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НОРМА

МаринаБаги
АлександраТомашевић

О ДИ СТРИ БУ ЦИ ЈИ НА СТА ВА КА  
У ИН СТРУ МЕН ТА ЛУ ЈЕД НИ НЕ КОД ИМЕ НИ ЦА  

ЖЕН СКОГ РО ДА НА КОН СО НАНТ

1. Овај при лог се ба ви ана ли зом ди стри бу ци је раз ли чи тих ин стру мен
тал них на ста ва ка код име ни ца жен ског ро да ко је се у но ми на ти ву за вр ша
ва ју на нул ту на ста вач ку мор фе му. У основ ној ср би стич кој ли те ра ту ри се 
го во ри о пи та њу ди стри бу ци је ин стру мен тал них на ста ва ка код ових име
ни ца, али се оно не раз ла же де таљ но. М. Сте ва но вић раз ма тра по сто ја ње 
три на став ка (у, ју и -и) и ис ти че да се на ста вак ју упо тре бља ва ка да је 
ин стру мен тал име ни це „сам, без об ли ка дру гих ре чи” (1986: 242), јер на
ста вак и ни је ка рак те ри сти чан са мо за ин стру мен тал јед ни не, већ и за 
дру ге па де же у да тој па ра диг ми. На ста вак и ко ри сти се у си ту а ци ја ма када 
об ли ци атри бу та или пред ло зи уз ин стру мен тал от кла ња ју сва ку дво сми
сле ност. Ипак, твр ди да је об лик ин стру мен та ла са на став ком -ју не у по ре
ди во че шћи од об ли ка са на став ком -и. Слич ни су за кључ ци Ж. Ста ној чи ћа 
и Љ. По по ви ћа, ко ји сма тра ју да „уко ли ко се име ни ца упо тре бља ва без 
кон гру ент ног атри бу та, обич но се би ра об лик са на став ком ју/у. [...] Са 
упо тре бом атри бу та уз име ни цу по ве ћа ва се мо гућ ност по ја ве и об ли ка с 
на став ком и” (2012: 92). У НормативнојграматициП. Пи пе ра и И. Клај на 
твр ди се да је на ста вак ју че шћи од на став ка и јер пр ви на ста вак до при
но си лак шем раз ли ко ва њу ин стру мен та ла од оста лих па де жа (2017: 90). 
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2. Ис тра жи ва ње ко је ће мо украт ко пред ста ви ти за сно ва но је на кор пу су 
ко ји чи ни 47 при ме ра у ко ји ма је упо тре бље но 12 фре квент них име ни ца III 
вр сте. Из бор име ни ца на чи ни ли смо пра те ћи при ме ре ко ји се на во де у нај
ва жни јим гра ма ти ка ма ка да је реч о име ни ца ма тре ће де кли на ци о не вр сте. 
Та ко смо до шли до сле де ћих лек се ма: вест, власт, глад, крв, љубав, маст, 
мисао, младост, помоћ, радост, со, страст. Се ман ти ка ода бра них име ни
ца је раз ли чи та: не ке од њих мо гу озна ча ва ти и кон крет не и ап стракт не 
ен ти те те, а зна че ња не ких од њих мо гу би ти или са мо ап стракт на или са мо 
кон крет на. Из бор је био ова кав јер смо же ле ли да по сма тра мо чи тав се ман
тич ки кон ти ну ум. На кон екс церп ци је ре пре зен та тив них лек се ма, са ста ви
ли смо при ме ре ре че ни ца1 у ко ји ма су оне упо тре бље не тру де ћи се да ком
би ну је мо раз ли чи те се ман тич ке при ли ке са син так сич ким − на во ди ли смо 
и кон крет не и ап стракт не ре а ли за ци је име ни ца и фор ми ра ли при ме ре са 
раз ли чи тим атри бу ти ма, али и без њих. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 100 
го вор ни ка срп ског је зи ка од го ва ра ју ћи на 47 зах те ва. Од њих смо тра жи ли 
да иза бе ру јед ну од две по ну ђе не оп ци је, ко је пред ста вља ју мо гу ће ин стру
мен тал не фор ме. Пра те ћи до би је не ре зул та те, на сто ја ли смо да про ве ри мо 
тврд ње ко је на во ди ли те ра ту ра: 1) да је на ста вак -ју нај че шћи ин стру мен
тал ни на ста вак код овог ти па име ни ца, 2) да при су ство кон гру ент ног атри
бу та по ве ћа ва мо гућ ност из бо ра на став ка -и, као и да про ве ри мо на шу хи
по те зу − 3) да се ман ти ка име ни це има уло гу у из бо ру ин стру мен тал ног 
на став ка. 

3. У на ред ним одељ ци ма пред ста ви ће мо ре зул та те ис тра жи ва ња и нај
ва жни је за кључ ке.

а) Име ни це ко је мо гу озна ча ва ти и кон крет не и ап стракт не ен ти те те

Власт:власти/влашћу
значење синтагма/ппк наставак-и наставак -ју 

моћ на дру штве ној 
ле стви ци

(1) же ља за ___ 25% 75%
(2) же ља за ап со лут ном ___ 41% 59%

вла да ју ћи ре жим (3) за те чен ау то ри тар ном ___ 32% 68%

ин сти ту ци ја (4) са ра ђу ју ћи са ___ 35% 65%
(5) са ра ђу ју ћи са ак ту ел ном ___ 43% 57%

Иа ко се у слу ча ју ин стру мен тал ног об ли ка ове име ни це ис пи та ни ци 
нај че шће опре де љу ју за об лик влашћу, ипак се мо гу уо чи ти ва ри ја ци је у 
ре зул та ти ма у од но су на се ман ти ку име ни це. На и ме, нај ве ћи про це нат ис

1 У та бе ла ма ко је сле де и ко је пред ста вља ју ре зул та те ис тра жи ва ња при ме ри ре че ни ца 
би ће све де ни на од го ва ра ју ће син таг ме или пред ло шкопа де жне кон струк ци је у ко ји ма се 
ви ди упо тре ба да тих име ни ца у ин стру мен та лу.
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пи та ни ка би ра на ста вак ју у слу ча ју ка да је зна че ње име ни це нај ап стракт
ни је (пр. 1). С дру ге стра не, ка да име ни ца озна ча ва кон крет не ен ти те те и 
ка да је уз њу упо тре бљен кон гру ент ни атри бут, нај ма њи про це нат ис пи та
ни ка ће се опре де ли ти за об лик на ју (пр. 5). 

Крв:крви/крвљу
значење синтагма/ппк наставак-и наставак-ју 

теч ност ко ја кру жи 
ор га ни змом

(6) ума зан ___ 6% 94%
(7) ума зан свињ ском ___ 33% 67%

бли ско срод ство
(8) са ___ сво јих пре да ка 17% 83%
(9) са ___, сво јом ћер ком 28% 72%
(10) са сво јом ___ 56% 44%

при ро да, на рав, 
тем пе ра мент (11) об у зет не мир ном ___ 52% 48%

Ка да је у пи та њу се ман ти ка име ни це крв, ре зул та ти ис тра жи ва ња су 
слич ни и ка да озна ча ва не што ап стракт но (пр. 11) и не што вр ло кон крет но 
(пр. 6 и 7). Мо же мо за кљу чи ти да је у оба слу ча ја фак тор ко ји ути че на из
бор од ре ђе ног на став ка ‒ при су ство кон гру ент ног атри бу та. Да кле, ка да га 
не ма, пред ност ће има ти на ста вак ју, а ка да је упо тре бљен, по ве ћа ва се 
мо гућ ност из бо ра на став ка и. На ста вак -и до би ја нај и зра зи ти ју пред ност 
он да ка да је ре фе рент лек се ме крв осо ба, а ка да је при су тан и кон гру ент ни 
атри бут (пр. 10).

Љубав:љубави/љубављу
значење синтагма/ппк наставак-и наставак-ју 

е мо ци ја (12) са ___ 1% 99%
(13) са не жном ___ 34% 66%

осо ба (14) са ___, Пе тром 50% 50%
(15) са сво јом ___, Пе тром 75% 25%

Ако име ни ца љубав има ап стракт но зна че ње, пред ност ће има ти ин стру
мен тал ни на ста вак ју (пр. 12 и 13). Ка да је зна че ње ове име ни це кон крет но 
(пр. 14 и 15), из бор на став ка за ви си ће од при су ства атри бу та. На и ме, са 
атри бу том пред ност ће има ти на ста вак -и (пр. 15), а без атри бу та ми шље ње 
ис пи та ни ка је по де ље но (пр. 14).

Младост:младости/младошћу
значење синтагма/ппк наставак-и наставак-ју 

ста ро сна доб (16) оду ше вље на ___ тог мом ка 12% 88%
(17) оду ше вље на ње го вом ___ 20% 80%

омла ди на (18) за те че ни ___ ко ја је... 71% 29%
(19) ис пу њен бе о град ском ___ 56% 44%
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Ја сно се ви ди да код ове име ни це по сто ји раз ли ка у из бо ру ин стру мен
тал ног на став ка у од но су на се ман ти ку. На и ме, што је зна че ње кон крет ни
је (пр. 18 и 19), ве ћа је ве ро ват но ћа да ће го вор ни ци ма би ти бли жи об лик са 
на став ком и.2 С дру ге стра не, што је зна че ње ап стракт ни је (пр. 16 и 17), 
ис пи та ни ци ће пре би ра ти фор му са на став ком ју. 

Помоћ:помоћи/помоћу
значење синтагма/ппк наставак-и наставак-ју 

по др шка
(20) оду ше вље на ___ су сед них зе ма ља 78% 22%
(21) оду ше вље на пле ме ни том ___ 92% 8%

ма те ри јал но 
сред ство

(22) под стак нут __ у нов цу... 88% 12%
(23) под стак нут ма те ри јал ном ___ 12% 88%

осо ба (24) са сво јом глав ном ___, Мар ком 91% 9%

Уо чи ли смо да је си ту а ци ја са име ни цом помоћ по ма ло дру га чи ја у од
но су на оста ле име ни це. На и ме, ис пи та ни ци су се углав ном опре де љи ва ли 
за об лик помоћи, по себ но ка да је уз име ни цу био упо тре бљен кон гру ент ни 
атри бут (пр. 21 и 24). Чи ни се да је на из бор ис пи та ни ка ути ца ла чи ње ни ца 
да по сто ји пред лог помоћу, те да су ода би ром об ли ка помоћи на пра ви ли 
ди стинк ци ју из ме ђу ових две ју ре чи, ко је при па да ју раз ли чи тим вр ста ма. 
С дру ге стра не, у при ме ру 23 при ме ћу је мо да је убе дљи во до ми нан тан об
лик помоћу јер по сто ја ње кон гру ент ног атри бу та не сум њи во ука зу је на то 
да сле ди име ни ца.

Радост:радости/радошћу
значење синтагма/ппк наставак-и наставак-ју 

е мо ци ја
(25) са ___ у очи ма 18% 82%
(26) са ве ли ком ___ у очи ма 31% 69%

осо ба
(27) са ___, ћер ком је ди ни цом 33% 67%
(28) са сво јом ___, ћер ком је ди ни цом 48% 52%

Бе з об зи ра на се ман ти ку име ни це радост, пред ност код ис пи та ни ка има 
об лик са на став ком ју. Ипак, та пред ност ће би ти сма ње на увек ка да се 
упо тре би кон гру ент ни атри бут (пр. 26 и 28), од но сно ње го во при су ство по
ве ћа ва про це нат би ра ња на став ка и.

