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С ВЕ ДО Ч А Н С Т ВА

ЕПИ СКОП БАЧ КИ ИРИ НЕЈ

СРПСКАПРАВОСЛАВНАТЕРМИНОЛОГИЈА
КОЈАСЕОДНОСИНАУМИРАЊЕИСМРТ

По след њих не де ља и ме се ци мно ги љу ди су по мр ли од ко ро не 
или са ко ро ном. Сто га се у на шим но ви на ма че шће не го ра ни је 
об ја вљу ју смр тов ни це или по смрт ни це (ве сти о не чи јој смр ти, чи
ту ље), не кро ло зи, се ћа ња на по кој ни ке и дру ги слич ни тек сто ви. 
У њи ма се, ме ђу тим, по не пи са ном, али оп ште при хва ће ном пра ви
лу, ни кад не ка же: „Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је наш 
дра ги отац, брат, де да... умро”, не го се увек ко ри сте из ра зи и обр ти 
ко ји по ти чу из хри шћан ске ве ре и цр кве не тра ди ци је: „Оба ве шта
ва мо... да је наш дра ги отац, брат, де да... пре ми нуо (или: упо ко јио 
се; или: уснуо у Го спо ду; или пре ста вио се)”. Слич на прак са се дâ 
за па зи ти и у од го ва ра ју ћим ис ка зи ма на ших зе мља ка му сли ман
ске ве ре: ни они не ја вља ју да је не ко умро не го да се „пре се лио 
на ахи рет”. 

У нај но ви је вре ме че сто на и ла зи мо и на из раз пред ста вио се 
уме сто пре ста вио се. Су сре ће мо га чак и у цр кве ној штам пи. Али 
да ли је он ис пра ван и пре по руч љив? Пре не го што из ло жи мо свој 
од го вор на то пи та ње, хте ли би смо да нај пре украт ко об ја сни мо 
зна че ње ње го вих си но ни ма или екви ва ле на та ко ји се упо тре бља
ва ју на по ре до или на из ме нич но са њим, уз прет ход ну на по ме ну да 
и он и они пред ста вља ју ре чи пре ве де не са грч ког је зи ка, у сво је 
вре ме, та ко ђе, хри сти ја ни зо ва ног или оцр кве ње ног, са се ман тич ким 
спек тром ши рим од оног из кла сич ног, прет хри шћан ског пе ри о да.

По че ће мо са име ни цом по кој (на грч ком ἀνάπα υσις) ко ја је и 
у ко ре ну гла го ла упо ко ји ти (ἀναπαύω) и упо ко ји ти се (ἀναπαύομαι), 
при де ва по кој ни или по чив ши, као и име ницâ по кој ник, упо ко је ње, 
по ко ји ште и по кој ство. Из Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев ног 
је зи ка Ма ти це срп ске (књ. 4, Но ви Сад 1971, sub vo ce, да ље s. v., 
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од но сно под на ве де ном реч ју) са зна је мо да по кој зна чи мир, ти
ши ну, од мор, по чи нак, а отуд, у ста рин ској упо тре би, и ми ро ви ну 
или пен зи ју, али и смрт као веч ни мир. След стве но, гла гол упо ко
ји ти зна чи уми ри ти, од мо ри ти, или по да ри ти мир, по да ри ти 
по чи нак. „Са све ти ма упо кој, Хри сте, ду шу слу ге Тво га...”, по је мо 
при ли ком са хра не и на по душ ји ма (по ме ни, па ра сто си или па ни
хи де). По врат ни гла гол упо ко ји ти се зна чи, да кле, сми ри ти се, 
по чи ну ти, од мо ри ти се. За по кој ни ка че сто и ка же мо да је по чи нуо 
у ми ру или да се од мо рио. Ва ља на по ме ну ти и то да, као што грч
ка реч мир (εἰρήνη) у Све том Пи сму и у је зи ку Цр кве уоп ште има 
мно го ши ре зна че ње, не го што је пу ко од су ство ра та или су ко ба, 
та ко и име ни ца по кој има ши ре зна че ње, не го што је не кре та ње 
или ми ро ва ње, те дис крет но ука зу је на по јам ду хов ног ис пу ње ња. 
То је осе тио и ве ли ки те о лог, уз то вр стан зна лац грч ког је зи ка, 
Све ти Ју стин Ће лиј ски, па је про збу „да Го спод упо ко ји ду шу ње
го ву та мо где пра вед ни ци по чи ва ју” пре вео сло бод но, али су штин
ски вер но, на сле де ћи на чин: „Да Го спод упо ко ји ду шу ње го ву 
та мо где пра вед ни ци бла жен ству ју”.

