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НОРМА

НенадИвановић

„ПОЧНИМОПРЕЧИШЋАВАТИЈЕЗИК!“
(ЛЕКСИКОГРАФСКИПРИЛОГЈ.Ј.ЗМАЈА

ЛИСТУ„ЈАВОР“ИЗ1863.ГОДИНЕ)

Речникстранихречиподнасловом„Почнимопречишћавати/пречи
шћатијезик“излазиојеуосамнаставакаулисту„Јавор“,од10.јануарадо
20.марта1863.године.1Ауторречниканијепотписан.Његовулевустрану
чинеречистраногпорекла,лексичкепозајмљенице2присутнеусрпском
говорномјезикудругеполовинеXIXвека(нпр.аусфаровати,лауне,мел
шпајзидр.),доксунадеснојстранипонуђенињиховидомаћи,српскиекви
валенти.Еквивалентистранихречиуречникусунајчешћедатиувиду
синонимаилисинонимнихнизовакојиистовременослужеикаообјашњење
значењастранихречи,нпр.:„ВАЛсесрпскичистокажевеоиликопрена,
можесеказатиипревесипокривало“.

Историјатнастанкаречника

УсвојојмонографијиоЗмају,хроничарњеговогживотаирадаВ.Стајић
првиизноситврдњудајеауторречникаподнасловом„Почнимопречишћа
ватијезик“у„Јавору“–Ј.Ј.Змај.3ПремаВ.Стајићу,Змајједошаонаидеју

1„Почнимопречишћаватијезик“,у:Јавор,год.II,листиздајеиуређујеЈованЈовановић.
Предговорречникуубр.1/1863;речникубр.2–8/1863(убр.8насловје„Почнимопречи
шћатијезик“).Лист„зазабаву,наукуикњижевност“„Јавор“,основан1862.године,пред
стављаједнооднајзначајнијихсрпскихкултурнихгласиласвогадоба.

2Урадукаосинонимнекористимопојмовестранареч,речстраногпореклаилексичка
позајмљеница.

3„Слутећиштазапесниказначијезик...нијечудоштоје[Змај],токомпедесетгоди
шњегфилологисања,постаоједанодмајсторанашегјезика...КаоуредникЈавора,1862и
1863,онстајеначелопокретуновосадскихСрпкињазапречишћавањеиговорногикњижев
ногјезика,итражиречикојимасемогузаменититуђице“(Стајић1933:139).Претпостављамо
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даизрадиовајречникнаиницијативу„покретановосадскихСрпкиња“.4О
сарадњиЈ.Ј.Змајасаовимпокретомнапољусрпскејезичкекултуресазна
јемоизпредговорасамомречнику,штампаномупрвомбројулиста„Јавор“
за1863.Године1862.новосадскеСрпкињесупокренулеиницијативузазашти
тусрпскогјезикаоднепотребнихстранихречи:обратилесусеЗмају,којиих
јеподржаоутојнамери.Судећипреманаводимаизпредговора,речнику
листу„Јавор“јенепосреданрезултатовесарадње.5Иницијативапокрета
Српкиња,понашемуверењу,билајемотивисанаидејамакојејефилолог
ЈованБошковићмањеоддеценијепретогаизнеоучланку„Онепотребним
туђимречимаусрпскомговору“(лист„Седмица“,1856).6Сдругестране,
потребазазаштитомјезикаод„туђихречи“једнимтаквимречникоммо
ралајебитиблискаисамомЗмају.Године1861,заједносаС.Брановачким,
Ј.ЂорђевићемиС.Малетићем,Змајјеиздаотекстподнасловом„Позивна
оснивањеСрпскогнародногпозориштауНовомСаду“.Посвећенскупљању
средставазаизградњународногпозоришта,„Позив“одражаваЗмајевефи
лолошкеставовеуобластиочувањасрпскогјезикаикултуре,којисеслажу
самотивимасакојимајезапочеосастављањеречника.7Упредговорусвог
речникаиз1863.Змајправидиректнуалузијунаовај„Позив“.8

даЗмајнијепотписаоречникјерпотадашњојиздавачкојконвенцији(присутнојнпр.иу
листу„Даница“)уредниклистанијепотписиваосвојетекстове.

4ПокретподпунимназивомОдборгоспођановосадскихоснованје1862.године.Бавио
сехуманитарнимрадом,патаконалазимоподатакдасу1862.годинечланицеОдборауре
диле„српскубеседу“(добротворниконцертсадекламовањемпоезије)усврху„купљења
прилогазаЦрногорцеиХерцеговце.Доходакјенамењеннатуистуцељ...“(Даница1862:
380).Године1880.ОдборјепрерастаоуДобротворнузадругуСрпкињауНовомСадуили
ДобротворнузадругуСрпкињаНовосаткиња(Ђоковић–Грујић2012).

5„НашеСрбкињепочињучишћењејезиказасадасамоизбацивајућистранеречи;исти
на,даизатогамногозаостаје,алијеитовеомануждно.(...)КадсмоСрбкињаманашим
обећали,даћемоимутојњиовојнамери,коликоузможемоупомоћпритећи,такисмо
увидели,даипресвегаопоменутиваља,даузтајпуткојимсупошле,многостранпутица
има,којималакозалутатимогу“(„Јавор“1/1863,13,подвукао:Н.И.).

6ЧланакЈ.Бошковићапредстављаједанодпрвихозбиљнијихнаучнихописапозајмље
нихречиусрпскојлингвистици.Уауторовимставовима,почеводнасловачланка,пре
овлађујеизразитопуристичкитон.„Непријатноосећањеобузимачовека,проматрајућито
ликенепотребнестранеречи–пишеЈ.Бошковић.–Илибизаркомемилобило,дасрпски
говоруопштебудеовакочистикрасан,каоштојенапр.овареченица:Шпацираласампо
конгу,пабиладигнутафиронгааотворенпенџер,памеухватиоцуг,тесамдобиларевма
тизам?“(Бошковић1856:48).

7„Позив“јештампанудодатку„Данице“Ђ.Поповићаза1861.годину.Уњемусеизносе
ставовиоговорномјезикукојисеморабранитиодстранихлексичкихутицаја:„Народнашиз
мешанживисамногимтуђимнародима,усвакидашњемдотицајусњимаувукусемалопо
малотуђеречи,туђиизражаји,изамутечистинујезика(...)Отудајепоследица,дасејезикнаш
награницаманашеганародаскоросвудагуби,асјезиком(...)губисеинарод“(„Позив“1861:1).

8Кадаговориопотребизаумереностиупослучишћењајезика,противстрогогпури
зма(„Туђеречисадуједаредсвеизбацитинеможемо“),Змајдодајеиследеће:„Затобоље
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ЛексичкисаставЗмајевогречника

Речникподнасловом„Почнимопречишћа(ва)тијезик“садржи,понашем
бројању,292речи.Унајвећојмерисутоименице,аунештомањојмери
глаголиипридеви.Уречникусенаводиинеколикоидиоматскихпозајмље
ница:комифо!(башваља!),9 мајнерсел!(вереми!душеми!),вирбар(дармар)
идр.

Уречникујезаступљеналексикаизразличитихобластисвакодневног
живота.10Овалексикаможесеразврстатипремаследећимтематскимгру
пама:1)храна,пиће,зачини:гринцајг(зелен,зеље),квирцнагл(каранфилић),
цукерпокерај(посластице),супа(чорба,јува),кнедле,нокле(ваљушци),мел
шпајз(тесто),бермет(пелунија),виршла(девеница),сулц(слаткопитије),
фруштук(доручак),презле(мрвице),кајмак(скоруп),пире(папула);2)при
борзаспремањехранеизаручавање,етикецијазастолом:кафемашина
(самовар),еслефла(кашика,жлица),фердмесер(ножић),астал(стол),ко
млов(мељ),чаша(пе(х)ар),салвет(убрус),тешик(служитесе,изволите);
3)кућнипредметиинамештај:фитиљ(стењак),ексер(клин),шпилерај
(играчка),пешкир(убрус),фуруна(пећ),гајтан(врпца),фиранга(завеса),
пијано,фортепијано(клавир,гласовир),рам(оквир);4)грађевинеспеци
фичненаменеињиховиделови:дам(долма,насап),дампфбад(париште),
клосхауз(свибик),шлофцимер(вајат),бирцуз(крчма),ћуприја(мост),пенџер
(прозор),оџак(димњак),басамаци(ступње);5)називизанимањаизаната:
бифтрогер(писмоноша),бухбиндер(коричар),тракслер(стругар);6)нази
виобољења,медицинскихстања,лекова:ауслшлог(оспа),плезиран(рањен),
гихт(костобоља),пелцовати(прицепити,навртати,каламити),медицина
(лек),марод(болешљив),тропфне(капљице);7)називиделователа:стомак
(желудац),џигерицабела(плућа),џигерицацрна(јетра),цол(палац).Уреч
никујенарочитозаступљеналексикакојомсеозначавају8)предметиза
обување,одевање,украшавањеиуопштеоникојисувезанизамоду:мода,
чакшире(лаће),неглиже(недоруво),амбрел(кишобран,сунцобран),гиртл
(појас),пелцверк(крзно),пуц(накит,урес),цимераух(кадиво),локне(витице),
штикла(петица),шнола(пређица),машлија(шепут),штримфле(чарапе),
штрумпфпандла(подвеза),марама(рубац),минђуше(обоце);затим9)лексика 

некапозориштенашемакаркојиновчићвишедобије,негодасестранеречи,санеправилно
скованимилирђавоупотребљенимзамене“(„Јавор“1/1863:13).

9УовомрадукурзивомдајеморечикојеЗмајуречникурегиструјекаостране,ауза
градамаречи/изразекојеуречникунудикаоњиховедомаћееквиваленте.

10Упредговоруречнику,самЗмајгајеодредиокаоречниклексике„обичногживота“:
„Речићемоузиматипрвоизнајобичнијегживота,обзирућисенакућевненамештаје,жен
скерадњеит.д.(...)Идућимбројемпочећемотајмалиречник,нитипоазбучномреду,ни
подругомкаквомсуставу(системи)већкаконамдође,‒татакосеречииупотребљују.“
(„Јавор“1/1863:14).
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заименовањељудскихособина:егојиста(себичан),бисиг(заједало),сон
делинг(настранац),фершвендер(распикућа),фрајндлих(љубазан,пријатан),
церштрајт(расејан),мириш(дурљив,зловољан);10)родбинскиходноса:
онкл,танте,кузин,неве,папа,мама(отац,баба,бабајка,ћале,мати,мајка,
ујак,стриц,братучед,тетка,стрина,сестрић,братић,шуре,пашеног,браца,
сеја,селе).УмањојмерисеуЗмајевомречникусрећуречиизсфере11)еко
номијеифинансија:порција(порез),кредит(вересија),рентирасе(наплати
се),затимназивиза12)бојеињиховенијансе:лила(љубичасто),грау(сиво),
лихт(отворено),роза(румено);каои13)називизамисаонеидуховнепро
цесе:штудирати(мислити,бринутисе,премишљати),генус(уживати),ша
цовати(ценити,процењивати),труцирати(пркосити).Прегледизложених
групаупућујеназакључакдаЗмајевречникверноодсликаваживотсрпског
грађанскогдруштваудругојполовиниXXвека.

СравњивањемкорпусаЗмајевогречникасаобрадомовихречиуописним
речницима,каоиуетимолошкомречнику,долазимодоследећихналаза.

Попореклу,речиуовомречникупотичуиз:немачкогјезика(200:штуцер
(кицош),унцвут((х)уља)),затимизтурског(39:чирак(свећњак),сокак(улица)),
француског(19:етике(пристојност),гала(свечан,стојаћ)),латинског(10:
фундамент(темељ),порција(порез)),италијанског(9:амбрел(кишобран,
сунцобран),пијано(клавир)),мађарског(3:комлов(мељ),астал(сто),тешик
(изволите))иизгрчкогјезика(2:стомак(желудац),патос(под)).

Уречникуналазимои6речикоје,судећипоРСАНУ,улазеусрпски
језикпосредствомвишејезикаизворника.Утаквимслучајевима,РСАНУ
бележидвајезикаизворникаизкојихјеречнајвероватнијепреузетаусрп
ски.Тосуследећеречи:именицамода(одфр.modeинем.Mode);именица
бронза(одфр.bronzeинем.Bronze);двоименичкасложеницакафемашина
(њенпрвиелементпотичеодфр.cafеиитал.caffе;адругидеоодфр.machine
илат.machina);придевлила(одитал.lillaифр.lilas);именицакаприц(одфр.
capriceиитал.capriccio).ПосебанслучајуЗмајевомречникупредстављахи
бриднапозајмљеницамашлија(узначењу„машна“),којајенасталадода
вањемтурскогсуфиксалијананем.основуMasche.

УЗмајевомречникузатичемоитриречикоје,поЕтимолошкомречнику
П.Скока,имајусвесловенско,старословенскоилипрасловенскопорекло:
чаша,цвеклаи(х)аљина.Потребузањиховомзаменом„изворним“речима
Змајобразлаженаразличитеначине.Поњему,реччашасеможеупотребља
ватиуговору,алинетребазаборавитиистаријуречпе(х)ар;речцвекла„ни
најмањесрпскинезвечи“11иможесезаменитиречјублитва;ареч(х)аљина
можесезаменитиречимаодећа,одело,рувоиодора(заскупоценијехаљине).

11РечцвеклауВеликомречникустранихречииизразаИ.КлајнаиМ.Шипке(2010)
изводисеодмађарскеречиcekla.Змајевамотивацијазаовајкоментарвероватнопотиче
одистогзакључка,дајеупитањустранареч.
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Од292речиуЗмајевомречнику,229језабележеноиобрађеноусавре
менимописнимречницимасрпскогјезика,РСАНУиРМС.Сдругестране,
високбројстранихречикојесузабележенекодЗмаја,чак63,остаојенере
гистрованусавременимописнимречницима.Упитањусугерманизми
којиусавременојречничкојтерминологијиносеназивварваризама,речи
дословнопреузетихизстраногјезика:аусфаровати(известисе),дам(дол
ма,насап),клосхауз(свибик),фајкт,фајктично(влага,влажно),штамбух
(споменица),шлофцимер(вајат),мершаум(истина)идр.

НаосновусвегаштојеизнетоолексичкомсаставуЗмајевогречника
закључујемоследеће.Највећибројречиуречнику,289од292,чинилекси
кустраногпорекла.ОвоговориоЗмајевојспособности(којујеиспољиои
касније,каоскупљачоказионалнелексике)12дауспонтанојкомуникацији
доследноиздвојиједантипречикаолексикографскуграђу.

Усвомречнику,Змајјебележиоречипорекломизвишејезика:немачког,
турског,француског,латинског,италијанског,мађарскогигрчког,каои
позајмљеницемешовитогпорекла.Наосновуодносазаступљеностиових
речиуречнику,можемозакључитидасусеприпаднициграђанскекласе
Змајевогдобаусвакодневнојкомуникацијипрвенственослужилиречима
немачкогитурскогпорекла.Речимађарскогпорекла,иакоочекиванеу
оваквомречнику,нисууношенеувећојмери,вероватнозбоготпорамађа
ризацијиграђанскеинтелигенцијеЗмајевогдоба.Сдругестране,корпус
речипорекломизнемачкогкојенисуобрађенеусавременимречницима
представљаважанизворзапроучавањегерманизамаусрпскомјезику.

Змајевлексикографскипоступакуречнику

УсвомречникуЗмајнеразвијаистиодноспремасвимстранимречима.
Утомсмислу,собзиромнаоднос„речстраногпорекла:понуђенидомаћи
еквивалент“могусеиздвојитиразличитиметодолошкипоступциуобради
странихречи.

Првипоступакподразумеватодасекаозаменастранојречипонуди
једандомаћиеквивалент,безобјашњењаилисаобјашњењемкојестојиу
функцијиовезамене:

ОЏАК,димњак.
МАКАЗЕ,ножице.
МУМАКАЗЕ,усекало.
КАЛОЧНЕ,врлоједобронекорекао:каљаче.

