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НОРМА

РадаСтијовић

ШТА ЈЕ ПРА ВИЛ НО 
ЈО̀ ВА НО ВИЋ ИЛИ ЈО ВÁНО ВИЋ? 

– О АК ЦЕН ТУ ПРЕ ЗИ МЕ НА –

Изворниакценатмногихпрезименаразликујесеодоногкојисечујеу
свакодневномговору.Понекадјеовопредметнегодовањаносилацатих
презимена,некадкритикепојединихлингвиста.

Напримерудватипапрезимена,најчешћихкоднас,размотрићемоовај
проблемирећикакодолазидотихпроменаикакобисеонемоглесагледати
састановиштанорме.Првитипсупрезименасазавршетком-овић/-евић:
Јовановић,Милановић,адруги,презименаобразованаодименицана-ија
(обичноличнихименаилиназивазанимања):Јеремић<Јеремија,Терзић<
терзијаидр.

I.Упрвомтипупрезименаразликујуседваслучаја:
1.Првислучајсупрезименаскраткоузлазнимиликраткосилазнимак-

центом,садужиномилибезње.Овапрезименазадржавајуакценатоснов-
неречи:Јовановић(добијеноодЈован),Милановић(одМилан),Стојановић
(одСтојан),Душановић(одДушан),Игњатовић(одИгњат),Вукашиновић
(одВукашин),Димитријевић(одДимитрије),Михаиловић(одМихаило),
Максимовић(одМаксим),Обреновић (одОбрен),То доровић(одТо дор),
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Сре теновић(одСре тен),Но ваковић(одНо вак),Сте пановић(одСте пан),
Шће пановић(одШће пан).

2.Овапрезименаизговарајусеисадругачијим,дугоузлазнимакцентом:
Јовановић,Милановић,Стојановић,Душановић,Игњатовић,Вукашиновић,
Димитријевић,Михаиловић,Максимовић,Обреновић,Тодоровић,Сретено-
вић,Новаковић,Степановић,Шћепановић.Акценатсеовдеразликујеод
акцентаречиодкојејенасталопрезиме.Онјепромениоиместоиквантитет.
Овајтиппрезименасвевишесешири.Тежидапостанеопштимодел.

ДушановаулицауБеограду1930.год.

Требарећидајеакценатнекиходовихпрезименамогаонастатииосла-
њањемнаосновнуреч.ТакојепрезимеЈовановићмоглонастатииодимена
Јован(Јованов),презимеДушановићодДушан(Душанов),Новаковићод
Новак(Новаков)исл.Утомслучајунеможемоговоритиопомерањуипро-
мениакцента.

КакојенастаоакценаттипаМилановић,Стојановић(I.2)?
НастаојеаналогијомпремапрезимениматипаКовачевић,Капетановић,

Барјактаревић,чијисеакценатпоклапасаакцентомосновнеречи(каошто
јеслучајкодпрезименапод1):ковач–ковача–ковачeв–Ковачевић,барјак-
тар,барјактара–барјактарев–Барјактаревић,капетан–капетана–
капетанoв–Капетановићитд.

Осимтога,допроменеакцентадолазилојеиподутицајемдублетизма
Јовановић(<Јован)/Јовановић(<Јован).Наширењеовогтипапрезимена
моглаје,премамишљењуМ.Пешикана,иматиутицајаи„стараакценатска
алтернацијаиницијалногипотиснутогакцента,сличнаодносу:по глед:у
погледу,при јатељ:пријатеља,или,мождаго спођа:Госпођиндан”(Пешикан
1975:183–184).Пешиканизносиипретпоставкудабисенаовајначин„акце-
наттипаМиловановић,Милорадовић,мождаиРадосављевић(премастаром
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иницијалномакцентуименаМи лован,Ми лорад,Ра досав)могаосматрати
релативностаријимнегоМи ловановићизакључуједаби,узовупретпостав-
ку,биларазумљивијаизразитаекспанзивносттипаЈовановићисл.”(Пешикан
1975:184).

Увезиспроменомакцентапрезименана-овић/-евићуИнститутузасрп-
ски(тадасрпскохрватски)језикспроведенаје1975.годинеанкетамеђусарад-
ницимаИнститутакојисубилиизразнихкрајева:Лике,Дрвара,Мостара,
Требиња,Гацког,Никшића,ЦрквичкогПоља,Горобиља,златиборскогкраја,
Обада(крајСребренице),Љештанског(крајБајинеБаште),Шапца,Лајковца
иДеспотовца.

Оданкетиранихјетраженоданаведуакценатодређенихпрезименаовога
типаусвомкрају,каоисопственокатегоријскоопредељење,тј.какобииз-
говорилипрезимеодређеногсклопа.АнкетиранесубилеипоједнаДубров-
чанка,БеограђанкаиНовосађанка,којесуизнелесамосвојекатегоријско
опредељење(Тешић1975:186–193).

Евонекихпримера.
Лика:Будисављевић,Влаисављевић,Вукмировић,Дамјановић,Даниловић,

Ивановић,Мајсторовић(дакле,седампрезименасапромењенимакцентом);
Булатовић,Ра даковић(двасаизворнимакцентом).

Дрвар:Рађеновић,Војиновић,Келечевић,Ми лаковић,Милашиновић(од-
носје1промењен:4изворна).

Мостар:13презименасапромењенимакцентомтипа:Вукашиновић,
Ивановић,Селимовићитд.,18изворнихкао:Јусуфовић,Мијатовић,Раду-
ловић,Џаферовићидвапрезименасадвојнимакцентом:Мартиновићи
Мартиновић,МилићевићиМилићевић.
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УТребињусусванаведенапрезименаималаизворниакценат:Булатовић,
Даниловић,Ђукановићитд.,ауширојоколиниТребињанаведенасутриса
промењеним:Вукосављевић,Вуксановић,Драгељевићи17саизворнимак-
центом:Јокановић,Иванковић,Те павчевићитд.

УНикшићујеодносбио6:19укористизворних,нпр.:Даниловићпрема
Булатовић,Велимировићитд.

УЦрквичкомПољусусванаведенапрезименаималаизворниакценат:
Војиновић,Жи вановић,То доровић,Раичевићитд.

УОбадимасусванаведенапрезименаималапромењениакценат:Ђокано-
вић,Ђукановић,Ивановић,Јовановић,Максимовић,Миловановић,Продановић,
Радивојевић.

УЉештанскомодносјебио4:11укористизворних,алисубилајоштри
садваакцента,аједансатри:Вилотијевић=Вилотијевић,Радовановић=
Ра довановић,Тодоровић=Тодоровић(То доровић),Јовановић(понекадиЈова-
новић).

УГоробиљуизлатиборскомкрајуодносјебио3:19укористизворних:
Вучићевић,Јаковљевић,Радосављевић,односноВилотијевић,Вукашиновић,
Ракићевићитд.

УПоцеринијеодносбиоприближноизједначен: Јовáновић,Миловáно-
вић,Стевáновић,Ђукановић,Јоксимовић,Максимовић,каоиуЛајковцу:
Живојиновић,Миловáновић,Вѐличковић,Максимовић.

УДеспотовцусусвиакцентибилипромењени:Аврамовић,Јевремовић,
Милановићитд.

УШапцујеодносбио17:2укористпромењених:Алимпијевић,Вучићевић,
Кузмановић,Милошевић,Младеновићитд.наспрамВеличковићиЂукановић.

   
ЈанкоВеселиновић        ЛазаЛазаревић

(ОвакоданасШапчаниизговарајупрезименаЈанкаВеселиновићаиЛазеЛазаревића)
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Наосновуовеанкетеможесеизвестизакључакдајетенденцијапомера-
њаимењањаакцентанајизраженијауСрбији,алисеувеликојмерисреће
иванње.ТакосууДеспотовцусвиакцентибилипромењени,каоиуОба-
димакрајСребренице;уШапцујеодносбио17:2укористпромењених,а
промењенисупреовладавалииуЛици.УПоцеринииЛајковцуодносје
биоприближноизједначен,каоиуМостару.Искључивоизворниакценти
потврђенисууТребињуиЦрквичкомПољу,апреовладавалисууНикшићу,
Горобиљу,Љештанскомизлатиборскомкрају.М.Тешићзакључуједанису
свитиповипрезименаобухваћенипроменама(нпр.Радојевић,Радаковић),
доксеготоворедовнојављаупрезимениматипаРадосављевић,Јаковљевић,
СтевановићиМиловановић,односноМилојковић,Живанчевићисл.,ауве-
ликојмерииупрезимениматипаВилотијевић,Миладиновић,Вучићевић,
Радичевићитд.(Тешић1975:193).

Кадасуупитањуличнаопредељењеучесникаанкете,резултатисусле-
дећи–некапрезименасусвианкетираниизговорилисаизворнимакцентом
(нпр.,Радаковић,Стојаковић),анекасвисамосапомереним(Иванковић,
Миленковић,Живанчевић).Коднекихпрезименапреовладаваојеизворни
акценат(као,нпр.,кодМићуновић,кодкогајеоднос6:11укористизворног
илиБулатовић,саодносом10:5укористизворног,адваиспитаникаупо-
требљаваласуобаоблика).Коддругихпакпреовладаваојепомерени(као,
нпр.,кодИвановић,кодкогајеоднос14:1укористпомереног,атрииспи-
таникасукористилаобаакцента).

II.Другитиппрезименаукојимадолазидопроменеизворногакцента
јесупрезименакојасунасталаодименицана-ији,итонапознатначин–глас
јналазиосеизмеђудваи,упозицијиукојојјеоннајнестабилнији,његов
изговорнајпасивнији,такодајеиспао,адваисусесажималадајућидуго
и:Илија>Илијић>Илиић Илић,Тадија>Тадијић>Тадиић>Тадићисл.

Уовомтипупрезименаразликујусетрислучаја:
1.ПрвислучајсудвосложнапрезименатипаИлић,Терзић,Тадић,Хаџић

исл.УгледањемнапрезименатипаКо стић,Ко чић,онасупочеладасеизго-
варају:Илић,Терзић,Та дић,Ха џић.Дакле,промениосеакценатиизгубила
дужинанадругомслогу.

2.ДругислучајсутросложнапрезименатипаПопадић,Балугџић,Син-
ђелић,Пантелић,Екмеџић,Јеремић,којасупретрпелаутицајврлораши-
реногтипапрезименаПоповић,Петровићи,поузорунањих,почеладасе
изговарајуспомеренимакцентомибездужине:Попадић,Балугџић,Синђе-
лић,Пантелић,Екмеџић,Јеремић(овопрезимесеизговараиЈеремић,са
задржанимпрвобитнимакцентом,алибездужине,штојенасталокаоре-
зултаттежњедасеовопрезимесаштомањеизменаприлагодиједномод
постојећихакценатскихтипова).
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3.ТрећислучајсутросложнапрезименатипаСувајџић,Кујунџић,Са-
марџић,Тутунџић,Бунарџићисл.,којасусеприлагодилапрезименима
типаРадојчић–спомеренимакцентом,алисадужином,којасеупозицији
предсонантом,погласовнимзаконимасрпскогјезика,увекчува,пасечу-
је:Сувајџић,Кујунџић,Самарџић,Тутунџић,Бунарџићитд.

Главниразлогзапроменуакцентаовихпрезименабилајетежњадасе
уједначеакценатскитипови,дасевеликибројсведенамањибројакценат-
скихтипова.

Осимтога,променуакцентаизазвалојеитоштојеакценатовихпрези-
менаусупротностисопштимпринципиманашеакцентуације.Наиме,ова
презименаимајукраткоузлазниакценатнапретпоследњемслогуидужину
изањега,итокрозцелупарадигму:ном.Илић,ген.–ак.Илића,дат.–лок.
Илићу,инстр.Илићем,атакоиПантелић,ген.–ак.Пантелићаитд.Према
правилиманашеакцентуацијеименицескраткоузлазнимакцентомнапрет-
последњемслогуидужиномнапоследњем,имајуузависнимпадежима,по
правилу,дугоузлазниакценатнапоследњемслогуоснова:војник,ген.–ак.
војника,дат.–лок.војнику,инстр.војником,атакосемењаијунак,барјактар
итд.Насупротвеликомбројуименицасоваквимакцентом,стојисразмер-
новрломалагрупапрезименаснепроменљивимодносом–краткоузлазни
акценатидужина–крозцелупромену.ПоИвићевимречима„тајеано-
малијастворилапотребудасеовајодносуклониизјезика”(ивић1955:
252).

Процесизменеакцентанекиходовихпрезименабиојепотпомогнути
нестанкомпојединихречиизупотребе,каоштосусувајџија,тутунџија,
кујунџија,односносвеређимдавањемдециименапопутЈеротија,Тимо-
тијаисл.


Радкујунџије            Производекмечије
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Дакле,стариакценатскиликовиовогтипапрезименагубесепостепено
затоштонемајуослонац
–ниусистемуакценатскихтиповаудеклинацији
–ниујезичкомосећањуговорника(ивић1955:253).
ПремаанкетикојујеП.ИвићобавиомеђусвојимпознаницимауНовом

СадуиБеограду,људимаодокотридесетгодина,већинаихјенаводила
новијеакцентепрезименаовогатипа(Исто:253).

Штасеизсвегаможезакључити?Дајепроцесуопштавањаодређених
акценатскихтиповаузеоширокогмахаиународнимговоримаимеђуобра-
зованимљудима,паимеђулингвистима.Дакле,нерадисеонезнањувећ
оједнојјезичкојпојавикојасеодвијапоодређенимправилима.Осимтога,
неманикаквесумњедајеврлотешко,вероватноинемогуће,знатизасвако
презимекакогласињеговизворниакценат.Тосенарочитоодносина„хомо-
ниме”типаЈовановић(одЈован)иЈовáновић(одЈован),Душановић(одДушан)
иДушáновић(одДушан),Маринковић(одМаринко)иМаринковић(одМа-
ринко)итд.Затоовупојавунеможемопроглашаватинестандардномиосу-
ђиватије.Свакако,постојепрезименаљудизакојабисмосеморалипотру-
дитидасазнамоњиховизворнилик.Лепојезнатидасеаутор„Магарећих
година”,„НиколетинеБурсаћа”,„Пролома”зовеБранкоЋопић,аутор„Дер-
вишаисмрти”МешаСѐлимовић,ааутор„Крвавебајке”и„Тражимпомило-
вање”ДесанкаМаксимовић,дапрезимеаутора„Ђулића”,односно„Ђулића
увелака”правилноизговарамоЈовановић,каоидамашинскашколауБео-
градуносиимеРадојаДакића.