Са да пре ла зи мо на син таг му усну ти у Го спо ду (грч ки κοιμῶμαι, 
ἐν Κυρίῳ или без то га) и на дру ге из ве де ни це из ово га ко ре на – 
пар ти цип усну ли (грч ки κοιμηθείς и κεκοιμημένος, цр кве но сло вен ски 
и ар ха ич но срп ски усоп ши) и име ни цу усну ће (грч ки ἡ κοίμησις, 
цр кве но сло вен ски ус пе ни је). Би блиј ски је зик је ве о ма ре а ли сти чан 
– по не кад по не ки из раз за зву чи и на ту ра ли стич ки – и за то се Би
бли ја не ли би да по ми ње смрт и умр ле или мр тва це. Та ко, на при
мер, Сâм Хри стос Спа си тељ мла ди ћу ко ји же ли да Га сле ди, али 
Га мо ли да му до пу сти да нај пре оде и са хра ни оца, упу ћу је ре чи: 
„Хај де за мном, а оста ви не ка мр тви по ко па ју сво је мр тва це” (Мат. 
8, 22; ср. Лук. 9, 60). На исти на чин, без око ли ше ња, Хри стос го
во ри и о смр ти ко ја Ње му пред сто ји: „[...]Син Чо веч ји би ће пре дан 
пр восве ште ни ци ма и књи жни ци ма и они ће га осу ди ти на смрт”, 
али Он ће тре ће га да на вас кр сну ти (Мат. 20, 18–19 и Марк. 10, 
33–34). У Гет си ма ни ји, пред стра да ње и рас пе ће, ка же: „Жа ло сна 
је ду ша мо ја до смр ти” (Мат. 26, 38 и Марк. 14, 34), а ви ше пу та 
„го во ра ше ука зу ју ћи ка квом ће смр ћу умре ти” (Јов. 12, 33 и 18, 32). 
По сле Вас кр се ња ука зу је и апо сто лу Пе тру на то „ка квом ће смр ћу 
про сла ви ти Бо га” (Јов. 21, 19). На пу ту у Ема ус Кле о па пи та Вас
кр сло га Го спо да, не пре по зна ју ћи га: „[...]Зар ни си са знао [...] ка ко 
га пре да до ше пр во све ште ни ци и ста ре ши не на ше да бу де осу ђен 
на смрт и ра за пе ше га?” (Лук. 24, 18–20). Мо гли би смо на ве сти 
још ова квих и слич них ме ста, али и ово је са свим до вољ но. 

Кад је, ме ђу тим, реч о вер ни ма, осо би то хри шћа ни ма, ма хом се 
по јам смр ти за ме њу је пој мом сна јер смрт ни је пре ла зак у ни шта вило 
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не го сво је вр сно ра ђа ње за жи вот по сле жи во та, ис пу њен иш че ки
ва њем све оп штег вас кр се ња мр твих и жи во та бу ду ћег ве ка. Опет 
ће мо као при мер на ве сти ре чи Хри сто ве. Ка да Ја и ру са оп шта ва ју: 
„Умр ла је кћи тво ја, не тру ди Учи те ља” (Лук. 8, 49), Хри стос узвра
ћа ре чи ма: „Не пла чи те, ни је умр ла не го спа ва” (8, 52), а при сут ни 
му се под сме ва ју „зна ју ћи да је умр ла” (8, 53). Чи та ву по вест о то ме 
ка ко Хри стос вас кр са ва и вра ћа у жи вот Ја и ро ву кћер бе ле же сва 
три си ноп тич ка Је ван ђе ља (Мат. 9, 23–26; Марк. 5, 35–43 и Лук. 
8, 49–56). Исто та ко, пре но што ће вас кр сну ти Ла за ра из Ви та ни
је, Хри стос ка же при сут ни ма: „Ла зар, при ја тељ наш, за спао је...” 
(Јов. 11, 11). У на став ку чи та мо: „Он да ре ко ше уче ни ци ње го ви: 
Го спо де, ако је за спао, ус та ће. А Исус им бе ше ре као за смрт њего
ву; они пак ми шља ху да го во ри о по чин ку сна. Та да им Исус ре че 
отво ре но: Ла зар је умро” (Јов. 11, 12–14; чи та во све до че ње о вас
кр се њу Ла за ре вом: Јов. 11, 1–46). Та ко се из ра жа ва ју и пи сац Де ла 
апо стол ских (7, 60: Све ти пр во му че ник Сте фан усну; 13, 36: цар 
Да вид усну) и Све ти апо сто ли Пе тар (II Пе тр. 3, 4: „Оци усну ше”) 
и Па вле (I Кор. 7, 39: усни, а у не ким ру ко пи си ма умре; 11, 30: „[...]
Доста их усну”, у зна че њу уми ре; 15, 6: „[...]Неки усну ше”, а сре ће 
се и ва ри јан та „не ки по мре ше”; 15, 18: „Они ко ји усну ше у Хри
сту”; 15, 20: Хри стос је „Пр ви на усну лих”, и та ко да ље). Не тре ба 
по себ но ис ти ца ти да Цр ква у сво јим бо го слу же њи ма по кој ни ке 
по нај че шће озна ча ва као „усну ле слу ге Бож је” (усоп ши ја ра би 
Бо жи ја). За ни мљи во је да већ ци ти ра ни Реч ник Ма ти це срп ске 
(књ. 6, Но ви Сад 1976, s. v.) не зна за зна че ње гла го ла усну ти, име
ни це усну ће и гла гол ског при де ва усну ли у свој ству хри шћан ске 
за ме не за ре чи умре ти, смрт и умр ли не го ре ги стру је са мо обич на 
зна че ња уто ну ти у сан, за спа ти и усни ти.

