (злу) са вест.

Кон ста ту је да ње го во те ло плам ти ја-
ро шћу и бе сни стра сти ма и да се на ла зи 
у (гре хов ном, мрач ном) сну.

Упо ре ђу је се бе са ско том, као и по кај-
ни ци ма из Је ван ђе ља (блуд ни ца4), ца ри-
ник5), раз бој ник6), блуд ни син7)).

У функ ци ји ис ка зи ва ња емо ци је по ка ја-
ња кон ста то ва њем гре ха у ли тур гиј ско-мо-
ли тве ном дис кур су број ни су и при де ви.

Онај ко ји се мо ли је: гре шан, лењ, ле њив,
 не чист, ја дан, по ти штен, све ја дан, не по-
тре бан, бе дан, наг (без ика квог до бро чин-
ства), не до сто јан, тру ле жан, убог, блуд ни, 
оста рео (кроз … са гре ше ња), ку ка ван, не-
ва љао, та ман, оча јан, раз вра тан.

Ње го ва уста (усне) ко је из го ва ра ју 
(или, на ли тур ги ји, узи ма ју св. При че шће) 
су та ко ђе не до стој на, не чи ста, пр ља ва, 
зем на, од врат на.

По ми сли су не чи сте, су јет не, рђа ве, 
стра шне, хул не, стра сне.

Јад но му је те ло, ду ша и ср це, стра сан 
жи вот и сла сти, а рђа ве же ље, на ви ке и 

емоционалног стања или емоционалног односа говорника према стварности
(в. Маслова 2004: 102).

4) Лука 7, 37–50.
5) Лука 18, 10–15.
6) Лука 23, 40–44.
7) Лука 15, 11–32.
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де ла. На ви ке и де ла су и зла, као што је 
зла са вест, мр зо во ља и де ла ње. Де ла су 
му и не при стој на и ду ше губ на, ру ка му 
је бед на и сла ба.

Те ле сне су му стра сти, же ље и прох те-
ви, бо лу је од те ле сне не чи сто те, пат њи
 и ра зно вр сних сла бо сти; из го ва ра ру жне 
ре чи и све сном ле њо шћу по стао је роб жи-
теј ских сла сти. На па ди дав на шњих стра-
сти пу не мно гим стра хом ду шу ње го ву.

Ње го ва са гре ше ња (гре си) су (мно-
го)број на, без број на и мно га и те шко
 му је то бре ме гре хо ва. До сто јан је сва ке 
осу де и му ке и ни је за слу жан да „Го спод 
уђе под кров до ма ду ше“ ње го ве (тј. да се 
при че сти Св. Тај на ма).

Ду ша му је сре бро љу би ва, ку кав на, мно-
го гре шна, не ра зум на, гу ба ва, стра сна и 
ни штав на, док је дом ду ше пуст и раз ва-
љен, зе ни це ду ше там не и он че сто осе ћа 
ду шев ни не мир и пат ње, пре би ва ју ћи у 
те шком сну ле њо сти.

Укуп но смо у на шем кор пу су про на-
шли 60 ова квих при де ва.

Од гла гол ских об ли ка, за кон ста та ци ју 
гре ха ка рак те ри стич ни су:

• трп ни гла гол ски при дев: ли шен (сва-
ког до брог де ла), све зан (око ви ма 
гре ха), умрт вљен (стра сти ма, гре-
си ма), умрт вље на (гре си ма ду ша), 
осле пље на (ду ша), из ра на вље но 
(те ло гре си ма), по мра че ни (ја; ум; 
ра зум; чув ства стра сти ма), рас па ље-
ни (прох те ви те ле сни), оскр на вље на 
(ду ша, те ло), рас па ље не (стре ле лу-
ка во га), по ни жен (роб), за гли бљен 
(у гли бу сла сти), раз ле њен, ра њен, 
скру шен;

• аорист:
У бе за ко њи ма се за чех и у гре си ма 
ро ди ме ма ти мо ја …

Ни ка кво до бро не учи них пред 
То бом …

Опро сти ми гре хе ко је учи них …
Што са гре ших овог да на … опро-

сти ми …
Опро сти нам са гре ше ња на ша 

ко ја учи ни смо …
Опро сти мо ја са гре ше ња ко ји ма 

Ти згре ших …
Удо стој ме да Те са да за во лим као 

што не ка да за во лех са ми грех, и да 
… слу жим Те би … као што ра ни је 
слу жих … са та ни …