2 Не ко ли ко ис пи та ни ка има ло је по тре бу да обра зло жи због че га су се опре де ли ли за 
од ре ђе ну фор му. Ре кли су да их име ни це по пут љубав, младост, радост итд., ка да су упо
тре бље не са ин стр. на став ком -ју, асо ци ра ју на ко ли чи ну не че га, а да на ста вак и ви ше 
ве зу ју за кон крет не ен ти те те.
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Страст:страсти/страшћу
значење синтагма наставак-и наставак-ју 

на гон (29) са ве ли ком ___ 28% 72%
(30) са ___ 7% 93%

пред мет 
скло но сти

(31) ба ве ћи се би ли ја ром, ње го вом 
ве ли ком ___ 53% 47%

(32) ба ве ћи се сво јом ве ли ком ___ 
(страст), би ли ја ром 38% 62%

Код име ни це страст за раз у ме ва ње ре зул та та ан ке те ва жни су нам и 
се ман ти ка име ни це, али и при су ство кон гру ент ног атри бу та. Уко ли ко име
ни ца озна ча ва не што ап стракт но (пр. 29 и 30), ис пи та ни ци ће се че шће 
опре де љи ва ти за об лик са на став ком ју, а ка да је ја сно да име ни ца озна ча
ва пред мет не чи је скло но сти (пр. 31), на ста вак и ће има ти пред ност. Без 
об зи ра на се ман ти ку да те лек се ме, при су ство кон гру ент ног атри бу та (ви шег 
сте пе на од ре ђе но сти) ути ца ће на по ве ћа ње ди стри бу ци је на став ка и.

б) Име ни це рас пли ну те се ман ти ке

Вест:вести/вешћу
значење синтагма/ппк наставак -и наставак-ју 

о ба ве ште ње (33) за те че на ___ 9% 91%
(34) за те че на ру жном ___ 33% 67%

Ис пи та ни ци су увек пре би ра ли об лик са ин стру мен тал ним на став ком 
ју не го об лик са на став ком и. Ипак, по сто ји раз ли ка у про цен ту би ра ња у 
од но су на при су ство атри бу та. Уко ли ко је уз име ни цу упо тре бљен атри бут 
(пр. 34), по ве ћа ва се мо гућ ност би ра ња фор ме на и.

Мисао:мисли/мишљу
значење синтагма наставак-и наставак-ју 

ре зул тат ми са о ног 
про це са

(35) но шен ___ о по бе ди 17% 83%
(36) во ђен ле пом ___ 18% 82%

рђа ва на ме ра3 (37) са зад њом ___ 46% 54%

ко лек тив са за јед
нич ким ста вом

(38) са __ ен гле ске кул тур не 
за јед ни це 3% 97%

(39) са ен гле ском кул тур ном ___ 62% 38%

3 Ка да је име ни ца мисао упо тре бље на у фра зе о ло ги зо ва ној кон струк ци ји задњамисао, 
ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да су оба ин стру мен тал на на став ка за сту пље на, с тим 
што је на ста вак ју за сту пље ни ји (54%). Чи ни се за ни мљи вом чи ње ни ца да за овај уста ље
ни из раз код ис пи та ни ка ни је уста љен од ре ђе ни ин стру мен тал ни на ста вак, иа ко се по ме
ну ти из раз нај че шће и ко ри сти у ин стру мен та лу.
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Име ни ца мисао има вр ло рас пли ну ту се ман ти ку, те се не мо же са ла ко
ћом од ре ди ти да ли је зна че ње ап стракт но или кон крет но. Шта ви ше, мо гли 
би смо ре ћи да се ова два зна че ња пре пли ћу. Ипак, је ди но у слу ча ју ка да 
име ни ца мисао озна ча ва ко лек тив и до дат но је од ре ђе на кон гру ент ним атри
бу том (пр. 39), на ста вак ипо ста је фре квент ни ји. 

в) Име ни ца ко ја озна ча ва са мо ап стракт не ен ти те те

Глад:глади/глађу
значење синтагма наставак-и наставак–ју 

по тре ба за хра ном
(40) мо рен ___ 11% 89%
(41) му чен стра шном ___ 20% 80%

оп шта те жња
(42) оп сед нут ___ за нов цем 27% 73%
(43) во ђен не у та жи вом ___ 
за нов цем 31% 69%

Ка да име ни ца глад озна ча ва по тре бу за хра ном (пр. 40 и 41), ис пи та ни ци 
у ве ли ком бро ју про це на та би ра ју фор му глађу. Про це нат из бо ра овог об ли
ка не знат но се сма њу је он да ка да се упо тре би кон гру ент ни атри бут (пр. 41). 
Ка да лек се ма глад озна ча ва оп шту те жњу ка не че му (пр. 42 и 43), до ми нан
тан је об лик глађу. Про це нат из бо ра ове фор ме не знат но ва ри ра у од но су на 
упо тре бу кон гру ент ног атри бу та (пр. 43).

г) Име ни це ко је озна ча ва ју са мо кон крет не ен ти те те

Маст:масти/машћу
значење синтагма наставак-и наставак-ју 

на мир ни ца (44) са ___ 28% 72%
(45) са свињ ском ___ 41% 59%

Ис пи та ни ци су се пре од лу чи ва ли за фор му са на став ком ју и то: са 
атри бу том у 59% слу ча је ва (пр. 45), а без ње га (пр. 44) у 72% слу ча ја. И код 
ове име ни це се уо ча ва раз ли ка у за сту пље но сти ин стру мен тал ног на став ка 
у од но су на при су ство атри бу та, од но сно у од но су на од ре ђе ност : нео д ре
ђе ност.

Со:соли/сољу
значење синтагма наставак-и наставак–ју 

ми не рал спе ци
фич ног уку са

(46) ис пу ње не ___ 21% 79%
(47) за чи њен хи ма лај ском ___ 38% 62%

Ис пи та ни ци су нај пре би ра ли об лик ове име ни це са на став ком ју, без об
зи ра на то да ли је уз име ни цу био при су тан атри бут. Ипак, ре зул та ти по ка зу
ју да при су ство атри бу та сма њу је мо гућ ност да се иза бе ре на ста вак ју(пр. 47).
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4. Циљ ис тра жи ва ња био је нај пре да се ис пи та да ли је на ста вак -ју за
и ста фре квент ни ји ин стру мен тал ни на ста вак код име ни ца тре ће вр сте на 
кон со нант. Од го вор на ово пи та ње смо до би ли на осно ву ре зул та та ан ке те. 
На и ме, од 4700 од го во ра, ис пи та ни ци су об лик са на став ком -ју иза бра ли 
2991 пут (око 64%), док су кон ку рент ни об лик са на став ком -и иза бра ли 
1709 пу та (око 36%).

За тим смо на сто ја ли да про ве ри мо тврд њу при сут ну у ли те ра ту ри: да 
при су ство атри бу та по ве ћа ва шан су да се че шће би ра на ста вак -и. С об зи
ром на то да ме ђу при ме ри ма 1−47 има 40 при ме ра ко ји се ме ђу соб но раз
ли ку ју са мо по при су ству/од су ству кон гру ент ног атри бу та, раз ма тра ли смо 
4000 од го во ра (по 2000 са атри бу том и без ње га). До би ли смо сле де ће ре
зул та те: у при ме ри ма са атри бу том ис пи та ни ци су 812 пу та иза бра ли об лик 
са на став ком -и. С дру ге стра не, у ре че ни ца ма без атри бу та овај на ста вак 
су ис пи та ни ци ма ње би ра ли ‒ 568 пу та. Да кле, на ше ис тра жи ва ње је по ка
за ло да је тврд ња на ве де на у ли те ра ту ри тач на ‒ при су ство атри бу та за и ста 
по ве ћа ва шан су да на ста вак -и бу де че шће иза бран.

На кра ју, у овом ра ду смо кре ну ли и од на ше прет по став ке да и се ман
ти ка име ни це има уло гу у ода би ру ин стру мен тал ног на став ка. За име ни це 
у не ким при ме ри ма ни смо си гур ни да ли су ап стракт не или кон крет не, те 
смо у раз ма тра ње у овом де лу узе ли 40 ре че ни ца у ко ји ма је име ни ца не
сум њи во ап стракт на (20 при ме ра)4 или кон крет на (20 при ме ра)5. Уви де ли 
смо сле де ће: код при ме ра у ко ји ма име ни ца има ап стракт ну се ман ти ку, 
на ста вак -ју се нај че шће би рао (1391 пут), а на ста вак -и мно го ре ђе (609 
пу та). С дру ге стра не, код при ме ра у ко ји ма име ни ца има кон крет ну се ман
ти ку, од нос је дру га чи ји. На и ме, на ста вак -ју је сте че шћи (1130 пу та), али је 
на ста вак -и би ран че шће не го у при ме ри ма са име ни цом ко ја има ап стракт
но зна че ње (870 пу та). Мо же мо за кљу чи ти да је и се ман ти ка упо тре бље не 
име ни це ва жан фак тор ка да је у пи та њу ди стри бу ци ја ин стру мен тал них 
на ста ва ка, те да ће би ти ве ћа ве ро ват но ћа да ће се ис пи та ни ци опре де ли ти 
за на ста вак -и он да ка да је зна че ње име ни це кон крет но.

5. Да ре зи ми ра мо. У ис тра жи ва њу смо по шли од прет по став ке да син так
сич ке и се ман тич ке при ли ке ути чу на из бор ин стру мен тал ног на став ка. На 
осно ву ре зул та та ту смо прет по став ку и по твр ди ли. Ка ко се у ли те ра ту ри 
на во ди, ин стру мен тал ни на ста вак -ју че шће се би ра јер је на осно ву ње га 
ла ко раз ли ко ва ти ин стру мен тал ни об лик од дру гих па де жних об ли ка у овој 
де кли на ци о ној вр сти, с об зи ром на то да је ве ћи на дру гих па де жних на ста
ва ка -и. Ме ђу тим, си гур но је да по сто ји и раз лог за што се на ста вак -иупо
ре до ко ри сти. Нај пре смо уо чи ли да мо гућ ност за из бор овог на став ка ра сте 

4 Ми сли мо на сле де ће при ме ре: 1, 2, 11−13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 35−37, 40−43.
5 У пи та њу су сле де ћи при ме ри: 4−10, 14, 15, 18, 19, 22−24, 27, 28, 44−47.
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он да ка да је уз име ни цу упо тре бљен кон гру ент ни атри бут, а по себ но он да 
ка да име ни ца озна ча ва не што кон крет но. Шта ви ше, овај на ста вак ће би ти до
ми нан тан ка да име ни ца озна ча ва осо бу, а на ро чи то ка да уз њу сто ји кон гру
ент ни атри бут. Мо ра мо на по ме ну ти да је на ста вак -ју не сум њи во до ми нан
тан и да је раз лог то ме већ по ме ну та мар ки ра ност у од но су на дру ге па де жне 
на став ке. Ипак, у од ре ђе ним си ту а ци ја ма ди стри бу ци ја на ста ва ка -ју и -и 
го то во је из јед на че на, а има и слу ча је ва у ко ји ма на ста вак -и по ста је до ми
нан тан. С дру ге стра не, на ста вак -ју је не сум њи во нај до ми нант ни ји у оним 
слу ча је ви ма ка да је име ни ца нај ма ње од ре ђе на, би ло се ман тич ким или син
так сич ким при ли ка ма: ка да је ап стракт на и ка да ни је од ре ђе на атри бу том. 