Од гла го ла усну ти, име ни це усну ће и гла гол ског при де ва 
усну ли, по зна тих, углав ном, у бо го слов ски и ли тур гиј ски кул ти
ви са ним кру го ви ма, ку ди ка мо су, у са вре ме ној је зич кој прак си, 
уче ста ли ји из ра зи пре ми ну ти и пре ми ну ли. Су сре ће мо их ре дов но, 
на по ре до са из ра зи ма упо ко ји ти се, по кој ни, по кој ник и упо ко је ње. 
Ма ти чин Реч ник (књ. 4, Но ви Сад 1971, s. v.) на во ди ра зна зна че ња 
гла го ла пре ми ну ти (из гу би ти се, не ста ти, иш че зну ти; ми ну ти, 
про ћи, као у сти ху „не ко до ба но ћи пре ми ну ло”; за тим пре ћи, као 
у сти хо ви ма „иде вој ска кра јем Та ре хлад не и Та ру је во ду пре ми
ну ла”, и не ста ти, уз мањ ка ти, као у сти хо ви ма „град гра ди ла 
пре би је ла вила[...], ево јој је пре ми ну ла гра ђа”), али као пр во и 
глав но зна че ње на во ди умре ти. На исти на чин, рад ни гла гол ски 
при дев пре ми нуо, пре ми ну ли, има пр во и глав но зна че ње по кој ни, 
умр ли, у име нич кој слу жби по кој ник, а спо ред но, фи гу ра тив но зна



782

че ње ми ну ли, про шли, про те кли (при ме ра ра ди, „пре ми ну ла ле та” 
на ме сто „ми ну лог ле та”).

Шта би мо гао би ти грч ки пред ло жак тер минâ пре ми ну ти и 
пре ми ну ли? То је, по на шем уве ре њу, гла гол μεθίσταμαι, за јед но са 
дру гим ре чи ма исто га ко ре на: ἡ μετάστ ασις (метáста сис, отуд и 
ме ди цин ски тер мин ме та ста за) и μετ αστάς. Исти гла гол је, сме ли 
би смо да твр ди мо, и пред ло жак гла го ла пре ста ви ти се и дру гих 
ре чи из ве де них од ње га (пре ста вље ни, но во пре ста вље ни, пре ста
вље ње). Пре ми ну ти је, ре кли би смо, у по ре ђе њу са пре ста ви ти се, 
са мо но ви ји, ра зу мљи ви ји, „срп ски ји” пре вод грч ког из вор ни ка 
μεθίσταμαι. Али пре не го што украт ко про а на ли зи ра мо грч ки пред
ло жак, не ка нам бу де до зво ље но да се опет по зо ве мо на Реч ник Ма
ти це срп ске. У ње му, у већ ци ти ра ној 4. књи зи, s. v., сто ји да пре
ста ви ти се зна чи умре ти, а да где кад гла си и пред ста ви ти се. 
Али ка ко је мо гао на ста ти овај ста рин ски из раз? Ево ка ко: грч ко 
μεθίσταμαι је сло же ни гла гол, ver bum com po si tum, на чи њен од 
пред ло га μετά и основ ног гла го ла ἵσταμαι, ко ји, опет, ни је ни шта 
дру го до ме ди јал нопа сив ни об лик ак тив но га гла го ла ἵστημι, а из
вор му је пра ста ри ин до е вроп ски ко рен ста (ср. ла тин ско sta re и 
на ше ста ти и ста ја ти, као и мно ге дру ге при ме ре, од сан скри та до 
са вре ме них европ ских је зи ка). Гла гол у ак ти ву зна чи по ста ви ти, а 
у па си ву би ти по ста вљен, ста ја ти. Сло же ни пак гла гол μεθίστημι/ 
μεθίσταμαι у ак ти ву зна чи преста ви ти, што ће ре ћи ста ви ти на 
дру го ме сто, пре ме сти ти, пре не ти, пре се ли ти и слич но, а у меди
ју, од но сно па си ву, преста ви ти се или би ти преста вљен, то јест 
би ти пре ме штен, пре ме сти ти се, пре се ли ти се, пре ћи и слич но. 