12Упериодуизмеђу1898.и1902.годинеЗмајједоставиоЛексикографскомодсекуСКА
великуидобродефинисанузбиркуод8.225оказионалнихипокрајинскихречиизразних
крајевасрпскогговорногподручја.
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ДУГМЕ,народговорипуце.
ШТУМАДЛА,можемоказатисобарица.
ЋУПРИЈА,туимамочистосрбскуречмост.

Другипоступакподразумеватодасекаозаменастранојречипонуди
вишедомаћихеквивалената,којиудефиницијиимајустатусњенихсино
нима(ређехипонима):

АМБРЕЛ,ајденекбудекишобран,амалисунцобран;јерзнамданећетепри
митиштитодсунцаилиодкише.

ТУНГБЛАУ,мороилиморасто,угаситоплаво.
ФАШЕ,тоговореионикојинипојманемајуофранцескомјезику,–аможемо

казати,завадилисмосе,споречкалисмосе,нисмоуљубави,туђимосе.
ИБЕРАШОВАТИ,изненадити,алкадкогаизненадимодасеобрадујеондасе

кажеограшити.
ОНКЛ,ТАНТЕ,КУЗИН,НЕВЕ,ПАПА,МАМА,итачудаоћејудегдепого

сподскимкућамадасеодомаће,–атубашсиромашнинисмоуречимакоје
сродствоозначују,туимамо:отац,баба,бабајка,ћале,мати,мајка(којесе
свелепоитепатида),ујак,стриц,братучед,тетка,стрина,сестрић,бра
тић,шуре,пашеног,браца,сеја,селеијошмного,многодругикраснисрбски
речи.

ТрећипоступакподразумеватодаЗмајексплицитнопризнаједасереч
којуобрађујенеможезаменитидомаћимеквивалентомисугеришењено
(делимичноилипотпуно)задржавањеујезику:

БОКТЕР,истинададолазиоднемачкеречи,алјетакоизопаченаиународу
примљена,дабијемоглизадржати.

ТАРАБА,акојенећемосасвимизбацити,алможемочешћеупотребљавати
нашуречограда.

МОДА,требадазадржимомода,какобисеувексетилидајетонештострано.
КРИНОЛИН,–биосамудруштвудесунекителиикринолиндапосрбе,–не

шалитесе!

Различитипоступциуобрадиречистраногпореклаговореосложености
Змајевихнормативнихставовапремалексициовогтипаусрпскомјезику.
ЗапажаседаЗмајоверечиуречникуимплицитнокласификујепремакри
теријумимањиховеупотребљивостиизаменљивостидомаћимеквивален
тима.Разликаизмеђупрвогидругогпоступкауобрадиговориотомеда
јеЗмајсвестантогадапозајмљеницечестомогубитисемантичкиширеили
ужеодречидомаћегпорекла,тедасеуговоручестонемогузаменитијед
нимеквивалентом.Узово,трећипоступакуобрадипотврђујетодајеЗмај
свестандапостојестранеречикојенетребагонитиизсрпскогјезика,било
збогтогаштосусеодомаћиле(боктер,тараба),билозбогтогаштоозна
чавајупојмовезакојенепостојидомаћареч(мода,кринолин).
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СвеизложеноговориотомедаЗмајусвомречникунеиступакаостроги
пуриста,већпрекаонормативистакојисугеришерешењаузаменистраних
речиравнајућисепремасвомјезичкомосећању.

Уместозакључка:означајуЗмајевогречника 
засавременулексикографију

ПрегледлексикеуЗмајевомречникупотематскимгрупамаипопореклу,
каоикласификацијалексикографскихпоступакауњенојобради,мотивишу
наснатода,узакључкуовограда,кажемонештовишеомогућемзначају
овогречниказаразличитеобластисавременелексикографије.

Змајевречникможепредстављатикористанматеријалзаисторијску
лексикографију,већипотомештопредстављапоузданизворзадијахрона
изучавањалексичкихпозајмљеницаусрпскомјезикуграђанскекласеуXIX
веку.Пограђикојуизноси,ончинивреднуисторијскудопунуречнику
ПосрбицеодОрфелинадоВукаВ.Михајловића,пабимеђусобанодносова
дваречникатребалодаљеразматратиузасебномистраживању.Узово,код
Змајасемогунаћибројнеречинемачкогпореклакојенисузабележенеудру
гимизворима.Поредречивећпобројанихураду,уовојгруписенарочито
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издвајајустариназивизазанимања:гертнер(баштован),сајлтенцер(пели
ван),садлер(седлар),салер(ужар),хаузирер(покућар),хаузкнехт(слуга).

КонсултовањеЗмајевогречникамоглобибитиодкористиисавременим
дескриптивнимлексикографима.Навешћемоједанпримеризречничке
праксе.Сазнањедасенекаречналазиуовомречникукоригујенашасазнања
одоњојграницињенеупотребе,померајућитуграницунекадизавишеод
полавекауназад.Таконпр.кодЗмајаналазимопридевмарод(одфр.maraud)
узначењу„болешљив“.УРСАНУјеовајпридевпотврђенсадвапримераиз
срединеXXвека(кодБ.Ћопићаиуновинскомчланкуизлиста„Политика“
из1950).НавешћемојошдверечикојесејављајууЗмајевомречнику,ау
РСАНУсупосведоченепримеримаизXXвека:неглиже(одфр.neglige):у
РСАНУ,речјепотврђенапрвокодписацаМ.БеговићаиС.Колара;ивизита
(одфр.visite):уРСАНУ,речјепотврђенапрвокодписцаБ.Нушића.Сазна
њедасеове(имногедруге)речистраногпореклакористепочеводXIX
векамотивишенасдапроширимопотрагузањимаиподругимизворима
изистогпериода.

Коначно,ишчитавањеЗмајевогречникауконтекстусавременихпитања
остранимречимаусрпскомјезикумоглобибитикорисноизаобластнор
мативнелексикографије.Поредтогаштодоносиновасазнањаопроцесу
лексичкогпозајмљивањауXIXвеку,Змајевречникјезначајанизбогтога
штопоказујеколикоје,уисторијскомсмислу,непредвидивареализација
решењакојасууњемупонуђена.Увремекадајеовајречникнастајао,мно
геречикојебележиналазилесусенапочеткупроцесаусвајањаусрпском
(раз)говорномјезику.Данассмо,сдругестране,уприлицидапосматрамо
резултатетогпроцеса,какоонеуспешне,такоионенеуспешне.Сматрамо
дабиуовомсмислубилоинтересантноистражитизбогчегасуједнаре
шењакојајеЗмајпонудиоданасусвојена,адруганису.Збогчегајеусавре
меномјезикунпр.општеприхваћенасугестијадасеуместоречиелефант
(којасеналазијошуВуковомРјечнику)кажеслон(којеуРјечникунема)?
Збогчегајеприхваћенодасезаречеспапкажероба,зафуруна–пећ,за
конг–ходник,азаплајваз–оловка?Сдругестране,збогчеганијеприхва
ћенодасезаречвиршлакажедевеница,заречштикла–петица,запеглати
–утијати,азаеластично–пруго?Истраживањеовихпитањауисторијском
контекстузначајноби,понашеммишљењу,унапредилонаучнасазнањао
лексичкомпозајмљивањуусавременомсрпскомјезику.

И з в о р и :

Змај1863(S.N.):ЈованЈовановићЗмај,„Почнимопречишћавати/пречишћатије
зик“,Јавор,НовиСад:ИздајеЈ.ЈовановићЗмај,год.II,бр.1,13–14,2,30–31;3,
43–44;4,63–64;5,78;6,94–95;7,106–107;8,127–128.
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РМС:Речниксрпскохрватскогакњижевногјезика.Књ.I–II,Београд:Матицасрп
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РСАНУ:Речниксрпскохрватскогкњижевногинародногјезика.Књ.I–XX.Београд:
САНУ,1959–2017.

Скок1971–1974:ПетарСкок,Етимологијскирјечникхрватскогаилисрпскогаје
зикаI–IV,Загреб:ЈАЗУ.
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Ђоковић–Грујић2012:„БиблиографијачасописаЖенскисвет:листдобротворних
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оташевић2018:ЂорђеОташевић,„Речницистранихречи“,у:Српскалексикогра
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СтефанСтепановић

ОАКЦЕНАТСКОМТИПУЖЕЛИМ–ЖЕЛИМОИЖЕЛИМО

Глаголикаоштојежèлетиприпадајунарочитомакценатскомтипу:у
презентуовиглаголиимајуусвимлицимаједнине,аобичноиу3.лицу
множине,краткоузлазниакценатнапретпоследњемслогу(уовомслучају
тајслогјеипрви)ипостакценатскудужинунапоследњем:жèлӣм,жèлӣш,
жèлӣ,жèлē.У1.и2.лицумножине,међутим,постоједублетниоблици:и
жèлӣмо,жèлӣте–саакцентомкакавимајуиосталалица,ижелимо,же
лите,садугоузлазнимакцентомнаслогунакојемсеуосталимлицима
јављапостакценатскадужина.1Поштомногобројнимговорницимаакце
натскиликовисадугоузлазнимакцентомзвученеобично,каткадинера
зумљиво,овдежелимодаподсетимонапостојањетогакценатскогликау
књижевнојезичкојакценатскојнормиидаукажемонањеговуоправданост.

Навешћемопримереглаголаовогакценатскогтипа;узимаћемоуобзир
самопростеглаголе,којећемонаводитиу1.лицуједнинеимножине.

Оддвосложнихглаголаиздвајамоследеће:ићи(идем–идемоиидемо),2
плести(плетем–плетемоиплетемо),пећи(печем–печемоипечемо).

Међутросложнимглаголимаиздвајамоследеће:имати(имам–имамо
иимамо),познати(познам–познамоипознамо),седети(седим–седимо
иседимо),желети(желим–желимоижелимо),читати(читам–чита
моичитамо),рвати(рвем–рвемоирвемо),држати(држим–држимо
идржимо).

Срећусеичетворосложниглаголисаовимакценатскимтипом:котрља
ти(котрљам–котрљамоикотрљамо),оружати(оружам–оружамои

1Ваљаистаћидасеистиакценатскидублетизамјављаикодпростихглаголаикод
онихкојисуодњихсаграђенипрефиксацијом.Изузециодтогпаралелизмасумалобројни
(укњижевномјезику)итичусесамонекихглаголашестеврстечијасеиинфинитивнаи
презентскаосновазавршавајувокаломи(типломити:ломим).Наиме,дублетизампосто
јикодпростихглагола(лòмӣмоиломимо;лòмӣтеиломите),алинеикодсложених,јерје
уњимаакценатпренетнапрефиксусвимлицима(пòломӣм:пòломӣмо).

2Овајглаголукњижевномјезикуприпадаипрезентскомакценатскомтипукојиима
краткосилазниакценатнапрвомслогуусвимлицима.



12

оружамо),корачати(корачам–корачамоикорачамо),рачунати(рачунам
–рачунамоирачунамо).

СудећипопримеримакоједајеМихаилоСтевановићусвојојкласифи
кацијиглаголскихврста(в.Стевановић1991:152–189),овајакценатскитип
срећемоувећиниглаголскихврста,тј.усвимаосимутрећојичетвртој.
Наведенеглаголесадћемокласификоватипремаглаголскимврстамаипри
казаћемоихтабеларнорадибољепрегледностиикорелацијесаслоговном
структуром,штојебионашпрвикритеријумприкласификацији.

Глаголскаврста Двосложни
глаголи

Тросложни
глаголи

Четворосложни
глаголи

прваврста ићи,плести,пећи ― ―
другаврста ―3 рвати ―
трећаврста ― ― ―
четвртаврста ― ― ―
петаврста ― имати,познати,

читати
рачунати,котр
љати,оружати,
корачати

шеставрста ― ломити,седети,
желети

―

седмаврста ― држати ―

Ународнимговоримаизужеосновицекњижевногјезика,гледајућиу
целини,готовопаподједнакосрећемообадублетнаакценатскаликаупр
вомидругомлицумножинепрезента.Међутим,тадвадублетналикаве
ликимделомодликујуразличитеговорнетипове.Наиме,акценатскилик
садугоузлазнимакцентом(нпр.желимо)готовоискључивојевезанзашу
мадијсковојвођанскиговорнитип(алиизаисточнијеисточнохерцеговач
кеговоре,итонарочитоонеуЦрнојГори,југозападнојизападнојСрбији)4,
докликкојијеакценатскиједнаксаједнинскимоблицимапрезента(нпр.
желимо)преовлађујеуисточнохерцеговачкимговорима.Дакле,обаоблика
којенормадозвољаваутемељенасуудијалектимакојиулазеуужуосно
вицукњижевногјезика.5 

3Овдебисемогаоурачунатиглаголзвати(зовем:зовемоизовемо).Постојеиодре
ђенинеправилниглаголикојибисемоглиподвестиподовајтип(изуглановијекњижев
нојезичкенорме,доккодДаничићанисутуспадали),нпр.братиипрати,алионинапрвом
местуспадајуутипсакраткосилазнимакцентомнапрвомслогу,итоусвимлицима.

4Утимкрајевимаисточнохерцеговачкогговорногтипа(коднекихглагола)тиакценатски
ликовинисуједини,каоувећинишумадијсковојвођанскихговора,алисудоминантнији.

5Другилик–онајкојијеакценатскиједнаксдругимоблицимапрезента–доминант
нијијекадсеузмеуобзирчитавоподручјесрпскогјезика,ализанорму,сматрамо,треба
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ВуковаиДаничићеванорма(Даничић1925)билајенештодругачија
негоданашња:завећинуовихглаголанијеподразумеваладублетизаму1.
и2.лицумножине,већјеискључивоприхваталаакценатскеликовесаду
гоузлазнимакцентом,осимкодглаголапрвеврсте(типплести:плетем;
пећи:печем).Међутим,уПравописуиз1960.равноправнојеприхваћено
акценатскодвојствокодсвихглаголаовогакценатскогтипа,итојестање
каквосезадржалододанас.

Штосетичесамихпроцесауисторијисрпскогјезика,требарећидаје
ликсадугоузлазнимакцентомстарији,сагледиштаисторијскеграматике
правилнији(Стевановић1991:37),изворнији(Белић1952:149),аиускладу
сарезултатимаједнеоднајдоминантнијихакценатскихалтернацијаусрп
скомјезику.Таалтернацијаподразумевакомбинацијукраткоузлазногак
центанапретпоследњемслогуипостакценатскедужиненапоследњем
слогууједномодобликаречиипојавудугоузлазногакцентаунекомдру
гомобликупарадигмеистеречи(ономсаједнимслогомвише),итона
слогукојијебиоподдужином(услоговномањимоблицима)икојипове
ћањембројаслоговасадпостајепретпоследњи.Оваакценатскаалтернација
нијевезанасамозаглаголе,већпостојиикодименица( јунак:јунака:
јунаку:јунаком:јунаку)ипридева(ваљан:ваљана:ваљано),унекимнарод
нимговорима(неукњижевномјезику)чакикодзаменица(мојег:мојега)
ибројева( једног:једнога),акодименицајестабилнијанегокодглагола(в.
николић1970:19–22).Заовуакценатскукомбинацију(краткоузлазниакценат
идужинауједном,адугоузлазниакценатудругомобликуречи)можесе
рећидајеједаноднајтипичнијихмелодијскоритмичкихмоделасрпског
језика(исп.јокановић-михајлов2012:17).Сдругестране,акценатскилик
првогидругоглицамножинекојијеједнакакценатскимликовимаизједни
ненастаојепрематимликовимааналогијом,каодоминантномзаконитошћу
развиткасрпскогјезика(Стевановић1991:37).

Истаклисмодајекодименицамоделкојиуоблицимасавећимбројем
слоговапарадигмеједнеречиподразумевапојавудугоузлазногакцента
стабилнији.Постављасепитањеоткудсетајмоделбољечувакодименица.
Одговорможебитиједноставан.Наиме,тунисубиламогућаникакваана
лошкауопштавањапремаоблицимасакраткоузлазнимакцентомидужи
ном,јерјетакомбинацијавезанасамозаноминативједнине,апоштосви
осталиоблициимајутајједанслогвише(идугоузлазниакценат,осимвока
тива),уследњиховедоминантностидугоузлазниакценатнијемогаобити
потиснут.Кодглаголајеситуацијаобрнута:облицисакраткоузлазнимакцен
томидужиномсудоминантнији;збогтогајеаналошкиутицајнаовадвамно
жинскаобликапрезентабиолакши.Онје,свакако,биопотпомогнутчиње
ницомдасвиосталиглаголиимајуистеакцентеуједниниимножини.
дабудебитносамостањеупрогресивнијимговорима,итоонимаизужеосновице.