Наширечнициијезичкиприручницитакођеунајвећембројуслучајева
доносекаоравноправнедублетнеоблике.

УРечникуСАНУналазимопрезименаМи ћуновићиМићуновић,Ка раџић
иКараџић,АвакумовићиАвакумовић,ИлићиИлићитд.Упојединимслуча-
јевимазабележенјесамоједанакценат–илионајкојиимаосновнаречили
којијепромењен,нпр.,Кулунџић,Јеремић,односноЈеротић,Живановић
итд.(СТанић1975:181).АкценатпрезименауРечникуСАНУ„вишепред-
стављанормативнусугестијуиоценудаједатинагласакначелноудуху
новоштокавскогсистема–негоустрогомсмислуфилолошкиподатак,кон-
кретносведочанство”(Пешикан1975:185–186).
Правописиз1960.такођепризнајеравноправностпромењенимакценти-

маупрезименимана-овић/-евић:МилићевићиМилићевић,Мијатовићи
Мијатовић,МихановићиМи хановић,НедељковићиНедељковић.Међутим,
доносисамообликеИлић(поредИлијић),Кујунџић,Терзић(поредТерзијић).

Међулингвистиматакођепровладаваставонормативностиовихду-
блетнихоблика.



8

ПавлеИвић,анализирајућипрезимена
типаИлић и По па дић, закључује:„Пресве
га,изворниакценатскитипјошувекније
мртавињегасвакакотребапрепоручи
ватипозоришту,радијуифилму.Сдруге
стране,бесмисленобибилопокушавати
дасестаненапутприродномпроцесураз
виткакојисенеможезауставитиникаквим
забранама”(ИвИћ1955:254).

МитарПешикан,говорећиоакценту
презименанаовић/-евић, каже:„Макако
бионаокооправданзахтевдасетребапри
државатиизговорасвојственогсамимно
сиоцимапрезимена,онјенео ства рив,па
ипо гре шан,јерјесупротаннајосновнијим

захтевимајезика:тежњијезичкојекономи
јиитежњисистемскимрешењимаууобли
чавањујезичкематерије.Језичканормаи
уопштелингвистичкаобрадатребадауста
новљавака те го риј ске и си стем ске по ја ве, 
за ко ни то сти, узу се–анеконкретнеслу
чајевевезанезаовоилионопрезиме.Оту
дајенапрвомместузахтевонимакојина
некиначиннормирајуакценатпрезимена
(уизрадијезичкихприручника,успикер
скојслужбиидр.):не су прот ста вља ти се 
спон та ним те жња ма ка ка те го риј ском и 
си стем ском при ла го ђа ва њу и ујед на ча ва њу 
ак це на та пре зи ме на, по што ва ти де ло ва-
ње за ко на про дук тив но сти ак це нат ских 
ти по ва” (Пе шИ кан 1975: 184).

Л и т е р а т у р а :

ИвИћ 1955: ПавлеИвић.ОакцентупрезименакаоИлић,Пантелићисл.Наш је зик
(новасерија)књ.VI/7–10,251–254.

Пе шИ кан 1975:МитарПешикан.Јошоакцентупрезименанаовић/евић(узчла
накМ.Станића).Наш је зик(новасерија)књ.XXI/3,183–186.

Па вле Ивић

Ми тар Пе ши кан



9

Правопис1960:Правописсрпскохрватскогакњижевногјезикасаправописним
речником.НовиСад:Матицасрпска;Загреб:Матицахрватска.

РечникСАНУ:Речниксрпскохрватскогкњижевногинародногјезика,I–XXI.Бео-
град:Институтзасрпск(охрватски)ијезикСАНУиСАНУ,1959–2019.

СТанић1975:МилијаСтанић.Оакцентупрезименана-овић(-евић)садвосложном
ивишесложномосновом.Нашјезик(новасерија)књ.XXI/3,172–183.

Тешић1975:МилосавТешић.Подацианкетеоакцентупрезименана-овић(-евић).
Нашјезик(новасерија)књ.XXI/3,186–193.

РадаСтијовић
stijovicr@yahoo.com
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МирјанаС.Гочанин

О НЕ КИМ ПРА ВО ПИ СНИМ ДУ БЛЕ ТИ МА

Терминдублетобичносеодносинаједнуоддвеваријантнелексемемеђу
којимасеможеуочитиакценатска,гласовнаилиморфолошкаразлика.1Ове
двејезичкејединицеимајуравноправанлексемскистатусињимасеозна-
чаваједанистипојам.

Предметовогарадапредстављајудублетниоблицикојису,уречнику
узПравописсрпскогајезика,наведенисапрепорукомдапредносттреба
датиједнојваријантикоришћењемкомпаративнеформе„боље”или„боље
него”.Овонезначидаје„бољи”обликјединодопуштен;онсепрепоручу-
језаупотребу,њемуседајепредност,алиионајдругије,састановишта
норме,допуштен.

Какоселепотаибогатствосрпскогстандардногјезикапоказује,између
осталог,иравноправномупотребомекавскогиијекавскогизговора,засно-
ваногнаодговарајућојзаменистарогвокала„јат”,тоћемоунашојанализи
најпрепоћиодваријантнихобликанекихглаголаиименицаса„јатом”.У
глаголуб(ј)ега тииб(ј)ежа тистарократко„јат”замењенојеуекавскомиз-
говорукратким„е”,ауијекавскомпојављујесе„је”.Иакоглаголб(ј)ега ти
имаразвијенијесемантичко-деривационогнездо(навешћемосамонекелек-
семе:б(ј)егу нац,-нца,вок.-нче,ген.мн.-наца;б(ј)егу нач ки; б(ј)егу ни ца; 
б(ј)егу ни чин,-а,-о; б(ј)егун ство; б(ј)егун че,-ета,зб.бегунчад),употребна
вредностосновногглаголаб(ј)ежа ти значајнојевећаданас.Стога,Право-
пис(в.речникузПравописподбегати,бежати)сугеришедајебољекори-
ститиформуб(ј)ежа ти негообликб(ј)ега ти.

Безобзиранатоштонормаравноправноприхватаименицумње ње (од
мнитиилимнети,мним) уекавскомиијекавскомизговоруиваријантни
екавскиобликмне ње (саразједначавањем),односноијекавскуформумни
је ње (одмњети,мним),предностседајелексемимње ње. 

Ијекавскеглаголскеосновеље ћи, ље сти кодпрефиксиранихглагола
попутиз ље ћи2 (изљегнемиизљежем,изљегнииизљезиидр.)илина ље ћи 
ииз ље сти (изљезем,изљезиидр.), на ље сти,сље ститретирајусекаозаста-
реле.Уместопоменутихглаголаговорницимасрпскогјезикапрепоручује
сеупотребаглаголаиз и ћи,на и ћи идр.

СрпскинародниговориуЦрнојГорииписанитекстовиијекавскогиз-
говорапотврђујудвојакеформеупримеримаНи је мац(вок.Нијемче)и

1Детаљнијеоовомтерминув.уРСАНУ,РМСиРСЈ.
2Екавскеформеиз ле ћи ииз ле сти чувајусесамоунекимсрпскимнароднимговорима.
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Ње мац;ни је мац иње ми ца(узначењу„немамушкаодносноженскаособа”),
алисеупућујенатодасетребаопределитизаједаноблик–Ни је мац.

Глас хтребалобибележититамогдемујепоетимологијиместо.Но,у
српскимнароднимговоримаовајглассенајчешћегубиилибивазамењен
некимдругимгласом(обичнов,јилик).Правописдозвољава,каоравно-
правне,инекедублетнеоблике(в.т.15б,в,г).Унекимслучајевимасеод
дваобликаједанпрепоручујекаобољи.Таконаилазимона: 

ај де (ајдемоидр.)ихај де (бољеје);ам бар (бољеје)ихам бар;ва јат (бољеје)
иха јат;ку хи ња (бољеје)икуј на (разговорно),ле ха (ек.),ли је ха (ијек.)иле ја 
(бољеје);пих ти је(бољеје)ипик ти је;под буо,-улаипод бу хао,-хла,прид.
(бољеје);ра пав, ра па вост ихра пав,хра па вост(бољеје).

Правопис(в.т.18в.(1),(2))предочавадасесу гла сник -ј-небележиу
вокалскојгрупикадаједругивокалпореду-и-.Одовогправилаизузима-
јусеслучајевикадасугласник-ј-бивасаставнидеотворбенеосновеили
творбеногформанта.Нашипримерипотврђујудасенекислучајевимогу
третиратикаоправописнидублетибудућидаједанваријантниобликпод-
лежеосновномправилуоискључивањусугласника-ј-извокалскихгрупа
-аи-и-еи-ињемуседајепредностуодносунадругуваријантнуформу
којаукључујебележењесугласника-ј-каосаставногделатворбенеоснове
одговарајућеглаголскелексеме:

на гра и са ти,награишем(бољенегона гра ји са ти);на ће фле и са ти,-ишем
(бољенегона ће фле ји са ти);огра и са ти,ограишем(бољенегоогра ји са ти).

Приликомграђењапри свој них при де ванаодговарајућутворбенуоснову
додајусетворбенинаставципопутнпр.-ји(и)ли-ији.Честосеформирају
идвојакипридевскиоблици.Ипак,препоручујеседаселексичкимформама
са-јидâпредностуодносунаонеса-ији:

враж ји (бољенеговра жи ји);вуч ји (бољенегову чи ји);гр лич ји (бољенего
гр ли чи ји); ја ре бич ји (бољенегоја ре би чи ји);ја сич ји (бољенегоја си чи ји);
ко зји (бољенегоко зи ји);ко кош ји (бољенегоко ко ши ји);кор њач ји (бољенего
кор ња чи ји);кр тич ји (бољенегокр ти чи ји);ку ка вич ји (бољенегоку ка ви чи ји);
кур јач ји (бољенегокур ја чи ји),ла ста вич ји (бољенегола ста ви чи ји);мач ји 
(бољенегома чи ји);миш ји (бољенегоми ши ји);пач ји (бољенегопа чи ји);пре
пе лич ји (бољенегопре пе ли чи ји);птич ји (бољенегопти чи ји);рач ји (боље
негора чи ји);сврач ји (бољенегосвра чи ји);штуч ји (бољенегошту чи ји).

Изузетакпредстављајупримерикодкојихсетворбенаосновазавршава
сугласничкомгрупом.Утомслучајусугеришесеупотребатворбеногна-
ставка-ији:

врап чи ји (бољенеговрап чји);гу шчи ји (бољенегогушч ји);ов чи ји (боље
негоов чји);плов чи ји(бољенегоплов чји);чав чи ји (бољенегочав чји).
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Нормадопуштаод сту па ње од јед на че ња су гла сни капо звуч но стикао
бољерешењеуоблицимапридевабо го вађ ски (одБоговађа;бољеје)ивар
међ ски(одВармеђа;бољеје),алинаводесеиформебо го ваћ скиивар мећ ки.

Интересантноједаседвојакаформапонекаддозвољавауслучајупри-
својногпридевана-ин.Такосеодименицесва сти ка формираприсвојни
придевсва сти кин,којисекарактеришекаобољиизборуодносунатакође
допуштенуформусва сти чин:

сва сти кин (бољенегосва сти чин).

Уда ти ву и ло ка ти ву јед ни не име ни ца ко је се за вр ша ва ју на -аврло
честосебележедублетниоблици.Једанваријететјерезултатсибилариза-
ције(односнопреласкак,г,хуц,з,сиспред-икаонаставказаоблик),адру-
гизадржавак,г,хкаодеоосноверечи.Такосеупримеруси мул тан ка пред-
ностдаједативскомобликуси мул тан циуодносунаформуси мул тан ки:

си мул тан ка,дат.си мул тан ци(бољенегоси мул тан ки).

Ауслучајуименицесол да те ска ситуацијајеобрнута.Сугеришесеупо-
требаобликадативасол да те ски каобољауодносунаформусол да те сци:

сол да те ска,дат.сол да те ски(бољенегосол да те сци).

Иуобликуво ка ти ва јед ни непојављујуседвојстваодносноравноправно
употребљениоблицина-еи-уобичнокодименицамушкогроданасугла-
сник.Изабирањебољеформечестозависиодтогадалисеосновазавршава
меким,мањедоследноотврдлим(ч,ж,ш)илитврдимсугласником(в.Пра-
вопист.34а).Услучајукојисенаводидатајепредностобликувокативана
-ууодносунаформукојасезавршаваса-е:

ђил кош, вок.ђил ко шу(бољенегођил ко ше).

Честосепојављујуидублетнеформеуге ни ти ву мно жи не.Правопис
готоводоследнопрепоручујеупотребуобликакојисезавршавајуна-а,али
бележиионечијијенаставак-и:

би ље шка,ген.мн.би ље жа ка(бољенегоби ље шки);двој ка,ген.мн.дво ја ка
(бољенегодвој ки);прим(ј)ед ба, ген.мн.прим(ј)еда ба(бољенегоприм(ј)ед би);
ре шет ка,ген.мн.ре ше та ка(бољенегоре шет ки).