На кра ју на по ми ње мо да је наш кор пус са ста вљен од са мо 12 име ни ца и 
да још увек не мо же мо са си гур но шћу твр ди ти да ће ре зул та ти би ти слич ни 
у сва кој дру гој си ту а ци ји. Сто га би би ло ко ри сно спро ве сти ис тра жи ва ње 
ши рег оби ма, са ви ше име ни ца из ове де кли на ци о не вр сте и са ви ше ис пи
та ни ка. По ред по сма тра них кри те ри ју ма, би ло би до бро по сма тра ти и зна
че ње ин стру мен та ла као и при су ство раз ли чи тих пред ло га ко ји иду уз ин
стру мен тал. Да кле, тре ба ло би са ста ви ти ра зно вр сни је ре че ни це на осно ву 
ко јих би би ло лак ше про ве ри ти ко ли ко раз ли чи те син так сич ке при ли ке 
ути чу на из бор ин стру мен тал ног на став ка.
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B

ОСВЕТЉАВАЊА

РадојицаЈовићевић

УЗ НЕКА ИМЕНА ВЕЗАНА ЗА МИЛЕШЕВУ*

На ре ци Ми ле шев ки не да ле ко од При је по ља по ди гао је краљ Вла ди слав, 
син Сте фа на Пр во вен ча ног, ма на стир Ми ле ше ву. Нај бо љи ви зан тиј ски жи
во пи сци укра си ли су ма на стир ску цр кву, по све ће ну Ваз не се њу Го спод њем, 
фре ска ма из у зет не ле по те. Ме ђу њи ма се из два ја Бе ли ан ђео, за ко га је по
зна ти ен гле ски ар хе о лог Ар тур Еванс ре као да ни шта што је ство рио Ђо то 
не пре ма ша ле по том Ан ђе ла из срп ске кра љев ске за ду жби не ма на сти ра 
Ми ле ше ве (Petković 1980: 104). Пор тре ти кра ља Вла ди сла ва, као и зна ме
ни тих чла но ва ње го ве по ро ди це – де де Сте фа на Не ма ње, стри ца Све тог 
Са ве, оца Сте фа на Пр во вен ча ног и бра та Ра до сла ва, та ко ђе пред ста вља ју 
ре мекде ла срп ске и европ ске умет но сти XI II ве ка. У ма на сти ру су три и по 
ве ка по чи ва ле мо шти Све тог Са ве, све до 1594. го ди не, ка да су их Тур ци 
од не ли у Бе о град и спа ли ли на Вра ча ру.
Милешевајеса чу ва ла ста ро срп ско лич но име Милеш, све до че ћи о ње

го вој дав на шњој упо тре би.
Лич на име на код Сло ве на пр во бит но су би ла пре те жно сло же на (nomina

composita), нпр., Budimirъ,Budislavъ,Bratislavъ,Vojislavъ,Gradislavъ,Gradi-
mirъ,Desimirъ,Dragislavъ,Dragibratъ,Milobratъ,Miloslavъ,Stanimirъ,Hvali-
slavъ… Но већ у пра сло вен ској епо хи на ста ла је тен ден ци ја да се од сло же них 

* Чланак је део мог истоименог рада објављеног у јовићевић 2013.



10

пра ве скра ће на име на. Тај пра сло вен ски про цес осве тлио је и раз ја снио проф. 
Ра до сав Бо шко вић у сво јим оно ма стич ким ра до ви ма, по себ но они ма у ко ји
ма се ба вио пи та њем раз вит ка сло вен ских ан тро по ни ма од пра сло вен ске епо
хе до да нас (Бошковић 2007: 349–356). Од пра сло вен ских сло же них име на 
на ста ја ла су, да кле, и пра сло вен ска скра ће на име на ти па Mil-ъ(< Miloslavъ),
Grad-ъ(<GradimirъилиGradislavъ),Rad-ъ(<Radoslavъ), Stan-ъ (<Stanislavъ)
и сл. Та ква скра ће на име на још ни су би ла хи по ко ри сти ци. „То су по ста ја ла и 
по ста ла са до да ва њем хи по ко ри стич ко га, а не при дев ско га – јь [наглашава 
проф. Бо шко вић, за то што при дев ско јьиз ра жа ва по се сив ност, а не хи по ко
ри стич ност – Р. Ј.]: Rađ<*Rad+jь; Miljь<*Mil+jь; Stańь<*Stan+ jь.”Та ко 
су на ста ли пр ви хи по ко ри сти ци, име на од ми ло ште. „Ови спе ци јал ни и пр ви 
хи по ко ри сти ци пра сло вен ски”, на ста вља проф. Бо шко вић, „учи ни ли су ра
ди ка лан пре лом у на чи ну скра ћи ва ња сло же них име на сло вен ских. До њих 
– има ли смо … скра ћи ва ње на крај њи су гла сник пр во га де ла сло же ног име на 
ти па Stan+ъ<Stan-islаvъ. Од њих – Stańь. Sta-nislavъ(то јест скра ћи ва ње 
на во кал пр во га сло га сло же но га име на). Но ви од нос Sta-ńь : Stanislvъ” омо
гу ћио је: „1) да се у Stańь, пу тем пе рин те гра ци је [прерасподелом мор фе ма 
– Р. Ј.], из дво ји су фикс – ńь; 2) да тај су фикс – ip so fac to [самим тим] – пре у зме 
на се бе хи по ко ри стич ку функ ци ју ра ни је га jь; и 3) да се сва ко хи по ко ри стич
ко скра ћи ва ње сло же них име на из во ди – у да љем раз вит ку је зи ка – до дава
њем спољ них су фик са пр во ме сло гу на во кал.”

У про це су хи по ко ри сти за ци је у сло вен ској ан тро по ни ми ји на ста ли су и 
но ви твор бе ни фор ман ти, по себ но „ди вљим уска ка њем” су фик са де ми ну тив
но га по ре кла „и из де ми ну тив них ка те го ри ја у хи по ко ри стич ке фор ма ци је” 
(Бошковић 2000: 353–355). У та кве твор бе не фор ман те спа да и су фикс -eš, 
ко ји је у ан тро по ни ми ји имао од ми ло ште по ла зно де ми ну тив но зна че ње.1 

1 Су фикс -eš се у срп ском је зи ку ја вља, пре све га, као оно ма стич ки фор мант, и то нај пре 
у твор би ан тро по ни ма, а ка сни је и то по ни ма, али се, исти на ве о ма рет ко, ја вља и као апе
ла тив ни фор мант (при гра ђе њу за јед нич ких име ни ца). Ево не ких при ме ра за бе ле же них у 
Речникусрпскохрватскогакњижевногјезика Ма ти це срп ске: ба реш м бара, бри геш м обич
но у из ра зи ма: нибригеша;безбригеша(= нијегабрига), гр ђеш м и цр њеш м у из ра зу: од
црњешадогрђеша(= свегореигоре,свецрњеигоре), зр неш м биљкаизчијегсеплодавади
средствозабојењеуцрвено, ле меш м оштридеоплугакојиприорањусечеземљу; раоник, 
пе леш м перчин, ре кеш м биљкаизпородицештитара,котрљан,ветроваљ (Вук Рј.), ру деш 
м врстаинсектатврдокрилца. Но ни је сва ко eš – па ма кар би ло и завр ше так апе ла ти ва – 
исто што и су фикс eš. To се мо же уо чи ти или из ма њеви ше очи глед но га по ре кла те ре чи, 
или из ње но га ак цен та (у но ми на ти ву и у ко сим па де жи ма). Да бих то ис та као, на во дим 
ов де и те при ме ре у ко ји ма за вр ше так еš не ма ни ка кве ве зе са ста рим су фик сом eš: ба реш 
м = ба реж фр. врсталакепрозирнетканине..., бе геш м мађарскиконтрабас;тамбуракоја
даједубокетонове, веш м нем. варв. рубље, го леш жголет, греш м тал. 1. недозрелокисело
грожђе. 2. бот. огрозд, дреш, м нем. вршалица,де реш мађ. = де реж истор. клупазабатина-
ње, др меш = др меж м хрватскинародниплес,алиивлашкаигра, кор теш ммађ. политички
присталицакојиагитујезакога, ко стреш, врстаситнијеречнерибесјакимбодљама (гргеч), 
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Но, на гла ша вам ов де да сва ки де ми ну тив не мо ра увек, на ро чи то не у апе
ла тив ној лек си ци, да упу ћу је на зна че ње од ми ло ште. На про тив, де ми ну тив 
мо же из ра жа ва ти и пе јо ра ти ван од нос. 

Су фикс -ešдо да ван је на пр ви део сло же них лич них име на пра сло вен
ских. Та ко је од пр вог де ла пра сло вен ског сло же ног лич ног име на Radoslavъ
до би је но име од ми ло ште, то јест хи по ко ри стик Radeš (Rad+eš< Radoslavъ). 

И лич но му шко име Милеш је, да кле, по свом по стан ку хипокористик, 
на стао од скра ће но га име на Мили су фик са еш и нај пре је на стао од ми ља. 
На исти на чин по ста ла су и име на Братеш,Багреш,Богдеш,Добреш,Малеш,
Радешитд.Ови хи по ко ри сти ци су ка сни је пре ра ста ли и у обич на, „зва нич на” 
име на, без емо тив не обо је но сти, као што да нас лич на име на Драго,Миро,
Божо,Божа,Перо,Пера и сл. и не мо ра ју (сем по по ре клу) би ти хи по ко ри
сти ци. Њих је еви ден ти ра ла Ми ли ца Гр ко вићу свом ми ну ци о зно до ку мен
то ва ном РечникуличнихименакодСрба(грковић 1977),као и у сво јим
књи га маИменауДечанскимхрисовуљама(грковић 1983) и Речникимена
Бањског,ДечанскогиПризренскогвластелинствауХIVвеку(грковић 1986).

У по ре ђе њу с ју жно сло вен ском, су фикс -eš је не у по ре ди во фре квент ни
ји у за пад но сло вен ској ан тро по ни ми ји, на при мер, код Че ха (Arhiv 1840: 
26): Boreš, Bareš, а на ро чи то код По ља ка (tAszycki 1958): Cieplesz,Golesz,
Karniesz,Godziesz,Milesz,Gorzesz,Grodziesz (по твр де из XII в.), Jarzesz, 
Lуbiesz, Żglesz (XIII в.) (Железняк1969: 34). 

Му шким лич ним име ни ма на -ešве о ма су бли ска име на са за вр шет ком 
eša, ко ји је, не сум њи во, на стао анaлошк и: до да ва њем апо узо ру на мно
го број на срп ска лич на име не на на -а(Железняк1969: 34–35).Лич на име на 
Бољеша,Братеша,Годеша,Грубеша,Гурдеша, Милеша,Миреша,Радеша
по све до че на су у Бањскојхрисовуљи, у Дечанскимхрисовуљамаи уПри-
зренскојхрисовуљи(грковић1977). 

То мо Ма ре тић у сво јој књи зи ОнароднимименимаипрезименимауХрва-
таиСрба у јед ном истом одељ ку (ред ни бр. 60) на во ди хр ват ска и срп ска 
лич на име на и на су фикс -ešи на за вр ше так -eša, као и пре зи ме на из ве де на 
од та квих име на, од ко јих су не ка несловенскoгa по ре кла: Bareš (<Bartholo-
maeus), Barešić; Beneš(< Benedictus), Benešić; Bjeleš,Bjelešić;Bogdeš,Bogdeša,
Bogdešić; Bolješa(< Boljeslav);Brateš,Brateša,Bratešević; Crneš,Crnešević;Do-
breš,Dobrešević; Franeš,Franešević; Galeš(< Gallus?), Galešić; Godeša(< Godi-
mir); Gradeša (< Gradisav); Grdeš (про фи лак тич но име, T. M.), Grdešić; Grubeša,
Grubešić; Hitreš(са мо твор но име); Ivaneš, Ivanešić, Janeš(< Joannes), Janešić;
Jareš (као пре зи ме); Jureš,Jurešić,Jurešević; Kureš (да нас као пре зи ме),Kurešić;

леш м бал кан ски тур ци зам пер сиј ско га по ре кла (läš), мртвотело,мртвац, не меш м мађ. 
племић, пеш м тур. 1. крајуодеће,скут; 2. укоритадршкезаношење (Вук Рј.), пе шкеш м 
тур. дар,поклон, среш и сри јеш м и ж плесаниталогпривину;по кр.мраз,иње,слана.