14

Тоштосезаликовесадугоузлазнимакцентомтврдидасустаријииу
историјскограматичкомсмислуправилнијиускладујесачињеницомда
суонинасталиодизворнијихликова,којисууједноњиховипредметато
нијски6еквиваленти(нпр.летимо>летимо)(в.каПовић2018:225).

Послесвеганаведеног,можесезакључитидасуобаакценатскаликау
овиммножинскимлицимапрезентаоправдана,тедаукњижевномјезику
требадаостануравноправни.
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B
ПРЕДЛОЗИ

ВладанЈовановић

ВЕЛИКОСЛОВОУРЕЛИГИЈСКИМТЕКСТОВИМА

(УЗУСИОДНОСПРЕМАКЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКОЈ
ПРАВОПИСНОЈНОРМИ)

1.Чиниседаниуједнојдругојобластиупотребавеликогслованије
толикозаступљенакаоштојетоутекстовимарелигијскогсадржаја.Није
тешкоразуметитајпоступаккојинитијеодјученитијесвојственсамо
нашемкњижевномјезику.Иакосеонустручнимфилолошкимкруговима
најчешћеозначујекаоманирсвојственпубликацијамакојеиздајеЦрква(в.
нпр.коментарунапомениуз79.тачкуПравописасрпскогајезикаМатице
српске),изворикојисузаовуприликупрегледанипоказујудајеречоузу
сукојинијеограниченискључивонацрквенепубликације,већдачешћа
употребавеликогсловазаузимаиширипростор,изваноногакојиспадау
непосреднуцрквенуделатност.Разлогзбогкојегсеутекстовимарелигиј
скогсадржајаувећојмериупотребљававеликословонегоуосталимтек
стовимадолазиодприродесадржаја,укојемсепрослављањеТворца,уз
изразеблагодарностиипоштовања,изражаванесамонапланустиланего
иправописапутемистицањаречиупотребомвеликогслова.

Узимајућиуобзирсвојеврснупосебностјезикарелигијеупогледустила
српскогкњижевногјезика,очемусуудомаћојлитературиподробнијепи
салеКсенијаКончаревић(2015),РужицаЛевушкина(2013)идр.,каоичи
њеницудапраксаписањаречииизразавеликимпочетнимсловомпоказу
једалековећузаступљеностурелигијскимнегоуосталимтекстовима,циљ
једасеуовомрадунаосновуприкупљеногматеријалаутврдиследеће:1)
коликојеупотребавеликогсловаутимтекстовимасагласнаправилима
правописасрпскогкњижевногјезика,2)далисуобјашњењадатауПраво
писусрпскогајезикаМатицесрпске(даљеутекстуПравопис)применљива
напримереизпоменутесфере,каои3)којесутоевентуалненедостатности
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којебисе,понашеммишљењу,моглеотклонити,кадајеречотекстовима
религијскогкарактера.Конкретнипредлози,кадајеречоупотребивеликог
словазапојмовеизрелигијскесфере,каоикритикепостојећихрешења
датихунајновијемиздањуПравописаизнетисуурадуР.Стијовић(2013).
Имајућиувидупредлогекојисуутомрадуизнетиисакојимасеаутор
овихредоваупотпуностислаже,уовомрадупажњајеусмеренанаписањe 
великогсловауслучајевимазакојеуважећемПравописунисудатаобјашње
ња,каоизаонекодкојихјепримећенодапостојеразликеизмеђуписане
праксеиправиладатихуПравопису.

Материјалзаовајрадузетјеиздвадесетактекстовасатематикомиз
српскогправославногбогословљаиупоређенсаобјашњењимаипримерима
датимуПравопису.

2.Уанализисепошлоодцентралнихпојмоваовесфере,атосунапрвом
местуБогутрисвојеипостаси(Отац,СиниСветиДух),потомБогородица,
светианђелиитд.

БоГ.УзпримарнуноминацијуБог,овдедолазеидруга,обичнометафо
ричнаименовањазаистипојам,алиипојединачниентитетикојимупри
падају(нпр.„лице”,„логос”исл.).Упосматранимтекстовимавеликим
словомпишусеипридевикојисеодносенаТворца,каоизаменицекојима
сенаовајпојамупућује,штоћесеилустроватиследећимпримерима.

ИтиВитлејеме,земљоЈудина,нипочемнисинајмањимеђукнежевима
Јудиним;јерћеизтебеизићиВођакојићенапасатинародмојИзраиља(Мат.
2,6).МикојиимамоЖеникабесмртногананебу–нетрудимоседаукрасимо
окајанедушенаше,нежуримосе,даихоперемосузамапокајања(велимиро-
вић2008:738).ИакосеуСветомПисмуиСветомПредањуСпаситељемнази
ваБогуопште,тојестПресветаТројица,ипаксеупосебномиужемсмислу
СпаситељемназиваГосподнашИсусХристос,јерјеОнсвојимоваплоћењем,
животом,–страдањем,васкрсењемивазнесењемизвршиоделоискупљења
испасењародаљудског(ПоПовић2004:10).Надгробниспоменик...представља
нарочитувезуспокојником,подсетникнањеговопређашњепостојањеитачку
скојећесеучасуХристовогдругогдоласкањеговабесмртнадушавазнети
предпрестоСудије,гдећесеодлучиватиоњеномуспењуиликоначномпаду
(оГњевић2012:284).ТикорачашувојсциПрвомученика1(БоГДановић2008:44).
Свештојестворено,примилојеодТворцаредипочетак,аизвеснастворења
јошизавршетак(БоГДановић2008:151).Нећесе…онајкојисепопеонанебо
безмолвијазасититипевајућиСаздатељу (БоГДановић2008:161).Завапика
Силномедатеспасе,завапинеодабранимречима,већсмиренимшапутањем 
(БоГДановић2008:100).КојепостаослугаГосподњи,бојисесамосвогГоспо
дара.АкосеГосподајошнебоји,честосеплашииодсвојесопственесенке 

1УнапомениБогдановићевогпреводаЛествицастојиобјашњењедасе,осимнаСветог
архиђаконаСтефана,оваречможеодноситиинаГосподаИсусаХриста.
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(БоГДановић2008:112).Нехвалисемного,човече,богатствомкојесибезмуке
стекао.Предвидевшитвојувеликуштету,твојунемоћитвојупропаст,Даро
давацјехтеодатесвојим,макаринезаслуженимдаровиманекакоспасе(БоГ-
Дановић2008:138).Нашдобри,сведобриВладикаиГоспод,кадвидидајенеко
веомаленпремаподвигу,смирујењеговотелоболешћукаонајпогоднијимпод
вигом,апонекадидушуочишћујеодрђавихпомислиистрасти(Богдановић2008:
140).Иопет:„ЛицеЊегововидеипосетиправдудушаљудских (Пс.10,7)” 
(БоГДановић2008:123).Безбожникјесмртнобићекојеимаразум,асвојевољно
бежиодправогаживота,изасвогТворца,којивечнопостоји,мислиданепо
стоји(БоГДановић2008:20).ДобрииправеднинашСудија,каоикодсвихоста
лихствари,водиикодсузарачунаонашимприродниммогућностима(БоГДа-
новић2008:66).КојепримаоУтешитеља,молиМусепротивмене[ђавола],
иОн,умољен,недозвољавамидадејствујемстрасно(БоГДановић2008:90).
Ниједанпаметанчовекнебитребалодамислидајелажмалигрех,јернема
грехапротивкогабиПресветиДухизрекаотакострашнупресудукаопротив
лажи(БоГДановић2008:83).Душевнонемоћниљудитребадаутелеснимте
гобама,опасностимаиспољнимискушењимавидебригукојуГосподводио
њима.АсавршенићетовидетиудоласкуДухаиумножавањублагодатнихда
рова(БоГДановић2008:145).Судити,значибестидносвојататиБожјеправо,
аосуђивати,значи,упропашћаватисвојудушу(БоГДановић2008:80).Кадасе
потпунобудемоочистилиодлажи,тадајевећможемоупотребити,алине
безстрахаБожјегинебезкрупногразлога(БоГДановић2008:83).Господјепо
Свомепромислуолакшаопочетницима...борбу,дасеониусамомпочеткуне
бивратилиусвет(БоГДановић2008:23).АкојеЛогосликпрекокогасепознаје
ОчевПрволик,свипроблемикојисеодносена„космичку”божанскупројавуу
природистворенојСловом…припадају„богословљу”(СветиГора,7).Безумнису
поприродисвиљудикојинисупознали...Оногакојијесте,нитидапосматра
њемЊеговихделапрепознајуРадника(маринковић1995:30).Богнијесамо
ТворацнегоиПромислитељ(маринковић1995:51).Многељудебогатствоза
ведеиопијеипостанеимидол,комеонипочнудаслужеиробујусвевише...Као
примерзаовослужионајбогаташизСпаситељевеприче(маринковић1995:
63).Акокажеш:уништинепријатеља,онда...сиусамомпочеткуразгњевио
Судију(маринковић1995:271).АкопостисамЗаконодавац,какоданепосте
оникојисуобавезнидадржеииспуњавајузакон?(маринковић1995:278).Сунце,
кадсепојави,славиГосподадижућисе;тојечудеснатвар,делоНајвишега
(маринковић1995:30).АнђелислужеБогуисаопштавајуљудимавољуЊегову 
(маринковић1995:71).ПомилујметужногинедостојногслугуТвог,Творче
мој,Владатељу(молитв.,49).Хотећидатиопроштајодстарихдугова,Осло
бодилацсвихљудиоддуговањаСамдођеонимакојисебехуудаљилиодЊего
веблагодети(молитв.,102).Овитезикрста,синовисветлости,...|Венцедавац
Господувенчаваскрасно(велимировић2008,4.јануар).Многисударовиали
јеједандухБожији,духХристовкогајеГосподузносећисенанебесаобећао
својимученицима,даћепослатиДухаУтјешитељакојићеихувестиусваку
истину(амфилохије,митрополит,Светигора2011:7).ОникојеДухБожјиводи,
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некауђуснамауовомисленоисвемудросабориште,носећиумисленимрукама
богописанеТаблицебогопознања(БоГДановић2008:125).Свемуствореноме
животјеудахнуо,ДухомСветим,самБог,Давалацживота(ранковић2015:11).

Примерикојисуовдеиздвојениизразличитихтекстова(какоонихкоје
издајеЦркватакоионихкојинеприпадајуцрквеномиздаваштву)показу
јудасесверечикојесеодносенаГоспода,укључујућиионезаменичке
односнопридевскекатегорије,утимтекстовимапишувеликимсловом:
Господ=Вођа,Женик,Спаситељ,Творац,Саздатељ,Судија,Утешитељ 
итд.Овајпоступакунекимслучајевиманијеускладусасрпскомкњижев
нојезичкомнормом.Међунаведенимпримеримаупотребевеликогслова
имаионихслучајевакојинисувластитеименице,чакниметафоричне
заменеимена,већзаједничке,општеименице,нпр.„Ослободилацсвих
људи”илиатрибутиви,нпр.„ВенцедавацГоспод”.Таквеименице,којене
представљајуустаљенезаменезапојамБога,требаписатималим,аневе
ликимсловом.

БоГороДица.МатиГосподаИсусанајчешћесеназиваБогородица,алису
поредовогименатакођеучестојупотребиДјеваМаријаиПриснодјева.Онасе
поштује„вишеодсвихдругихсветих,вишечакиоданђела,јерјебилаиза
бранаодБогазасредствољудскогспасењакрозрођењеСпаситељасвета”
(велимировић2003а:22).

Објашњењеописањувеликогсловакојесе,поредосталог,односина
БогаиБогородицу,уПравопису(тачка44)гласиовако:

а.„Уједнобожачким(монотеистичким)религијаманазивизабожанства
схватајусекаојединиусвојојврстиодноснокаовластитаименаизатосе
пишувеликимсловом:
Бог,Јехова,Алах,Буда,Шива.ТакосепишуиустаљенезаменезаБога

односноХриста–Господ,Свевишњи,Свемогући,Спаситељ,БогОтац(уп.
и:уимеОцаиСина),каоиБогородица,Богомати,ГоспазаХристовумајку.”

б.Међутим,кадаречибог,господ,свевишњи,богородицаимајуопште
(заједничко)илиатрибутскозначењеилисеупотребеумножинскомобли
ку,пишусемалимсловом:филозофијатражењабога,богПерун;небиму
помоглисвибогови;самиалахзна;господгањеговзнао,свевишњиБог,
богородицаМарија.Наистиначинписаћесемалобусвимекспресивним
ифигуративнимизразимасаименицомбог,нпр.недаобог,заимебога,на
силубога,боже(ме)прости,забогамилога,убиојебогауњему,ухватио
јебогазабрадуисл.”(Правопис).

МеђупримеримадатимуПравописунемаонихкојисутакођечестоу
употребикаоназивизапојамБога.Тако,например,недостајеназивСве
држитељ,којисеналазиупрвомчлануСимволавере.Такође,узимена
ОтациСин(уп.„уимеОцаиСина”)изостављенјеСветиДух(рекаобих
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дајебољеписативеликимобаделаименанегосамопрвидео2,какосеу
Правописупрепоручује–„Светидух”),којисапретходнимдвамаименима
чиницелину.Уобјашњењу,каоимеђупримерима,изосталојепомињање
СветеодносноПресветеТројицекаодруго,устаљеноимезаБога:УСве
томПисмуиСветомПредањуСпаситељем[се]називаБогуопште,то
јестПресветаТројица(ПоПовић2004:10).Даље,уПравописупишедасе
узпојамБогаодносноХристадозвољаваписањевеликогсловазањихове
устаљенезамене,докјезапојамБогородицетаквамогућностизостала,иако
упраксииматакођеустаљенихназива,каоштосуПокровитељка,Пречиста,
БогоматеродносноБогоматера,Богомајкаитд.УтрећемчлануСимвола
верезаБогородицујеупотребљеноимеМаријаДјева,којасеуПравопису
такођенеспомиње:Којијерадинасљудиирадинашегспасењасишаос
небеса,иоваплотиосеодДухаСветогаиМаријеДјевеипостаочовек.

УнапомениПравописау79.тачкипишедасе„придевиБож(и)јииГо
сподњи,потомзаменицекојесеодносенаБога,ОцаиСинаиСветогадуха
(односноСветогаДухаутекстовимаовеврсте)иБогородицу(Ти,Он,Она,
ЊегаиГа,ЊеиЈе,ЊојиЈој,Твој,Твоја,Његов,Његова,Његово,Њен,Њена,
Њеноисл.)”утекстовимакојеиздајеЦрквапишувеликимсловомсупрот
ноправилимадатимуважећемправопису.Кадајеречописањупридева
изведенимодБогиГоспод,Р.Стијовићкажеда„немаразлога,кадасевећ
Бог,Господисл.пишувеликимсловом,неприхватитииписањепридева
Бож(и)јииГосподњивеликимпочетнимсловом,попутдругихприсвојних
придева:Николин,Марков,Јанков,Јеховин,Алахов.Придевбожанскитреба
писатималимсловомкаоидругепридевенаски”(Стијовић2013:27).Даље,
озаменицамаваш,његовисл.кажеда„немасмисланедозволитињихово
писањевеликимсловом,каоиудругимприликамаукојимакористимо
куртоазновеликослово.Осталезаменице(га,ње,муисл.)требаписати
малимсловом”(Стијовић2013:28).