Опро сти ми све чи ме Те увре дих… 
и ако што са гре ших … за шти ти ме 

… и са чу вај…
Ду ша (се) мо ја ис пу ни му ке, и 

жи вот ми се па клу при бли жи…
Мо је ср це … по мра чи рђа ва же ља 

…
Ни шта до бро не учи них пред 

То бом …
Све га се бе учи них не по треб ним 

и све сном ле но шћу по ста дох роб 
жи теј ских сла сти …

Раз гње вих Тво ју до бро ту пре сту-
пив ши Тво је за по ве сти …

Сва (се ду ша мо ја) огу ба и це ло 
те ло по кри ра на …

Са гре ших већ ма од блуд ни це …
Опет се … спо та кох умом, и … 

опет ме за ро би кнез та ме …
Ако се име ном Тво јим клех, или 

га по ху лих у ми сли сво јој, или ко га
уко рих, или ко га окле ве тах гне-
вом сво јим, или ожа ло стих, или
се ра ди че га раз љу тих, или сла гах,
или не згод но спах, или си ро мах 
до ђе к ме ни и ја га не по гле дах, или
бра та сво га ожа ло стих, или се сва-
дих, или ко га осу дих, или се на дух,
или се по гор дих, или се раз гне вих,
или док ста јах на мо ли тви ум се 
мој ко сну зла ово га све та, или на
раз врат по ми слих, или се пре је дох,
или се опих, или се лу до сме јах, или 

18 Bajic.indd   25418 Bajic.indd   254 3.11.2005   23:02:183.11.2005   23:02:18



E М О Ц И Ј А  П О  К А  Ј А  Њ А  У  Л И  Т У Р  Г И Ј  С КО - М О  Л И  Т В Е  Н О М  Д И С  К У Р  С У

255

 2005

зло по ми слих, или ви дев ши ту ђу
 ле по ту бих њом ра њен у ср цу, или 
го во рих што не тре ба, или се на сме-
јах гре ху бра та сво га, – мо ји су гре си 
без број ни, или бе јах лењ за мо ли-
тву, или што дру го рђа во учи них, не 
се ћам се; но све то и ви ше од то га 
учи них.

У овом по след њем при ме ру, ви ди-
мо мно штво функ ци о нал но па ра лел них 
син так сич ких је ди ни ца (гла гол ских син-
таг ми и це лих ис ка за) у јед ној ду гач кој 
сло же ној ре че ни ци. Ово је та ко ђе по год-
но син так сич ко сред ство за ис по ве да ње 
гре хо ва. На при мер, у сле де ћој ре че ни ци 
има мо ко ри шће ње име ни ца и име нич ких 
син таг ми у на бра ја њу:

Ода гнај од ме не … мр зо во љу, за бо-
рав ност, не ра зум ност, не рад и све 
не чи сте, рђа ве и хул не по ми сли из 
јад ног ср ца мог и из по мра че ног ума 
мог, и уга си пла мен стра сти мо јих, 
јер сам убог и ја дан …

Услед при су ства мно штва сло же них ре-
че ни ца, че сто је и ко ри шће ње гла гол ских 
при ло га, са да шњег и про шлог:

Ва ља ју ћи се у гре хов ном по но ру, 
при зи вам не ис пи тљи ви по нор ми-
ло ср ђа Тво га …

Уз не ми ру ју ме на па ди стра сти, пу-
не ћи мно гим стра хом ду шу мо ју …

Раз гње вих Тво ју до бро ту пре сту-
пив ши Тво је за по ве сти и не по слу-
шав ши Тво је на ред бе.

Ми гре шни ци, не ма ју ћи ни ка квог 
оправ да ња, Те би као Вла да ру при но-
си мо … мо ли тву …

Ја (сам) не до сто јан не ба и зе мље, 
па и овог при вре ме ног жи во та, 
це лог се бе пот чи нив ши гре ху и 
сла сти ма за ро бив ши, и Твој осквр-
нив ши лик …

Те би при ла зим при кло нив ши 
гла ву сво ју, и мо лим Ти се …

Крив сам, и суд се би је дем и 
пи јем, не раз ли ку ју ћи Те ла и Кр ви 
Те бе Хри ста и Бо га мо га.