12

Maleš (са мо твор но име), Maleša, Malešević; Markeš (да нас као пре зи ме), Mar-
kešić; Mateša, Matešić; Mavreša (< Maurus); Mikeš (< Michael), Mikešić; Mileš, 
Milеša, Milešić; Movreša (< Maurus), Morešić; Nagleša(са мо твор но име), Paveš, 
Pavešić; Pavleš,Pavlešić; Pureš(на ди мак), Radeša; Ranješ (< Tihoran, Ranisav), 
Rubeša (да нас као пре зи ме од ка квог ла тин ског име на, што се по чи ње с rub-); 
Seleš (< Selimir; да нас као пре зи ме); Volješa (< Volislav) (MAretić 1886: 99–100). 
На по ме на: У за гра да ма су Ма ре ти ће ва об ја шње ња.

За бо ра вље но ста ро срп ско лич но име Милешса чу ва но је у име ну ма на
сти ра Милешева, као и у хи дро ни му Милешевка и то по ни ми ма Милешево, 
Милешевац, МилешеваБара, Милешевићи. 

Ма на стир Милешевасе на ла зи на ше стом ки ло ме тру од Пријепоља, које 
та ко ђе чу ва ста ри ну у свом име ну. На род на ети мо ло ги ја ка же да је на ме сту 
Пријепољане ка да, ра ни је, пријеби ло по ље. Име гра да би, да кле, био спој 
при ло гапријеииме ни цепоље.Пе тар Скок овај то по ним ту ма чи као сло же
ни цу од пред ло га пријеи име ни це поље, да кле, предпоље, то јест, место ко је 
се на ла зи испредпоља.Уз ова кво ту ма че ње, ре као бих, да ако се пр ви део 
ово га то по ни ма схва та као предлогprědъ у ије кав ској ва ри јан ти (прије), он да 
уз предлог прије мо ра ићи ге ни тив, па би се ово ме сто, ве ро ват но, зва ло При
је по ља. То мо Ма ре тић уме сто евен ту ал но га прилога (или предлога) pr(ij)e 
ви ди пре фикс пре-, од но сно прије-, и на гла ша ва да „другидионије именица
по ље, негојеусвезисријечима пол и по ла”. Да кле, не поље, већ пол(овина) 
или поланечега, тј. као не што што је преполовљено, што би ије кав ски би ло 
пријеполовљено(а по том пре шло у Пријепоље) као што су, по ње го ву ми шље
њу, на ста ли на зи ви Преполно код За гре ба или Преполац у гор њем Ла бу.

Са свим дру га чи је ми шље ње од ових из не ли смо Алек сан дар Ло ма и ја. 
На и ме, то по ним Пријепољеуоп ште ни је сло вен ски и не тре ба га до во ди ти 
у ве зу ни са пољем ни саполовиномни ти са ко јом дру гом сло вен ском ре чи.2 
А. Ло ма из но си ми шље ње да „ако се у ра но ви зан тиј ско вре ме (пр ва по лови
на VI ве ка) у бли зи ни да на шњег Пријепоља на ла зио град зван ’Ιουστινούπολις 
Јустинупољ, са грч ким πόλις ‘град’ у име ну, он да је и су сед но ме сто мо гло 
по не ти грч ки на зив, и то, с об зи ром на грч ки је зик и на сло вен ски об лик, 
пре περιπόλιον ‘пред гра ђе, ис ту ре но град ско утвр ђе ње’ не го *περίπολις” 
(лома 1989: 24–25).

Срп ско ме то по ни му Пријепоље, под ло га је, и по мом ми шље њу, мо гла би ти 
пре περιπόλιον ‘пред гра ђе, ис ту ре но град ско утвр ђе ње’ не го *περίπολις”. 
Грч ки то по ни ми ко ји се у дру гом де лу за вр ша ва ју на -πολις, на сло вен ском 

2 О ово ме све до чи је дан ла тин ски нат пис про на ђен у се лу Из би чањ на ле вој оба ли Ли
ма низ вод но од При је по ља. У ње му се го во ри о по ди за њу ве ли ке ва ро ши под ви зан тиј ским 
ца рем Ју сти ни ја ном, па се „по ми шља да би то мо гао би ти град, ко ји је … Ју сти ни јан по ди
гао у част стри цу Ју сти ну и на звао га по ње му ’Ιουστινούπολις Ју сти ну пољ”.
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те ре ну нај че шће су адап ти ра ни за вр шет ком -пољ, ко ји не ма ни ка кве ве зе 
са сло вен ском име ни цом поље, не го је са мо фо нет ска адап та ци ја грч ког 
за вр шет ка, нпр.: Άκρόπολις : Акро пољ, Κονσταντινούπολις : Кон стан ти но
пољ; Σευ αστούπολ ις : Се ва сто пољ и сл. Кад је, ме ђу тим, у пи та њу на зив 
περιπόλιον, адап та ци ја дру гог де ла (-πόλιον) ишла је ана ло шки пре ма по сто
је ћој сло вен ској ре чи поље, чи ји је ини ци јал ни пра сло вен ски лик, пре за ко
на отво ре но га сло га, гла сио *polįon (иза l би ло је не сло го твор но i).По сле 
за ко на отво ре но га сло га сле дио је раз вој *polįon>0*polįo> *polјо>polје 
= по ље.3 Ка ко је и пр ви део грч ко га περιπόλιον имао осло нац у сло вен ско ме 
пре фик су prĕ-(<*per-), фо нет скомор фо ло шким при ла го ђа ва њем до би јен 
је до ма ћи на зив Пријепоље, да кле, ‘пред гра ђе, ис ту ре но град ско утвр ђе ње’ 
(јовићевић 2013).
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БојанаМилосављевић

О ЈЕД НОМ НА ЗИ ВУ ИЗ  
ЛЕК СИЧ КО-СЕ МАН ТИЧ КЕ ГРУ ПЕ  

NO MI NA PO LI TI CUS – ДРУГОСРБИЈАНАЦ

Јед на од вр ло че стих ре чи у да на шњем по ли тич ком дис кур су је сте реч 
другосрбијанац.По ред ње, ја вља се и ње на лек сич ка ва ри јан та другосрбин
(обич но у мн.), као и слич не тво ре ни це – другосрбијански,другосрбијаншти-
на, другосрбијанство, па и ан то ни ми – првосрбијанац, од но сно првосрбин 
(обич но у мн.). Ши рој јав но сти ни је пот пу но ја сно зна че ње лек се ме друго-
србијанац, те су не рет ки на сло ви у ме ди ји ма и на ин тер нет ским фо ру ми ма 
Косудругосрбијанциикакосунастали?1 

Реч другосрбијанац при па да ре ла тив но но вој лек си ци у сфе ри nomina
politicus. Тер ми ном nominapoliticus озна ча ва ју се у лек си ко ло ги ји име на 
при пад ни ка дру штве них по кре та, по ли тич ких пар ти ја и ор га ни за ци ја, 
по бор ни ка ка кве иде о ло ги је и сл. (заварзина 2004: 65). У срп ском је зи ку у 
ту гру пу би спа да ле, нпр., ре чи: комунист(а),социјалист(а),демократ(а),
титоист(а),хитлеровац,натовац,западњак, напредњак,еспеесовац,есене-
совац,деесесовац,удбашитд. Ова лек сич косе ман тич ка гру па је отво ре ног 
ти па бу ду ћи да се са про ме на ма на дру штве но по ли тич ком пла ну и она ме ња. 
Та ко, у за ви сно сти од по ли тич ких при ли ка у дру штву, по је ди ни на зи ви из 
ове гру пе мо гу да чи не ак тив ну и ак ту ел ну лек си ку, ко ја у од ре ђе ном тре
нут ку мо же би ти и вр ло фре квент на у јав ном го во ру (нпр. у вре ме из бор них 
кам па ња и сл.). Да нас су, ре ци мо, ак ту ел ни на зи ви демократ(а), соција-
лист(а), западњак,напредњак, натовац,сорошеваци др. Дру ге пак ре чи из 
ове лек сич косе ман тич ке гру пе, услед про ме на на дру штве ном, исто риј ском 
и по ли тич ком пла ну, по ти сну те су из упо тре бе, те при па да ју исто ри зми ма, 
као што су то: карађорђевићевац,обреновићевац,стаљиновац,шездесето-
осмаши др. С дру ге стра не, не ки на зи ви се, са по ја вом но вих по ли тич ких 
пар ти ја, иде ја, по ли ти ча ра, ли де ра и др., ја вља ју као ока зи о на ли зми и нео
ло ги зми, као нпр.: бајденовац,трамповац,макроновац,орбановац и др. У 
нео ло ги зме би спа дао и на зив другосрбијанац.

На упо треб ном пла ну, ве ћи на ре чи из ове гру пе ко но та тив но је обо је на, 
и то не га тив но, те се ме ђу овим ре чи ма на ла зи и по грд на, пе јо ра тив на лек
си ка (јовановић2018: 365), с тим што је за не ке пе ри о де та пе јо ра ти ви за ција 
лек си ке би ла из ра же ни ја (нпр. за пе ри од ко му ни зма). 

Ре чи из гру пе nominapoliticus у по ли тич ком дис кур су има ју тен ден ци ју 
да про ши ру ју сво је зна че ње. То се ман тич ко ши ре ње пра ће но је упра во пе

1 В. нпр. сај то ве http://srb ske no vi ne.com , https://vi dov dan.or g, http://www.po gle di.rs  
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јо ра ти ви за ци јом, те се у го во ру по ли ти ча ра јед не по ли тич ке ори јен та ци је 
ове ре чи нај че шће ко ри сте као по грд на име на не са мо за при пад ни ке, след
бе ни ке дру га чи је по ли тич ке ори јен та ци је, већ уоп ште за све иде о ло шке и 
по ли тич ке про тив ни ке.2 Опи сни реч ни ци срп ског је зи ка пак на зи ве из гру
пе nominapoliticusобич но не у трал но де фи ни шу у оном су же ном зна че њу 
(нпр. хитлеровац ‘Хи тле ров при ста ли ца, на цист(а)’), и то, ка ко сма тра И. 
Клајн, из по ли тич ких об зи ра (клајн 2003: 210). Рет ко на во де и дру га зна че
ња ко ја ове ре чи у го вор ној прак си до би ја ју, упр кос то ме што су ја сно уоч љи
ве ка ко њи хо ва се ман тич ка дис пер зив ност та ко и њи хо ва пе јо ра тив на мар
ки ра ност.3 

На зивдругосрбијанац, у твор бе ном по гле ду, при па дао би име нич ким 
из ве де ни ца ма од ге о граф ских име на на -ија. Твор бе но је мо ти ви сан име нич
ком син таг мом другаСрбија, од ко је је су фик сом -анац до би је на из ве де ни ца 
другосрбијанац (клајн 2003: 52). На тај на чин на ста ла је и име ни ца Србија-
нац. Ме ђу тим, мо тив на син таг ма другаСрбија ов де не ма зна че ње ге о граф
ског име на те ни из ве де ни ца другосрбијанац ни је по зна че њу ет но ним иа ко 
по твор бе ном мо де лу при па да тој гру пи ре чи.4 Да ни је ет но ним, по ка зу је и 
то што се пи ше ма лим, а не ве ли ким по чет ним сло вом ка ко се ина че пи шу 
ет но ни ми у срп ском је зи ку. Син таг ма другаСрбијапо ти че из на сло ва књи ге 
ДругаСрбија, од но сно из на сло ва збир ке по ли тич ких тек сто ва об ја вље них 
90их го ди на ХХ ве ка. У тој збир ци об ја вље ни су тек сто ви (јав ни го во ри) 
не ко ли ких ау то ра (ин те лек ту а ла ца гра ђан ске ори јен та ци је), ко ји су про па
ги ра ли по ли тич ке иде је дру га чи је од оних ко је су би ле ак ту ел не у вре ме 
ка да је збор ник тек сто ва об ја вљен.5 При дев ски атри бут други у овом на зи ву 
другаСрбија та ко има зна че ње ‘друк чи ји, дру га чи ји од уо би ча је ног, раз ли
чит од оно га на ко га или на шта се ми сли’, те на зив књи ге ДругаСрбија 
упу ћу је на зна че ње ‘дру га чи ја Ср би ја, Ср би ја раз ли чи та од да те, ак ту ел не’ 
и не ре фе ри ра на на зив др жа ве. Из тог раз ло га мо же мо ре ћи да се другоср-
бијанац, као nominapoliticus, од дру гих ре чи из ове гру пе из два ја упра во 
по том твор бе ном аспек ту бу ду ћи да по на чи ну по стан ка на ли ку је ет но ни
ми ма, али то у су шти ни ни је, што ће се да ље у на шој се ман тич кој ана ли зи 
и по ка за ти. 