ПисањезаменицакојесеодносенаБогавеликимсловомнијеусвим
случајевимаистогкарактера.Једнојекадасесамомзаменицомбуквално
замењујеимеистогпојма–Бога,адругојекадасереченичнимделомса
заменицомуфункцијисубјектазамењујеједанпојам.Утомдругомслуча
југдејеупотребаличнезамениценасталакаорезултаткатафатичкогод
носноапофатичкогтеолошкогприступа3–гдесеБогназиваонимштојесте,

2ТомишљењезаступаиР.Стијовић(2013:28).
3АпофатичкотеолошкоучењезаснивасенатомедаседознањаоБогудолазипутем

негирањаоногаштонијесвојственоБогу,којиидаље„остајенепознатинеобухвативпо
својојтрансцендентнојсуштини”(коДић1999,подапофатика).Тојеједаноддвајупутева
илиначинапознања.Другипутјекатафатички,покојемседопознањадолазинаоснову
створених,видљивихреалностисхваћенихкаоодразБожјегделовања(Кодић1999,под
катафатика).
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односноонимштонијеиименујереченицомкојапочињезаменицомОнај
–сматрамдасеможедопуститиписањезаменицевеликимсловом:
ГосподречеМојсију:ЈасамОнајштојесте(Мој.6,2).Виђаосамљуде

убогеисиротеуврлинама...како...вапијуканебескомеЦару,итимекаода
присиљавајунамилостОногачијасеприроданеможеприсилити(БоГДа-
новић2008:68).

СветианЂели.Убогословљуанђелисуневидљивадуховнабића,којаје
Богствориопреовогвидљивогсвета,обдаренаразумом,слободномвољом
ибесмртношћу.Послужбамакојевршеистепенимасавршенстваделесе
утригрупе,асвакагрупанатристепенаиличина.Првагрупа,највиша:
шестокрилатисерафими,многоокихерувимиипрестоли;другагрупа:го
сподства,силеивласти;трећагрупа:почеци(начала),арханђелиианђели.
Последњадвачинанајближасуљудима.АнђелислужеБогуисаопштавају
људимањеговувољу(маринковић1995:71).

Наосновупраксеписањавеликогсловауизворимакојисузаовупри
ликупрегледани,примећеноједа,кадајеречописањуанђела,онаније
уједначена,атанеуједначеностнијеретканиуоквируистогатекста,нпр.
СветиАрханђелМихаило(маринковић1995:72)иСветиарханђелМихаило 
(маринковић1995:73),папонегдениуистојреченици:Радујсе,пресвета
колесницеОногакојијенаХерувимима;радујсе,преславностаништеОнога
којијенасерафимима!(молитв.,97).

Будућидајеречоопштим,тј.заједничкимименицама,називеанђела
нетребаписативеликимпочетнимсловом,штојеиускладусправописном
нормом.Имајућиувидуширокураспрострањеностпраксеписањасветих
анђелавеликимпочетнимсловом,даклесупротнодухуправописненорме,
билобикорисноунетиуПравописодредбуукојојбисеексплицитносаоп
штилокакотребаписатиназивесветиханђела.

Свети.OписањуатрибутасветиузименасветацауПравописујепосве
ћенатачка41.д.:„Атрибутсветиузименасветаца,каоиблажени,хазрети,
поправилусусаставниинеиспустивидеоименаипишусевеликимпочет
нимсловом”.Даљесенаводепримери:СветиПетар,СветиЛука,СветиСава,
СветиСимеонМироточивиитд.Дакле,уПравописује,кадајеречоупо
требипридевасвети,одређенодасепридевСветипишевеликимпочетним
словомондакадајесаставнидеоимена,тј.агиоантропонима.Оношто
нијереченојестеписањепридевасветикадајеупотребљенуименичкој
служби,каонапримерсвиСвети.Можесепоставитипитањедалисепод
овимчланомподразумевадасеидругиатрибути,попутчиновасветости,
пишувеликимсловом.ЗбогтогасматрамисправнимпредлогР.Стијовић
даправописприхватиписањепридевасветималимсловом,какојебилоу
ранијемиздањуПравописа,штоурадуоправдаваследећимубедљивим
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разлозима:„Акоприхватимопрепорукудапридевсветикаонеиспустиви
деоименасветацатребаписативеликимпочетнимсловом,тобиондатре
балочинитиисаименицамајеванђелиста:ЈеванђелистаМатеј,Јеванђели
стаМарко,ЈеванђелистаЛука,ЈеванђелистаЈован,затимпророк:Пророк
Давид,ПророкИлија,апостол:АпостолТома,арханђел(архангел):Архан
ђелМихаило,АрханђелГаврилоитд.Свеовеимениценеиспустивисуде
ловиименаинемаразлогаписатиихдругачијенегопридевсветиузиме
свеца.Сдругестране,атрибутсветиможемопосматратикаобилокоји
другиописнипридев(добри,племенити,благиисл.),стимштосеоддру
гихразликујепотомештоказуједоминантнуособинусветаца,покојојсе
ониразликујуодсвихдругихсатимименом”(Стијовић2013:28).Велико
словопакостајеуименупразникаиназивуцркве.

Тубисе,уоквируистетачкеПравописа,могаонаћиипридевпресвети
(упримеримаПресветаТројица,ПресветаБогородица).Узимајућиуобзир
тодасепридевсветиуписанојпраксиупотребљаваиуздругеречи,ане
самоузагиоантропониме,нпр.„СветоОткривење”,„СветоПредање”итд.,
ваљалобиуправописномобјашњењупосветитипажњуиовомпитању.

Међупримеримаупотребевеликогсловазаслучајевекојитакођенису
обухваћениобјашњењимауПравописуналазесезбирнаименазапојмове
којисеузимајукаоцелина,нпр.кадасеодносенаапостоле,ученикеитд.:

ОвуДванаесторицупослаИсусизаповједиимговорећи:Напутнезнабо
жацанеидите,иуградсамарјанскинеулазите(Мат.10,5).Каоштојеједан
одДванаесторице,Јуда,отпаоодГоспода,такосунекиодовихСедамдесет
одусталиГосподанеснамеромиздајстванегопонемоћиљудскојималовер
ности(велимировић2008,4.јануар).ПриликомсиласкаДухаСветоганаапо
столе,видљивизнацинаитија(изливања)Духабилисуватренијезичциизнад
главесвакогодДванаесторице(ПекићВ.,Правосл.мис.2018:6).Стадоше
предаме.Јаихупитамкосуони.Аониодговорише:„МисмоПеточисленици”
(такосеназивајупетученикасветебраћеКирилаиМетодија:Климент,Наум,
Ангелар,ГораздиСава)(маринковић1995:101). 

црква.РечцрквауправославномхришћанствуозначаваБогомустано
вљенузаједницукрштених,„уједињенихверомуједногаБога,крозСвету
тајнуевхаристије”(енц.ПравоСл.).Радисеозначењуцрквекаозаједнице,
еклисијенародаБожјег,створенеречјуиделом(плаћеномкрвљу)Исуса
Христа,којајенадахнутаСветимДухом4(в.велимировић2003а:31).Утом
значењуговорисеојединственостиинедељивостиЦрквеудеветомчлану
Символавере:„Верујем…уједнусвету,васељенскуиапостолскуЦркву”.

4„ДанашњаИсточноправославнацркваорганскијенаставаконеистезаједнице(екли
сије)којајерођенаприликомСиласкаДухаСветог,наданПедесетнице,уЈерусалиму”
(енц.ПравоСл.,2054).



22

Навешћемоовепримерекојиилуструјупоменутозначење:Аијатебикажем
даситиПетар,инатомекаменусазидаћуЦрквусвоју,ивратапакланеће
јенадвладати(Мат.16,18),Душе[умрлих]одлазеуНебескуЦркву.Због
тогапостоједвакрилаЦркве:видљивоиневидљивокрило(велимировић 
2003:31).

Речцрквакористисе,затим,узначењузаједницехришћанскихверника
организованихуконфесионалне,територијалнеидр.јединице,установеисл.,
нпр.православна~,католичка~,Источна~,Западна~итд.

УПравописусе,међутим,дајеобјашњењезаписањевеликогсловасамо
заназивцрквакадаозначаваграђевинуодноснохрам(нпр.ЦркваСвете
Петке,ЦркваУспења,алиУспенскацрква)5иликадасеупотребљавакао
званичниназивустанове(нпр.Српскаправославнацрква),докзазначење
заједницекрштених,уједињенихверомуБоганемапосебногобјашњења.

Великимпочетнимсловомунашојграђиизбогословскеписанепраксе
налазиморечииизразекојисеодносеинаследећепојмове:

’светаместа’(МаслиноваГоракодЈерусалима(БоГДановић2008:97));
’бесмртност,спасењедуше’:Изкрвиимизниклибожури|Изкостију

знакчасногакрста|СвојеНебоносенатрипрста(амфилохије,митро
полит,Светигора2011:2);

’Божјапромисао’:Богмилостиви,којинежелигрешникупропастино
спасења,нађеначинадаПромисломСвојимчудеснимспасеграшнуТаису
(велимировић2008:737),НијеПровиђењесачувалотелокраљаВладимира
затосамодамикаонародимамоједантелеснидоказкаквесмоблагородне
преткеималипредеветстолећа…негонамгајепомилосрђуСвомеса
чувало,дабинасителомидухомподсетионаузвишениидеалхришћански
инамогућностдостигнућатогаидеала(велимировић2003б:148);

’Символвере’:СветиГригорије…одликоваосеогромномсветскомуче
ношћуидуховнимопитом.УчествоваонаIIВасељенскомсабору.Мисли
се,дајеонсаставиодругидеоСимволаВере(велимировић2008,10.јануар);

’Страшнисуд’:Св.муч.Јулијана…свратиуцрквуичупроповедоСтра
шномСудуиказнигрешника.Итаречјетоликопотресеиизмени,дасе
онанаједанпутзгадинасамусебе…иприпадесв.Нонусмолбом,даје
крсти(велимировић2008:736);

’Царствонебеско’:Иговораше:Покајтесе,јерсеприближилоЦарство
небеско(Мат.3,2),ЦарствоНебескопочињеуправоовде,наЗемљи,уЛи
тургијикојајеостварењеЖивотаЦркве(Пурић2004:8),Мисможитељи

5 УрадуСтијовић2013предложеноједасеименицецрква,храм,манастир,
самостан,синагога,катедрала,џамија,параклис,испосница,келијаидругеиме
ницеопштегкарактерапишумалимсловом.
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ЦарстваНебеског,мисможитељиВечногаГрадакојићедоћи,аовдесмо
самопривременипролазници(Пурић2004:78),Трудитисеококористиза
тело,окоњеговоглечења,чистоћеидругихпотребаовогсвета,апритоме
изгубитидушуиЦарствонебеско,захришћанебибиорђавтруд,недоби
так,негогубитаконогнајдрагоценијег,животавечнога(ПатријархПавле 
2010:15);

’православнавера;заједницаправославниххришћана’:Он[Бог]помаже
својдециПравослављададушамасвојимнађупутспасењаивечнообита
лиштеуцарствуБожијем(Герман,патријархсрпски,Правосл.мис.,св.
1/1959,стр.3)итд.

Међупобројанимслучајевимауовомпоследњемнизупојмованалазесе
речизакојесеуПравописупредлажедругачијерешењенегоштојеоно
овдеприказано.ТакосеизразЦарствонебескоупраксипишеикао„Цар
ствоНебеско”,штоважииза„СтрашниСуд”.Занекеречиодносноизразе
неприхватљивојеодступањеодправописненорме,будућидасепостојећим
правописнимрешењемнеумањујезначајпојматимештодругаречуизра
зуостајемалимсловом.

Надругојстрани,називкраткогизлагањаистинехришћанскевереу
вероисповедањуЦркветребалобиписативеликим,анемалимсловом,како
садастојиуПравопису,уп.„символвере”(в.т.194,ђ),„вјерују”6(ПравоПиС,
282)исл.

Спроведенаанализаоупотребивеликогпочетногсловаурелигијским
текстовимасрпскогправославногбогословља,којисузаовуприликупре
гледани,показалаје,сједнестране,даписањевеликогслованијеупотпу
ностисагласнообјашњењимадатимуПравопису,алиида,сдругестране,
утекстовимаимадостапримерачијаупотребанијесадржанаупостојећим
правописнимправилимаиобјашњењима.Имајућиувидупроменекојесу
последњихдеценијазахватиленашедруштвоикултуру,повратакверона
укеушколеиизлажењесвебројнијихпубликацијанатемурелигијена
српскомјезику,мислимдајенеопходнодасетепроменерегиструјуираз
мотреинаплануупотребејезикаикњижевнојезичкеправописненорме.
Чакинаовомневеликомбројуилустрованихпримераможесезакључити
дапроблемупотребевеликогсловаутекстовимаизобластирелигијетреба
решаватинанивоуопштеправописнерегулативе,јерсерадиотекстовима
којинисуизузети,тј.ограниченисамонацрквеноиздаваштво,какојето
мождаранијебило,већсупојмовиизрелигијскесфере,изрази,цитатии
сл.подједнакоприсутниуразличитимстиловимаиформамаиуразним
издањиманасрпскомкњижевномјезику.Једноодмогућихрешењабилоби

6Упитањујецрквенословенизамодобликапрвоглицаједнинепрезента,ане
ијекавскиоблик,какостојиуПравопису(уп.ПравоПиС,282).
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дасе,наосновудетаљнијегувидаујезикиматеријализрелигијскесфере,
издвоје,започетак,кључни,најважнијипојмовииизразиукојимајееви
дентноколебањеуписањувеликогималогсловаидасезатеслучајевеу
правописудајуобјашњењакакотребапоступитиуписањутихречи.До
ваљаногиприхватљивогрешењамоглобидоћиуколикобисеправописна
правилазаписањеречиизобластирелигијскесфередонелаузконсулта
цијесатеолозимакојибибилиделегираниуширисаставкомисијекојасе
бавиписањемииздавањемправописасрпскогајезика.
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ПРЕИСПИТИВАЊА

ДушкаКликовац

ОЗАРЕЗУИЗАОДНОСНИХРЕЧЕНИЦАСАКО,ШТО
(ИКОМЕНТАРОТЕРМИНУЗАОЗНАЧАВАЊЕ

ТОГИНТЕРПУНКЦИЈСКОГЗНАКА)

1.Уовомприлогубићеречиописањузареза(запете)изаједневрстеод
носнихзависнихреченицаутзв.инверзији(ондакадсеоненалазенапочет
кувишереченице),онакокакосепрепоручујеудвамаиздањимаПравописа
српскогајезикаМатицесрпске–ономеиз1993.(чијисуауториМитарПе
шикан,ЈованЈерковићиМатоПижурица–удаљемтекстуозначаваћемо
гаскраћеницомП1993)иономеиз2010,којијењеговаредигованаверзија
(главниредакторјеМатоПижурица,адеоизинтерпункцијередиговаоје
ЖивојинСтанојчић;удаљемтекстуслужићемосескраћеницомП2010).1 
Упитањусуодноснереченицекојепочињуодноснимзаменицамако,што.

КакообјашњаваЉубомирПоповићусвојојСинтакси(ПоПовић 152014:
322),теодноснереченицеимајуименичкуконституентскувредност,тј.
означавајуособе,предметеилипојавеиувишојреченициимајусинтак
сичкефункцијекојеиначеимајуименице–пресвегафункцијусубјектаи
правогобјекта.Такоупрвомпримеруодноснареченицасако(чијебисе
значењемоглоисказатииименицомраноранилац)имафункцијусубјекта,
аудругомодноснареченицасаштоимафункцијуправогобјекта:

Коранорани,двесрећеграби.
Штоможешдаурадишданас,(то)неостављајзасутра.

Насће,дакле,интересоватипрепорукеиздвајуправописаувезисаза
резимаутаквимпримерима.

1Овајприлогјенастаонаосновунашегчланкапосвећеногобрадизапетеуправопису
из2010.(в.кликовац2011а).
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2.Уобаправописадајесеистоначелноправило–дасезависнереченице
уинверзијиморајуодвајатизарезом/запетом.Цитирамообеформулације:

П1993,стр.267 П2010,стр.114
Нормалнозависнареченицапочињепо
моћнимречима–везницима,упитно
односнимзаменицамаилиодговарају
ћимприлозима.Акојетакоуобличена,а
долазииспредглавнереченице,изањесе
обавезнопишезарез(самоштосеможе
каткадзаменитицртом,радиизразити
јеграздвајањасуреченица).Какоуовој
позицијинемавезника,службуразгра
ничавањареченицапреузимареченични
знак,ускладусаопштимправиломут.
190.