Ви дев ши ту ђу ле по ту бих њом 
ра њен у ср цу …

При сту па ју ћи Ти са да ду шом 
скру ше ном, знам, Спа си те љу, да Ти 
ни ко не са гре ши као ја.

Опет се јад ник спо та кох умом, 
и по рђа вој на ви ци слу же ћи гре ху 
опет ме за ро би кнез та ме.

Бо јим се и дрх ћем, да не бих 
не ка ко, сваг да се ис по ве да ју ћи и 
обе ћа ва ју ћи да од сту пим од за ла, 
сва ки час гре шио, и не упу тив ши 
мо ли тву сво ју Те би Бо гу мо ме, под-
ста као и ду го тр пе љи вост Тво ју на 
не го до ва ње.

Устав ши од сна, по ноћ ну пе сму 
при но сим Ти, Спа си те љу, и па да ју ћи 
пред То бом ва пи јем Ти …

Ови по след њи гла гол ски об ли ци че сти 
су у па ра фра зи ра њу и пре при ча ва њу 
је ван ђел ских до га ђа ја у ко ји ма су опи са-
ни ра зни при ме ри по ка ја ња, са ко ји ма се
адре сант по ре ди. Ово ујед но на во ди мо и 
као по след ње, дис курс но сред ство ис ка зи-
 ва ња, тј. ис по ве да ња (кон ста та ци је) гре-
хо ва. Нај по зна ти ји при ме ри по кај ни ка из
Је ван ђе ља су же на гре шни ца (блуд ни ца), 
по ка ја ни раз бој ник, ца ри ник и блуд ни 
син, али се адре сант по ре ди и уоп ште са 
ца ри ни ци ма, гре шни ци ма и не вер ни ци-
ма, ко ји су би ли удо сто је ни Хри сто вог 
при су ства, иако не до стој ни.

Та ко, на при мер, има мо ова кво ис по-
ве да ње:

Са гре ших већ ма од блуд ни це, ко ја 
са знав ши где се на ла зиш и ку пив ши 
ми ро, до ђе да сме ло по ма же Тво је 
но ге, Бо га мог, Го спо да ра и Хри ста 
мог …

Као раз бој ник ис по ве дам Те …
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Ни си од гур нуо слич ну ме ни блуд-
ни цу и гре шни цу ко ја је до шла и до-
та кла се Те бе …

Има ју ћи бо гат ство ми ло ср ђа, 
Ису се, при звао си ца ри ни ке и гре-
шни ке и не вер ни ке. Не пре зри са да 
ни ме не ко ји сам сли чан њи ма …

8. Емо ци о нал ни од нос го вор ни ка 
пре ма ствар но сти

Осим што кон ста ту је свој грех (по сто ја ње 
гре ха и уоп ште схва та ње сво је гре шне при-
ро де чак и кад не по сто ји ви дљи ви грех 

– је сте чи ње ни ца, ствар ност) са же љом да 
га ви ше не чи ни, адре сант се обра ћа Бо гу 
(ре ђе Бо го ро ди ци или не ко ме од Све тих) 
за опро штај и по моћ. За ни мљи во је да он 
тра жи опро штај чак и кад ни је си гу ран да 
је згре шио (Са гре ших ли умом или ми шљу, 
реч ју или де лом, опро сти ми), те да по-
сто је, већ смо ви де ли, ка ко вољ ни, та ко 
и не вољ ни гре си, ка ко хо ти мич ни, та ко 
и не хо тич ни, ка ко зна ни, та ко и не зна-
ни. При род но је да у на шем ма те ри ја лу, 
ко ји је ли тур гиј ско-мо ли тве ни, има мно го 
ви ше ис ка за у ко ји ма се тра жи опро штај 
не го оних ко ји ма се грех кон ста ту је, на ро-
чи то и због то га што се грех, као што смо 
ви де ли, у сва ком слу ча ју под ра зу ме ва.