Процесадаптирањаиме на стра ног по ре клаусистемсрпскогајезика
нереткобива(про)праћенпојавомдвојакихоблика.Најпре,сматраседаје
бољеупотребитиобликименаВи ли јем (премаенглескомWilliam)неготра-
диционалниобликВи љем(изузевуслучајукадасејаснознадајетоиме
познателичности,окојојсеиранијеговорило)3.Наводисеидапретреба

3ИнтересантноједасеуодељкуотранскрипцијиизенглескогјезикауПравопису(в.т.
211)бележикаконенаглашенисамогласникауправонапримеруименаWilliamтребаусво-
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користитиобликКларкнегоформуКлерк(премаенглескомClark),пре
Џејмс негообликЏемс (премаенглескомJames);преСо росЏорџ(према
GeorgeSoros)негоформуСо рошилиШо рош;преСтајн бек Џон(према
JohnSteinbeck)негоШтајн бек. Италијанскаименачестобивајуприхваћена
уобликукојисенеуклапауустановљенатранскрипционаправила.Тако
јебољекориститиформуПо(премаиталијанскомPo)негоПад (одлатин-
скогPadus),алитребарећиПад ска ни зи ја.Предлажесекаобољерешење
обликЧи ви та ве ки ја(премаCivitavecchia)уодносунаформуЋи ви та ве ки ја.
ПредочаваседајебољекориститиустаљениназивзарекуЈанг це уместо
традиционалногкинескогобликаЧанг ђанг (премакинескомChangjiang). 
ОбликупрезименаМиц кје вич (премапољскомMickiewicz)датајепредност
уодносунаформуМиц ки је вич.НемачкидифтонгEIурускимименимаи
презименимагерманскогпорекламожесепримитидвојако:каоејикаоај.
НашПравописпрепоручујеупотребуобликасаајпопутАј зен штајн, Берн
штајн, Брон штајн, Ру бин штајн, Штајн.Такође,требаусвојитидајеоблик
презименаПли сец кабољиодформеПли сец ка ја,аистотакоиобликпре-
зименаТру бец ки сматрасеприхватљивијимодформеТру бец кој.Сугерише
седајебољечасописназватиЛи те ра тур на га зе та негоЛи те ра тур на ја 
(га зе та).УместоскандинавскоггеографскогименаЛим фјордбољејекори-
ститиформуЛим ски фјорд,атопонимизСкандинавијебољејебележити
каоМу ше енуместоМу шен(премаMosjøen).Бољејеупотребљаватиоблик
Бер же рак (премафранцускомBergerac)негоформусапредлогомДе Бер
же рак,атакођеиобликГен ган (премафранцускомGuingamp)уместофор-
меГен гам.Такође,предлажесекоришћењеобликаДемп си (премаDempsey) 
као бољегуодносунаформуДемп сеј,дајесепредностобликуДи шан у
односунаформуДи шам(премафранцускомDuchamp),аподразумевасе
идајебољеупотребитиобликзаженскоимеЖа на (премафранцуском 
Jeanne)одименицеЖан.УместоформеВац лав ске на мје сти,штојеоблик
множинеусрпскомјезику,препоручујеседасесинтагмапреведекаоВац
лав ски трг(ускладусаупотребљенимобликомједнинесредњегродау
чешкомјезику).СугеришесејошикакојебољеупотребитиобликКа сти ља 
(премаCastilla)уодносунаформуКа сти ли јаидајеуместообликаЛор ка 
бољекориститипуноимеГар си ја Лор ка(премашпанскомGarciaLorca
Federico)акосезнадасепрвопрезимеушпанскомјезикунеизоставља.
Препоручујеседатребапреупотребитиоблик Сал ва дор негоЕл Сал ва дор 
илипреобликСан Хо се (уКостарики)негоформуСан Хо зе(премашпан-
скомSanJose).

јитикао/а/,анекао/е/,штосечесточиниподутицајемакустичногутискавезаногзане-
мачкијезикилинетачнеинтерпретациједасесвако/а/прихватакао/е/.
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Истичеседасеуместостранихречииизраза(нпр.изфранцускогјезика)
користепреводинасрпскијезик.Такоуместоан же не ралтребакористити
српскипреводуопште,уопштеузевши;уместоан па санузгредречено,успут;
уместоан про фил cпрофила,изпрофила;уместоан фасспреда,cлица.

Л и т е р а т у р а :

Правопис:МитарПешикан,ЈованЈерковић,МатоПижурица.Правописсрпскога
језика.НовиСад:Матицасрпска,2015.(трећеиздање).

РМС:Речниксрпскохрватскогакњижевногјезика,I–VI.НовиСад:Матицасрпска,
1967–1976.

РСАНУ:Речниксрпскохрватскогкњижевногинародногјезика,I–XXI.Београд:
САНУ,1959–.

РСЈ:Речниксрпскогајезика.НовиСад:Матицасрпска,2007.

МирјанаС.Гочанин
ИнститутзасрпскијезикСАНУ,Београд
mirjana.gocanin@isj.sanu.ac.rs
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B
ПРЕДЛОЗИ

ДушкоВитас

РА ЧУ НАР ИЛИ КОМ ПЈУ ТЕР 
– ИН ФОР МА ТИЧ КА ЗБР КА –

Каопреводенглескогтерминаcomputerкоднассеподједнакокористе
ирачунарикомпјутер.Штаодређујеизборједногодовадватерминаиима
лиразликеуњиховојупотреби?Извесноједасерадиоистомобјекту,би-
локакодаганазовемо,алииообјектукојинијелакопрецизноописати.

Изгледадасеусрпскојстручнојлитературипрвопојавиорачунар.Када
сепретражиузајамникаталогсистемаКобис1сакључномречирачунар,
њенонајранијепојављивањедатираиз1963,унасловууџбеникаЕлектрон-
скиаритметичкирачунариФранцаКрижанича,којијепреведенсаслове-
начкогјезика.Оваречсејављаи1964.унасловууџбеникаРајкаТомовића
Електронскирачунари.Претрагазакључемкомпјутерауистојбазипода-
такакаонајранијирезултатдајегодину1969.инасловкњигеМартинаВол-
терсаКључзакомпјутере,преведенесанемачког.

Другимогућиизворзадатирањепрвепојавеовихтерминамоглабида
представљадигитализованаархива2конференцијеЕТАН,којувећвишеод
полавекаорганизуједруштвочијиједанашњиназив„Друштвозаелектро-
нику,телекомуникације,рачунарство,аутоматикуинуклеарнутехнику”.
Натерминрачунарнаилазимовећ1960.унасловурадаЦифарскиелектрон-
скирачунар–ЦЕРИнститута„БорисКидрич”3,којијепотписаоРајко
Томовићсагрупомкоаутора.Овомрадујеуистојархивипретходиорад

1https://sr.cobiss.net/
2https://www.etran.rs/common/archive/ETRAN_1955-2006/Start.htm
3https://www.etran.rs/common/archive/ETRAN_1955-2006/ET(R)AN_1955-2006/eTRAN/05.

ETAN.1960/TOMOVIC.R.ETAN.1960.pdf



16

словеначкогинформатичараАнтонаЖелезникарао„številčnihračunalnikov”
из1958.Можемосамоданагађамодалијесрпскитерминрачунаризведен
адаптацијомсловеначкогилијенастаонезависно.Терминкомпјутерћесе
уистојархивиунасловимарадовапојавитипрвипуттекдеценијукасније,
1971.године.

Изданашњегугла,кадаинформатичкианглицизмипристижуинестају
таквомбрзиномдапокушајтражењасрпскогеквивалентаизгледаузалудан,
изненађуједасупионириинформатизацијеуСрбијиводилиоваквубригу
ојезикунастојећидапронађудобрузаменузаенглескитермин.Алипосре-
дису,чинисе,друкчијиразлози.УнаведеномтекстуРајкаТомовићанасамом
почеткусекаже:„Почињућиразвојдигиталнихрачунскихмашинаунашој
земљи,моралисмоводитирачунаодсамогпочеткакојимпутемпоћи.[…]
Уоријентацијинаразвојрачунскихмашинаимали[смо]увидупроизводне
могућностинашеиндустријеипотребетржишта.”Рачунар,дакле,стижеу
српскијезикнакрилимадомаћихразвојнихпројекатакојипредвиђајудаће
седомаћетржиштемоћиподмиритидомаћимрачунарима.Овајмитодо-
маћојпроизводњирачунаратрајаћејошјакодугоиоњемупостојебројни
трагови.Каснијапојаватерминакомпјутерпотичеизпреводанасрпски,а
поклапасесапочеткомувозавеликихрачунарскихсистеманамењенихши-
рокомкругуразноврснихкорисника.Овденаилазимонаједнумогућураз-
ликууупотребитерминарачунарикомпјутер.Рачунарје,уранимгодина-
маинформатике,биоплоддомаћепамети,акомпјутерувозни,инострани
производ.Задомаћитерминсеопределиластручнапопулација,докјеширо-
капубликаизабралакомпјутер.Траговенијансеузначењуможесепратити
донашихдана,баруопредељивањуговорниказаједанодовадватермина.
Посебнојезанимљиваупотребаовихтерминауштампиупоследњимде-
ценијама20.века.Компјутерсејављаучланцимаиностранихдописника,
иточестоунегативномконтексту(компjутерскизлочин,компјутерскакрађа,
жртвакомпјутера,компјутерскивируси,зазирањеодкомпјутера…),док
јерачунарвезанзадомаћеуспехеупроизводњирачунара4.Ипак,овоније
искључиваломогућностдасеуистомтекстуупотребеобатермина.Напри-
мер,уПолитициод26.9.1982.утекступоднасловомКомпјутерсказбрка
наилазимонасегментИмамостотинескупоценихрачунара.

Динамичнипроцесинтегрисањаинформатичкихтехнологијаодразио
сеинасавременеречникесрпскогјезика.УРечникуСАНУ,у10.тому,обја-
вљеном1978,налазисеодредницакомпјутерсаследећимописом:

ком пју терм(енгл.computer)техн.електронскамашиназарачунање,елек-
тронскирачунар(клаић45).

4https://sr.wikipedia.org/sr-ec/ЦЕР-10иhttps://sr.wikipedia.org/sr-ec/ТИМ-01
5клаић4:Velikirječnikstranihriječi,izrazaikratica,Zagreb1968.
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Безпримераупотребе,докћенапојавуодредницерачунарморатидасе
чекајошнековреме.Занимљивоједаседавноизгубљениантропоморфизам
електронскимозакјављау12.томуРечникаСАНУиз1984,пододредницом
мозак,сабогатимизборомпримера:

елек трон скимо зактехн.електронскирачунар,компјутер.–Модернади-
гиталнар[ачунала]обављајусверачунскерадњеаутоматски…Притомеона
могуобавитиивишемилијунаоперацијаусекунди,паимјетодонијелоназив
„електронскимозак”(Енц.Лекс.6,подрачунала).Удобаатомскихподморница,
спутњикаиелектронскихмозгованиковишеневерујеучуда(Пол.[итика]1958,
16250/11).Америчкиинжењеризаснивајусвојепројектенапринципувоза-ро-
ботакојимбиуправљаоједанелектронскимозаксмештенукутији(И.[сто],
16284/9).Комбинацијанизамашина…са„електронскиммозгом”–какосе
честопопуларноназиваоварачунскамашина–даћеједнопотпуносамостал-
нобиће(И.[сто]1959,16409/16).

УшестотомномРечникуМатицесрпскејављасесамоодредницарачунар,
итоу5.томуиз1973:

ра чу нар,-арам1.техн.уређајкојиаутоматскиврширачунскуобрадууба-
ченихподатака;електронскиуређајкојивршинајсложенијерачунскеопера-
ције,компјутер.–Сигурансамданепостојитакаврачунаркојибиизрачунао
човековувредност.Пол.[итика]1970.2.рачуновођа.–(…).3.математичар;
рачунџија.–(…)

доксеуречничкојграђизаодредницукомпјутернијенашломатеријалау
припреми2.тома,објављеног1967,гдебијојбиломесто.

УједнотомномРечникусрпскогјезикаМатицесрпскеиз2011.године
налазесеобеодредницесанезнатнопромењенимдефиницијамаиздвагоре
наведенаречника:

ком пју терменгл.електронскамашина,електронскирачунар.
ра чу нар,-арам1.техн.уређајкојиаутоматскиврширачунскуобрадууне-

сенихподатака;електронскиуређајкојивршинајсложенијерачунскеидр.
операције,компјутер.2.математичар.

Штанамсвеказујеобрадаовиходредница?Видимодасуовитермини
привуклипажњулексикографатекпосле1970.године,штоодговарапочет-
кузначајнијихпроцесаинформатизацијеуСрбији.Одредницерачунари
компјутерупућујуједнанадругу,пасуодпочеткаоведверечипрепознате
каосиноними,додушесаквалификацијомелектронскиудефиницијира-
чунаракакобисеразликоваоодњеговихдругихзначења.Занимљивоједа
сеатрибутелектронскинеприписујекомпјутерукадасеупотребиупод-
ручјудефиниције.

6EnciklopedijaLeksikografskogzavoda,Jugoslavenskileksikografskizavod,Zagreb1966–1969.
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Квалификатортехн.(техника,технички)узоветерминевећдугоније
оправдан.Рачунари,видљивиилине,свеприсутнису.Штавише,обатерми-
насунезаобилазнидеоосновногсавременогсрпскогвокабулара.УКорпусу
савременогсрпскогјезика7иједнаидругаречулазеуфондод5000најче-
шћихречи.Рачунарсеуразличитимоблицимајавља3998,акомпјутер
3843пута,8штојеупоредивосафреквенцијомодредницеречник(4039пута),
чешћеододредницаматематика(2381)илирачунски(371),амногочешће
одрачунскихоперација(25),којесејављајуудефиницијирачунара.Узто,
акосепретрагаограничинанаучниинаучно-популарнифункционалнистил,
одредницарачунарсејавља583пута,акомпјутерсвега100пута,штопока-
зуједасуовитермининапустилиподручјеструкеипрешлиуосновнилек-
сичкифонднашегјезика.

Сдругестране,узрачунарстојиописњеговефункције:онвршинајсло-
женијерачунскеидругеоперације.Чињеницаједарачунаримогудаврше
различитеаритметичкеилогичкеоперације,алитребанагласити–искљу-
чивонаосновупрограмакојиимјеунапредсаопштен,штогаразликујеод
другихуређаја.Програмикојећерачунариизвршаватинастајупослепу-
штањарачунараурад,аконструкторрачунараихнеморапредвидети,па
чакнинаслутити.Алирачунарскипрограминисутехничкодостигнуће,
већобјектиматематичкеприроде.Отуда,оношточинирачунарпосебним
уређајемјестењеговаматематичка,анетехничкаоснова.