Зависнареченица,поправилу,почиње
помоћнимречима–везницима,упитно
односнимзаменицамауфункцијиве
зникаилиодговарајућимприлозима.
Кадајетакоуобличена,адолазии с п р ед
главнереченице,изањесезапетао б а 
в е з н о пише.Тозначидаслужбураз
граничавањаизмеђузависнеиглавне
(управне)реченицепреузимаинтер
пункцијскизнакзапете.3

Затимобаправописанаводекаопримереразличитеврстезависнихре
ченица.Напрвомместусуодноснереченице,закојеобаправописадају
истепримере;П2010точиниподнасловом I.Запета с е  п и ш е–стр.114):

Кобрзосуди,брзосеикаје.
Комезаконлежиутопузу,траговимусмрденечовјеством[нечовјештвом].
Чијесуовце,тогајеипланина.
Штосенехће[нехтје]уланцевезати,тосезбјежауовепланине.

Приметићемодаусвимпримеримасазависномреченицомуинверзији,
паиуовима,зарезстојинаместугдесецелокупнареченицасегментујеи
уговору:акоговориспоријеилиизражајније,наглашавајућисмисаонеод
носе,говорникћенатомместуподићитонинаправитипаузу,послечега
ћетонпочетидапада;аакоговорибрзоинеформално,паузенећебити,
алиће„прелом“уинтонационојкривуљиостати.3

ИзанаведеногправилауП2010следиподнасловII.Запетас е н е п и ше
(стр.115),исподкојегстојиследеће:

2ОваправиладобропоказујуприродуизменакојејеП2010унеоутекстПравописа
из1993:самаправилаП2010углавномнијемењао–најчешћеихјесамопреформулисао,
итотакоштоихјескраћивао,причемусучестоизостављенекорисненапомене–уовом
случајутоједафункцијузарезаможепреузетицрта(ширеоизменамаињиховимрезул
татимав.укликовац2011б).

3Отомедадругиелементипрозодијемогупреузетиулогупаузеговори,иаконеповодом
зависнихреченица,Ј.ЈокановићМихајлов(1994:34):„Убрзомтемпу[...]паузенајчешће
нема.Функцијусегментацијеубрзомтемпупреузиматонскакомпонентаинтонације.“
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Односназависнареченицаса с л у ж б о м  с у б ј е к т а  неодвајасезапетом
одпредиката(личногглаголскогоблика)којисеналазиуглавној(управној)
реченицииакосеналазиуположајуинверзије,

идајусеследећипримери(курзивизворни):
Коузмекајаћесе,конеузмекајаћесе.
Корадинебојисеглади.
Конабрдо,ак’имало,стојивишевидиноонајподбрдом.

Овдекорисникправописаможесамодасенађеунедоумици,итоиз
вишеразлога.Најпре,реченицаКоради/небојисегладиизговарасеисто
каоиреченицаКобрзосуди/брзосеикаје–тј.сапрозодијскимсигналом
дасезависнареченицазавршава(обележилисмогакосомцртом),који,ви
делисмо,можебитипаузаиинтонацијаилисамоинтонација.Чакћеиу
првомпримеру–Коузмекајаћесе,конеузмекајаћесе–говорникуизра
жајномговорунаправитипаузеизакоузмеиконеузме.(Тајпримерћемо
опширнијепрокоментарисатиут.3.)

Друго.Непостојиниједнограматичкоилипрозодијскоправилокојеби
налагалодасезависнереченицекојесеналазенепосредноузпредикатви
шереченицетретирајупосебно,другачијеодонихкојесуодтогпредиката
одвојененекомречјуилиречима.Наиме,наистомместу–тј.послезависне
реченице–сегментујусеиреченицаКобрзосуди/брзосеикајеиречени
цаКобрзосуди/кајесе,одн.реченицеШтосенехћеуланцевезати/то
сезбјежауовепланинеиШтосенехћеуланцевезати/збјежасеуове
планине.Додатнузабунуизазивапоследњинаведенипример(Конабрдо,
ак’имало,стојивишевидиноонајподбрдом),укојемјезависнареченица
одпредикатавишереченицераздвојенаречјувише–збогчеганеодговара
правилукојетребадаилуструје.

Треће.Управилусеинсистиранатомедазависнаодноснареченицакоја
сенеодвајазапетоммораиматифункцијусубјекта.Одоногакобихтеода
таквоправилопоштујезахтевалобисе,дакле,дапознајесинтаксуизузетно
добро.Овоутоликопрештосеправилом–иаконеипримерима–обухватају
свеодноснереченицеуфункцијисубјекта,даклеионекојепочињусашто.
Дабипоштоваоправило,корисникправописабимораодаразликујесинтак
сичкуфункцијузависнереченицеупримеруШтосамнашласвиделомисе,
гдеимафункцијусубјектаигдесезапетанебиписала,иШтосамнашла,
купиласам,гдеимафункцијуправогобјектаигдебисезапетаписала.4Тај
захтевбибиоутоликотежиштосеобереченицеизговарајунаистиначин
–сегментованенаместугдесезавршавазависнареченица.

4НатупојединостпажњунамјескренуоколегаБалшаСтипчевић,начемумусеи
овомприликомзахваљујемо.
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3.ОдаклеуопштетоправилоуП2010?Тоћемозакључитиакопажљиво
погледамоједанкоментаризП1993накрајупоглављаозарезу(стр.274–275):

Писцукојидобровладасклопомреченицеиинтерпункцијскомнормом
можесепрепуштативишеслободеуписањуиизостављањузареза,понекади
мимоформалнихипреовлађујућихправила–акосеодступањемодњихјасни
јепредочавајустварнисмисаониодноси.Већсупредочененекемогућности
изостављањазарезаузвокативиузречце,какосенебизамагљивалабитнија
функцијаовогзнака[...].Сличниразлозиоправдавајуииспуштањезарезаиза
субјекатскеодноснереченице,нпр.устиху:Конабрдо,ак’имало,стојивише
видиноонајподбрдом(нескладнобибилодајеизаречи„стоји“написани
трећизарез),илиуреченици:Коузмекајаћесе,конеузмекајаћесе.Изових
изузетнихауторскихмогућностиупрошћавања(дасеизбегнегомилањезареза)
нетребаискључитинидругевидовереченичнеинверзије:Акоимашпонеси,
аконемашкупи,алисвакакониједобродабезтогапутујеш(уместо:„Акоимаш,
понеси,аконемаш,купи,али...“).

Оваквоодступањеоправдаваначелодаинтерпункцијанијесамасебициљ,
негојеонасредстводасеказивањепредочиуштоскладнијем,јаснијемипре
гледнијемоблику.Ипак,овосусамоизузетнипоступци,условљенисмисаоном
целовитошћупојединихспрегаиодносимауширојреченици,паонинедово
деупитањенормуписањазареза.

Дакле:(а)умешанписацсмеизоставитизарезакоимаонихкојисуважни
јиилидазарезâнебибилопревише,али(б)томожебитисамоизузетнои
(в)тимесенормаувезисписањемзарезанедоводиупитање.

Дапогледамосаднаведенепримереизблиза.ПримерКонабрдо,ак’и
мало,стојивишевидиноонајподбрдомсастојисеоддвастиха,аграница
међуњиманалазисеуправоизаодноснезависнереченице;акосетајпри
мернапишеудвареда(какоијестеуоригиналу),реченицајесегментована
ибеззареза.Поштојеупитањуауторскодело,примернесмемомењати;али
акосетакавпримернапишеконтинуирано,свакакодабиизазависнере
ченице(уовомслучају–изастоји)мораодоћиилизарезили,мождабоље,
црта.АупримеруКоузмекајаћесе,конеузмекајаћесеизостављенису
зарезикојисухијерархијскинижиодоногакојиделиреченицунадвене
зависнереченице.Таквиминтерпунгирањемимитирасебржи,неформал
нијиговор;акобисмоимитиралиспоријииизражајнијиговор,укојемби
сенаправилапаузаиизакоузмеиконеузме–натимместимаставили
бисмоопетцрте.Истипринципбиважиоиутрећемпримеру:акобисе
записиваоилиимитираоговоркојибинаглашаваологичкеодносемеђу
деловимареченице,писалобисе:Акоимаш–понеси,аконемаш–купи...
(остилскомнијансирањутекстаинтерпункцијомв.кликовац2018).5

5ОвомпримерујеП2010посветиопоновопосебанподнаслов:III.Слободанизбор
писањаилинеписањазапете,гдесекаже:„Акосеуједнојсложенојреченициналазивише
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4.Дарезимирамо.ПравилоизП2010оизостављањузапетеизаодносних
реченицапротивречистрогомправилукојеједатосамоједнустраницупре
њега–дасеизазависнереченицеуинверзијизапета„обавезнопише“.При
томе,ононематемељаупрозодији,каокритеријумуводиположајзависне
реченицеуодносунапредикат,штотакођенеманикаквогоснова,изахтева
толикодобропознавањесинтакседаготовониконебимогаодагапоштује.
АнасталојепогрешноминтерпретацијомједногкоментараизП1993.При
свемутоме,издвојенојекаоцелинаспосебнимподнасловом,чимемусе
даједодатнатежина.

5.Коментарзаслужујеитерминкојимсеозначаваспорниинтерпункциј
скизнак.УП1993унасловустоји„Зарез(запета)“(стр.256),алисеутексту
употребљаваискључивотерминзарез.Ауторидајуиобјашњење(стр.253):

Штосетичеваријаната(синонима)’запета’(традиционалнисрпскитермин,
рускогпорекла)и’зарез’(терминкојисмоусвојилиод1960),служићемосевише
овимдругим,збогпоколењакојасусешколовалапосле1960.иодкојихћере
алнозависитибудућидоминантниизражајниобичаји;усвакомслучају,треба
знатииуважаватииједанидругитермин.

П2010,међутим,овообјашњење–којесеидаљечиниубедљивим–пре
небрегаваиупотребљавасамотерминзапета.Устаљенутерминологију
ниједобромењатибездоброгразлога,6атерминзарезјеитекакоустаљен
–асудећипоусменојанкетикојусвакегодинеспроводимосастудентима
српскогјезиканапредметуСинтаксасрпскогјезика,јошувексечешћеко
ристиодтерминазапета.Онимајошједнудобруособину:сликовитје,јер
асоциранапокретзарезивања–урезивањаполукружнимпокретом.Није
јаснодалијеовакавпоступакпроистекаоизразматрањанекихдодатних
аргумената(којиусамомтекстуПравописанисуизнесени)илијерезултат

краткихзависнихреченицауположајуинверзије,(а)запетасеможеписатипослесвакеод
тихреченица:Акоимаш,понеси,аконемаш,купи,алисвакакониједобродабезтогапу
тујеш...;алирадиизбегавањагомилањазапета(штозначиирадиизбегавањанагомиланих
паузаприизговарањуоваквесложенереченице),(б)запетасеинемораписатиизасваке
одреченицакојесеналазеуинверзијипремаглавнојреченици:Акоимашпонеси,аконе
машкупи,алисвакакониједобродабезтогапутујеш(стр.115–116).Тачноједааутор
текстаима„слободанизбор“данатаместаставизарезилине,алитребарећидасерезул
татитогизборамеђусобноразликују–несамопобројузарезанегоиутомекакавсека
рактерпридајеговорукојисебележи–неформалнијиилиформалнији(интелектуалнији).

6ПавлеИвићкаже:„Правописимасмисламењатисамоакојеноворешењедалеко
бољеодстарог;иначејегрехотауноситизабунуупублику,кршитистворененавике,од
учаватиљудеоднаученог“(ивић1998:12–13;курзивнаш–Д.К.).Иакојеизреченповодом
некихБелићевихправописнихрешења,тајсудсвакаковажиизатерминологију,каоиза
графичкарешењаправописнихзнакова(поводомнаводникав.нашприлогупрошломброју
овогчасописа–кликовац2018б).
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превидаилиповршности–башкаоштојетослучајсазарезомизаодносних
реченицасако,што.Штагоддајеупитању,овотерминолошкорешење
требалобиозбиљнопреиспитати.
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G
ОСВЕТЉАВАЊА

СлободанНовокмет

ДАЛИЛЕЖЕЋИПОЛИЦАЈАЦСПАВА
ИЛИСАМОЛЕЖИ?

Предванаестгодина,тачније2006.године,наконкурсузанајбољунову
речкојисеуХрватскојорганизујеод1993.годинеичијијециљдасенађу
одговарајућезамене„непотребниминеприлагођенимтуђицама”,првуна
градуоднелајереч–успорник.Чакибездефиниције,јаснонамједајеу
питањупредметкојинештоилинекогауспорава,којислужиза(нечије)
успоравање–акомејеуспоравањенеопходнијенегоучесницимаусаобра
ћају?!Управојеоваречпослетогапосталаскороопштеприхваћеназамена
засинтагмулежећиполицајац.ИИнститутзасловeначкијезикФранаРа
мовшанедавнојенасвојојФејсбукстраниобјавиодаједобиопредлогзанову
речкојабизаменилалежећегполицајца–рукеж(rukež).

Дефиницијулежећегполицајцаданаснеможемонаћиниуједномреч
никусрпскогјезикаиакојесâмтерминширокоприхваћен–одсаобраћајних
стручњакадотестовазаполагањевожње.Сасемантичкестране,упитању
је„вештачкапрепреканаколовозукојомсевозачиприморавајудауциљу
безбедностисаобраћајанапојединимместимасмањебрзинувозила…
тамогдесе…појављујупешаци,нарочитодеца”(С.Јокић,Политикаонлајн,
27.5.2017).УПравилникуотехничкимсредствимазауспоравањесаобра
ћаја напутутерминлежећиполицајацдатјеподнаводницима,штоговори
оњеговојнеформалнојупотреби,докјекаотерминузетвештачкаизбочи
на,којајеидефинисанакао„техничкосредствозауспоравањесаобраћаја
конвексногпрофиланаколовозукојеограничавабрзинукретањавозила”.
Премаовомправилнику,постојеидругафизичкасредствауспоравањаса
обраћаја,атосуплатформе,плато,сужење коловоза,шуштећатракаи
сл..УПравилникуотехничкимсредствимазауспоравањесаобраћајана
путевимаипосебнимтехничкимсредствимазазаштитубезбедности



33

деце(„СлужбенигласникРС”,број41/9)терминологијајеформулисана
такодајетерминвештачкаизбочинахипероним,доксулежећиполицајац
(такођеподнаводницима),путнијастуци,платформе,платоиисл.хипони
ми,односноразличитеврстевештачкихизбочина.1 

Слексичкестране,спојлежећиполицајацбиобилексикализованасин
тагма,односнојединицакојајепосвојојструктурисинтагма,алисепо
већиниосталихсвојихсвојставаприближаваречима.Т.Прћићтаквеједи
ниценазивафразнимименицамаилилексикализованимколокацијама,као
штосунпр.морскипас,слепимиш,атомскабомбаитд.(в.Прћић2011:59).

Уструктуриовесинтагмепрепознајемоглаголскиприлогсадашњигла
голалежати–лежећи,којијеуконструкцијилежећиполицајацдобио
особинепридева,тј.претрпеоадјективизацију.Адјективизацијајеомогу
ћенатимештоглаголскиприлогсадашњиозначава„сталнобивањеустању
којејеозначеномотивнимглаголом,шточинидасепојмовиузчијаимена
такоупотребљенигл.прилозистојеближеодређују”(Станојчић,ПоПовић 
2014:176).Овопостајепродуктиванмоделтворбеописнихпридева:текући,
а,е(текућавода),висећи,а,е(висећимост),летећи,а,е(летећита
њир)(И.176),асамимтимможепостатидеоразличитихустаљенихизраза,
нпр.клечећистав,крстарећаракета,пратећивокали,светлећареклама,
седећистависл.(клајн,ПиПер2013:255),којибимоглидасепосматрају
каофразнеименице.Чакјеиобликлежећиобрађенкаоправипридеву
РечникуСАНУидеојеразличитихустаљенихсинтагмикаоштосулеже
ћиположај,лежећистав(’прикомејетеловодоравноположено’),лежећи
болесник(’којијеболешћувезанзапостељу,залежај,којисеодмаралеже
ћи’)исл.