Од лек сич ких сред ста ва ко ја се ко ри-
сте за тра же ње опро шта ја из два ја мо на 
пр вом ме сту гла го ле, и то у им пе ра тив ном
 об ли ку, у ди рек тив ним го вор ним чи но ви-
ма. У ма те ри ја лу смо про на шли 94 гла го ла 
у овом гла гол ском об ли ку. Не ки од њих се 
по ми њу ви ше, а не ки ма ње пу та (у да љем 
тек сту смо их по ре да ли по фре квент но-
сти, на во де ћи у за гра ди ко ли ко пу та се 
по на вља ју у ис пи ти ва ном ма те ри ја лу). 
Адре сант се мо ли Бо гу да по ми лу је (44 
пу та), (по)да (уте ху, опро штај …) (34), 
очи сти (33), опро сти (24), удо сто ји (20), 
спа си (18), при ми (мо ље ња, по ка ја ње…) 

(18), из ба ви (14), про све ти (13), (са)чу ва (8), 
осве ти (тј. осве шта) (6), отво ри (не до стој-
на уста; до бро ту; ср це … јад но) (6), усли-
ши (6), са чу ва (6), от пу сти (6), ис це ли (5), 
об но ви (5), по диг не (па лог, блуд ног…) (5), 
по гле да (5), учи ни (4), укло ни (бе за ко ња) 
(3 + укло ни мо се од су јет ног све та), по се-
ти (не мо ћи; бол ну ду шу; нас бла го шћу) 
(3), упу ти (на ста зу по ка ја ња; на до бра 
де ла…) (3), са зда (ср це чи сто) (3), спа ли (3), 
да ру је (3), осло бо ди (3), по ка же (чу до чо ве-
ко љу бља; ста ни штем Ду ха; Бо го ро ди ци: 
вич ним вр ши о цем за по ве сти Ње го вих …) 
(3), уса ди (3), се сми лу је (3), за шти ти (3), 
уга си (3), упра ви (жи вот; упра ви мо ум; да 
упра ви Го спод ко ра ке Тво је) (3), од вра ти 
(ли це од гре хо ва) (2), на у чи (2), уда љи (од 
сва ке му ке; од стра сти) (2), оза ри (2), при-
не се (2), ожи ви (2), уми ри (те ло на ше; ју, 
пре не по роч на Дје во) (2), за кло ни (2), укра-
си (2), уми је (су за ма) (2), ис пра ви (пут; 
ра су ђи ва ња) (2), от ме (из про тив нич ке 
ру ке; из че љу сти па губ не зми је) (2), из ли је 
(чо ве ко љу бље; ми лост) (2), бла го во ли (ући 
у дом мо је … ду ше; да нео су ђе но при мим) 
(2), оспо со би (нас … да … са чи стим све до-
чан ством са ве сти … при зи ва мо Те бе; нас 

… да ти за гре хе сво је и не зна ња на род на … 
при но си мо жр тве) (2), оте ра (мр зо во љу 

…) (1 + учи ни да ан ђе ли оте ра ју), за бли ста 
(дан без гре шан) (1), опе ре (1), отрг не (из 
сна ле но сти) (1), об ла го да ти (1), осна жи 
(1), раз ре ши (ме мол ба ма Тво јим, Бо го не-
ве сто) (1), по кро пи (ме исо пом и очи сти ћу 
се) (1), из ле чи (1), на чи ни (но во га чо ве ка) 
(1), ру ко во ди (ду хов ну бла го дат) (1), оја ча 
(бед ну ру ку …) (1), по хи та (1), ода гна (1), 
вас кр сне (ду шу умрт вље ну гре си ма) (1), 
об у че (у то пло ту Св. Ду ха) (1), оде не (ме 
тру ле жно га) (1), по кри је (не до стој но га) 
(1) и по кри ва (1), при зо ве (по ти ште ног) 
(1), уми ри ше (1), за гре је (1), об ли ста (1), 
оба сја (1), осве тли (1), ути ша (Бо го ро ди-
ци) (1), бу де ми ло стив (1), бла го и зво ли (да 
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из ба ви из мре же ђа во ло ве) (1), за у ста ви 
(на ва лу стра сти) (1), иш чу па (из бе де) 
(1), се са жа ли (1), обра ти (по ка ја њу) (1), 
оба спе (ми ло ср ђем) (1), укро ти (на ср та је 
стра сти) (1), успа ва (зем но и ве шта стве но 
умо ва ње) (1), се спу сти (до мо је ни штав-
но сти) (1), при ста не (да уђе у ја сле мо је 
не ра зум не ду ше) (1), уко ре ни (1), пре ви ди 
(1), улеп ша (ду шу) (1), ура зу ми (1), раз би-
стри (ми сли) (1), нис по шље (ми ло ср ђе) 
(1), упо ко ји (ду ше усну лих …) (1), оми је 
(гре хе … свих … по ме ну тих) (1), при тек-
не (Бо го ро ди ца, у по моћ) (1).