2 Tе лек сич ке тен ден ци је Ј. Јо ва но вић у док тор ској ди сер та ци ји по ка зу је на при ме ри ма 
се ман тич ке дис пер зи је ре чи усташа и фашиста (јовановић 2018: 370–372). 

3 Уп. нпр. опис ре чи фашист и хитлеровац у Реч ни ку МС. 
4 По истом твор бе ном мо де лу на ста ли су и ет но ни ми Аустријанац, Аустралијанац, 

Венецијанац, Сицилијанац, Белгијанац, Персијанац итд. (клајн 2003: 52). 
5 Реч је о књи зи збор ни ку ДругаСрбија, ур. Ива на Чо ло ви ћа и Аљо ше Ми ми це, Бе о град: 

Пла то, Бе о град ски круг, Бор ба, 1992. Ви ше о све му то ме из угла по ли ти ке и со ци о ло ги је 
пи сао је С. Ан то нић у књи зи ВишијевскаСрбија, Бе о град: Чи го ја штам па, 2011. 
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Другосрбијанцима су се нај пре, у го во ру по ли ти ча ра дру га чи јег усме ре
ња, на зи ва ли ин те лек ту ал ци, по ли ти ча ри и ак ти ви сти ко ји су у по ме ну тој 
књи зи по ли тич ких тек сто ва под на зи вом ДругаСрбија има ли об ја вље не 
тек сто ве и би ли по бор ни ци те тзв. дру га чи је Ср би је (про е вроп ске, ли бе рал не, 
гра ђан ске и сл.). Ово из вор но зна че ње ре чи другосрбијанац–‘ин те лек ту а лац 
гра ђан ске ори јен та ци је ко ји је об ја вио текст у књи зи ДругаСрбија’ – ма ло 
је по зна то на шој јав но сти упра во за то што се зна че ње име ни це другосрби-
јанац вре ме ном уоп шта ва ло, па се тим име ном да нас у го во ру јед не гру пе 
по ли ти ча ра и њи хо вих при ста ли ца на зи ва ју сви они ко ји има ју по ли тич ке 
ста во ве слич не ста во ви ма оних ко ји су об ја ви ли тек сто ве у књи зи Друга
Србија. На во ди мо не ке при ме ре са вре ме не упо тре бе ове лек се ме:

1) Та ко ђе, и „дру га” Ср би ја ни је од у ви јек би ла ли ше на ре ли гиј ских за но са; 
у сти лу СентЕг зи пе ри ја би се мо гло ре ћи да су „сви другосрбијанци не ка да 
би ли на ци о на ли сти и вјер ни ци, са мо их се ма ли број да нас то га сје ћа” (Дар ко 
Ђо го, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао). 2) На рав но, као и у свим дру гим слу ча је
ви ма, и ов дје ва жи пра ви ло да се пер цеп ци ја раз ли ку је од ау то пер цеп ци је, 
та ко да ‘тра ди ци о нал ни пра во слав ни вјер ник’ у очи ма другосрбијанаца углав
ном до жи вља ва ме та мор фо зу у за дри глог бал кан ског при ми тив ца нео лит ске 
ма гиј ске ре ли ги о зно сти, на су прот ко га сто ји еман ци по ва ни ми сле ћи су бјект, 
осло бо ђен свих пред ра су да, па и ре ли гиј ских пра зно вје ри ца (Исто). 3) Друго-
србијанци су ову све ча ност на зва ли цир ку сом, не про пу шта ју ћи при ли ку да 
скре ну па жњу ка ко је из град ња гра да по све ће ног Ан дри ћу опа сан и мон стру
о зан про је кат (Ра ден ко То шић, Но ва срп ска по ли тич ка ми сао). 4) По сма тра ју ћи 
бо сан ски рат из бе о град ске, кру го двој ка шке пер спек ти ве, другосрбијанци су 
глав на са зна ња о том ра ту сте кли из сум њи вих и по ли ти зо ва них ха шких оп
ту жни ца, што им је би ло до вољ но да до не су ко на чан суд, еви ден ти ра ју ге но цид 
и при пи шу га Ср би ма. Ни шта лак ше од пре пи си ва ња (Исто). 5) Бе о град ски круг 
чи ни ли су тад нај ви ђе ни ји другосрбијанци. Осим Чо ло ви ћа, ту је би ла и Ла тин ка 
Пе ро вић(Па вле Ћо сић, на сај ту Но ва срп ска по ли тич ка ми сао).

Па ра лел но са уоп шта ва њем зна че ња ре чи другосрбијанац све из ра же нија 
је би ва ла ње на не га тив на ко но та ци ја. Тај про цес пе јо ра ти ви за ци је ове ре чи 
по твр ђу ју при ме ри упо тре бе ове ре чи за из ра жа ва ње раз ли чи тих екс пре
сив них и емо тив них ста во ва – од нео до бра ва ња до пре зи ра ња оних ко ји се 
та ко име ну ју6: 

6 Јед но од за па жа ња Р. Дра ги ће вић у ве зи са на ста ја њем но ве лек си ке је сте сле де ће: 
„Глав на тен ден ци ја у мо ти ва ци ји за на ста ја ње но ве лек си ке је сте екс пре си ви за ци ја. Циљ 
екс пре си ви за ци је но во на ста ле лек си ке нај че шће је обез вре ђи ва ње љу ди, иде ја, пој мо ва итд. 
Пе јо ра ти ви за ци ја се нај е фект ни је по сти же из на ла же њем мо ти ва ци је у ре чи ма ко је озна ча
ва ју вул гар не и ба нал не са др жа је. Због то га се мо же за кљу чи ти да се основ не тен ден ци је 
у на ста ја њу срп ске лек си ке кре ћу у сле де ћем сме ру: екс пре си ви за ци ја – пе јо ра ти ви за ци ја 
– ба на ли за ци ја” (Драгићевић 2020: 9).
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1) Другосрбијанци свој соп стве ни на род, кул ту ру, вје ру и на сље ђе сма тра ју 
ра ди о ак тив но шћу(Ђор ђе Бо ја нић, на сај ту Срп ска исто ри ја). 2) Другосрбијанци
су ау то шо ви ни сти, они ко ји пре зи ру „свој” на род, а љу бе ску те на шим џе ла ти ма 
(не ма ау то ра, на сај ту Срб ске но ви не).

С дру ге стра не, с та квим емо тив ноекс пре сив ним на бо јем на зив друго-
србијанац се че сто по ја вљу је у истом ре че нич ном кон тек сту с дру гим пе јо
ра ти ви ма ка ко из гру пе nominapoliticus та ко и из дру гих гру па ре чи ко ји ма 
се по грд но име ну је или ква ли фи ку је чо век: самопорицаши,људскоправаши,
аутошовиниста, фашиста, самомрзећиСрби и др.:

1) Из тих и та квих окол но сти су се из ро ди ли другосрбијанци, ау то шо ви ни сти 
и са мо мр зе ћи Ср би (на сај ту Ср бин ин фо). 2) Другосрбијанци су сек та огра ни
че них ви ди ка (Вла ди мир Ди ми три је вић, на сај ту Прав де). 3) Има ли смо ту шта 
и тма ети ке те. Ово су (и би ли и оста ли) мон ди ја ли сти, гло ба ли сти, гра ђа ни сти, 
другосрбијанци, ли бе ра ли, ко му ња ре, са мо по ри ца ши, људ ско пра ва ши (Алек сеј 
Киш ју хас, на сај ту Гра ђан ске Вој во ди не „Ау то но ми ја”).

У је зич кој гра ђи смо на шли и за ни мљив ис то ко рен ски ан то ним – прво-
србијанац, од но сно првосрбин(обич но у мно жи ни). Овај на зив јеу овом анто
ни миј ском од но су са на зи вом другосрбин/другосрбијанац раз вио зна че ње 
‘пра ви, из вор ни, ау тох то ни Ср бин, Ср бин ка кав тре ба да бу де и сл.’, из јед
на чу ју ћи се пој мов но са ро до љу бом, па три о том и сл.: 

1) Првосрбијанци за се бе ка жу да су пра ве па три о те, ко ји се бо ре за Ср би ју 
(на фо ру му Кр ста ри ца). 2) Првосрбијанци су … пра вед ни ци, твор ци др жа ве и 
за штит ни ци прав де (Исто). 

То нас пак да ље на во ди на за кљу чак да је и на зив другосрбин/другосрби-
јанац у овом ан то ни миј ском па ру до био но во зна че ње ко је се мо же ин тер
пре ти ра ти на сле де ћи на чин – ‘Ср бин ко ји ни је пра ви, ко ји ни је ау тен ти чан, 
ве ро до сто јан’, при че му се пак и пој мов но су прот ста вља ро до љу бу, па три
о ти итд., што по твр ђу је и на ша гра ђа: 

1) Другосрбијанци су … ве ле и здај ни ци ко ји ра де за ту ђе ин те ре се (на фо ру
му Кр ста ри ца). 2) Не знам да ли је ау тор тек ста другосрбијанац, да ли мр зи свој 
на род и да ли је оби ла зио стра не ам ба са де (на сај ту Озон прес). 

Да се на зив другосрбијанац уста лио као пе јо ра тив у срп ском је зи ку, по
ка зу је и ње го во тво р бе но гне здо. Од име ни це другосрбијанац су фик сом 
-штина из ве де на је пе јо ра тив на име ни ца другосрбијанштинау збир ном 
зна че њу ‘дру го ср би јан ци’7:

7 Из ве де ни це од ет нич ких име на (или при де ва) су фик сом -штина (нпр. аустријан-
штина,италијанштина,енглештина и др.) у на шим реч ни ци ма се де фи ни шу не у трал но 
ве ро ват но, ка ко сма тра И. Клајн, из по ли тич ких об зи ра, иа ко се да нас не би мо гле упо тре
би ти без пе јо ра тив не ин тен ци је (клајн 2003: 210).
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1) Ли бе рал надругосрбијанштинавла да срб ском ки не ма то гра фи јом(Ран ко 
Гој ко вић, на сај ту Са бор ник срб скору ски). 2) Це ладругосрбијанштинасе оку
пи ла(Кон стан тин Ми ло ва но вић, на сај ту По гле ди). 

Реч другосрбијанштина мо же има ти и зна че ње ‘по глед на жи вот и свет 
свој ствен дру го ср би јан ци ма, дру го ср би јан ско схва та ње и по сту па ње’ ко је 
је та ко ђе пе јо ра тив но: 

1) Нео па га ни зам је опа сни ји од другосрбијанштине (Вла ди мир Ди ми три је вић, 
на сај ту Бор ба за ве ру). 2) Тра гич но је то ко ли ко је другосрбијанштина пу сти ла 
ко ре не у овој зе мљи (Је ле на Ву ко и чић, на сај ту www.in4s.net).

И упо тре ба при де ва другосрбијански по ка зу је да је реч другосрбијанац 
на зив пе јо ра тив ног зна че ња. Овај при дев се у ре че ни ци че сто по ја вљу је у 
син таг мат ском или у син так сич ком спо ју са дру гим ре чи ма не га тив не се ман
ти ке, ка кве су нпр.: чудовиште, клевета, лудило и др.: 

1) За што другосрбијанско чу до ви ште же ли да про гу та ћи ри ли цу? (ау тор под 
име ном Си ви тић, на сај ту Па три о таср б). 2) По пис другосрбијанских кле ве та 
на ра чун срп ског на ро да уред но во ди про фе сор и он ће јед ног да на би ти дра
го це на гра ђа за анам не зу другосрбијанског лу ди ла (Дра ган До бра ши но вић, на 
сај ту Бор ба за исти ну) и др.