Као што ви ди мо, пре ста ви ти се и пре ми ну ти зна чи, у ства
ри, исто – „пре се ли ти се на дру гу стра ну”, пре ћи из на чи на по сто
ја ња ов де на зе мљи у на чин по сто ја ња од те ле сне смр ти до све оп
штег вас кр се ња мр твих. У ши рој, сло бод ни јој ин тер пре та ци ји или 
па ра фра зи мо гло би се ка за ти и да пре ста ви ти се зна чи ста ти 
пред Го спо да или пред ста ти Го спо ду. Ти ме се дâ об ја сни ти, па, 
ако хо ће те, и оправ да ти, и упо тре ба из ра за пред ста ви ти се уме сто 
из ра за пре ста ви ти се, ина че крај ње рет ка (Ма ти чин Реч ник, на
ве де на књи га, s. v., спо ми ње са мо је дан при мер, про на ђен код Иве 
Ан дри ћа: „Пред ста ви ла се Јев да!”). То је, по на ма, из у зе так ко ји 
по твр ђу је пра ви ло. У за кључ ку, пре по ру чи ли би смо да се упо тре
бља ва ју ре чи пре ста ви ти се, (но во)пре ста вље ни и пре ста вље ње, 
а да у овом кон тек сту из бе га ва мо ре чи пред ста ви ти се и (но во)
пред ста вље ни.

Ту и та мо су сре ће мо и гла гол ἐκδημῶ (ек димô), ко ји пр во бит но 
зна чи оти ћи, от пу то ва ти, а у на шем кон тек сту (са πρὸς Κύριον, 
Го спо ду, или без то га) оти ћи Го спо ду, пре ми ну ти, и име ни цу ἐκδημία 
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(ек димйа) у зна че њу од ла зак Го спо ду, упо ко је ње. Осно ва се ви ди 
из при де ва ἔκδημος (éкди мос), ко ји зна чи онај ко је оти шао из сво
је зе мље и свог на ро да, исе ље ник, пут ник, стра нац (да нас мо же мо 
до да ти и еми грант). Мно го ре ђе се упо тре бља ва и гла гол ἀπαίρω 
(апéро) у зна че њу оти ћи. Да нас је, до дај мо, по ти сну та и мал те не 
за бо ра вље на и име ни ца кон чи на, што је ста рин ски пан дан грч кој 
ре чи ἡ τε λευτή у је зи ци ма пра во слав них Сло ве на, укљу чу ју ћи 
срп ски, као што је код нас, углав ном, иш че зао и гла гол скон ча ти 
(грч ки τε λευτῶ). Кон чи на зна чи крај или за вр ше так ово зе маљ ског 
жи во та, да кле смрт или упо ко је ње, од но сно пре ста вље ње, а скон
ча ти зна чи за вр ши ти жи вот на зе мљи, до жи ве ти ње гов крај, 
да кле умре ти или упо ко ји ти се, пре ста ви ти се, пре ми ну ти. Код 
ста ри јих цр кве них ау то ра, от при ли ке до Све то га Вла ди ке Ни ко
ла ја и пре по доб ног Ју сти на Ће лиј ског укључ но, ове ре чи су у при
лич ном оп ти ца ју и ва же као стан дард ни цр кве ни тер ми ни. У на ше 
вре ме, ме ђу тим, син таг ме бла же на кон чи на или му че нич ки скон
ча ти по ста ле су не у о би ча је не. Гла гол скон ча ти је, шта ви ше, по
при мио и из ве стан не га тив ни при звук, те за то ре ћи да је не ко 
„скон чао” уме сто да се ка же да је пре ми нуо или, про сто, да је умро, 
до ста па ра уши и де лу је гру бо. Има још ана лог них тер ми на, књи
жев них и на род ских, као што су пре да ти ду шу Бо гу или про ме ни ти 
све том, али не ма по тре бе да их по себ но об ја шња ва мо.