Да кле, 45 гла го ла се по ми ње по јед ном, 
16 по два пу та, 12 по три пу та, 2 по че ти ри 
пу та, 4 по пет пу та, 5 по шест пу та, по 1 (тј. 
три гла го ла) се по ми њу осам, три на ест и 
че тр на ест пу та, 2 по осам на ест пу та, и по 
1 гла гол (тј. 5 гла го ла) се по ми ње два де сет, 
два де сет че ти ри, три де сет три, три де сет 
че ти ри и че тр де сет че ти ри пу та.

Што се ти че име ни ца и при де ва, они су 
ма ње број ни у овој вр сти ис ка зи ва ња 
емо ци је, не го код кон ста то ва ња гре хо ва, 
а нај че шћи су у син таг ма ма у ко ји ма се 
опи су је оно што (или онај ко) на во ди на 
грех, ко ји, да кле, пред ста вља опа сност, 
про тив ни ка:

на пад (ђа вол ски), по ги би ја (од стра-
сти), не при ја тељ (ко ји во ју је на ме не, 
да га се из ба вим), мре жа (ђа во ло ва), 
де мон, на паст (ђа вол ска), лу кав ство 
(про тив ни ка), не во ља, бе да, стре ле (лу-
ка во га), зло твор (да бе жи од ме не…), 
кнез (та ме), ро ди тељ (сла сти)

гре хов на (смрт), ду ше губ не (зло бе), 
ђа вол ско (ис ку ше ње, на паст, на па-
ди), те ле сни (не при ја тељ), блуд но 
(дра же ње), су јет ни (свет), лу ка ве 
(по хо те), про тив нич ка (ру ка), не у-
га си ви (огањ), веч не (му ке), ста ри 
(ду го ви), бес те ле сни (не при ја те љи), 

не при лич на (ствар), по губ на (зми ја), 
не при ја тељ ски (про тив ник), бес крај-
не (му ке) …

Им пе ра тив је, да кле, гла гол ски об лик 
ко ји има функ ци ју тра же ња опро шта ја и 
по мо ћи да се не чи ни грех и да се из ме ни 
жи вот. Ви де ли смо да се нај че шће ја вља у 
дру гом ли цу јед ни не, али, на ро чи то у ли-
тур гиј ском дис кур су, ја вља се и у пр вом 
ли цу мно жи не (упра ви мо ум на бо жан ске 
ства ри; укло ни мо се од су јет ног све та …). 
Ме ђу тим, у овом дру гом слу ча ју се адре-
сант не обра ћа Бо гу, већ за јед ни ци вер них 
(укљу чу ју ћи и се бе), та ко да не ма ни исту 
функ ци ју.

На син так сич ком ни воу, при ме ћу је мо 
упо тре бу за ви сних на мер них ре че ни ца, у 
фор ми: да/не ка + пре зент/по тен ци јал, у 
функ ци ји мо ли тве или же ље. Ове ре че-
ни це су у функ ци ји мо ли тве у мо ли тве-
ном дис кур су ко ји ко ри сти мо у лич ним 
мо ли тва ма код ку ће, и ка да се обра ћа мо 
Бо гу:

Отво ри мо ја уста, да се по у ча вам 
ре чи ма Тво јим и раз у мем за по ве сти 
Тво је;

удо стој ме да Те љу бим;
упу ти ме на до бра де ла, да бих 

оста ло вре ме жи во та свог про вео 
без по ро ка;

дај ми сузе по ка ја ња и ис по ве-
сти, да бих Те пе вао и сла вио у све 
да не жи во та сво га;

дај ми, Го спо де, да ми сан ове 
но ћи про ђе у ми ру, да бих … по бе-
дио те ле сне и бес те ле сне не при ја те-
ље ко ји во ју ју на ме не;

дај да се из ба вим од стра сти, и 
не при ја те ља, и не во ља;

удо стој ме да се нео су ђе но при че-
стим;