Као при лог, реч другосрбијански на шли смо, ме ђу тим, као од ре ђе ње са мо 
гла го ла го во ри ти – Го во ри те лидругосрбијански? Да је не ка иде о ло ги ја ушла 
у фа зу де ка дент не би ро кра ти за ци је ви ди се по је зи ку(Сло бо дан Ан то нић, 
на сај ту Но ва срп ска по ли тич ка ми сао). Да ти при мер по ка зу је да се с нео до
бра ва њем ис ти че на чин го во ре ња оних ко ји се на зи ва ју другосрбијанци.

 С об зи ром на то да је на ша ана ли за спро ве де на на кор пу су скром ни јег 
оби ма, не мо же мо твр ди ти да су овом ана ли зом пред ста вље не све упо треб
не вред но сти лек се ме другосрбијанац и да смо у пот пу но сти опи са ли ње ну 
се ман ти ку и твор бе но гне здо. Ши ри кор пус ве ру је мо да би дао по твр де и за 
дру ге упо тре бе ре чи другосрбијанац и да би ја сни је по ка зао у ко јој ме ри су 
ре чи из овог твор бе ног гне зда сте кле пре по зна тљи вост и ау то ном ност на 
пој мов ном пла ну. Но, исто та ко ве ру је мо да и из овог кра ћег освр та на реч 
другосрбијанац и на ре чи из гру пе nominapoliticus мо гу про ис те ћи из ве сна 
за па жа ња, ко ји ма же ли мо и да за кљу чи мо ову на шу је зич ку оп сер ва ци ју. 

Ц и т и р а н а  л и т е р а т у р а :

Драгићевић2020: Рај на Дра ги ће вић. „Оцр та ва ње да на шњи це у но вој лек си ци: фи
ку со ма ни ја у срп ским елек трон ским ме ди ји ма.” Новоречје 3, 9–18.

заварзина2004:Га ли на Ана тольев на За вар зи на. „Нео ло гизмы в по ли ти че ской 
сфе ре.” Культу ра ре чи 6, 65–67.
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ПРЕИСПИТИВАЊА

ЂорђеСтефановић

О СТРУЧ НОЈ РЕ ЧИ ФУТИНГ

Реч футинг (пре у зе та из ен гле ског је зи ка – footing) спорт ски је тер мин, 
ко ји се код нас че сто по гре шно упо тре бља ва, а у реч ни ци ма не до вољ но пре
ци зно де фи ни ше. Овај рад је по ку шај да се на нај при клад ни ји на чин об ја сни 
ње го во зна че ње, до пу не лек си ко граф ске де фи ни ци је и пред ло жи до ма ћа 
на ме сто ове стра не лек се ме.

У ен гле ским реч ни ци ма footing озна ча ва, пре све га, по кре та ње сто па ла 
у об ли ку хо да ња или тр ча ња и оно што је у ве зи с тим:

fo ot·in g …1. Se cu re pla ce ment of the fe et in stan ding or mo ving.
2.а. A sur fa ce or its con di tion with re spect to its su i ta bi lity for wal king or run ning, 

espe ci ally the con di tion of a ra ce track.
2.b. A se cu re pla ce for the fe et; a fo ot hold.
3. The act of mo ving on fo ot (AH DEL).

The act of mo ving on fo ot: step, tread (MVED).
The act of one who mo ves on fo ot, as in wal king or dan cing (www.dic ti o nary.com ).

У реч ни ци ма срп ског је зи ка футинг се де фи ни ше као ‘тр ча ње и пе ша
че ње на чи стом ва зду ху као тре нинг’ (вујаклија 1992; клајн–шипка 2006). 
Ове де фи ни ци је тре ба до пу ни ти сле де ћим – с об зи ром на прак су уди са ња 
чи стог ва зду ха по сле ин тен зив ни јих тре нин га у ци љу бр жег опо рав ка, може 
се ре ћи да футинг пред ста вља спе ци фи чан тре нинг тр ча ња, трч ка ра ња, или 
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хо да ња, то ком ко јег се уди ше (ре ла тив но) чист, не за га ђен ва здух, ра ди бр
жег опо рав ка, уна пре ђе ња здра вља, рас по ло же ња, при јат но сти и слич но. 
Јед ном реч ју, та кав тре нинг тре ба да опо ра ви ор га ни зам спор ти сте пси хич ки 
и фи зич ки.

Да ли се мо же го во ри ти о футингу ка да се то ком крет не ак тив но сти 
уди ше ре ла тив но за га ђен ва здух? Од го вор је не га ти ван, јер за га ђен ва здух 
не по вољ но де лу је на ди сај ни си стем. На и ме, та да спор ти ста че шће за тва ра 
уста и нос, што за по сле ди цу има убр за но ди са ње, чу ло ми ри са осе ћа не при
јат ност ко ја се сук це сив но пре но си на ства ра ње не га тив них емо ци ја и слич но. 
У та квим усло ви ма футинг не мо же да де лу је оп ти мал но опо ра вља ју ће на 
ор га ни зам. Да кле, за футинг је ва жно уди са ње чи стог, или ре ла тив но чи стог, 
ва зду ха (стефановић 1994: 132; 2011: 37). То под ра зу ме ва да се крет на ак тив
ност из во ди у пар ку, шу ми, на ли ва ди, оба ли ре ке, мо ра, је зе ра, на атлет ском 
ста ди о ну, али и на ули ци ко ја ни је про мет на, а има др во ре де и слич но.

Код тре не ра и спор ти ста је уста ље но ми шље ње да је футинг са мо ју тар њи 
тре нинг тр ча ња. Ме ђу тим, ако су усло ви (ме сто, кли ма и сл.) исти као код 
ју тар њег, он да и по сле по днев но тр ча ње мо же да се на зо ве футинг, јер мо же 
да опо ра ви ор га ни зам од пре по днев ног глав ног тре нин га (стефановић 1994: 
133). На и ме, уко ли ко се футинг из во ди пре под не, та да има опо ра вља ју ћи 
ка рак тер од тре нин га прет ход ног да на, или при прем ни ка рак тер за глав ни 
тре нинг ко ји сле ди по сле под не. А ако је глав ни тре нинг спро ве ден пре под не, 
та да по сле по днев ни футинг има опо ра вља ју ћи ка рак тер (стефановић 1994: 
2011: 37). То је об ја шње ње за што се футинг пре ма так со но ми ји свр ста ва 
пр вен стве но у тре на жна сред ства опо рав ка (стефановић 2006: 164).

Да кле, де фи ни ци ја ко ју на во де реч ни ци стра них ре чи ‘тр ча ње и пе ша
че ње на чи стом ва зду ху као тре нинг’ мо же се про ши ри ти и пре ци зи ра ти 
на сле де ћи на чин: ‘фу тинг je спе ци фи чан тре нинг тр ча ња, трч ка ра ња, или 
хо да ња, на чи стом ва зду ху ко ји има опо ра вља ју ћи ка рак тер’.

Нео п ход на је још јед на ис прав ка. У Спортскомлексикону пи ше да је 
футинг ‘ме то да тре ни ра ња ко ја се из во ди у при ро ди, у сло бод ним ком би на
ци ја ма раз ли чи тих ве жби сна ге, бр зи не и из др жљи во сти’ и да се ‘нај че шће 
… ко ри сти у бо ри лач ким спор то ви ма’. 

Мо же се по ста ви ти пи та ње – ка ко је мо гу ће да се тре на жни ме то ди опо
рав ка, у ко је спа да и футинг, за ко ји је ка рак те ри сти чан ма ли ин тен зи тет 
оп те ре ће ња, из јед на чу ју са тре на жним ме то ди ма раз во ја сна ге, бр зи не и 
из др жљи во сти, ко ји зах те ва ју суб мак си мал ни, или мак си мал ни, ин тен зи тет 
оп те ре ће ња на тре нин гу. Већ и ово пи та ње ука зу је на то да на ве де на де фи
ни ци ја ни је до бра. Да кле, уко ли ко се зна да футинг пред ста вља ко ри шће ње 
те ле сних ве жби у кре та њу кроз фор му тр ча ња, трч ка ра ња, или хо да ња, у 
тра ја њу 20–30 мин., ни ског ин тен зи те та оп те ре ће ња, у функ ци ји опо рав ка 
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ор га ни зма (оп ште на че ло из те о ри је спорт ског тре нин га), ја сно је да је не
мо гу ће да се ње го во по зи тив но деј ство оства ри ‘у сло бод ним ком би на ци
ја ма раз ли чи тих ве жби сна ге, бр зи не и из др жљи во сти’, јер је по зна то да се 
сна га, бр зи на и из др жљи вост не мо гу ис по љи ти у крет ним ак тив но сти ма 
ни ског ин тен зи те та оп те ре ће ња (стефановић 2011: 414–483).

Тре ба ис пра ви ти и тврд њу да се футинг ‘најчешће ко ри сти у бо ри лач ким 
спор то ви ма’. Футинг је ме тод тре нин га ко ји ко ри сте сви спор ти сти, јер је 
сви ма нео п ход но да се што бр же опо ра ве, и то не па сив ним од мо ром (спа
ва њем) већ ак тив ним – кроз ову крет ну ак тив ност, ко јом се убр за ва и ци р
ку ла ци ја (та ко да се бр же од стра њу ју со ли млеч не ки се ли не, тзв. лак та ти), 
кроз ко ју бр же не ста је за мор у те лу итд.

На осно ву ово га што је ре че но, футинг би смо мо гли де фи ни са ти на сле
де ћи на чин: ‘вр ста спорт ског тре нин га опо ра вља ју ћег ка рак те ра, ко ји се 
из во ди на чи стом ва зду ху у ком би на ци ји тр ча ња, трч ка ра ња или хо да ња, a 
то ком ко јег се из во ди низ до дат них крет них ак тив но сти ни ског ин тен зи те та 
оп те ре ће ња, у тра ја њу 20–30 мин., ко је су ана лог не спорт ској обла сти или 
ди сци пли ни спор ти сте’. Ово, на рав но, не зна чи да и дру ги љу ди раз ли чи тог 
уз ра ста, ко ји ни су спор ти сти, не мо гу упра жња ва ти футинг, али би он та да 
имао дру гу функ ци ју – пре све га ути цај на здравље љу ди.

На кра ју би смо же ле ли да пред ло жи мо до ма ћу реч ко јом би се мо гла за
ме ни ти ова стра на, јер, као што је Ми тар Пе ши кан пи сао, „нај бо љи, у ства ри 
је ди ни ефи ка сни тре ну так кад се мо же вољ ним ак том ути ца ти на лек сич ка 
из ра жај на сред ства [јесте] сам ула зак но ве ре чи у је зич ки дру штве ни са о
бра ћај” (пре ма јовановић 2020: 3). Ка ко је футинг ак тив ност ко ја под ра зу
ме ва кре та ње сто па ли ма (у об ли ку хо да ња, трч ка ра ња, или тр ча ња, ко је 
нај че шће из во ди спор ти ста), то би смо мо гли са чи ни ти гла гол стопалати и 
од ње га гла гол ску име ни цу стопалање. Да кле, ен гле ску реч футинг мо гли 
би смо за ме ни ти до ма ћом стопалање.1
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G

ПОВОДОМ

ЂорђоСладоје

ВЕ ЛИ КИ ПО САО И МА ЛЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ ИГРЕ

Ве ли ки, го то во епо хал ни по ду хват на пра ви ла је Ма ти ца срп ска об ја вљи
ва њем Речникасрпскогајезика, од но сно ње го ве ије кав ске ва ри јан те. Не про
цје њив је зна чај овог рјеч ни ка, не са мо за лек си ко гра фи ју већ и за на шу 
кул ту ру и књи жев ност и дру ге обла сти у ко ји ма је ри јеч глав но сред ство 
из ра жа ва ња и спо ра зу ми је ва ња. Об ја вљи ва њем овог рјеч ни ка ја сно је ста
вље но до зна ња да све оно што је на срп ском ије кав ском нар јеч ју на пи са но 
нео по зи во при па да срп ској кул ту ри и књи жев но сти и да би сва ко при сваја
ње од стра не ије кав ских су сје да би ло очи глед на кра ђа, као што је то слу чај 
са срп ским књи га ма на ла ти ни ци ко је су ка та ло ги зо ва не као хр ват ске, да 
дру ге при мје ре не на во дим.