Данас,кадајевећинарачунараутопљенаурачунарскемреже,иови
описисуподложниревизијинавишеначина.Можданајопштијиописфунк-
цијерачунарасажимаЛарусовРечникинформатике,којигаодређујекао
уређајкојивршитрансформацијуинформацијаизједногунекидругиоблик
попутуређајаизиндустријскихреволуцијакојитрансформишуенергију
изједногудругиоблик.

Иакосусиноними,деривационипотенцијаловадватерминајеразличит.
УКорпусусавременогсрпскогјезикапроналазимодасеизлемерачунар
изводесазначајнијомучесталошћурачунарски(1446)ирачунарство(264),
ајављајусејошихапаксирачунарчићирачунарев.Одлемекомпјутер,поред
компјутерски(2460),изведенисупридевкомпјутеризован(185)икомпјуте
ризација(65),затим,санискомфреквенцијом,називизаособекојесебаве
компјутерима–компјутераш(16),компјутерист(12)икомпјутерџија(1),
каоикомпјутерчић(1)икомпјутеристика(5).Изведенепородиценису
симетричнеистичесеутисакдајекомпјутерпродуктивнијиодрачунара.

7http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/
8Конкорданцекојеобухватајусвеобликефлективнепарадигмеједнеодредницесемогу

добитикрознапреднупретрагукорпусаупитом,нпр.облика[lemma=„racyunar”]или[lemma
=„kompjuter”].
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Ипак,подвучениоблицикојисуизведениизименицекомпјутер,акојине-
мајуеквивалентизведенизименицерачунар,кријуједандругитермино-
лошкипроблем.

Енглескитерминcomputerscience(илиcomputing)немастабиланпревод
насрпски.Уназивимауниверзитетскихинституцијанакојимасепроучава
илипредстављаовадисциплинамогусенаћибројневаријантепреводаовог
терминанасрпски.НановосадскомПриродно-математичкомфакултету
налазисеДепартманзарачунарскенауке,уоквируМегатрендајеФакултет
закомпјутерскенауке(FacultyofComputerScience),наФакултетуоргани-
зационихнаукајестудијскипрограмСофтверскоинжењерствоирачунар-
скенауке,наМатематичкомфакултетуУниверзитетауБеоградуналазесе
студијскипрограмиРачунарствоиинформатика(ComputerScienceand
Informatics)иИнформатика(Informatics),наЕлектротехничкомфакултетује
студијскипрограмЕлектротехникаирачунарство(ElectricalandComputer
Engineering)иРачунарскатехникаиинформатика(ComputerEngineering
andInformationTheory),уоквируСингидунумајеФакултетзаинформа-
тикуирачунарство(InformaticsandComputing),накомејестудијскипро-
грамзарачунарскенауке9…Иакосеразликујуназивистудијскихпрограма,
њиховсадржајје,барнапапиру,сличан.Појављујесејошипреводкомпју-
теристика,алипресвегауштампи,нпр.професоркомпјутеристикена
њујоршкомуниверзитету(Политика,14.1.2008).

Пореддиректнихпреводазаcomputerscience–рачунарскеиликомпју-
терскенауке10–наилазимојошнарачунарствоиинформатику.Каквоје
њиховозначење?Терминрачунарствосковаојекрајемседамдесетихго-
динапрофесорСлавишаПрешићсаМатематичкогфакултетакаозамену
задватерминакојисутадакружиликаопреводзаcomputerscience:наука
орачунаримаирачунарскенауке.Овајнеологизамје1982.уграђенуназив
новооснованогсмераРачунарствоиинформатиканаОдсекузаматемати-
куПМФ-ауБеограду,ауједнотомникуМатицесрпскеједобиосвојуод-
редницу:

ра чу нар ствосрачунарска,компјутерскатехника;рачунарска,компјутер-
скаделатност.

Приметимодаједефиницијаовдепретераноуопштена(обухватаитех-
никуиделатност).11

9Енглескиеквивалентизарачунарство,информатику…сунаведенипремавеб-стра-
намафакултетаакотаквестранепостојенаенглескомјезику.

10Усрпскомсекористиобликмножине,докјеенглескитерминуједнини.
11Запрецизноодређењепојмарачунарство,каопреводазаcomputerscience,видетиГ.

Павловић-Лажетић:QuoVadimus–рачунарствонакрају20.века.НаставаматематикеXLII
(3–4),1997.
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Информатикаимасложенијуисторију.Овајтерминсепојавиоунеангло-
фонојЕвропикрајемпедесетихгодинакаозаменазаенглескитерминdata
processing(обрадаподатака),анастаојекаосливеницаодречиинформа-
цијаиаутоматика.Усрпскијезикјеинформатикастиглавећшездесетих
година,12алијенебележениРечникСАНУ,нишестотомниРечникМатице
српске.Упочетку,подинформатикомсусеуСрбијиподразумевалеразно-
врснеактивностивезанезаексплоатацијурачунарскеопремебилеонепри-
вредногилинекогдругогтипа.Текуосамдесетимгодинамапрошлогвека,
оваречпочињедасејављаусрпскомиуназивимауниверзитетскихстуди-
ја,даклекаонаучнадисциплина,авероватноподутицајемизнеанглофоних
средина.13Енглескитерминinformaticsнијесинонимзаcomputerscience,
већјевезанзаобластинформационeнаукe(informationscience).Уовомзначе-
њугаусрпскомналазимо,например,усмерузабиблиотекарствоиинфор-
матикунаФилолошкомфакултетуУниверзитетауБеограду.

ИнформатикасејављакаоодредницатекуједнотомномРечникуМати-
цесрпскесаследећомдефиницијом:

ин фор ма ти кажнаукаокомпјутерскојтехници,рачунарство

гдесеинформатикасводинарачунарство,санејасномвезомпремамогу-
ћимпреводиманаенглескијезик.

Малобројнепокушаједасеизречирачунарикомпјутеризведезанима-
њерешилајепојаватерминаинформатика,такодаједнотомникбележи
одредницу

ин фор ма ти чармстручњакзаинформатику,зарачунарство

УКорпусусавременогсрпскогјезикаовеодредницеимајуследећуфре-
квенцију:информатика(1072),информатичар(220),информатизовати
(75)узпридевеинформатички(1495)иинформатичарски(3).

Одсуствостабилногназивазаједнунаучнудисциплину,којибисејед-
нозначномогаопреводитинадругејезике,говориоодсуствусвакогпоку-
шајастандардизацијеинформатичкетерминологијекоднас.Последице
таквогстањатрпенесумњивоилексикографи,авероватнојошвишесавре-
менаинформатизованашкола.Резултатиоветерминолошкезбркесубогато
илустрованиинавеб-страниECDL-фондације14којаорганизујеиздавање
лиценце„Европскекомпјутерскевозачкедозволе”,акојомсеутврђујуни-
воиинформатичкеписменостикандидата.Наовојвеб-странићесенаћина

12ДруштвозаинформатикуСрбијејеосновано1973.године.Његовназивнаенглеском
јеInformaticsAssociationofSerbiaпремавеб-страниДруштва(https://dis.org.rs/en/about/).

13Видетивикипедијскичланакоинформатицинаразличитимјезицима,каоичланак
https://en.wikipedia.org/wiki/Informatics

14http://www.ecdl.rs/index.htm(посећено16.12.2020)
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окупусвитерминипоменутиуовомрадубезобзирананепрецизностњи-
ховогзначења,мождаизпростогразлогадасебудућиносиоци„Дозволе”
одпочеткапривикнунатерминолошкихаос.

Далијемогућеразмрситиовајтерминолошкичвор?Радисеочигледно
онаслагамаразличитихзначењакојасусеокоовихтерминаталожиласу-
вишедугоподразличитимутицајимаиизразличитихинтереса,апосебно
откакојеинформатичкозанимањепосталопробитачно.Онајмининални
оквирзарасплитањеовезбркевероватнотребатражитиуодносунадва
критеријума:„подесан”терминбимораодаомогућистварањенеопходне
фамилијеизведенихречи,каоштосузанимањеилипроцес,асадругестра-
не,требалобидатерминобезбеђујеједнозначнувезусаодговарајућим
енглескимтермином.Овдесеодмахвидинеподесностпреводакаоштосу
’рачунарскеиликомпјутерскенауке’.Нијеречомноштвудисциплина,већ
оједнојјединој,аназивкао,например,факултетзарачунарскунаукузвучи,
унајмањуруку,необично.Рачунарство,каопреводзаенглескоcomputer
science,немазначајантворбенипотенцијал,пасенеопходнедопуненалазе
уизведеницамаизречиинформатика(информатичар,информатички,ин-
форматизовати,информатизација…).

Мимоовихосновнихтворбенихограничењазапојединарешења,свакако
требаиматиувидудасузначењаирачунарстваиинформатикесложени-
јанегоштосетопредлажеудефиницијамаизједнотомника.Једанпокушај
дасеразграничепојединазначењауодносунаенглескутерминологију
могаобидабудеобликованнаследећиначин:

ра чу нар ствоснаучнадисциплинакојапроучавапроцесеизрачунавањау
најширемсмислу(computerscience)

ин фор ма ти каж1.рачунарскаделатност(computing)2.(примењено)рачунар-
ство((applied)computerscience)3.наукаоинформацијама(informationscience,
informatics)

Приметимодајеуовимдефиницијамаизостављенакомпјутерскатех-
ника,којасејављауописимарачунарстваиинформатике.Компјутерска
техника,конструкцијаиизгледрачунаратокомпоследњихдеценијамењали
сусевртоглавомбрзином,адатепромененисумењалеосновупроблема
којисеизучавајуирешавајуурачунарству.Ооваквомодносурачунараи
рачунарстваговоридуховитаопаскаХалаАбелсона(HalAbelson),профе-
соранаМасачусетскоминститутузатехнологију,којикажеда„рачунарство
(computerscience)нијеништавишенаукаорачунариманегоштобиастро-
номијабиланаукаотелескопима”.

ДушкоВитас
Математичкифакултет,Београд
vitas@matf.bg.ac.rs
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ПОВОДОМ

ДанијелаРадоњић

РЕ ЧИ НА ШЕ НА СУ ШНЕ – НА ЛЕК СИЧ КОМ ЛУ КУ  
ОД ПО ГДЕ КАД(А) ДО ПО КУ ПИ ТИ

(РечниксрпскохрватскогкњижевногинародногјезикаСАНУ,  
погдекад(а)–покупити,књигаХХI,Београд,2019)

ВеликојезадовољствопредставитисвакиновитомРечникасрпскохр-
ватскогкњижевногинародногјезикаСрпскеакадемијенаукаиуметности,
најзначајнијегинајобимнијеглексикографскогприручниканаовимпро-
сторима.1ИзштампејеизашлаХХIкњигаРечникаСАНУ,којаноси2019.
годину,адоносиречиодпогдекад(а)допокупити.Тимејенастављенопред-
стављањелексикенасловоП,започетоу19.тому.Речинаовословонај-
бројнијесуизапремаћејошнеколиконареднихтомова.

Каоисвепретходне,ХХIкњигасадржи800страницадвостубачноштам-
паногречничкогтекста.Адоносииследећецелине:Подациоучешћуу
израдиХХIкњигеРечника,ДопунаскраћеницаобјављенихуXXкњизи
Речника,ДопунатехничкихскраћеницаобјављенихуXXкњизиРечника.

Лексикографскирад,осимуизузетнимслучајевима,честојеобележен
анонимношћу.Лексикографскиприручнициширегзахватаулексикунеког
језикапишуседугоикоауторски,паје,сматрамо,вредноовомприликом

1РечникСАНУприпадаречнициматезаурусногиакадемијскогтипаиобухватаграђу
књижевногинародногјезикаувременскомраспонуодДоситејаиВукадоданас.Првакњи-
гаРечникаобјављенаје1959.године.
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споменутииауторскитимРечникакојијеучествоваоуизрадиХХIтома,2
итонанивоуосновнеобраде(М.МилосављевићТодоровић,Г.Штрбац,Н.
Ивановић,М.Стојановић,Д.Ратковић,Б.Милосављевић,М.Спасојевић,
Р.Левушкина,М.Гочанин,Д.Станић,Н.Миланов,Б.Томић,Д.Цвијовић,
Д.Радоњић,Н.ВуловићЕмонтс),помоћнередакције(М.Спасојевић,Д.
Ратковић,М.Ђинђић,Р.Левушкина,А.Марковић,В.Јовановић,Н.Вуловић
Емонтс),основнередакције(Н.Јошић,С.Ристић,А.Марковић,В.Јовановић,
И.ЛазићКоњик,В.Павковић,Н.Рамић,М.РадовићТешић,Р.Вуксановић,
М.Ђинђић,Р.Стијовић,Н.Ивановић,Б.Милосављевић),исуредакције(С.
Ристић,М.РадовићТешић,В.Павковић,Д.ГортанПремк,Р.Стијовић,Н.
Рамић,М.Вујанић,Н.Јошић).3Рецензентисубилипроф.дрДаринкаГортан
Премк,проф.дрМилорадДешићиакадемикМилосавТешић.Стручникон-
султантзаоријентализмебилаједрМаријаЂинђић,астручниконсултант
запредлогиречцуподипрефикспод-билајепроф.дрДушкаКликовац.