удо стој ме да се ис пу ним ра до шћу 
ко ја је у Те би;
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Исту функ ци ју као им пе ра тив (на ро-
чи то функ ци ју тра же ња по мо ћи) има ју 
жељ не (оп та тив не) ре че ни це (да/не ка 
+ пре зент). Ове ре че ни це су при сут не 
на ро чи то у мо ли тва ма пре или по сле Св. 
при че шћа:

Тво је све то Те ло … не ка ми бу де … 
на от пу ште ње гре хо ва (на ис це ље-
ње, очи шће ње, др жа ње за по ве сти, 
олак ша ва ње те ре та гре ха, са чу ва ње, 
спа се ње …)

Гла гол ски при лог са да шњи и про шли 
су и у ова квом из ра жа ва њу емо ци је по-
ка ја ња че сти, што је, као што смо ре кли, 
по сле ди ца ду жи не ре че ни ца. Али, ов де 
су они нај ви ше при сут ни у ре че ни ца ма 
у ко ји ма је вр ши лац рад ње Бог. На и ме, 
ве ра по бу ђу је чо ве ка да под ра зу ме ва
да ће Бог учи ни ти не што, по мо ћи и сл., 
или да ће се не што дру го по зи тив но де-
си ти, у ци љу про ме не жи во та од гре ха 
ка до бру, као у при ме ри ма:

Оспо со би нас, ко је си си лом Ду ха 
твог Све тог по ста вио на ову слу жбу 
тво ју, да … при зи ва мо Те бе у сва ко 
вре ме и на сва ком ме сту, да, усли-
шив ши нас, ми ло стив нам бу деш у 
оби љу бла го сти Тво је.

Опет и мно го пу та Те би при па-
да мо, и Те би се мо ли мо … да, по гле-
дав ши на мо ли тву на шу, очи стиш 
ду ше на ше и те ла од сва ке не чи сто те 
те ле сне и ду хов не.

Не до пу сти да за спим у гре хов ној 
смр ти, не го ме оба спи ми ло ср ђем, 
Ти, ко ји си се до бро вољ но рас пео, 
и по хи тав ши по диг ни ме не ко ји у 
ле но сти ле жим.

Мо ли Тво га Си на и на ше га Вла-
ди ку и Го спо да, да и ме ни отво ри 
до бро ту … ср ца свог и, пре ви дев ши 
без број на са гре ше ња мо ја, обра ти 
ме по ка ја њу.

Ти као ми ло срд ни Бог, по ми луј 
ме, ви де ћи не моћ ду ше мо је!

По диг ни ме не ко ји сам се гре хом 
окли знуо, по ка зу ју ћи ми при ме ре 
по ка ја ња.

Про све ти чу ла ду ше мо је, спа љу-
ју ћи кри ви це гре ха мо га.

Чо ве ко љуп че, ле ка ру ду ша и те ла, 
и из во ре ми ло сти, очи сти је бу ји цом 
су за мо јих чи не ћи да их из о бил но 
про ли вам.

Чу вај ме и но ћу и да њу, из ба вља-
ју ћи ме од не при ја те ља ко ји во ју ју 
про тив ме не.

Осна жи ме да мо ли тве но бдим, 
сан мр зо во ље од го не ћи.

Не ка ми бу де као огањ и као све-
тлост Те ло Тво је и Крв Тво ја пре-
ча сна, Спа си те љу мој, спа љу ју ћи 
ве шта ство гре ха и са жи жу ћи тр ње 
стра сти, и про све ћу ју ћи ме це лог.

И да руј нам да бо дрим ср цем … 
пре ђе мо сву ноћ ово га жи во та, оче-
ку ју ћи до ла зак све тлог и пред ска за-
ног да на је ди но род ног Си на Тво га.

Не оча ја вам ку ка ван за сво је спа-
се ње, не го узда ју ћи се у Тво је без мер-
но ми ло ср ђе, при сту пам.