Учемујеондапроблемслежећимполицајцемиималиуопштепроблема?
Успоравањевожње,којејеуследовихбетонскихилигуменихводоравних
препреканеопходноуколиконежелитедаоштетитесвојевозило,возачи
сувероватноуједномтренуткувиделикаоприсилноинаметнуто.Сваје
приликадајетаквафизичкапрепрекаотудаипрозвана„полицајцем”.С.
ЈокићучланкуизПолиткеонлајнод27.маја2017.годинекажеда„овај
терминнијенаместу,јерсенаизвестанначинподсмеваједнојпрофесији
ињенимприпадницима,униформисанимсаобраћајцимакојибринуонашем
животунаулицамаипутевима”,предлажућидаизаберемонекуподеснију
кованицууместолежећегполицајца.

ЗанимљивисуикоментаричиталацаПолитикеонлајнкојисунапоме
нутичланакреаговалитакоштосуизносилисвојепредлогезаалтернатив
ниназивовогсаобраћајногпомагала.Једанчиталацпредложиоједасе

1Консултовањемсастручњацимазасаобраћај,дошлисмодозакључкадасевештач
каизбочинаилежећиполицајацмогутретиратикаосиноними.
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лежећиполицајацназовехајдукилипутнихајдук(собзиромнатодачека
убусијикаохајдуци),аосталипредлозису:брзинскапрепрека,контролор
брзине,блокаторбрзине,брзинскирегулатор,чувардеце,минипрепрекана
путу.Другичиталацјепредлагаоизведеницеодглаголакочити–кочник,
укочник,искочник,закочник,атрећи–успоривачбрзиневозила.Уанкети
којусмопоставилинаФејсбукунастраници’Свакогданапоједноправило
изобластијезичкекултуре’учесницисукаомогућезаменскеречиисин
тагмезалежећегполицајцапредлагали:успоривачсаобраћаја,грбина,при
нудниуспоривач(брзине),смањивачбрзине,командир,кочко,аутоуспоравач,
возилоуспоривач,лежач,асфалтнистатикисл.Изнетипримеридоводе
насдозакључкаданијеједноставнонаћимонолексемскиназивкојибибио
довољносемантичкипрозиран,течијабиупотреба,уистовреме,била
прихватљивазаформалне,каоинеформалнеговорнеситуације.

Такође,занимљивојепогледатикакојеовафизичкапрепреканазванау
другимсветскимјезицима,штоћенампоказатиидатерминлежећиполи
цајацнијенастаоизворноусрпскомјезику.Уенглескомјезику,узависно
стиодтогадалисмонаамеричкомилиевропскомконтинентуиузависно
стиодтоганакојуврступрепрекесеодноси,лежећегполицајцазовуspeed
bump(букваланпреводбиоби’брзинскаизбочина’или’избочиназарегу
лисањебрзине’),speedhump(’брзинскагрбаилиизбочина’),апознатисуи
називиsleepingpoliceman(буквално–’спавајућиполицајац’)иlyingpoliceman 
(’лежећиполицајац’).Урускомјезикузваничанназивјеискýссֳвенная
нерóвносֳь(’вештачкаизбочина’)илинеформалнолежачийֲолицейский,
сличнокаоиубугарском–леֱналֲолицай(’лежећиполицајац’).Уфранцу
скомтакођепостојинеколиконазива–unralentisseur(’успоравач’или’оно
штоуспорава’),атусуиназивиgendarmecouché(’спавајућиполицајац’или
’жандар’),којивишенијеуупотреби,иdosd’âne(буквално–’магарећа
леђа’).Ушпанскомјезикуупитањујеguardiadormido(’спавајућистражар/
полицајац’)илиguardiatumbado(’лежећистражар/полицајац’),докјеита
лијанскиназивdossoartificiale(’вештачкаизбочина/препрека’).

Каоштовидимо,премданигденијеозваниченуупотреби,терминлеже
ћиполицајацпоприличнојераспрострањенуразговорнојтрадицијивише
различитихјезика.Иакосумогућиидругиназиви,одкојихјеједанвештач
каизбочина,питањеједалијележећемполицајцумогућенаћиодговарајућу
замену,поготовоуформиједнеречи(заштасунајтранспарентнијипред
лозиуспорник,успоривач,блокатор,кочионик,избочина,препрека,принудник
исл.).Далићенекановаречзаживетиипостатидеоактивноглексичког
фонда,зависипрвенственоодговорникајезикаукомсепојавила,затимод
њенераспрострањеностииупотребеуразличитимкомуникативнимситуа
цијамаиконтекстима,алииодприсустватеречиуразличитимзваничним
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документимакојиуређујуодређенуобластилисферуделовањаукојој„по
стојипотребазањом”.Тренутно,реклибисмо,лежећиполицајацнеиденигде
–његовојеместоулексичкомсистемусрпскогјезикачврстоосигурано.
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АлександраЈовановић

ХЕЈ,ТЕТКА!ИТЕТКОЈЕДНАТЕТКАСТА!
(ВОКАТИВОДМОРФОЛОГИЈЕДОПРАГМАТИКЕ)

1.Уовомрадуосврнућемосенаодређенеморфо(фоно)лошкеодлике
вокативаињиховодноспремасемантициипрагматици.Нашциљбићеда,
наосновуувидаулитературу(пресвега,николић2017а,2017б;арСенијевић 
2018;Глушац,микићчолић2017;мељчук,милићевић2011),каоинаосно
вупримеракојесмозабележилиизелектронскихизвора(ЕлИ),изРечника
српскохрватскогкњижевногинародногјезика(РСАНУ)илиизразговора
(разг.),укажемонасемантичкопрагматичкидоприносједногодвокативних
наставакауонимслучајевимакадасумогућидублетниоблици,нпр.јуначе:
јунаку,пијанице:пијаницо,тетка:теткоитд.Ут.2говорићемооименицама
граматичкогмушкогрода,аут.3оименицамаграматичкогженскогрода.

2.Каоштојепознато,наставцизавокативусловљенисупресвегафо
нолошки,паименицемушкогродасосновомнанепалаталнисугласник
илисонантимајунаставаке(николић2017а:6).Изузециодописаногпра
вилаипакпостоје,аонису,какоистичеМ.Николић(idem),најчешћемо
тивисанизначењем,порекломилисферомупотребедатеименице.Тако,
заједничкеимениценаар,иркојеозначавајучовекаодређеногзанимања,
звањаисл.могу,начелно,имати,пореднаставкае,инаставаку,нпр.нови
наре∕новинару,везире∕везиру,официре∕официру,пастире∕пастиру(idem:
9).М.Николић(idem:10–13)указујеинатодасенаставакуготовопо
правилујављакодонихименицакојеимајуекспресиванкарактер(углавном
пејоративнозначење):алкохоличару,гњаватору,дивљаку,глупакуисл.За
питалисмосе з а ш т о секодименицасапејоративнимзначењемготово
поправилуупотребљаванаставакууместофонолошкиочекиваноге?

Даодговоримонапостављенопитање,моженампомоћирадБ.Арсени
јевића(2018:2–3).Очекиванинаставакекористисекадаседатомименицом
о б р а ћ а м о саговорнику(којијепосвојојприродиодређен,познатије
динствен)–нпр.Капетане,стигаосам,анаставакукададатомименицом
саговорникуп ри п и с у ј е мо од р е ђ е н у к в а л и фи к а ц и ј у –нпр.Јова
не,капетануједан.Типичнафункцијавокативајестеобраћањесаговорнику
(приписивањеквалификацијејеспецифичнијафункција),тејефонолошки
очекиванинаставакеипрагматички„очекиванији”.Кодименицасапејора
тивнимзначењемистакнутијајеквалификативнафункција,тејеинаставак
удоминантнији.Понуђенообјашњењенетребасхватитикаоапсолутнопра
вило,нопрекаотенденцију.Погледајмонекеодпримеракојесмозабележили:1

1Маснимсловимаистичемовокативниизраз.
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(1)Е,јуначе,срамтебило!(ЕлИ)
(2)Мајсторе,знаосамдаможеш…јунакумој!(ЕлИ)
(3)Смореједан,штасичекаодосаддаконстатујешдајеЕУзло?Докси

бионавласти,испоручивосиСрберадиЕУ,бандитуједан.(ЕлИ)
(4) Аконисиспортистаиаконепратишспорт,штасеуопштеијављаш,

сморуједан?(ЕлИ)
(5)Официрумој,љубавимоја,вратисебрзо,башсамусамљена.(ЕлИ)

Упримеру(1)вокативслужизаобраћањесаговорнику,докупримеру
(2)говорниквокативомквалификујесаговорника(каодамупоручујеТиси
мојјунак).Упримеру(3),заразликуодпримера(4),говорниквокативним
изразомсмореједануједноскрећесаговорниковупажњуиприписујему
квалификацију,доквокативнимизразомбандитуједансамоквалификује
саговорника.Примећујемодасевокативниобликнаејављанапочетку
исказа–штојепрагматичкиоправдано,будућидаслужискретањусаго
ворниковепажњеиуспостављањуконтакта.Међутим,итотребасхватити
каотенденцију,наштанамуказујепример(5),гдејенапочетакисказа
распоређенвокативниобликнау(којислужиквалификацији).

3.Именицеграматичкогженскогрода(IIIСтевановићевеврсте)чијасе
основазавршаватврдимсугласникомимајувокативнинаставако(нпр.
жено),доконечијасеосновазавршавасугласникомцимајунаставаке
(нпр.учитељице)(Станојчић 112008:54).Међутим,одовогморфофоноло
шкогправилачестосеодступа,штопоказујупримери(6–8).Какоприме
ћујеМ.Николић(2017б:17–18),дублетнинаставаке∕оредовносејавља
кодтросложнихивишесложнихименицанасуфиксицакојесупејоратив
ногкарактераиодносесенаособеобапола(пр.6–7),аможесејавити,
додушеретко,икодтросложнихивишесложнихименицанаицакојеозна
чавајуособуженскогпола(пр.8).Дакле,овадублетностмоглабисеоправ
датисемантичкопрагматичкимразлозима.ТакоиМ.ГлушациА.Микић
Чолић(2017:451),разматрајућидублетностнаставакаоиекодименица
сапејоративнимзначењем(типпропалица,пијаница),указујунатодапо
стојикорелацијаизмеђустепенапејоративностиивокативногнаставка:
кадасеупотребинаставако,исказујесевећистепенпејоративности.Ово
значи,закључујуауторке,давокативнеформенао(пропалицо,пијаницо)
активирајуемотивнуфункцију(упејоративномсмислу)упоређењусафор
маманае(пропалице,пијанице).

(6)Пијаницоједна,свакиданпијешподвалитраракије.(ЕлИ)
(7)Меркеловугађалипарадајзом:„Лицемерко,издајицо народа.”(ЕлИ)
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(8) Свештеникочитапоследњумолитву,ачовек,каоплачућинадњом,
пришапћејој:„Устај,несрећницо!зарневидашдатехоћеуракудате
носе?”(ЕлИ)

Посебносуинтересантниоблицивокативаименицатетка,стринаи
баба,којеусвомпримарномзначењу(значењусродства)имајуобликвока
тиваједнакноминативу(пр.9),аликадасеактивираконотативназначењска
компонента(тј.кадаозначавајупресвегаплашљивогмушкарца)–јавиће
сеобликнао(пр.10–13)(николић2017б:12).Готовопоправилу,узњихсе
јављалексемаједан,којаистичеговорников(обичнонегативан2)ставпре
масаговорникуодн.особиникојумуприписује(исп.мељчук,милићевић 
2011:98).Овалексемасеувекраспоређујеизаименицекојуодређујеине
можесеодњераздвојитидругимпридевом(в.пр.10).Уовојпозицијиможе
сенаћиилексеманиједан,саистомвредношћукаолексемаједан(в.пр.13).

(9) Хеј,тетка,замисли–изигравалајевеселост–добиласамфантастичан
посао!(ЕлИ)

(10)Идидружисесасвојимтеткаманапијаци,теткоједнатеткаста!(ЕлИ)
(11)Небихдаширимроднестереотипе,алидајбудималомушко,стрино

једна.(ЕлИ)
(12)Ћутиту,бабоједна,штасесаможалиш!(ЕлИ)
(13)Штоби,бабониједна!(РСАНУ)

Сведосадпоменутеименицеграматичкогженскогродаимајунегативну
конотацију,анаставкомопојачавасепејоративностинегативанставговор
ника.Кодвећинеименицакојеозначавајунекоизузетнопрестижнозанимање
преовладаојевокативниобликнаа(нпр.докторка,директорка,професорка 
исл.).Моглибисмопретпоставитидајетозбогтогаштојенаставакозадо
биоекспресивнуодн.пејоративнувредност–„специјализоваосе”.Овомеу
прилогмогаобиговоритипример(14),којисмозабележилиизједногразго
вора.Наиме,лексемаучитељицасамапосебинемаелементепејоративности,
аликадасеупотребиувокативномобликунао,задобијапејоративнувред
ност.Чиниседасенаставакоовдејављакаомаркернегативногставаговор
никапремасаговорникуодн.особиникојумувокативнимизразомприпису
је.Требазапазитидабиупотребаобликаучитељицеупримеру(14)била
прагматичкинеадекватна,тј.небиималаистукомуникативнусврху:погод
најејединозаобраћањесаговорнику,алинеизаквалификовање.

2КакоИ.МељчукиЈ.Милићевић(2011:103)наводе,лексемомједансеистичеговор
никовпозитиванодноспремасаговорникуиособиникојумуприписујејединоуслучају
акојесаговорникдете(нпр.кадамајкапоручисвомедететуПаметницеједна).Чининам
седасепозитиванставговорникапремасаговорникуистичеиудругимтиповимаблиских,
фамилијарниходноса(нпр.кададевојкасвомедечкупоручиБудалицеједна).
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(14)Тићешдамеучиш,нисамтијађак.Учитељицо!(разг.)

4.Дазакључимо.Урадусмо,ослањајућисеналитературуизабележене
примере,показаликакодублетниморфолошкиоблицивокативаимајусе
мантичкуипрагматичкуфункцију,например:(1)обликјуначе–служиза
обраћање,ајунакузаприписивањеквалификације;(2)обликомпијаницо
истичесевишистепенпејоративности(узактивирањеемотивнефункције)
негокадасеупотребиобликпијанице;(3)обликомтеткаобраћамосежен
скојособисакојомсмоусродству,докобликомтеткоквалификујемо
обичноплашљивумушкуособу;(4)обликучитељицоимапејоративнувред
ност,докјеобликучитељиценеутраланислужизаобраћање;исл.Дакле,
употребаодређеногвокативногнаставка(ондакадасумогућидублетни
наставци)независисамоодфонолошкихуслованегоиодкомуникативне
ситуацијеикомуникативненамереговорника.

И з в о р и :

ЕлИ:EлектронскиизворидоступнипрекоGoogleпретраживача.www.google.rs.
РСАНУ:Речниксрпскохрватскогкњижевногинародногјезика,X–XIX,Београд:

САНУ,1959–.

Л и т е р а т у р а :

арСенијевић2018:BobanArsenijević,SerboCroatianSplitVocatives:ClassChange
viaLexicalization,LinguisticInquiry,1–18.

Глушац,микићчолић2017:MajaGlušacandAnaMikićČolić,Linguisticfunctions
ofthevocativeasamorphological,syntacticandpragmaticsemanticcategory,Jezi
koslovlje18∕3,447–472.

мељчук,милићевић2011:IgorMel̓ čukandJasminaMilićević,The“BudaloJedna!”–
TypeConstructioninContemporarySerbian,JournalofSlavicLinguistics,85–118.

николић2017а:МирославНиколић,Облицивокативаједнинеименицамушког
родаIврстеусрпскомкњижевномјезику,Српскијезик,22,5–34.

николић2017б:МирославНиколић,ВокативједнинеименицаIIврстеусрпском
књижевномјезику,Нашјезик,XLVIII ∕1–2,1–25.

Станојчић 112008:ЖивојинСтанојчић,Морфофонологија,у[књизи]ЖивојинСта
нојчићиЉубомирПоповић,ГраматикасрпскогајезиказаI,II,IIIиIVразред
средњешколе,Београд:Заводзауџбенике.