УХХIкњизиРечниканалазисеобиљепрефиксиранихречи(спрефик-
симапо-ипод-).Настављенојепредстављањелексикеспрефиксомпо-,
започетоупретходномтому,пасеовдеобрађујуречикао:погосподити,
погостити,поградити,погуцнути,поевропити,покривати,покувати,по-
испоклањати;подарак,покорица;погуст,пограничанидр.Међуречимаса
префиксомпод-,којечинезнатандеоовогтома(готовополовину),наћи
ћеморечикао:подупирати,подуспарити,подухватити,подшишати.По-
себнотребаиздвојитипредлогпод.Речничкичланаковогпредлогадоноси
11значењаибројнаподзначењаизначењскенијансе,којисуобрађенина
чак8страницадвостубачногречничкогтекста.Моглибисморећидапредлог
подипрефикспод-представљају„звезде”овогтома.Занимљивојеприме-
титидапоредпредлогаподналазимоимањефреквентнеилиготовонепо-
знатепредлогеподврх,подно,подну,подуж,подобит,подоби,позади,поза,
поизвише,поизнад,поизмеђу,покрај,пок,покре;атомдоносииречце:по-
готово,поготова,поготову,под,подбог,поиме,поименце,поисукрста;као
иузвикепоглеипојс.

КакојеРечникконципирантакоданастојидаобухватицелокупнулекси-
кусрпскогјезиказабележенутокомпротекладвавека,иуовојкњизићемо,
поредбројнихстарих,ипојединихзаборављенихречи,наићиинанекенове
речи.Таквајенпр.речподкаст,којаприпадалексициХХIвека(употребу

2Ауторенабрајамопремаредоследуобрађенихречничкихсекцијадатомуприлогу
ПодациоучешћууизрадиХХIкњигеРечника.

3Текстовекњиге,каоипретходнихкњигаРечника,припремљенјекоауторскиувише
лексикографскихфазаипоступака:обрадаграђе,помоћнаредакција,основнаредакција,
суредакција,причемусуосновниредакториутврђиваликоначнитекстнаосновуприме-
дабаипредлогадатихусуредакцији,послерецензентскихнапоменаитокомприпремања
редигованогтекстазаштампу.
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оверечиОксфордскиречникенглескогјезикапотврђујецитатомиз2004.
године,штопредстављанајранијиизвордокогасуњиховисарадницидошли
приликомобрадетеодреднице).

ЗначајуРечникадоприносиибележењезастарелелексике.Онајеозначе-
наквалификаторомзаст.(некадајеупитањуреч,анекадасамопојединачно
значењеречи);таквихслучајевајеуовомтомуоко1000,нпр.погибел,погибли
(оберечисуизЊегошевогјезика),погибља,погибоносан,поглавни,поглас,
затимзначењалексемепогинути:’затртисе,искоренитисе’или’пастиу
заборав,битизаборављен’,лексемепоглавар’руководилац,управник,упра-
витељ(некеустановеилисл.)’и’државничиновникуопште’,неказначења
предлогапод;илизастарелиизрази:изпогледа(значи:’одмах’,’сместа’),доћи
устањепокојаиставити,стављати(некога)устањепокоја…Ијош:по-
гледиште,погледник,погода¹,погодар,погодбеник,погодишњи,погодишњица, 
позорљиво,позорљивост.Имамеђуњимаиречикојеприпадајустручној
илинаучнојлексициодређенихобласти,нпр.погодомер,погој,податник,
подлог,подмет(припадајутерминолошкимобластимафизике,пчеларства,
права,граматике).Споменућемоиприлогеподанас,подашно,глаголепогра-
ђанити,пограничавати,подваривати,именицеподаракиподарење,пода-
ритељ,подвоз,подмићење,подносач,појавипојављај.Овајлексичкислој
представљанесамоизворзапроучавањетворбенихмогућностијезикаили
развојалексичкогфондавећинепресушанизворбогаћењапесничкоги
савременогјезичкогизраза.

Речистраногпорекласлабијесузаступљенеуовомтому(поза,позауна,
поезија,покенес,поетеса,позамантерија,поентер).

ПопутпретходнихтомоваиХХIкњигаРечникадоносиречикњижевног
језика(нпр.,погинути,погледати,подбости;поглавар,поглавље,поглед;по-
глуп,подмазан,поголем;погдеко,погдешто;подмитљиво,подесно;појс,погле
итд.),речиизнароднихговора(погиматисе„надутисе”,подбодињати„под-
бадати”,покрчуматисе„порватисе,побитисе”),затимстручнулексику
(изобластиархитектурекаоподест,историјеподеста,поджупан,саобра-
ћајапоентер,зоологијеподзвиздач,појка,ботаникепокровницаитд.),стил-
скиоблеженулексику(еуфемизамподвучигрмзазмију,глаголпозајмитиу
значењу„украсти”,погрднуименицуподвирепитд.),алиибројнефразео-
лошкеобрте,изразе,пословице–такосе,нпр.,узречпогледналази28,ауз
погледати21фразеологизамиустаљениизраз.

Значењаречи,премавећустаљенимпринципимаизрадеРечника,богато
суилустрованапримерима.Примерисубираниизбогатеречничкеграђе
порекломизизворакојисуразноврсниупогледуфункционалнихстилова,
местаиздања,временаизкогпотичу.
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ОвомтомуРечника,каоиРечникууцелости,обрадоваћесенесамо
стручњациинаучницикојисебаве,пресвега,језикомнегоисвиљубитељи
речи.ПоредтогаштоРечникСАНУодличноиспуњавасвојосновнициљ,
атојетумачењезначењаречи,онпредстављанезаобилазанинезамењив
деосрпскекултуре,омогућаванамдапратиморазвојјезикаудвовековном
распону,асањимиразвитакдруштвакојесесрпскимјезикомслужи.

ДанијелаРадоњић
ИнститутзасрпскијезикСАНУ,Београд
danijela.radonjic@isj.sanu.ac.rs
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G

MAЛИ СА ВЕ ТИ

Далијеминутеисекундеусрпскомправилнописатиовако:„00:12”?
Далитууместодвотачкетребаписатитачкуилинекидругизнак?

Измеђубројасатииминутапишесетачка:„00.12”.Писањедветачке
енглескијеманир.Нијеправилнописатинизапету:„00,12”.

Р.С.

v

Далисепишетачкаизаредногбројакојиозначавагодинуиздањанеке
књиге,астојинанасловнојстраниинакорицамакњиге?

Тачкаизаредногбројанепишесеуграфичкииздвојенимбројкамаи
уопштеизанаписакојисештампајуузасебномреду.Тозначидабројку
којаозначавагодинуиздањакњиге,иобичностојиприднустране,треба
писатибезтачке.

Р.С.
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v

Далисуправилнеречипедикериманикериразликујулисеонеодпедики-
раиманикира?

Свечетириречисуправилне.Именицапедикерозначаваособукојасе
професионалнобавинеговањемстопалаиноктијунаногама.Женскаособа
којасетимебавијестепедикерка.Именицапедикирозначава,пресвега,рад-
њу–неговање,сређивањестопалаиноктијунаногама.Међутим,онаможе
даозначаваиособукојасетимебави,дакле,дазначиистоштоипедикер.
Женскаособапедикирназивасепедикирка.

Истојеисаречимаманикериманикир.Маникерјеособакојасебавиуре-
ђивањем,неговањемноктијунарукама.Маникирјестесампоступакуре-
ђивањаноктијунарукама,алииособакојасетимебави,значиистоштои
маникер.Називизаженекојесебаветимпосломјесуманикеркаиманикирка.

Дакле,маникерипедикерозначавајуособекојесебавеманикирањем,
односнопедикирањем,докманикирипедикирмогудаозначавајуиособе
којесебаветимпословимаисамепослове.
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Какосуданасготовоизашлиизупотребеоблициманикерипедикер
(једнотомниРечниксрпскогјезикаинедоносиовудругуреч)икакосетим
пословимауглавномбавежене,најчешћесечује:Акожелишдобарманикир,
могудатипрепоручимодличнуманикирку.Али,можесеупотребитисва-
каоднаведенихречи.

Р.С.

v

Далипостојимножинаодименицемачак?

Мадасареткоупотребљава,множинаовеименицепостојиигласимач-
ковиимачци.Идругеименицепопутове,којесеградеузпомоћмоционог
суфикса-(а)к,углавномимајудублетнумножину,алинаширечнициије-
зичкиприручницинисусагласниутомекомобликутребадатипредност.
Чаксеиуоквируистогприручникадајуразличитепрепоруке.

Наведенеобликемножинеименицемачак(мачковиимачци)доносиПра-
вописМатицесрпске.ЈеднотомниРечниксрпскогајезикаМатицесрпске
наводиобликмачкови,аузаградидајеиобликмачци,докРечникСАНУ
ишестотомниРечниксрпскохрватскогкњижевногјезикаМатицесрпске
кажудасумножинскиоблицимачциимачкови.Каомножинуименицепа-
такРечникСАНУ,шестотомникиједнотомникнаводеобликепатковии
паци(тимредоследом),докПравопискажедамножинаовеименицегласи
паткови,адапостојиинеобичанобликпаци.ЗаименицулутакРечникСАНУ
доносилуткови,Правопислуци,аједнотомниклуци(луткови).Каомножина
именицехрчакушестотомникуиПравописунаводесеоблицихрчциихрч-
кови,једнотомникихнедоноси,алиудефиницијистојидајетоврстагло-
дараизпородицехрчци.РечникСАНУиПравопискаомножинуименице
кучакнаводеобликкучци(шестотомникиједнотомникихнедоносе)

Свеовеименицесереткоупотребљавајуумножинитакодабидуготре-
балочекатидапраксаодлучидалићеикојиодовихобликапреовладати.
Остаједанормативистиодлучеотомеилибардауједначеставовекомобли-
кутребадатипредност.Дотлесеподједнакомогуупотребљаватииоблици
спроширењем-ов-ионибезњега,безобзиранатоштогласовнепромене
(нпр.,уоблицимапаци,луци)уприличнојмеризамагљујуосновнуреч.

Р.С.
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ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ХОЛАНДИЈАИЛИНИЗОЗЕМСКА

Овихданастиглајевестдаједнаевропскадржавамењасвојеиме.Реч
јеоХоландији,којајеодлучиладатоимевишенекористи,негодакористи
искључивоимеНизоземска,којејеидосадаутојземљибилоравноправно
уупотреби.КакоПолитика(2.јануара2020)наводи,тоћебитиучињеноу
овој,2020,години.Некенашеинформативнекућесутуодлукувећпочеледа
примењујуидареченуземљуименујусамокаоНизоземска,штојеизазва-
лоипротестенекихграђана.Изнесенесуитврдњедатајназивнеприпада
српскомименослову,дајеодликахрватскогјезичкогстандарда.ИзТелеви-
зијаСрбијеиизПолитикесусеобратилиОдборузастандардизацијусрп-
скогјезикасмолбомдапрепоручимокакојеисправнопоступатиувезис
овомпроменомуименовањудржавеХоландије/Низоземске.

Ми шље ње Од бо ра

Изчињеницедаћеседржавакојајеималадваимена–ХоландијаиНи-
зоземска–убудућезватисамоНизоземсканепроистичеобавезадасеу
СрбијитрадиционалноустаљеноимеХоландијаморазаменитиименом
Низоземска.Немапотребедасенапуштатрадиционално,устаљеноимеу
српскомјезику.

О б р а  з л о  ж е  њ е

1.1.ОдлукаХоландиједаубудућеоддваименакористисамоједно–Ни-
зоземска,ададруго–Холандија–пошаљеуисторијунезначиобавезуда
сеиунашојдржави,усрпскомстандардномјезику,изупотребеизбаци
називХоландија.

1.2.Одлукеовеврстеунекојземљинеморајуаутоматскиизазватипро-
менеусрпскомјезику,тј.нијенужномењатиустаљенујезичкупраксу.Овим
сенечинипреседанунашојкултуриијезичкојпракси.Такоможемонаве-
стинизпримерагденепреводимоизворненазиведржава:Грчке,Португа-
лије,Костарике,Кине,Јапана,Финске,Албанијеитд.Имапримерасличних
променаиизновијегвременакоје,такође,нисуизазвалепроменеунашој
језичкојпракси.ТакоједржаваЛибија1977.увелазваничниназив„Велика
СоцијалистичкаНароднаАрапскаЏамахирија”,којијеважиодо2013.го-
дине.Међутим,тајназивсеунашојјезичкојпраксиуглавномнијекористио.
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НедавнојеиафричкадржаваОбалаСлоновачезваничнопромениласвоје
име,аиданасгаунашојштампиможемопрочитати.

1.3.Истајепраксаисаназивимаградова;неморасепреводитизванич-
ноименекогградаусвету,негосекористиимекојејеустаљеноусрпском
језику.ДобројепознатпримерградаБеча,укомесусешколовалитолики
нашиинтелектуалци,анекористимоимекакосеоннанемачкомзове(Вин).
ИлирускиградСанктПетербургвећскоро30годинаноситајстариназив
(уместокомунистичкогпреименовањаЛењинград).Коднассесвудаујав-
нојупотреби,тј.свудагдесесрпскикористикаослужбенијезик,готово
редовноупотребљаватрадиционалниназивПетроград.

1.4.Премасвемунаведеном,јасноједапроменакојајенајављенауХо-
ландијинеманикаквепоследиценаименовањетеземљеусрпскомјезику.
Треба,дакле,дасеиубудућекористиустаљениназивтедржаве,атоје
управоХоландија.

ПредлогОдлукејесаставиоСретоТанасић,
председникОдборазастандардизацијусрпскогјезика.
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ПО ВЕ ЉЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ 
СРПСКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ

ЖиризадоделуПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекул-
туреусаставу:проф.дрВељкоБрборић,дрМиодрагМатицки,председник
Жирија,академикСлободанРеметић,проф.дрДраганСтанић,председник
Матицесрпскe,ипроф.дрСретоТанасић,насвојојседнициодржаној10.
јуна2020.године,једногласноједонеоодлукудасеПовељеМатицесрпске
занеговањесрпскејезичкекултуреза2019.годинудоделе:

1.Међународномславистичкомцентрузаполувековнидоприноснего-
вањусрпскогјезикаипопуларизацијусрпскејезичкекултуреусветској
славистици;

2.АкадемикуМатијиБећковићузанеговањесрпскогјезикаињегових
моћнихпоетскихфункција;

3.Проф.дрРадиСтијовићзанеговањеипопуларизацијусрпскејезичке
културе.