Идеј ни твор ци и ау то ри Речникасрпскогајезика ије кав ског из го во ра 
тре ти ра ју ије ка ви цу као ин те грал ни дио срп ско га је зи ка и стављаjу је у 
рав но пра ван по ло жај са ека ви цом умје сто да је ека ви зи ра ју или пре пу сте 
дру ги ма ко ји ни су га дљи ви на срп ско на сље ђе. Је зик је, да под сје ти мо, мо
жда и нај ва жни ји гра див ни еле ме нат на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та. 
Јер, је зик је пам те ник и чу вар на ше исто ри је и кул ту ре у нај ши рем сми слу; 
у ње му је по хра ње на ко лек тив на и по је ди нач на ме мо ри ја јед ног на ро да. 
Ри јеч ју, је зик је основ ни на чин на ко ји је смо – за се бе и за дру ге. Осим што 
је глав но и не за мје њи во сред ство ко му ни ка ци је из ме ђу при пад ни ка је зич ке 
за јед ни це, је зик пру жа и го то во нео гра ни че не ства ра лач ке мо гућ но сти.
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Овај рјеч ник, при твр ђу је ије ка ви цу као нео дво ји ви дио срп ско га је зи ка 
кул ту ре и књи жев но сти. Уз рјеч ник су штам па ни и гра ма тич ки и пра во пи
сни при руч ни ци ко ји ће би ти од ве ли ке ко ри сти и струч ња ци ма али и на
став ни ци ма на свим ни во и ма, од основ ног до фа кул тет ског, те но ви на ри ма 
и сви ма они ма ко ји дје лу ју у тзв. јав ном про сто ру.

Та ко Ма ти ца срп ска, уз све ре дов не по сло ве ко ји су јој од по чет ка за да
ти, по ста је лек си ко граф ски и ен ци кло пе диј ски цен тар. А сва ка, па и на ша 
кул ту ра мје ри се, по ред оста лог, и до стиг ну ћи ма у овим обла сти ма.

Тек кад се оба ви ова ко ва жан по сао и ри је ше те мељ ни про бле ми, мо же 
се го во ри ти о не кој вр сти екав скоије кав ске игре при је све га у књи жев но сти… 
Има ме ђу срп ским пи сци ма оних ко ји су из раз ли чи тих по бу да пре ла зи ли 
са јед ног на дру го нар јеч је, че шће са ије ка ви це на ека ви цу, као Ан дрић на 
при мјер, али и оних ко ји пи шу и на јед ном и на дру гом, као Бећ ко вић, Но го, 
Те шић, Не гри шо рац, што је пот пу но ле ги тим но и има у су шти ни ства ра лач
ке раз ло ге. Јер ва жно је то да се кроз ека ви цу и ије ка ви цу кре ће мо као кроз 
свој, нео ту ђи ви ду хов ни по сјед.

*

У мом ије кав ском за ви ча ју ека ви ца је до жи вља ва на као го спод ски, од но
сно град ски и у крај њем слу ча ју слу жбе ни го вор. Кад би се не ко ко је оно
мад оти шао у град вра ћао са млеком,хлебом,лепимибелим, тај је из вр га ван 
под сми је ху и пре ко ру и сма тран је по кон ди ре ним, као онај ко ји је та мо у 
би је лом сви је ту подвиојезик,као да је реп под вио.

Ека ви цу су нај че шће до но си ли вој ни ци, јер је она би ла слу жбе ни је зик 
у вој сци. Ре гру ти би чим стиг ну, пи са ли ка ко су лепо пу то ва ли, да не ма 
снега, не ду ва ветар… Је дан је слу жио вој ску у Пан че ву, и стал но се хва лио 
да је у вој сци про вео нај љеп ше да не ко је је је ди но ква рио северац, од но сно 
ко ша ва. Та ко му је остао на ди мак Северац и дру га чи је га у се лу ни су зва ли. 
Уз то, на ред бе су у вој сци на екав ском – напред марш, налево круг, разумем
и слич но; на ије кав ском би ове за по ви је сти зву ча ле ви ше као мол бе.

Мој по кој ни отац имао је три екав ске ри је чи: човек,стрељањеиНемци, 
у ко је је стао до бар дио на ше но ви је исто ри је.

*

На ве шћу ов дје два при мје ра фи не, суп тил не екав скоије кав ске игре – је
дан из ли те ра ту ре и дру ги из не по сред ног на род ног жи во та.

Има она сце на у ро ма ну НаДринићуприја (а гдје би дру го), јед на од нај
по тре сни јих – кад се се ља циије кав ци до го ва ра ју да од не ког Ци га ни на 
(та ко у ро ма ну пи ше) от ку пе, са ко ца ски ну тог Ра ди са ва, ко ме се учи ни ло 
да мо же не ка жње но спри је чи ти град њу ћу при је. Ми ће мо то тело от ку пити 
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и са хра ни ти по на шем оби ча ју, ка жу се ља ци. Ово тело, ко је и Ан дрић исти че 
кур зи вом, по те кло је из цр кве ног је зи ка, чи ме је уна ка же ни леш не срећ ног 
Ра ди са ва про из ве ден у све те мо шти, а он пре о бра жен у ве ли ко му че ни ка, 
на чи јем ће се гро бу про ја вљи ва ти чуд на свје тлост.

Овај при мјер го во ри о из у зет ном Ан дри ће вом осје ћа ју за је зик и је зич ке 
ни јан се. Та ко са мо јед на ри јеч упо три је бље на на пра вом мје сту ак ти ви ра 
огром не сим бо лич ке на сла ге, за шта би ма ње да ро ви том пи сцу тре ба ло 
чи та во јед но по гла вље.

Дру ги при мјер је из на род ног жи во та и го во ра ко ји је Ан дрић па жљи во 
ослу шки вао. И ов дје је иста ри јеч са мо у дру гом кон тек сту и са пот пу но 
су прот ним зна че њем. У ври је ме кад је и код нас сти за ла европ ска мо да, и 
кад се жен ски сви јет по чео осло ба ђа ти ви шка одје ће, нај пр о бле ма тич ни је 
су би ле ми ни сук ње, па су за бри ну те и са бла жње не мај ке и ба ке ко ри ле 
кће ри и уну ке го во ре ћи – по криј то па сје тело.И ов дје је ека ви ца упа ла из 
цр кве ног рјеч ни ка, са мо што је телоса да гре шно и ана те ми са но, та ман 
оно ли ко ко ли ко је у слу ча ју Ра ди са ва по све ће но.

Ако је до пу ште на и не ким слу ча јем за ни мљи ва лич на ис по ви јест, мо гу 
ре ћи да пје сме пи шем и ека ви цом и ије ка ви цом, јер и јед но и дру го нар јеч
је до жи вља вам као сво је, а оста ло за ви си од ме трич ких на ло га, од рит ма и 
ме ло ди је са ме пје сме. Али за то још уви јек го во рим ије кав ски, јер ми је то 
јед на од по сљед њих спо на са по ри је клом, дје тињ ством и за ви ча јем, у ко ме 
ви ше не ма го то во ни ког ко би ми се на ру гао и пре ко рио ме ако би слу чај но 
из го во рио – хлеб,лепо,бело…Све је то северац одуваo.

Ђор ђо Сла до је 
sla do je.djor djo@g mail.com
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МАЛИ САВЕТИ

НедавнојеуСлагалицибилопостављенопитање:„Одкогпридеваје
компаративго ри?”Такмичарјеодговорио–лош,штомунијепризнато.
Којебиоуправу?

Од го вор так ми ча ра је био та чан, али не и пот пун. Об лик горије сте пре 
све га ком па ра тив при де ва зао.Мо жда нај по зна ти је по твр де за ово на ла зи мо 
у из ре ка ма, као што су: „Од зла оца и од го ре мај ке” (ка да се ука зу је на не
чи је ло ше по ре кло) или: „Зао чо бан а још го ре ов це” (ка да се го во ри о они ма 
ко ји не оба вља ју до бро сво ју ду жност или ни су спо соб ни за њу).

Јед но од зна че ња при де ва заоје сте „лош, рђав” (су прот но од добар), које 
ви ди мо и у на ве де ним при ме ри ма. Мо же би ти да је то ути ца ло да се ком
па ра тив горипоч не упо тре бља ва ти и за при де ве лоши рђав, по ред њи хо вих 
пра вил но гра ђе них ком па ра ти ва (ком па ра ти ва од истих осно ва): лош–ло-
шији, рђав–рђавији.Још код Ма та ву ља чи та мо „Ти си да нас горау ли цу но 
ика да”. Ова одав но ра ши ре на по ја ва ути ца ла је на то да је при хва ти и нор
ма. Исти на, не бе ле же је реч ни ци, али је бе ле же но ви ји нор ма тив ни при
руч ни ци. У Нормативнојграматицисрпскогајезика чи та мо: „Об ли ци гори,
најгори да нас се упо тре бља ва ју као ком па ра тив и су пер ла тив и од при де ва 
лош(по ред лошији,најлошији) и од при де ва рђав, као и од при де ва зао”.

 Да кле, ком па ра тив при де ва заоје стегори, при де ва лош–лошијиигори,
при де варђав–рђавијиигори.

Р. С.
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v

Једнаодпоукакојесемогупрочитатинасајтовиманаинтернетугла-
сидајенеправилнорећи:„Фабрикајепочеласарадом”,адајеисправно:
„Фабрикајепочеладаради”.

Не ма сум ње да је дру га ре че ни ца ис прав на, ме ђу тим, ни пр вој се не ма 
шта за ме ри ти. Уз та ко зва не фа зне гла го ле, као што су почети,престати,
наставитии сл. ре гу лар но се упо тре бља ва до пу на у ин стру мен та лу с пред
ло гом с(а).

Р. С.

Заштонеможедасекаже„Јани немислимдадођем”,кадаусрпском
језикупостојидвоструканегација?

Пр во, у овој ре че ни ци не ма дво стру ке не га ци је. Еле мент по ри ца ња по
сто ји је ди но у не ги ра ном гла го лу („не ми слим”), док се реч цом ни са мо 
по ја ча ва гла гол ско зна че ње, по тен ци ра не га ци ја (што је, ина че, обич ни је у 
екс пре сив ном из ра жа ва њу), тј. реч цом ни се на гла ша ва став да оно што се 
ка зу је гла го лом не до ла зи у об зир, да се то не мо же до го ди ти или оче ки ва
ти. Оту да се реч цани мо же без ре ме ће ња зна че ња основ ног гла го ла („не 
ми слим”) и из о ста ви ти: „Али ја не ми слим да до ђем”, или се на гла ша ва ње 
не га ци је мо же из ра зи ти не ким дру гим реч ца ма: „Али ја и не ми слим да 
до ђем”, „Али ја чак и не ми слим дa до ђем”, „Ја, уо ста лом (нај зад и сл.) не 
ми слим да до ђем”.

Р. С.

v

Лекторједнихдневнихновинапреправиојереченицу:„Народниговори
нисупредметовоганаписа,аинеподлежунорми”у:„Онинисупредмет
овоганаписа,анинеподлежунорми”.Ауторновинскогчланкапитадали
јеинтервенцијабилапотребна.