АлександраЈовановић
ИнститутзасрпскијезикСАНУ
aleksandra.jovanovic@isj.sanu.ac.rs



40

ДрагиИвић

РЕЧНИКРУСКО-СРПСКИХЛАЖНИХПАРОВА

Лажнипријатељипреводилаца–међујезичкихомоними

Штаседогађакадасе„укрсте”нашаирускаречистогписаногоблика,
односноистогилисличногизговора?Кодлаикаобичнодолазидонеразу
мевања,аондаидонеспоразума.Многопутасамчуоповршнепознаваоце
рускогјезикадакажукакоразумејускоросвештосучули,алинемогу
лакоибрзодаодговоре.Такворазумевањесаговорникаћеуместодесно 
одвестиправо,аакобудетражиобанку,Русићемупонудититеглу,одно
сноконзерву.

Ипрофесионалнипреводиоцигреше.Слушаосамнекомприликомкако
водичобјашњавауједномспоменпаркудасетуналазилаֳихаязасֳава
ококојесусеводилеогорченеборбе.Службенипреводилацјетоместопред
ставиокаотихузаставу,анекаомирнукараулу,какојетребало.Тренутак
непажњеипреводилацсенашаонапогрешномпуту,јердаљенијемогао
пратитизаштосеводилаборбаоко’тихезаставе’.Лошегпреводиоцаћена
кривитрагодвестиирускаречֲоразиֳь,којанезначи’поразити’,већ’зади
витилепотом’илиречсударь,која,наравно,није’саобраћајнанесрећа’већ
’господин’,каоштониливеньнезначидајенекипредметливенвећдаје
напољу’пљусак’,авреднаяженщинанијевреднаженавећ’штеточина’.

Имаисочнијихпримера:чланједнеделегацијехтеоје,унаступурето
ричкееуфорије,изазванечестимздравицама,дакажекакоосећапоносзато
штојемеђупријатељима(билајетопосетаједномподмосковскомграду).
Међутим,уодсудномтренуткутремајеучиниласвоје–заборавиојереч
’гордость’(природанотпорпремасрпскомзначењутеречи)иупотребио
нашуреч–понос,којанарускомјезикузначи’дијареја,пролив’.Русисусе
смејуљили,јерјездравицауследилапосленеколиковотки,аиколегајебио
осведочениљубитељ,алиислабпознавалац,рускогјезика,памунисузаме
рили.ИмајуРусииречֲролив,алитоусрпскомјезикузначи’мореуз’.

Оваквим,лажним,паровимабавилисусеПредрагПипер,ИванЧарота
имногидругинашиистранилингивисти.ПрофесорИванКлајнјеобјавио
узбирцитекстова„Испеципареци”(„Прометеј”,НовиСад,2007)поучан
идуховиттекст„Носјенос,аливрагнијевраг”,којимејезаинтересоваода
почнемстрагањем.Однеколикодесетинаречикојесенајчешћеспомињу
стигаосамдонеколикостотина.

Изкомплетногтекстаречникакојисамсачинио(којиимаготовопетсто
парова),уследнепрактичностидасецеообјавиуоваквомприлогу,издвојио
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самсамонеке,итоонекојесенеспомињучестокаоштојетослучајсаре
чимаֲуֵ ка’топ’,ֲраво’десно’,врач’доктор’,сֳена’зид’,ֲролив’мореуз’,
живоֳ’стомак’,цвеֳ’боја’,акојеприпадајукорпусуопштихместа.Ове
примерезнајучакилаицииврлочестоихкористекаопошалице.Издвојио
самнајинтересантнијепримере,онекојипредстављајуизазовзанеспремне
илиповршнепреводиоце.Међуњимаимаионихзастарелихиразговорних,
алисакојимасепреводиоцисрећуприпревођењуфилмова,књижевних
делаисл.Доносимихувидуречника,укомепрвостојирускареч,аонда
следипреводнасрпскијезик.

Бес–ђаво,враг,заодух;
Било–главнидеонекогуређаја; ударниинструмент,дрвениилиметал

ни,којислужиобичнозасазивање(уманастиримасебилокористиуместо
звоназасазивањенамолитвуувремевеликогпоста);

Бонд–хартијаодвредности,обвезница;
Брак–робасгрешком,шкарт(поредзначењабрак);
Буква–слово;
Буна–деозаштитенасипа,алиисинтетичкикаучук; 
Варка–кување,барење;заваривање;
Веверица–најмањамонетадревнеРусије;
Вести–водити;
Верно–тачно;
Видимо–очигледно,вероватно;
Водник–радникуречномтранспорту;
Глумление–ругање,исмевање; 
ГОСТ–скраћеницазадржавнистандард;
Гроб–мртвачкисандук;
Давление–притисак;хипертензија;
Довод–доказ,аргумент; 
Дубина–батина,тољага;фиг.букван,тикван;
Жилет–прслук;
Заповедник–националнипарк,резерват;
Зарез–фиг.безизлазанположај; 
Зачин–почетак;увод;
Излет–крајлетанекогтелапредњеговпад(метканпр.:„пулянаиз

лете”);уопштекрајнечега(„наизлетедней”прикрајуживота,удубокој
старости);

Измена–издаја;превара;
Казна–благајна,имовина,новац; 
Колос–клас,влат;
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Кучка–гомилица;
Ладно–добро,лепо,уреду,слажемсе;
Набор–прибор,комплетнечега(алата,бојица); 
Нагон–повећањевисине,нивоаводе,водостаја; 
Начин–почетакнечега;
Некуда–немасекуда,немасегде;
Обнова–нештоново,новина;
Образ–лик;слика;начин;икона;
Опека–старатељство,туторство;
Погреб–подрум;
Полусвет–полумрак;
Расправа–насиље,одмазда,обрачун;
Сановник–достојанственик,великаш, човекнависокомположајууоп

ште;
Сметана–киселапавлака;
Солитер–крупанбрилијант; глиста,паразит(уцревима);врстекар

ташкеигре,пасијанс;
Сплав–легура,смешаметала;спуштањенизреку,сплаварење;
Тоска–туга;
Туча–густицрноблак;
Увод–одвођење;отмица,отимање;
Увоз–одвожење,одношење;
Уже–већ;
Узор–шара,дезен;
Урок–час,лекција.
ВеликинашрусистаРадивојеКошутићтврдиојеусвомделуРускипри

мериитекстовидаћепросечанНемацлакшенаучитирускинегоСрбин,јер
ћетомпредузећуприћибеззаблуда.Штоћепритомиматифонетскоарти
кулацијскихпроблематојевећдругаприча.

ДрагиИвић
Центарзакултуру,Пожаревац
ivicdragi@yahoo.com
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ПОВОДОМ.. .

ДанијелаРадоњић

ПОВОДОМ20.ТОМАРЕЧНИКАСАНУ‒РЕЧНИК 
СРПСКОХРВАТСКОГКЊИЖЕВНОГИНАРОДНОГ 
ЈЕЗИКА,КЊИГАXX,(ПЕТОГОДАН‒ПОГДЕГОД),
БЕОГРАД:САНУ,ИНСТИТУТЗАСРПСКИЈЕЗИК

САНУ,2017

Недавнојеизштампеизашланова,двадесетакњигаРечникасрпскохрват
скогкњижевногинародногјезикаСрпскеакадемијенаукаиуметности1.

РечникСАНУсвакакопредстављанајзначајнијилексикографскипроје
катнаовимпросторима.КадасесаизрадомРечникапочињало,почетна
проценабилаједаћеониматиприближно20томова,идаћеобухватити
око350.000речи.Данассмодочекалиизлазакњеговедвадесетекњигепо
реду,чимејебројдосадаобрађенихречинарастаонанештовишеод241.000.
Процењујеседајеупитањуполовинапослаидаћезаобрадупреосталих
речибитипотребноприближнојош15томова,штоћеовајРечник,кадаон
будебиозавршен,сврстатимеђунајобимниједескриптивнеречникесло
венскихјезика.Какосеречничкаграђаконтинуираноосавремењује2,чиме
сеРечникбогатиновимизворима,алииновимречима,разумљивоједаје
изповећањаобимаграђенужнопроистеклоиповећањеобимаРечника.
ИакосечестооцењуједаРечникСАНУ,каовеликидескриптивниречник
тезаурусногтипапретендуједаобухватицелокупнилексичкифондсрпског
језикаупротекладвавека,такавзадатакнијемогућеупотпуностиоствари
ти.Посаонаизрадиоваквихречникаобичнојевишедеценијски,докнове
речинастајутакорећисвакодневно.Свакакојезанимљивподатакдабинам,
акобисмопокушалидачитамопоједнустраницуречничкогтекстадневно,
билепотребнечак43годинедапрочитамодосадаобјављенетомовеРеч
никаСАНУ.

1УдаљемтекстуРечникСАНУилиРечник.
2Упочетнојфазиизворајебилооко3000,докихједанаспреко5000.Такојеизворима

заизраду20.томаРечникаСАНУприкљученои30новихпубликација.
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Садржај20.томаРечникаСАНУобухватаодредницеураспонуодпе-
тогодандопогдегод,односноукупно9370обрађенихречи.Уовомтому
настављенајеобрадалексикенасловоП,којајезапочетау19.томуРечни
ка,акојаћебитинастављенаиунеколиконареднихтомова.СловоПпо
седујенајбогатијиинвентарречизатоштообухватабројнеречинастале
префиксацијом,творбенимпроцесомукојемучествујувеомапродуктивни
префикси(каоштосупо,под,преисл.),алиибројнеречисавеомаразви
јеномсемантичкомструктуром.Такосеуовомтомупремабројузабележе
нихзначењаиизразаиздвајајуглаголиповлачити(се),повући(се),побити
(се),повезати(се),пећи(се),питиидр.Глаголповлачити(се)имазабеле
жена24значења(причемунеузимамоуобзирињеговаподзначења)и12
наведенихизраза,докглаголповући(се)има21значењеичак48израза.
Многобројназначењаиизразеналазимоикодименица,каоштосуто:пло
чица,плоча,пиле,печеница,писмоидр.

Међуобрађенимречимаможемоиздвојитипредлогпо,првипутусрп
скојлексикографијиобрађеновакодетаљноиграматичкиисемантички,
којизаузимачитавих11стубацаречничкогтекста.Обрадатворбеногтипа
сапродуктивнимформантомпетозавршавасеуовојкњизи(типа:пето
годан,петоок),аобрађенисуидругипрефиксалниформантидомаћегили
страногпорекламеђукојимасеистичуплаво,плитко,пнеумо.Творени
цесапрефиксомпопреовлађујуизаузимајускоротрећинуобјављеног
тома,укључујућиипоследњу,граничнуречпогдегод.

Лексикаобрађенауовомтомузнатнимделомприпадаопштемлексич
комфонду(лексикаовогслојапоправилунијемаркирана),алиобухваћен
јеивеликибројлексикекојајемаркиранапремапараметриматематске,
функционалностилске,просторне,временскеисоцијалнераслојености.Ова
лексикаизузетнојетематскираслојена,штопотврђујумногобројниквали
фикаторинаведениувидускраћеницаузодговарајућелексемеилињихова
појединазначења.Међузаступљенихчак76тематскихобласти(нпр.меди
цина,анатомија,ботаника,геологија,географија,хемија,спортскиназиви,
војнииисторијскиназиви,музика,право,филозофија,политика,лингвисти
ка,митологија,куварскиназиви)1уовомтомунајбројнијесулексемекоје
припадајуобластизоологије(нпр.пингвин,пипа,плувијанус,пловка),бота
нике(нпр.петолист,петопер,платан,плута),медицине(нпр.плацебо,
пнеуматологија,пнеумонија),етнографијеиетнологије(нпр.пешкир,плач,
побратим,пипиревка).Честојеупитањуипонеколикостотиналексема
којекаотерминиприпадајуједнојоднаведенихобласти.

1У20.томууводесеидвановаквалификаторазаобластилисферуупотребелексике:
геом.(геометрија,геометријски)ихришћ.(хришћанство,хришћански).
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Каоидосадашњитомови,иновообјављенитомбележибројнеречистра
ногпорекла.Узтаквеодредничкеречиуоквируречничкогчланканаведен
јеодговарајућиетимон.Пописскраћеницаза33различитајезикадатјеу
уводномделутекстаРечника.Уовомтомунајбројнијепозајмљеницепред
стављајутурцизми,германизмиииталијанизми.

Израдаовогтипадескриптивних,тезаурусних,једнојезичнихлексико
графскихприручникапопутРечникаСАНУпредстављаколективнирад,
палексикографекојиуњемуучествујунеминовнопратисудбинасвојеврсне
анонимности.Сдругестране,подациоауторимаупојединимфазамаизраде,
којисунаведениуРечнику,упућујунатодаРечникСАНУможемопосматра
тиикаомонографскоделосастављеноодауторскихсекција.Стогаћемона
вестиилексикографекојисуучествовалиуизради20.томаРечникаСАНУ.
УредницикњигесудрДаринкаГортанПремк,мрМилицаВујанић,акаде
микМилосавТешић,дрМилицаРадовићТешић,дрСтанаРистић,мрВаса
Павковић,мрМилорадСимић,дрНиколаРамић,дрРадаСтијовић(председ
никУређивачкогодбора),мрЉиљанаНого,мрРадојкаВуксановић,дрНеђо
ЈошићидрАлександраМарковић.Учеснициуобрадиипомоћнојредакцији
судрМилосавЧаркић,дрРадмилаЖугић,дрМаријаЂинђић,дрНаташа
Вуловић,дрРужицаЛевушкина,МирјанаКојић,дрДраганаРатковић,дрДра
ганаРадовановић,дрИванаЛазићКоњик,дрВладанЈовановић,дрБојана
Милосављевић,дрГорданаШтрбац,мрМаријаМилосављевићТодоровић,
мрМирјанаГочанин,дрМаринаСпасојевић,дрНенадИвановић,дрДрага
наЦвијовић,дрСветланаЋирковићиБојанаТомић.Техничкуредакцију
обављалисудрЈованкаМилошевићиНиколаСанковић.

ОбјављивањесвакеновекњигеРечникаСАНУпредстављазначајандо
гађајзасрпскулексикографију,србистику,алиисрпскукултурууопште.
Тимесеистовременостручнојјавности,каоисвимаонимакојисузанегова
њесопственогјезикаиуњемубаштињенекултуреискренозаинтересовани,
наупотребупредајејошједанодсечакогромногбогатствасрпскогписаног
иговорногјезика.
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МАЛИСАВЕТИ

Далијетачнодасеникаконекажеданештопроизилазиизнечега(како
смонајчешћенавиклидачујемоикажемо),већдасекажепроизлази,јерми
неизилазимонегоизлазимо,панијеисправнорећипроизилази?

 ИзгрупеСвакогданапоједноправило
изобластијезичкекултуресаинтернета

Нијетачно–исправнасуобаоблика.
Обликпроизлазитијестаријиодобликапроизилазитиинормативни

приручницимудајупредностипрепоручујугазаупотребу.Настаојеод
префиксапроиглаголаизлазити.Одаклеиуизилазити?Добијенојеанало
гијомпремасвомсвршеномпарњакуизићи.Итајаналошкиобликдоброје
потврђениуусменомиуписаномстваралаштву(Изилазигосподаришћан
ска,каженароднипесник.Љубавпремаслободиизилазилајеизњегове
интимнеприроде,налазимокодСкерлића).

Префиксацијомсвршеногглаголадобијасеобликпроизићи(про+изићи),
апотоминесвршенипарњакпроизилазити,којинорматакођедопушта.То
аналошкоиимамоиуглаголимасилазитииобилазити(уместостаријих
иданасмањеобичнихслазитииоблазити),јављасеиуодилазити,облику
којиједанасређи,алиједобропотврђенкодстаријихписаца(Веселинови
ћа,Сремца,Дучића,Јаковљевићаидр.).

Р.С.

v
Наједномвебсајтустојијезичкисавет:Уколикожелитеовајсатда

склоните,вићетегаодложити(нанекодругоместо,например).Уколико
желитенекисастанакдаодгодите(занекодруговреме,например),ви
ћетегаодгодити.