Постхумноседодељујепроф.дрЖивојинуСтанојчићузаукупандопри-
носизучавањусрпскогстандардногјезикаињеговихстилскихфункција.
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РЕЧИНАДОДЕЛИПОВЕЉЕМАТИЦЕСРПСКЕ
ЗАНЕГОВАЊЕСРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

(изговорене23.јуна2020.године)

ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕМЕЂУНАРОДНОМ
СЛАВИСТИЧКОМЦЕНТРУЗАПОЛУВЕКОВНИДОПРИНОС

НЕГОВАЊУСРПСКОГЈЕЗИКАИПОПУЛАРИЗАЦИЈИ
СРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕУСВЕТСКОЈСЛАВИСТИЦИ

МеђународниславистичкицентарнаФилолошкомфакултетууБеограду
јенајстаријаинституцијаовеврстеусловенскомсвету.Основанјепрепола
века,иодтадасенепрекиднобавипроучавањемнашекултурнебаштине,
усавршавањемсрпскогјезикаиуземљииуиностранству,неговањемсрпског
језика,књижевностиијезичкекултуреодБеоградадосвихславистичких
катедаранапланетиЗемљи.Полавеканепрекидноиспуњавасвојузначајну
мисијуширењасрбистикеусловенскомсветуисветскимславистичким
центримаивансловенскогсвета.Одпрвогнаучногсастанкаслависта,одр
жаног1971.године,доданас,нанаучнимскуповимаучествовалојевишеод
хиљадустранихидомаћихслависта. Онисупредстављалисвојеунивер
зитете,институтеинаучнеинституцијеизцелогсвета,алисусеизБеогра
давраћалисановимнаучнимсазнањимаионашемјезикуинашојкултури.
ЗахваљујућиделатностиМСЦа,сасвимзначајнијимславистичкимцентри
мауспостављенајеплоднаиподстицајнанаучнасарадња.Немаозбиљног
славистеуцеломсветуконијебиоучесникМСЦа,најчешћепрвокаосту
дент,апотомкаосарадникинаставникнекогодславистичкихцентара,од
ЈапанаиКинедоСкандинавијеиАмерике.

МСЦсуосновалиФилолошкифакултетуБеограду,Филозофскифакул
тетуНовомСаду,ФилолошкифакултетуПриштинииЗаводзамеђуна
роднунаучну,просветну,културнуитехничкусарадњуРепубликеСрбије.
УправнициМСЦабилисуистакнутипрофесори:СлободанМарковић,
РадмилаПешић,НадаМилошевићЂорђевић,ЖивојинСтанојчић,Јован
Деретић,БожоЋорић,ЗлатаБојовић.СадајеуправникДраганаМршевић
Радовић.

МеђунајважнијеобликеделовањаМеђународногславистичкогцентра
спадасвакогодишњитронедељнипрограмзастранеславистеуоквируСкупа
слависта–семинарасрпскогјезика,књижевностиикултурезастуденте
српскогјезиканастранимуниверзитетима.Вишеодчетирихиљадестуде
натапохађалоједосадаовапредавања,лекторскавежбања,факултативне
курсевеиималоприликудапосетимногекултурне,научнеипросветне
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институцијеуСрбији,настручнимекскурзијама,дастекненовасазнања
изсрпскогјезика,културе,историјеиисторијеуметности.Студентису
поредучењасрпскогјезикавиделифрушкогорскеманастире,Манасију,
Раваницу,Петровуцркву,Ђурђевеступове,Сопоћане,Студеницу,Лазари
цу,Грачаницуимногедругесрпскесветињеикултурнезнаменитости.

ТокомпедесетгодинапостојањаМеђународногславистичкогцентрана
ФилолошкомфакултетуБеоградскогуниверзитета,континуираноинанај
вишемнаучномнивоусрпскијезик,српскукњижевностикултурупроуча
валисунајзначајнијинаучнициизсветских,јужнословенскихисрпских
средина.Већрекосмоданепостојиниједансветскиславистакојисебавио
питањимасрпскогјезикаикњижевности,аданијепосетиоСрбијуиБео
градиузеоучешћенаНаучнимсастанцимаславистимауВуковедане.Том
репрезентативномнизупридружујусеинајзначајнијаименасрпскеијуго
словенскенауке.Међународниславистичкицентар,одсвогоснивањаи
Првогмеђународногнаучногскупа,доданасбаштининајбољетрадиције
светскефилологијеидостигнућахуманистичкихнаука.Саовихскупова
објављенојевишеодстотинутомовазборникаподнетихреферата,којина
најбољиначинилуструјуразвојнаучнемислиусрбистицитокомпетдеце
нија.Највећибројзборникаимаоко500страна,тојебезмало50.000страна
текстаосрпскомјезику,књижевностиикултури.

Поредовенајзначајнијепубликације,МСЦјеобјавиоБиобиблиографски
речник(2005),Библиографију1971–2011(2012),покренуоедицијуПредавања
(2012)заполазникеСеминарасрпскогјезика,књижевностиикултуреуко
јојједосадаобјављеноосамтомова,Библиографијурефератасапројекат
скесекције2003–2016(2016),уџбеникесрпскогјезикаЈ.ЈокановићМихајлов,
В.Ломпар,З.Мркаљ,хрестоматијетекстоваизсрпскекњижевностинаме
њенестранимполазницимаидр.Посебнапажњасепоклањанапосебним
секцијамаунапређењусрпскогјезикакаостраног,каоинапосебнимкон
ференцијама;санаучногскупаодржаногуАндрићградуиТршићу,рефе
ратисуобјављениузборникуРефератиисаопштења(2019).

НеколикогодинаМСЦјепосветиорадунакапиталномтрокњижјуАлек
сандарБелић–српскилингвиставека.Тојеприпремљеноипубликовано
завеликидогађај,кадасмобилидомаћини16.међународногконгресасла
вистаодржаногуБеограду(2018),са1000учесникаизцелогсвета.Уовим
томовимаобјављенисурефератинајбољихпознавалацаделаА.Белића,
првипутпредстављенијавностиархивскидокументикојиосветљавајуБе
лићевитеоријскиипрактичниприступусрпскојлингвистици,његовапре
пискасастранимславистима,улогаустварањусрпскогкњижевногјезика.

Постављањесрпскејезичкеикњижевнепроблематикеуконтекстесло
венскеисветскенаукетокомовихпетдеценија,најбољећерепрезентовати
капиталноиздање50годинаМеђународногславистичкогцентра,којимсе
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обележаваовајњеговзначајнијубилеј.ПрвакњигаВеликетемесрпскекњи
жевности(1971–2019)тонанајбољиначиндокументује.

Свих50годинаМСЦуспешносарађујесабројнимстранимкатедрама
иинститутиманакојимасеизучавасрпскијезик,чијиседипломирани
студентиприпремајуиливећучествујукаосараднициунастависрпског
језиканасвојимфакултетима.Свакегодинеједанбројовихкандидатаукљу
чујесеунаставусрпскогјезикауоквируКурсазаусавршавањелектора
српскогјезикакаостраног.

ЈеднаодактивностиМСЦајеиорганизовањепрограмазастранесла
вистетокомшколскегодине,гдесепружаприликазадвонедељнистудијски
боравакстудентимасрпскогјезиканаФилолошкомфакултетууБеограду,
организујусепредавањаизобластијезика,књижевностиикултуре,каои
лекторскичасови.

ЗавремесвогпостојањаМеђународномславистичкомцентрусудодеље
назначајнапризнања:Вукованаградазаизузетандоприносразвојукултуре
уРепублициСрбији,којудодељујеКултурнопросветназаједницаСрбије
(1986),Златнибеочуг(2015)затрајнидоприноскултуриБеограда,награда
ЗвездаБеограда(2016)–КанцеларијазамладеГрадаБеограда.Томеседанас
прикључујеПовељаМатицесрпскезанеговањејезичкекултуре.Жирије
убеђендајетоМСЦзаслужиоидаћенаставитимисијуиугодинамаиде
ценијамакојеследекаоштојеточинио,надостојанначин,упротеклих
полавека.

Проф.дрВељкоБрборић

ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕАКАДЕМИКУМАТИЈИБЕЋКОВИЋУ
ЗАНЕГОВАЊЕСРПСКОГЈЕЗИКАИЊЕГОВИХ

МОЋНИХПОЕТСКИХФУНКЦИЈА

ИпреноштојеобјавиоСрпскирјечник1818.године,Вуксевазда,уна
пред,браниоодмногихутукаиопадања.Алиодсамогпочеткаовогасвог
највећегподухвата,знаојештаћеречниксрпскогнародногјезиказначити
заубудуће.Крајем1816.године,уписмуупућеномкњазуМилошу,вели:
„КњигајеовапослеИсторијеРајићевепрва,инајважнијаодсвијукњига
Србских;ибићецијеломнародуСрбскомнапревеликуползу,начестина
славу”(П,I,376–378).Итојебила,итојеостала,такодами,данас,уМати
цисрпској,додељујемоПовељуМатицесрпскезанеговањесрпскејезичке
културенесамозапротеклу2020.годинувећизасвегодинедобранопро
текладвавекакојасузанама,првипутпесникујезикотворцу,академику
МатијиБећковићу.ИуимеЖирија,надамсеисвихнас,изражавамособиту
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радостштојетоњемусправомдопало,дабудепрви,поготовуштосмосе
нашлиувременимакадајепољуљаноДоситејевоиВуковочврстоуверење
дасенароднајужнословенскимпросторимадоброспоразумеваједнимје
зиком,изнедренимизсловенскеоснове,потеклогиз„пралиповогјезика”,
причемусуутепростореготовоидентичноубрајалиисвеонеукојима
СрбинисуживелиподТурцима.Осудбининашегјезикасведочемноги
Бећковићевистихови,посебноданас,увременимакадајетоликотогапо
брканоиводинесагласјујужнословенскихнародакојеутичедасесвебез
главијеуспињуспираломвавилонскенебеснице.

КадасеВуковСрпскирјечникпојавио,многивреднипосленицииводе
ћиписцикренулисудаовусветусрпскукњигудопуњавају.Умнизналац
српскогјезика,професорГригоријеГершић,иакопријатељВуков,подпсе
удонимомСтевеКуцкаловићанападаојеВукауНовинамасербскимдокје
овајрадионаРечникуувезисанекимстваримасакојимасенијеслагао,
пасепотрудиодасаберечак2000речикојеВукнијеуРечникунео.Када
гајеМушицкиписмомотомеобавестио,ВуктражидагасаГершићем
„предсветомпомири”.Томприликомистичедајеион,умеђувремену,са
купиојош1000речикојесууРечникуизостале,дамујежаоштотаквих
„пријатељаипомоћникаупартијинашој”,каоштојеГершић,немавише.
ЂорђеМарковићКодеристоједопуњаваВуковРечник.Појединимречима
налазиојевишедесетиназначењакојаонеимајууразнимделовиманарода,
каоштојетоучиниосаречјутеза,писаојеогласуз сакојимсудавни
преципочињалидасегласноспоразумевају,опчеламакаојединимживим
створовимакоји,поредљуди,могусамиданачинехрану,готовокаодаје
нудио,уонимвременима,платформузарадМатицесрпске.Следејезико
творципрвогареда,Његош,којемсеБећковићодужујепоемомПрахуоца
поезије,ЛазаКостићкојијеумросажељомдаугроблегнеослоњен,нена
јастукгробасвог,већнаСрпскирјечникВукаСтефановићаКараџића.Сле
деоникојисунаолтарнеговањасрпскејезичкекултуреположилисвоје
руковетистиховаикажа,виртуознихпреводаипрепева,попутМомчила
НастасијевићаиСтаниславаВинавера.

КаоштојеВуксвојимРечникому19.векузачеопреокретусрпскојкњи
жевности,удариотемељновомправцу,посебносвојимпричамаоречима
ипословицама,такојекругокоНолита,„Новалитература”зван,захваљу
јућипонајвишеВаскуПопиињеговимнастојањимадасекренедругачијим
приступомВуковомделуукојемјесабрановрхунскоусменоумећесрпског
народа,окренуосрпскукњиженосткановимискушавањимајезикаудругој
половини20.века,патотрајеиданас,такодаберемовреднеплодовесавре
меногсрпскогпесништваостваренесопственимгласом.Утвазлатокрила
изВуковеепскепесмеодеобиЈакшића,слетелајеупоезијуВаскаПопекао
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шестокрилаласта,каозвездаДаница,водећиПопукрозтрагањаза„пра
липовимјезиком”,пауциклуспесамаУтвазлатокрилаБранкаМиљковића
инаставиладанадлећесрпскопесништвосведоданас,даби,пренекидан,
упесмиЖивојинаР.АндрејићаиззбиркеСветизрак(Рача,2020),„злато
крилоотишлаућутање”.

БећковићпосвећујеПопитрипесмеиспевава„Вучјутужбалицу”учи
јимприпевиманалазимочитавкаталогсрпскихименасаосновомвук.Тако
јеонсвевремеостајаоудослухусаПопомкадајеупитањусилаизражајно
стиживогсрпскогјезика.Обојицасусеокреталиусменимформамакојима
сеиКодерокретао,праоблицимагласности,докојихсестижетекромором,
клетвама,разбрајалицама,магијскимпретварањиманегацијауафирматив
неисказе,иобратно,тужбаличкимформамаукојимасеречиоткидајуиз
душе,укојимаусударудверечинамахзаискреприпеви–заврцајубруше
неметафоре.НијеМушицкиузалудуписмуупућеномВукунаписаодаје
превеликахвалаЈернејуКопитаруштојенатераоВукаданебележисамо
голеречивећдадодајеионоштаонеозрачују,којеместозаузимајуупо
словицама,уконтекстуописанароднихобичаја,ушаруусменихкњижевних
творевина.ШтајесвеуБећковићевимпесмамаипоемамазапочетојош
ЊегошевомтужбалицомизГорскогвијенцакојуизговарасестраБатрићева
–питамосе.КоликолијеуЊегошевомделуБећковићнаслутиоонемогућ
ностикојеможедапружиубрзанидесетерац,сиктавијии,истовремено,
тишиодшапатакојимсеказујуклетве,магијскаврачањаичарања?