Од дис курс них сред ста ва из ра жа ва ња 
по кај нич ког од но са пре ма Бо гу, тј. мо ли-
тве за опро штај и об но вље ње, ко ри сте се 
та ко ђе пре при ча ва ње и па ра фра зи ра ње 
до га ђа ја из Све тог Пи сма. Они мо гу би ти 
увод ног ка рак те ра. Нај пре адре сант опи-
су је не ки до га ђај, а за тим мо ли да са њим 
бу де та ко као што је би ло са лич но шћу у 
опи са ном до га ђа ју. На при мер:

Го спо де, као што си се у оно вре ме, 
ви де ћи удо ви цу где сил но пла че, 
сми ло вао, и вас кр сао ње ног си на 
ко га су но си ли да са хра не, та ко се 
и на ме не сми луј, Чо ве ко љуп че, и 
вас кр сни умрт вље ну гре си ма ду шу 
мо ју.
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Има ју ћи бо гат ство ми ло ср ђа, 
Ису се, при звао си ца ри ни ке и гре-
шни ке и не вер ни ке. Не пре зри са да 
ни ме не ко ји сам сли чан њи ма.

Као што си блуд ног си на при мио, 
и блуд ни цу ко ја Ти је при шла, та ко 
при ми ме не блуд ног и раз врат ног.

Ре до след из ла га ња мо же би ти и обр-
нут: адре сант се нај пре мо ли, а за тим на-
во ди да је слич но би ло са или са не ким 
лич но сти ма из Све тог Пи сма или на во ди 
ка ко је Хри стос по сту пао. Та ко је у сле де-
ћим при ме ри ма:

При ми да кле и ме не, чо ве ко љу би ви 
Го спо де, као блуд ни цу, као раз бој-
ни ка, као ца ри ни ка, и као блуд ног 
си на; и узми мо је те шко бре ме гре-
хо ва, Ти ко ји узи маш грех све та и 
ис це љу јеш не мо ћи људ ске … ко ји 
ни си до шао да зо веш пра вед ни ке 
не го гре шни ке на по ка ја ње.

Ући ћеш и про све ти ћеш мој по-
мра че ни ра зум. Ве ру јем да ћеш то 
учи ни ти, јер ни си оте рао блуд ни цу 
ко ја Ти је до шла са су за ма, ни ти си 
од ба цио ца ри ни ка ко ји се по ка јао, 
ни ти си од гур нуо раз бој ни ка ко ји је 

по знао цар ство Тво је, ни ти оста вио 
по ка ја ног го ни те ља као што је био, 
не го си све ко ји су Ти с по ка ја њем 
при шли увр стио ме ђу при ја те ље 
сво је.

Хри сте, очи сти нас од сва ке не чи-
сто те као што си очи стио де се то ри-
цу гу ба ва ца; и ис це ли нас као што 
си ис це лио сре бро љу би ву ду шу ца-
ри ни ка Зак хе ја.

9. У на шем ма те ри ја лу са ма реч 
по ка ја ње ве о ма се рет ко по ја вљу-

је (све га де сет пу та). Ме ђу тим, ви де ли 
смо кроз ову крат ку де скрип ци ју да се 
емо ци ја по ка ја ња из ра жа ва на мно ге 
дру ге на чи не, шта ви ше, це ло ку пан се-
ман тич ки са др жај ис пи ти ва ног ма те ри-
ја ла, као и пра те ће не вер бал не еле мен-
те, у ши рем сми слу мо же мо на зва ти 
по кај нич ким, има ју ћи у ви ду со ти ри о ло-
шку вред ност и сми сао по ка ја ња у хри-
шћан ству уоп ште. У то ме ви ди мо и зна чај 
да љег про у ча ва ња на чи на из ра жа ва ња 
ове емо ци је, а на да мо се да ће овај рад 
пру жи ти под стрек за да ља ис тра жи ва ња 
ове про бле ма ти ке.

 summary
 Σ Emo tion of pe ni ten ce in li tur gi cal-praying di sco ur se

In this paper we are considered and classified modes of expressing the feelings of 
penitence in the liturgical-praying discourse of contemporary Serbian language. At the 
beginning, we gave the definition of penitence. It is, in fact, complex of different emotions, 
including, for example, sorrow and joy at the same time. What was taken into account is 
both lexical items used in expressing these emotions and syntactic and discourse structure 
of the statements and paragraphs possesing the notion of penitence. What was also 
analysed is the function of the related non-verbal elements in liturgical-praying discourses 
that represent our corpus, i.e. liturgy, being the most important orthodox religious service 
and other every-day and frequently pronounced prayers, translated by St. Synod of the 
Serbian Orthodox Church.
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