Овајсаветјесамоделимичнотачан.Обаглагола–иодгодитииодложи
тиимајувременскозначење„оставитизакасније,померитирок(из)вршења
нечегазакасније“.УВуковимнароднимпјесмаманалазимопример:„Иза
малосвадбуодгодио|Докотидедворубијелому!|Папокуписватезађевојку“,
ауКошевимБосанскимпричама:„Замолигадамуопростиилибародгоди 



47

плаћањедажбина“.Глаголодложитиуовомзначењуилуструјупримери:
„Ја[сам]…помишљаонатодацелуствародложимнадужевреме“(Б.Ну
шић,Аутобиографија);„ЛетзаОсло[је]одложеннанеодређеновреме“(Б.
Пекић,Беснило).

Глаголодложити,поредовог,имаизначење„метнути,оставити(негде
настрану)“:„Турцисачекашедоконодложисекирупагаонданападоше“
(И.Андрић,НаДринићуприја);„Одложиојемашинкунасуседноседиште“
(Б.Пекић,Беснило).

Р.С.

v
Далијетачнодаколегиницаможебитисамоколегинаженаадажену

скојомрадитетребазватиколегица?

ИзгрупеНашјезикнаинтернету

Тачноједавећинаименицакојесеградедодавањемсуфиксаицана
присвојнипридевизведенодименицемушкогродаозначавасупругуоно
гакојеисказанименицом(протин+ица,пашин+ица).Међутим,именица
колегиницапредстављаизузетак(каоикомшиница)–онаозначаваженску
особуколегу.Именицаколегицатакођеозначаваженуколегуипограђењу
севишеуклапауименицекојеозначавајуженуодређеногзанимања(учи
тељ–учитељица,собар–собарица,кошаркаш–кошаркашица,ученик–учени
ца).Онасенијеусталиланаистокунашејезичкетериторије,гдесеговори
колегиница,докјеназападуобичнијаколегица.

Р.С.

v
БиласамуБањалуципамијепалонапаметдаваспитамдалисепише

БањалукаилиБањаЛука.Мојпријатељсликар,образованчовекмислида
требасамоодвојено.Јапишемзаједно,аједанколегаизБањалукемије
рекаодаможеобоје.

М.ЂорђевићизБеограда

Имеовогаградаможесеписатинаобаначина.Старијиједвочланиоблик.
Бањауњемунемавезесалечилиштем,односнокупалиштем,којуимамо
уБањиКовиљачи,БањиВрујцимаидругимбањама,алуканезначипри
станиште.Имеградаимавезесаједнимбаномињеговомливадом.

Наиме,речбањауименуовогаградајестестариприсвојнипридевод
именицебанизначи’банова’(изговарасесадугосилазнимакцентомна
првомаидужиномнадругома–каокадсекаже:онасања).
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Именицалуканекадајезначила’ливадакрајреке’.Такојебањалука 
била’бановаливада’,штојекаснијепретвореноуимеграда.

Собзиромнатодајебања(>Бања)овдепридев,имеградатребаускла
дусатимимењати:ПутовалисмоодБањеЛукедоБеограда(не:одБања
Луке),БиосамуБањојЛуци(не:уБањаЛуци)итд.,каоштобисморекли:
одВеликеЛуке,уВеликојЛуци.

СрастањемпридеваиименицедобијенајесложеницаБањалука(тако
смодобилииБеоградодбео+град,ДаниловградодДанилов+градитд.).
Овасложеницасемењакаоидругеименицеженскогрода:Дошаосамиз
Бањалуке,БиосамуБањалуциитд.

Акоодсложеницеизводимоиместановника,ондаонгласиБањалучанин.
Присвојнипридевјебањалучки.Акоимеизводимооддвочланогназива,
оноимаспојнивокалооигласиБањолучанин,апридевјебањолучки–ови
облицисурегуларни,алиређиуупотреби.

Р.С.

v
Далисемернејединицепишуспојеносабројемилиодвојеноодњега?

Дакле,далије10кг(kg)или10кг(kg),100км(km)или100км(km)итд.

Исправанједругипоступак.Скраћеницазамернејединицепишесе
одвојеноодречинакојусенаставља.

Разликујесеодтогаознаказапроценат%,којасепишеспојеносабројем
закојимследи:53%.

Р.С.

v
Заштосепишедр.(сатачком)кадасескраћује’идруги’(’идруго’исл.),

адр(безтачке)кадасескраћујеименица’доктор’?

Дрбезтачкеприпадатзв.сажетимскраћеницама,итооногтипасаже
тихскраћеницакојесесастојеодпочетногслова(илинеколикопочетних
слова)изавршногслова(илизавршногслога).Онесепишубезтачке:др 
’доктор’,мср ’мастер’,мр ’магистар’,гђа ’госпођа’(безтачкејеиупромени:
гђи,гђу,гђомитд.);гђица ’госпођица’(гђици,гђицомитд.).
Др.сатачкомприпадатзв.почетнимскраћеницама,којесусведенена

ужиилиширипочетакречи.
Напочетнугрупусугласникасведенесускраћенице:идр.’идруги’(’и

друго’),каои:бр. ’број’,св. ’свеска’или’свети’,гл. ’главни’или’глагол’ 
(’глаголски’),стр. ’страна’ мн. ’множина’,исл.–ислично.
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ОДЛУКЕОДБОРАЗАСТАНДАРДИЗАЦИЈУ
СРПСКОГЈЕЗИКА

ЗАВИСНАРЕЧЕНИЦАСВЕЗНИКОМБЕЗДА

Одлука

Иакоупотребареченицесвезникомбездаусавременомсрпскомкњи
жевномјезикунијевишенеуобичајенапојава,онаипакостајеизваноквира
стандарднојезичкенорме,аразлогазаовакавставбаремсудва:(а)поступак
извођењавезникабезда,којије,заправо,структурникалк,и(б)постојање,
граматичкиисемантички,адекватнeхипотаксичкејединице,чијисенор
мативнистатуснедоводиупитање.

Будућидазависнареченицауведенавезникомбездапредстављастилски
обележенграматичкиизначењскиеквивалентреченицесавезникомада,
препоручујесењеноизбегавањеусвимсферамајезичкеделатности,наро
читоујавној,каоиусвимприликамакојезахтевајубираниузоранјезички
израз.Затосеусрпскомкњижевномјезикусамореченицасвезникомада 
можесматратиприхватљивимсредствомграматикализацијезначењапро
пратнеоколности,разумесе,уформизависнереченице.

Образложење

Усавременомсрпскомкњижевномјезику,безобзиранавидидомен
испољавањајезичкогстваралаштва–писаниилиусмени,односнојавни
илиприватни,каоинањеговафункционалностилскаобележја,унесасвим
занемарљивомбројупримерабележисеупотребазависнереченицеуведе
невезникомбезда,1чакиуштампаниммедијимакојесматрамоузорним.
Последњиставтемељисенаувидууграђукојајепретежнопреузетаиз
Политике,алиинесамоизње,икаотаквапосталаделомелектронског
корпусасрпскогајезикакојијеизрађеннаМатематичкомфакултетууБео
граду.Проблемокојемјеречилуструјуследећипримери:
Забрањенојеплакати,бездасенештоненаучи;Могаоједасекреће

бездапазинасвојепокрете;Учтивхладанпоздравијаодох,бездасампо
нуђенчашомводеиликаписузе;Агдетрчитеусексуалнерадњебездасе
малоинформишете?итд.

Остављајућипривременопостранинормативнистатусовогтипазависне
реченице,неопходноје,ипак,дасекраткоосврнемонадвеважнепоједи

1НапоменеостатусубездареченицедајусеиуНормативнојграматицисрпскогје
зикаПредрагаПипераиИванаКлајна(2013:212),теуСтариминовимсписимаМилорада
Радовановића(2007:100–114).
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ности,атоједанијеречоновојилокалнојпојавиусрпскомјезику,каои
дасењоменекомпензујекакавсистемскинедостатакуњеговојструктури.

Потврдезазависнуреченицусавезникомбездамогусепронаћинацелом
српскомштокавскомпростору,нарочитоуразговорномстилу,причемусеу
бројнимјезичкимприручницимаготовонеизоставнонаводиподатакдајеу
питањугерманизамкојисебележијошодсредине19.века.Иакојезапоузда
ноутврђивањевременанастанкадатеконструкцијепотребнопредузетиопсе
жнијеистраживање,претпостављаседајеречоструктурномкалкунемачког
сложеногвезникаohnedass,учијисаставулазиеквивалентсрпскогпред
логабезиодговарајућивезник,комеунашемјезикуодговаравезникда.

Каоштотопотврђујуиранијенаведенипримери,бездасеусрпском
језикупојављујекаовезник(тј.везничкиизраз)сазначењемобавезнеили
пакнедостајућепропратнеоколности,уводећитакоједантипначинскере
ченице,причемусеувезничкомсистемупозиционираокаосинонимска
варијантавезникаада,штодоказујеињиховарелативнослободназаменљи
вост,нпр.:Забрањенојеплакати,адасенештоненаучи;Могаоједасе
крећеаданепазинасвојепокрете;Учтивхладанпоздравијаодох,ада
нисампонуђенчашомводеиликаписузе;Агдетрчитеусексуалнерадње
адасемалонеинформишете?исл.Иакојеречограматичкиисемантич
киеквивалентнимструктурама,зависнабезда реченицапоказујеособине
којенисусвојственереченицисвезникомада,атосу:(а)могућностдасе
уметнеуструктурууправнереченице,илидасепојавииспредње(Разуме
се,бездабудуизричитопитани,одмахћевамсвеобјаснити;Бездаје
икогапитао,узеојесвојествариинестао);(б)необавезноприсуствогра
матичкенегације(Токажебездамугласнезадрхти;Заљубљујемосебез
дазнамозашто);(в)постављањефокализатораинепосредноиспредвезника
безда(Споразумелисусеибездасуизговорилиједнуреч)исл.Свенаве
деноговоридасеприликомзаменебезда реченицепонекадморајупреду
зетидодатнетрансформационеоперације,штосамопосебинеможебити
препреказаупотребузависнеада реченице.Ипак,оваособинаговорида
безда реченицаподлежеслободнијојдистрибуцији,штојестепредност,
алитонерешавапроблематичностпоступкаизвођењаиграматикализације
везникабезда.

Иакоједистрибуцијавезничкогизразабездаподржаначињеницомда
сеодговарајућезначењеможеизразитииноминализованимизразомукон
струкцијибез+глаголскаименица,нпр.безпоздраваитд.,унормативном
погледупакпроблемпредстављаначиннакојиједобијенвезникбезда.
Затосеуприручницимакојиседотичуовогапроблемаготовонеизоставно
наводидајеречо’рогобатној’конструкцији,причемукритеријумнакојем
сезасниваовакавставнекомпромитујеаутоматскињенуупотребу,јерсе
примарнотемељинаестетскомдоживљајујезика.
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Конструкцијакојучинипредлогбезкаоњенауправнаречдопуштаукљу
чивањесамоименскихиприлошкихречи,односноодговарајућихсинтаг
ми,штојеправилокојеважиикадасеодовакодобијенихконструкција
даљеизводесложенивезничкиизрази,нпр.безобзиранатошто.Дакле,
везничкиизразбезданормативнојенеприхватљивјернијенепосредно
изведенодпредлошкеконструкцијеучијемјесаставу,например,показна
катафорсказаменицатоуодговарајућемоблику–безтога.Међутим,иако
семогупронаћисасвимспорадичнепотврдеизаово,ипакостајеотворено
питањекакавјеграматичкистатусспојабезтогада,тедалијебездаевен
туалнорезултателизијекатафорскезаменице,штоимамоувезникуосим
(тога)што.Какосинтагматскинизбезтогаданијеграматикализован,не
можесесматратиконачноформиранимзависнимвезником,будућидаје
речолинеарномпореткуелеменатакојичинепредлошкаконструкцијабез
тогапосредствомкојесеууправнуреченицуукључуједопунскареченица
свезникомда,нпр.Оннеможебезтогаданассталнонервира.Дајетако,
доказујемогућностизостављањазависнереченице,нпр.Оннеможебез
тога.Свенаведеноговоридасеусрпскомјезикузапредлогбезнеможе
непосредновезативезникда.

Ипак,кључнопитањезастабилизацијуиприхватљивостнекогелемента
ујезичкомсистемутичесе,упрвомреду,његовеоправданостиилисврсисход
ности,штосеутврђујенаосновуодносасадругимистороднимјединицама.
Дакле,какосевезничкиизразбездаодносипремавезничкомспојуада?

Сасвимјеочигледнодасевезникомбезданепопуњаваникаквапразни
наусистему,чимебисеби’прокрчиопут’иосигураоместомеђувезничким
јединицама.Иакопакпоказујенекеспецифичностиудистрибуцији,рече
ницасвезникомбездасеунајвећембројупримерасрећеуконтекстутипич
номзаада реченицу,нпр.ОтишлајебездасејавилаиОтишлајеадасе
нијенијавила.Осимтога,иакосеграматикализацијавезникабездазасни
ванапринципуаналогијеизмеђуформиизначењасаодноснихморфосин
таксичкихихипотаксичкихјединица,нпр.безпремабезда,деривација
везникабезданесистемскогјекарактера,штојеглавниразлогдасењего
ваупотребаодредикаонормативнонепожељна.Збогтогајевезникадане
самограматичкиадекватновећијединонормативноприхватљивоистил
скипожељносредствокојимсезначењепропратнеоколности,обавезнеили
недостајуће,уформизависнереченицеусрпскомјезикуможеизразити.
Затониограничењаупогледусталностиместауодносунауправнуречени
цутеграматичкеформепредикатазависнеада речениценемогусеузети
каоњеннедостатак.

[НацрттекстаодлукеприпремиојеМиливојАлановић.]
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ПИСЦИОЈЕЗИКУ

СРПСКИНАРОДОРЕЧИМАИЈЕЗИКУ

АкојесвеБогубио,нијетрпежилијепуријеч.
Бољејевјероватисвојимочиманеготуђимријечима.
Бољејенеобрећинегоријечнедржати.
Бољејепоклизнутиногомнегојезиком.
Водасваштаопередопоганајезика.
Восевежезарогове,ачо’екзајезик.
Горијеженскијезикнотурскасабља.
Добраријечнекоштујеноваца.
Држиријечкаирешетоводу.
Иизмеђ’светијехимаријечи.
Икаменбиријеч’маподигао.
Језикгореможепосјећинегомач.
Косеријечинебоји,небојисенибатине.
Лајав(језик)штовишезбори,мањесемотри.
Лијепа(ријеч)лијепуиште.
Лијепаријечгвозденавратаотвара.
Најезикумед,анасрцујед.
Нијеријечбреме(ласнојерећи).
Празнеријечиџепнепуне.
Рђаваријеч(иште)шакууглаву.
Ријечитребамјерити,анебројити.
Свакамуријечбатинавриједи.
Стозборовапазарчине,аједна(ријеч)вежеидријеши.

ВукСтефановићКараџић,Српскенароднепословице

РубрикууређујеакадемикМилосавТешић



У програму учествују солисти Бољшој театра.

Гостује балетски ансамбл из Маринског театра.

Донео је букет белих Рада.

ауто биографски рукопис

лепота дјевојка

Балада Смрт мајке Југовића

Не зна ништа подбогом.

Ми би смо данас дошли.

Промоција књиге „Михајло Пупин – 

Највећи Хришћанин међу научницима“

Урадио је то из не знања.

Утакмица се преноси у живо.
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Позив на сарадњу
и претплату

Уредништво вас позива на сарадњу – са 
задовољством ће објавити ваше прилоге, 
одговорити на ваша питања, настојати да 
разјасни језичке недоумице. Прилоге и пи-
тања шаљите на адресу Уредништва: Ма-
тица српска, 21000 Нови Сад, ул. Матице 
српске бр. 1 или на e-mail: 

ksunajko@maticasrpska.org.rs

Претплату за 2019. годину у износу од 
300,00 динара можете уплатити на жиро ра-
чун број 205-204373-09, са назнаком да је 
сврха дознаке „прет плата на Језик данас” 
а прималац: Матица српска, Нови Сад.