МатијаБећковићје,чинимисе,понајвишестиховапосветиојезику,он
певаоњему,чинигаизноваживимусвојимпесмама,живљимодблиског
разговора.Удухујезикотворства,онподарујепојединимречимановазна
чења,групишеречиузујпчелињегроја,неочекиванимсударимаречиства
ракресовеиварничењаготовихметафора–језикчиниживим.Његова
заумљивањаојезикуијезикомодистајесудубокосмислена.Јасноизраже
насвестдадругогајезиканемамо,запиткивањамоломтужбалицеипосло
вичарскапросуђивањапосебнообележавајупоемуЛелеикуку(„Нијенама
торрепова–живо./Нитикотокачамака–жито.../Конакдрва–дрвљаник
игора./...Каменудом–начинимобиље...”).Начинкристалисањамета
форауовојпоеминајбољеисказујепримерлобањекојабивакомбива,тим
начиномоннамоткривасамусуштинунашихсеобаиосекасеоба(место
ствари–носимоутвари,али:„Ваздаспремнидасеповрнемо!”).ТојеБећ
ковићевојезикотворство,укојемЊегошнаособитначинживонастављада
траје.Самотако,здружени,моглисудаизрекнустиходанашњемневре
мену:„ОстадосмоузбијегбезТурака.”,даигромречиискажусудбинуи
трагикуисторијесрпскогнарода:„Садјенашадомовинасвуда,/Акомеје
свуда–онјенема./Шталиможебитижалосније/Одизгнаногвојникаи
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краља!”Ида,спогледомнапланинекојекаонеботициопомињу,наслуте
данашњумукусецесија,иданасупозоре:„Неботициондапостадоше/Кад
сугоресаменаставиле./Затотаквелаврениконема,/Затонасјемукараз
двојити!”ТакоМатијаБећковићусвојимпесмамазаподеваразговорса
својимнародом,његовепесмејесуњеговекаже,тужбалицекојесеизгова
рајустиснутихзуба,одкојихипесникислушаоцињеговихпесама,доких
Матијачита,постајувиши,придижуглаве,престајудазамуцкујуигледају
равноуочи,каокадасеСрбиухватезарукеизаиграјуколо.Атојеоноколо
којимјеЊегошпрошараосвојГорскивијенац,којејекнезМихаилозаиграо
наулицисанародомдоксеодПристаништа,послеиспраћајапоследњег
београдскогпаше,пењаоуБеоград.

*

Дана17.децембра2012.године,УправниодборМатицесрпскеустановио
јеПовељуМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекултуре.Уобразложе
њузаовунаграду,набројанјеопсегкојибионаудуховностисрпскогнаро
дапокривала.УобразложењуистакнутоједаћесеПовељадодељиватиза
„унапређењеизражајнихмогућностисрпскогјезикаињеговеговорнекул
туре,богатствојезичкихобликаињиховепримене,поштовањаправила
књижевногјезика,неговањесрпскећирилице,њенеафирмацијеиразвијања
нашихуметничкихпотенцијала”.Повељаседодељуједеветгодиназаредом.

Накрају,даизрекнемитоданисамсигурандаличињеницаштопрва
ПовељаМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекултуредолазиуруке
језикотворца,првогмеђуводећимживимпесницима–МатијиБећковићу,
представљавећурадостнаскојисмотекделомдопринелидасетозбуде,
илилауреата.УпоследњемколуантологијскеЕдицијеДесетвековасрпске
књижевности,ИздавачкогцентраМатицесрпске,објављенајекао98.књи
гапоредупоезијаМатијеБећковића,којује,заједносапесником,сабрао
ЈованДелић,дописничланСАНУ.Ито,ето,данас,одМатицесрпске.Та
књигаизванреднајеприликадаседружимосапесникомМатијомБећкови
ћем,дакњигупрочитамо.Јатуприликунисам,надамсесрећом,пропустио.

ДрМиодрагМатицки
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ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕПРОФ.ДРРАДИСТИЈОВИЋ
ЗАНЕГОВАЊЕИПОПУЛАРИЗАЦИЈУ

СРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

МилеМедићнијемогаонисањатинакаквунасјеистинуподсетиоре-
чимаприписанимСтевануНемањи:„Чувајте,чедамојамила,језиккако
земљу...Послеизгубљенебиткеиизгубљенихратоваостајенарод.После
изгубљеногјезиканеманарода”.

Библијапоручуједајеупочеткубилареч,дајеонаодБога,адајеисами
Богбиореч.Постојеи„лепареч”и„ружнареч”,никомениједрагочути
„вратиреч”,а„јакареч”можеиубити.Тусу,најзад,и„мукесречима”,без
којихнебибилонимогаскромногобразложењаједногласнеодлукеЖирија
задоделуовеповеље.Недоумице,нејасноће,потреба,аизнатижељачита-
лацабилесууслужбиналоганајугледнијимнашимновинамадаувећкулт-
номсуботњемдодаткуотворерубрикуСловоојезику,којуодгодине2003.
вишенегоуспешноводиугледнисрпскилингвистапроф.дрРадаСтијовић,
стручњакдоказанекомпетенцијеувишенаучнихдисциплиналингвистич-
кесрбистике.Рубрикуводиауторпетмонографијаивишедесетинарадова
удомаћимистранимпубликацијама.КолегиницаСтијовићјемагистрира-
лаизобластисавременогсрпскогјезикаадокториралаиздијалектологије.
ДокторскатезаГоворГорњихВасојевићадобилајеНаграду„ПавлеИвић”,
престижнопризнањекојејеустановилоСлавистичкодруштвоСрбије.Ва-
сојевићисуималисрећудаизрукуврхунскоглексикографадобијуисвој
речник(РечникВасојевића,2014).РадаСтијовићједанасуспешанпредавач
наУниверзитетууПриштини,аранијеинаМегатрендуниверзитетууБео-
граду.Најдубљитрагостављаудоменулексикографије,пресвегауИнсти-
тутузасрпскијезикСАНУдеценијамарадећинанајвећемсрпскомлекси-
кографскомподухвату,Речникусрпскохрватскогкњижевногинародног
језика,првокаообрађивач,азатимкаоредакторисуредактор,штојенај-
вишезвањеиауторскоместоуРечнику.Последњихгодинауспешнојеи
водилапројекат,односнопословеизрадеРечника.Једанјеодаутораједно-
томногРечникасрпскогајезикаМатицесрпске,којије2008.годинедобио
Награду„ПавлеИвић”.Нашлауреатјеглавнииодговорниуредникчасо-
писаЈезикданас,гласилаМатицесрпскезакултуруусменеиписанеречи.

Иза„ситницајезикословних”којенереткодословцевапезаобјашњењи-
мастоји,каоиизасвегавиталног,прстисторије,којасепреманароду,над
чијомсудбиномпостојаноидугобринењеговаМАТИЦА,нијевладалакао
брижнамајка.Мишљењедајезик,инародни,анарочитокњижевнидели
судбинународакојисењимеслужималогдејенаПланетиоверенокаокод
Срба.Вишевековниживотнаразмеђуцивилизацијаикултура,измеђуИстока
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иЗапада,хришћанстваиислама,источногизападногхришћанскогзакона
водиојеконтакту,прожимањуисуживотусаразнимсуседимаигосподари-
ма.Атоштоседешавалосасрпскимкњижевнимјезикомбезпанданајена
Планети.Његовупрошлост,ипоречимавеликогПавлаИвића,„красе”све
замисливеврсте„сложености”.ДиглосијајепратилацпрвихНемањића,а
историјајеводиланаглимпреласцимасједногтипакњижевногјезикана
други.Србисуписалинасрпскословенском,рускословенском,славеносрп-
ском,доситејевскомивуковскомјезику.ИтаманкадајесамоукизТршића
запотребесвоганародаињеговекултурекодификоваотајнајплеменитији
дарСвевишњег,нашлисмосеупитонскомзагрљају„нашебраћеримскога
закона,којасрадошћунамарукепружају”,народадругачијеисторијске
прошлости,духовности,анаочитодругачијихполитичкихинтереса.Усле-
дилесудеценијеразнимодлукамаоктроисанесиметрије,равноправности,
законскинаметанихдублета,пајетај„заједнички”,„јединствени”,„недељи-
ви”језиксвевишеподсећаонатоварнасамару,гдеваљастрогопазитина
равномерностдвејустрана,„данекриванитамониамо”.Поштосуумеђу-
временуцветалиидругицветови,ниантрешељнијебиопразан.Какосмо
сеупитонскомзагрљајунашли,такосмоизњега,вољомдругих,изашли.
„ОстадосмоузбјегбезТурака”,алисајезикомкојикраседвоазбучност,
двоисписностидвоизговорност.Аосталитзв.књижевнијезици,уствари
заперцисрпскогјезика,одкојихсудвакојудеценијумлађаодсвихприсут-
нихуовојсали,задовољишесеједноизговорношћуиједноазбучношћу,
додушенасинхронојравни,јерјећирилица,разумесе,и„њихово”писмо.
Србисупоуздансведок,покрићемишљењудасејезикможепоредитиса
снегомукомесвипролазнициостављајутрага,паотудаунашемслучају
–одсјајсвихјезичкихтиповаодвременаСветогаСаведонашихдана.Језик
нетрпистеге,ализахтеваред.Кажудасујединобисагедобрекадсуобе
пуне,наспрамосетљивогпитањакадасујезичкидублетибогатствоакада
непотребнибаласт.Нормативистинајбољезнајуколиконамјенедоумица
убаштинилаитавишедеценијскасиметрија,сведоквремена„братстваи
јединства”.

Оставшисами,вратилисмоиимесвомејезикуипослеизвесноглутања
инесналажења,чакиорганизованопришлисређивањунемалозапуштеног
језичкогдворишта.Утомозбиљномпослудрагоценајеулогаколегинице
Стијовић.

ДеоњенихсјајнихтекстоваобјављенихуКултурномдодаткуПолитике
уоквиренјевећидвемапосебнимкњигама(Српскијезик.Нормаипракса,
2009;Језичкисаветник,2012),аитрећајеуприпреми.Писанибеспрекор-
нимстиломодличноглексикографа,осведоченогстручњакаизобласти
нормативистикеијезичкеиговорнекултуре,текстовиозбиљнихпорукаи



40

стручнихпоукачитајусекаозанимљивоштиво.Зналацувишедисциплина
дијахронијеисинхронијеимањеобавештенимчитаоцимаје,показујући
какосекрилцепреобразилоукриоце,пасеносталгичновратилоупрво-
битностање,дочараозначајрелативнехронологијеуисторијскомразвитку
језика.Високјепроценатпитањачиталацаиздоменабинарнерелације:
правилно:неправилно.Лепојеобјашњенозаштојезички„правилно”према
„нашемЛуки”стоји„јеванђељепоЛуци”изаштојеЛукинаславаЛучиндан.
Драгоценојеауторкиноуказивањенанеутемељеностукорењеногмишље-
њаопостојању„правилних”и„неправилних”дијалеката.Одолевањеје-
зичкихкореназубувременатражилојеидобилообјашњењезаштонаспрам
разнихцентараипојединаца–носилацамоћисамосвециимајумошти.Да
нисмозаборавилиНемањићеињиховетековине,каониучењеизкњига
доспелихизземљеПетраВеликог,сведочиисасвимуобичајениотпоздрав
наданИсусовогваскрснућа:ваистинувокресе.СаНемањићимасмоикада
зборујемонасаборишту.РадиСтијовићсамличнозахваланзаосвртна
синтагмупопитањумере,послечегајесавршенојасноданијеистопо(не-
чијим)леђима,наједној,ио(нечијим)леђима,односноувезиса(нечијим)
леђима,надругојстрани.

„Ситницајезикословних”,језичкихчворићакојеу„Словуојезику”тре-
баразмрситибићедокјесветаивека.Насамомкрају,мислимдајеуовој
пригодиумесноиједноподсећање.Кадасугодине1945.навестдасеуМо-
скву,сулудимчисткамаопустелуиуобластинаукеојезику,враћагрофовска
породицаТолстојмладипохиталидасаСамуиломБорисовичемБернштеј-
ном,једнимодреткихпоштеђенихпогрома,поделерадостзбогдоласка
некогакознасрпскијезик,наишлисунаотрежњујућиодговорнаучногауто-
ритета:„Знатиједанјезикзначизнатињеговуисторијуидијалектологију
[поречимаПавлаИвића:двалицаистествари].НикитаИличтонезна,онне
знасрпскијезик”.РадаСтијовић,срећом,знасрпскијезикидаћеБогдајош
дугонаистојадресичитамоњенепоучнетекстове,кориченеиупосебне
књиге,ускороутрећој,аондаучетвртој,петој...,памакарихјамораосве
рецензирати.

АкадемикСлободанРеметић
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ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕПРОФ.ДРЖИВОЈИНУСТАНОЈЧИЋУ
ЗАУКУПАНДОПРИНОСИЗУЧАВАЊУСРПСКОГСТАНДАРДНОГ

ЈЕЗИКАИЊЕГОВИХСТИЛСКИХФУНКЦИЈA

ДрЖивојинСтанојчић(1930–2019),професоруниверзитета,започеоје
изавршиосвојукаријерунаФилолошкомфакултетуУниверзитетауБео-
граду.Позавршеткустудија(1957)запослиосенаОдсекузајужнословен-
скејезике,каоасистент(1959–1966),доцент(1966–1973),ванреднипрофесор
(1973–1980)иредовнипрофесор(од1980),наКатедризасавременијезик.
ВећдокторскомдисертацијомЈезикистилИваАндрића(одбрањена1965,
објављена1967)ЖивојинСтанојчићсепредставиокаокомпетентанпроуча-
валацјезикакњижевногделасрпскогнобеловца.Тујеонпоказаоиноватив-
ност:поредописаграматикејезикасавременогписцатемељитосепозаба-
виоистиломовогаписца.Такооннастављатрадицијубеоградскешколе
дасезанимаитомновијомграномлингвистике–стилистиком,којујеу
српскојакадемскојсрединиутемељиоБогданПоповић,азатимпредстављао
уњеномтаданајзначајнијемлику–уБајијевојстилистициидругимправ-
цима,АлександарБелић.Овомприликомнесмемоизоставитичињеницу
дајеСтанојчићуовомрадууградиокакодостигнућасрпскеславистике,
такоинајзначајнијадостигнућаујезичкимистилистичкимпроучавањима
свогавремена–назападнојиисточнојстранисветалингвистике.Најкраће
речено,кадјепосредиСтанојчићевувидујезикИвеАндрића,важнајење-
говаспознајаитврдњаокретањуАндрићевогјезикауправцуинтелектуа-
лизацијејезичкогизраза,акадјепосредиизучавањеАндрићевогстила,као
кључнамоглабибитиречизбор:уметничкимразлозимамотивисанизбор
измеђусинонимнихсрeдставасавременогсрпскогјезикаилиизмеђуарха-
ичнихисредставакојаприпадајусавременомсрпскомјезику.

Послеовогдȅла,незаобилазногзаосавремењавањесрпскејезичкенорме,
ЖивојинСтанојчићсевратиопроучавањујезикаЛазеК.Лазаревића–пи-
сцакојијезаједносасвојомгенерацијомуразвојујезикаутемељиоетапу
којаодВуковогкњижевногјезикаводикаразвијеномсрпскомвуковском
језикунаразмеђу19.и20.века.Описаојесинтаксуједногодписацакоји
суподиглисрпскикњижевнијезикнанивоизграђеногполифункционалног
језикаускладусазахтевимаразвијенесрпскекултуре.Тојеонајвидкњи-
жевногјезикакојијепознатподименомбеоградскистил.Нијеслучајношто
јеСтанојчићтакодетаљно,удвекњиге,описаосинтаксујезикаЛазеК.
Лазаревића–овајстилсеуправокарактеришеусавршеномреченицом,еле-
гантном–какосеједномприликомизразиоакадемикПавлеИвић.Поред
многих,тујеиИвоАндрић,такођепознатпосвојојреченици.Означајуте
етапеуразвојусрпскогкњижевногјезикаговоричињеницадајебеоградски
стилиданаспредметпажњеуизучавањусрпскекњижевностиијезика.
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Поредовихмонографијапосвећенихописуипроучавањусавременогсрп-
скогкњижевногјезика,његовомразвојуињеговимстилскиммогућностима,
ЖивојинСтанојчићједаонемерљивдоприносњеговомизучавањуимно-
штвомдругихрадовакојејеобјавиоусвомплодномнаучномвекудугом
близушестдеценија.Аоњеговомистанчаномȍсећајузаразвојсрпскогкњи-
жевногјезика,праћеномнаучномкомпетенцијом,навешћуовомприликом
самоједносведочанство.Далеке1960.годинеучасописуНашјезикмлади
асистентЖивојинСтанојчићобјавиојечланакДелитимишљењеислични
изрази.Утомчланкуонзаовуконструкцију,којајебилакритикованакао
странаинепотребна,паинеправилна,тврдиидоказуједаонанеодражава
страниутицај,већјерезултатразвојасрпскогкњижевногјезика.Очитовећ
тадацењенкаодоброобразованмладистручњак,онниједоживеокритику;
његовчланакјепропраћенћутањем,штонијемалозамладогчовекакојисе
осмелидамењајезичкунорму.Двадесетакгодинакаснијењеговомишље-
њејепотврђено:МилорадРадовановићјеоваквеконструкцијетеоријски
обрадио,показаодасусеусрпскомјезикуразвилебезутицајасастранеи
дапредстављајуједнуодјезичкихуниверзалија.Отадаонедобијајуместо
иусрпскимграматикама.

Поредличногдоприносаизучавањусавременогсрпскогјезикаиосавре-
мењавањуњеговихнормикаоусловузаизграђивањејезичкекултуревидно
јеместоЖивојинаСтанојчићаууређивањучасописȃизборникȃ.Пореддру-
гих,изузетнозначајандоприносутомпогледудаојепрофесорСтанојчић
каосарадник–од1960,ичланУредништва,од1967,Нашегјезика,часопи-
сазасрпскикњижевнијезикијезичкукултуру.Уњемујеобјавиооко25
радовапосвећенихсавременомсрпскомјезикуињеговојнормиирецензи-
раонадесетинеприлогазатајчасопис.Каосадавећдугогодишњичлан
Уредништва,апоследњудеценијууредниковогчасописа,могусведочити
оњеговојвеликојоданостииангажовањубезостаткаууређивањуовогча-
сописасведопоследњегодинеживота.

Каоједанодводећихсрпскихстручњаказасавременисрпскијезиккоји
имаодличанувидутоковеразвојасавременогсрпскогстандардногјезика,
професорСтанојчићјебиодеотиманапројектуСрпскијезикнакрајувека
(Савременепроменеусрпскомјезику/1945–1995/),којијерађенуоквиру
свесловенскогпројектаСавременепроменеусловенскимјезицима(1945–
1995)уорганизацијиМКСиПољскеакадемијенауказа12.међународни
конгресславистауКракову1998.Уоквирутогпројектаонјеобрадиоједну
однајзахтевнијихтема–Морфологија,синтаксаифразеологија.

ОвдесамоувидунапоменескрећемпажњунаСтанојчићевезаслугеу
радуМСЦ,укомејебиоангажованодоснивањаичијијебиоируководи-
лацуједноммандату.
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Својавишедеценијскапроучавањасавременогсрпскогјезикаирезулта-
тесрпскенаукеојезикууградиојеЖивојинСтанојчићусредњошколску
граматикукојујеобјавиозаједносасвојимколегомЉубомиромПоповићем.
Изњејевишеодтридесетгенерацијаусредњојшколиучилосавремени
српскијезикињеговунорму,стилскиразуђену,стицалотемељезаизграђи-
вањесвојејезичкекултуре.Предесетгодинаобјавиојеисамосталнограма-
тикусредњошколскогнивоакодпознатогиздавачаКреативницентар.

ОвајнужнократакувидуделопрофесораЖивојинаСтанојчићаговори
оњеговимнесумњивовеликимрезултатимаупроучавањусавременогсрп-
скогјезикаизначајномдоприносуосавремењавањусрпскејезичкенормеи
изграђивањујезичкекултуре.ЗатојепрȁводамузасветезаслугеМатица
српскамакарпостхумноодапризнањедоделомПовељезанеговањесрпске
језичкекултуре.

Проф.дрСретоТанасић,
дописничланАНУРС
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ПИ СЦИ О ЈЕ ЗИ КУ 

ИЗПРИЧАСОЛОМОНОВИХ

Синемој,слушајријечимоје,пригниухосвојебесједимојој.Датине
одлазеизочију;чувајихусредсрцасвојега.Јерсуживотонимакојиих
налазеиздрављесвемутијелуњихову(4,20–22);

Даседржишразборитости,иуснетвоједахранезнање.Јерсусанатуђе
женекапљемед,игрлојојјемекшеодуља.Алијојјепошљедакгораккао
пелен,оштаркаомачсобјестранеоштар(5,2–4);

Лицемјерквариустимаближњегасвојега;алисеправеднициизбављају
знањем(11,9);

Ријечибезбожнијехвребајукрв,аправеднеизбављајуустањихова(12,6);
Зломејезамкаугријехуусанањеговијех,аправедникизлазиизтјескобе.

Одплодаустасвојихситисечовјекдобра,иплатузадјеласвојапримачовјек
(12,13–14);

Коговориистину,јављаштојеправо,алажнисвједокпријевару.Имако
говорикаодамачпробада,ајезикјемудријехлијек.Истинитаустастоје
тврдодовијека,ајезиклажљивизачас(12,17–19);

Кочуваустасвоја,чувасвојудушу;коразваљујеусне,пропада(13,3);
Налажнуријечмрзиправедник;абезбожниксемразиисрамоти(13,5);
Копрезиреријеч,самсебиуди;акосебојизаповијести,платићемусе

(13,13);
Идиодчовјекабезумна,јернећешчутипаметнеријечи(14,7);
Усвакомтрудиимадобра,аговоруснамасамојесиромаштво(14,23);
Одговорблагутишавагњев,аријечпрејакаподижесрдњу.Језикмудри-

јехљудиукрашавазнање,аустабезумнијехпросипајубезумље(15,1–2);
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Здравјејезикдрвоживотно,аопачинасњегакршењеодвјетра(15,4);
МрскесуГосподумислизле,абесједечистијехмилесу(15,26);
Срцеправедниковопремишљаштаћеговорити,аустабезбожничка

ригајузло(15,28);
Човјекспремасрце,алијеодГосподаштоћејезикговорити(16,1);
Неприличибезумномвисокабесједа,акамоликнезулажљивабесједа

(17,7);
Копочнесвађу,отвориуставуводи;затопријенегосезаметне,прођисе

распре(17,14);
Којеопакасрца,нећенаћидобра;икодволичијезиком,пашћеузло(17,20);
Устежеријечисвојечовјеккојизна,итихаједушачовјекразуман.И

безуманкадмучи,мислиседајемудар,иразуман,кадстискујеуснесвоје
(17,27–28);

Ријечисуизустачовјечијихдубокавода,изворјемудростипотоккоји
серажљева(18,4);

Уснебезумниковепристајуусвађу,иустањеговадозивљубој.Безум-
никусуустањеговапогибао,иуснењеговепруглодушињеговој(18,6–7);

Коодговарапријенегочује,томујелудостисрамота(18,13);
Смртјеиживотувластијезику,икогамилује,јешћеплодњегов(18,21);
Свједоклажаннећеостатибезкара,икоговорилаж,погинуће(19,9);
Немој,сине,слушатинаукекојаодводиодријечиразумнијех(19,27);
Имазлатаимногобисера,алисумудреусненајдрагоцјенијинакит(20,15);
Кооткриватајну,поступаневјерно;затосенемијешајсонијемкојираз-

ваљујеуста(20,19);
Благосабранојезикомлажљивијемташтинајекојапролазимеђуоне

којитражесмрт(21,6);
Пригниухосвојеислушајријечимудријехљуди,исрцесвојепривиј

науцимојој.Јерћетибитимилинаакоихсложишусрцесвоје,акосвебу-
дупоређаненауснаматвојим(22,17–18);

Предбезумнијемнеговори,јернећемаритизамудростбесједетвоје(23,9);
Играћебубрезимојикадуснетвојестануговоритиштојеправо(23,16);
Коговориријечиистините,уустаљуби(24,26);
Златнејабукеусребрнијемсудимајесузгоднеријечи(25,11);
Когодговорилажносвједочанствонаближњегасвојега,онјекаомаљ

иоштрастријела(25,18);
Копјевапјесмежалосномсрцу,онјекаоонајкојисвлачихаљинунази-

ми,икаооцатнасалитру(25,20);
Сјевернивјетарносидажд,апотајнијезиклицесрдито(25,23);
Добарјегласиздаљнеземљекаостуденаводажеднојдуши(25,25);
Какохромихрамљеногамасвојим,такајебесједауустимабезумнијех

(26,7);
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Каотрнкаддођеурукупијаноме,такајебесједауустимабезумнијех
(26,9);

Каднестанедрва,угасисеогањ;такокаднемаопадача,престајераспра.
Угаљјезажеравицу,дрвазаогањ,ачовјексвадљивацдараспаљујесвађу.Ри-
јечисуопадачевекаоријечиизбијенијех,алислазеунутраутрбух(26,20–22);

Ненавидниксепретвараустимасвојим,аусрцуслажепријевару.Кад
говориумиљатијемгласом,невјерујму,јермујеусрцуседамгадова(26,
24–25);

Језиклажанмрзинаонекојесатире,иустакојаласкајуграбепогибао
(26,28);

Некатехвалидруги,анетвојауста,туђин,анетвојеусне(27,2);
Среброутопионициизлатоупећиачовјекуустимаоногакојигахвали

познајесе(27,21);
Коукоравачовјека,наћићепослијевећумилостнегокојиласкајезиком

(28,23);
СвесуријечиБожијечисте;онјештитонимакојисеуздајууњ.Ништа

недодајикријечимањеговијем,датенеукорииненађешселажа(30,5–6);
Таштинуиријечлажнуудаљиодмене(30,8);
Отварајустасвојазанијемога,застварсвијехнамијењенијехсмрти.

Отварајустасвоја,судиправо,дајправицуневољномеиубогоме(31,8–9).

ИЗКЊИГЕПРОПОВЈЕДНИКОВЕ

Свејемучно,дачовјекнеможеисказати;окосенеможенагледати,нити
сеухоможенаслушати(1,8);

Немојнаглитиустимасвојим,исрцетвоједанебудебрзоизговаратишто
предБогом,јерјеБогнанебуатисиназемљи,затонекабудемалоријечи
твојих.Јерсандолазиодмногогапосла,агласбезумниководмногихријечи
(5,2–3);

Недајустимасвојимаданагријехнаведетијелотвоје,инеговорипред
анђеломдајебилонехотице.ЗаштобисегњевиоБогнаријечитвојеипо-
тродјелорукутвојих?Јеркаоштоумноштвусановаиматаштине,такои
умногимријечима;негобојсеБога(5,6–7);

Ријечимудријехљудиваљасмиромслушатавишенеговикуоногакоји
заповиједамеђулудима(9,17);

Ријечиизустамудрогаљупкесу,абезумногапрождирууснењегове(10,12).

(ПреводиЂуреДаничића;премаиздању:СветописмоСтарогаиНово-
газавјета.Београд:Британскоииностранобиблијскодруштво,1938)

РубрикууређујеакадемикМилосавТешић



Назиму ћемо ићи на скијање.

Дима отац и Дима син јесу француски писци.

Свети Никола је посна слава па ручак мора бити посан, али и он може бити разноврсан, сласан и изврсан.

Васко Да Гама био је португалски морепловац.

Све ми је на дохват руке.

Нада Петровић је гимназиски професор.

Био је то газдарицин син.

Како ради дизел мотор?

То је потпуно безкористан уређај.

Купили смо нову веш машину.

Чувај се тих надри лекара!
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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 2021. 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.