Ин тер вен ци ја не са мо што ни је би ла по треб на већ ни је би ла ни оправ
да на. По сто је ја сна пра ви ла ко ја од ре ђу ју ка да се реч ца нимо же упо тре бља
ва ти, а ка да не. Јед но од њих ка же да онанеможеста ја ти непосредноиспред
негираногглаголатј. ис пред од рич не реч це не.На том ме сту тре ба упо тре
би ти пар ти ку луи. Да кле, пра вил но је: „Он и немисли да до ђе”; „Она га ине
примећује”; „Он то инезна”; „Ми за то ни смо чу ли, а инежелимода чу је мо”, 
а та ко је и у на ве де ној ре че ни ци: „На род ни го во ри … инеподлежу нор ми”.
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Об лик нине мо же да сто ји ни ис пред не пу но знач них од рич них гла го ла
нисам,нећу,немој,немам.И ов де уме сто нитре ба упо тре би ти и: „Ја инисам 
желелада до ђем”, „То ни ко инијемогаода зна”; „Ни си све за вр шио, а и
немој”; „Ма инећу, то инијеважно”.

У дру гим си ту а ци ја ма до ла зи пар ти ку ла ни, чи ја је основ на функ ци ја да 
ис так не не га ци ју (што је, ина че, обич ни је у екс пре сив ном из ра жа ва њу), да 
на гла си став да оно што се ка зу је гла го лом не до ла зи у об зир, да се то не 
мо же до го ди ти или оче ки ва ти: „Ни је мо гао нидасања да ће ус пе ти”; „Ње
го во име не смешнидапоменеш”;„Не мо жеш нидазамислишшта се до
го ди ло”; „Мо жда он ни јенижив”;„То ни је ниважно”.Ако у по след ње две 
ре че ни це же ли мо да на гла си мо гла гол није, ре ћи ће мо: „Мо жда он иније
жив”; „То инијеважно”.

Р. С.
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ОД ЛУ КЕ ОД БО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

СРП СКИ ЕКВИ ВА ЛЕН ТИ ЕН ГЛЕ СКИХ ИЗ РА ЗА SAFETY, SECURITY  
И SAFETYMANAGEMENT

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра тио се г. Ми лан Ле жа ић 
пи смом у ко ме по ста вља пи та ње пре во да ен гле ских из ра за safety,security
и safetymanagement(system). Пи сме ни од го вор ака де ми ка Ива на Клај на 
Од бор за стан дар ди за ци ју усво јио је као од лу ку бр. 61.

* * *

ДИ РЕК ТО РА ТУ ЦИ ВИЛ НОГ ВА ЗДУ ХО ПЛОВ СТВА РЕ ПУ БЛИ КЕ 
СР БИ ЈЕ ДИ РЕК ТО РУ СЕК ТО РА ЗА ВА ЗДУ ШНУ ПЛО ВИД БУ

г. Ми ла ну Ле жа и ћу

По што ва ни г. Ле жа и ћу,
У Ва шем пи сму од 24. 10. 2008. по ста ви ли сте пи та ње пре во да ен гле ских 

из ра за safety,securityи safetymanagement(system)на срп ски. Ви на во ди те 
да се тра ди ци о нал но у ва зду хо плов ству safetyпре во ди као безбедност,a 
securityкао сигурност,док се да нас, пр вен стве но под ути ца јем струч ња ка 
из вој ске и по ли ци је, ја вља те жња ка обр ну том пре во ду (safety–сигурност,
security–безбедност).

По што сам пре гле дао до ку мен та ци ју ко ју сте ми до ста ви ли и кон сул то
вао ви ше ен гле ских и срп ских реч ни ка, сма трам да Вам у име Од бо ра за 
стан дар ди за ци ју мо гу да ти сле де ћи од го вор.

Став на ших лин гви ста од у век је био да јед ном усво је ну тер ми но ло ги ју, 
у би ло ко јој стру ци, не тре ба ме ња ти, осим ако је до шло до про ме не у ствари
ма и по ја ва ма ко је ти тер ми ни озна ча ва ју. С дру ге стра не, раз ли ка из ме ђу 
пој мо ва safetyи securityспе ци фич но је ен гле ска, и не тре ба оче ки ва ти да се 
је дан од њих мо же увек пре ве сти на шим безбедностa дру ги на шим сигур-
ност.У срп ском (ве ро ват но не и у хр ват ском) безбедностје из раз у ши рој 
упо тре би, па се мо же упо тре би ти као пре вод и за safetyи за security.Уколи
ко се же ли на пра ви ти раз ли ка, securityсе у ве ћи ни кон тек ста мо же пре ве сти 
са обезбеђење,мереобезбеђењаод но сно заштита.Де таљ ни је о ово ме мо
же те ви де ти у Обра зло же њу ко је сле ди.

Ha дру го Ва ше пи та ње, о пре во ду ен гле ског safetymanagement(system),
мој пред лог је да се пре ве де са управљањеобезбеђењемод но сно систем
управљањаобезбеђењем.
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Обра зло же ње

Из де фи ни ци ја ко је сте ци ти ра ли у Ва шем пи сму, као и из чла на 11 (Avi a tion 
Sa fety) и 12 (Avi a tion Se cu rity) Спо ра зу ма ЕСАА, не дво сми сле но про из ла зи да 
се из раз safetyод но си на за шти ту од слу чај них не же ље них до га ђа ја, кваро
ва, уде са и сл., док securityзна чи за шти ту од на мер не ште те (те ро ри стич ких 
по ду хва та, са бо та же и слич но). На исти зак љу чак упу ћу ју и де фи ни ци је у 
ен гле ским јед но је зич ним реч ни ци ма, као и сло же ни из ра зи ко ји се на во де 
у ен гле скосрп ским реч ни ци ма: та ко се roadsafety(без бед ност у са о бра ћа ју) 
или safetyatwork(за шти та на ра ду) од но се на не срећ не слу ча је ве, док су 
securityservice(слу жба без бед ности, обез бе ђе ње) или securityguard(слу жбе
ник обез бе ђе ња, чу вар) усме ре ни про тив на мер них про тив прав них рад њи.

Оста ли европ ски је зи ци углав ном има ју са мо по је дан из раз за оба ова 
појма. Оту да, у Чи ка шкој кон вен ци ји о ме ђу на род ном ци вил ном ва зду хо
плов ству, реч security,ко ја се ја вља са мо у Уво ду, на оста ла три је зи ка пре
ве де на је јед на ко као и safety(y чла но ви ма 3d, 5, 9а, 9b, 15, 35b, 37, 44h, 64): 
на фран цу ском sécurité,на шпан ском securidad,на ру ском безоnасносmь.
Слич но је и у ита ли јан ском и у не мач ком, где се обе ен гле ске име ни це пре
во де са sicurezzaод но сно са Sicherheit.

Што се ти че на ших име ни ца безбедности сигурност,уоснов ном зна че њу 
оне су ма њеви ше си но ни ми. To по твр ђу је и Реч ник Ма ти це срп ске, где се 
у де фи ни ци ји ре чи безбедностна во ди и сигурносткао си но ним и обр ну то. 
Раз ли ка ме ђу њи ма ни је за сно ва на нa слу чај ном или на мер ном иза зи ва њу 
ште те, као у ен гле ском, не го је пре све га у то ме што сигурностима још че
ти ри се кун дар на зна че ња (по у зда ност, од луч ност, од ре ђе ност итд.) ко ја без-
бедностне ма. У срп скоен гле ском реч ни ку Мор то на Бен со на безбедност
је пре ве де на као „se cu rity, sa fety” a сигурносткао „sa fety, se cu rity”. Већ 
по ме ну ти из раз roadsafetyпре во ди мо са безбедностусаобраћају,али за 
safetybelt,из исте обла сти, усво ји ли смо пре вод сигурноснипојас;за safety
measures(safetyprecautions)y ен гле скосрп ском реч ни ку Бо ри са Хле бе ца 
дат је пре вод „ме ре без бед но сти, си гур но сне ме ре”.

Све то по твр ђу је да се од нос из ме ђу на шег безбедности сигурностне 
мо же ни у јед ном ни у дру гом сме ру из јед на чи ти са оним из ме ђу ен гле ског 
safetyи security.У већ по ме ну тим чла но ви ма Чи ка шке кон вен ци је где је у 
ори ги на лу safety,код нас је сву да пре ве де но као безбедност;из у зе так је 
са мо члан 15, где је „for the sa fety and ex pe di ti on of air na vi ga tion” пре ве де но 
„ра ди олак ша ва ња ва зду шне пло вид бе и до при но ше ња ње ној си гур но сти”. 
Из раз сигурностја вља се још и у пре во ду чла на 69, као пре вод при де ва safe
(arenotreasonablyadequateforthesafe…operation–неодговарајуудовољној
мериобезбеђењусигурности),али ту је очи глед но иза зван по тре бом да се 
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из бег не спој обезбеђењебезбедности,ко ји зву чи пле о на стич но. У Уво ду, 
generalsecurityпре ве де но је као општабезбедност.

Пре во ђе ње securityса сигурностмо гло би има ти из ве сног ослон ца у за
јед нич ком по ре клу (обе су у крај њој ли ни ји од ла тин ског securus),али ети
мо ло шка срод ност не мо же би ти је ди но бит но ме ри ло за зна че ње. У лин гви
сти ци је до бро по зна та по ја ва тзв. „ла жних при ја те ља”, ре чи од истог ко ре на 
али с раз ли чи тим зна че њем, ко је че сто до во де до по гре шних пре во да: та ко 
ен гле ско novelни је новелане го роман,actual незна чи актуеланне го прави,
стварни,sympatheticни је симпатичанне го благонаклон,пунразумевањаи 
сл. Упо тре би име ни це сигурностна ро чи то су скло ни Хр ва ти (ко ји наш Са-
ветбезбедности= SecurityCouncilна зи ва ју Bujeћeсигурности),али код 
нас би из ра зи као сигурностпутникамо гли би ти дво сми сле ни (без бед ност 
пут ни ка или си гур ност да ће сти ћи на од ре ди ште?), a не мо же мо ре ћи си-
гурността мо где се ен гле ско securityод но си на ор га не без бед но сти, као у 
securityservice,airportsecurity,tocall/toalertsecurityи сл.

C об зи ром на све ово, за кљу чу јем да наш из раз безбедностоб у хва та 
се ман тич ка по ља обе ју ен гле ских име ни ца. При том би се safetyувек мо гло 
пре во ди ти са безбедност,што не ис кљу чу је упо тре бу из ра за сигурност
та мо где то кон текст до зво ља ва (нпр. safetyassessment,у тек сто ви ма EU RO
CON TROLa ко ји су ми до ста вље ни, мо же се пре ве сти и као проценасигур-
ности).Атри бу тив но упо тре бље но енгл. safetyуглав ном пре во ди мо на шим 
при де вом безбедносни,нпр. safetyalert= безбедноснаузбуна(па зи ти да се 
не упо тре бља ва по гре шан об лик „без бе до но сан”, „без бе до но сна”).

Ен гле ско securityне тре ба пре во ди ти као сигурност,не го та ко ђе безбед-
ност,a y мно гим слу ча је ви ма и као обезбеђење,меребезбедности(мере
обезбеђења)од но сно заштита.При ме ра ра ди, де фи ни ци ју из ре гу ла ти ве 
EU RO CON TROLa (Chap ter 1, De fi ni ti ons) „are as of an air port in to which ac cess 
is con trol led to en su re se cu rity of ci vil avi a tion” пре вео бих „де ло ви ае ро дро
ма у ко је је при ступ огра ни чен у ци љу без бед но сти ци вил не ави ја ци је” 
(не ма по тре бе да се бу квал но пре во ди гла гол ensure,ко ји би се у сва ком 
слу ча ју су да рао са име ни цом). Го ре сам већ на вео generalsecurity= општа
безбедносту уво ду Чи ка шке кон вен ци је.

Што се ти че ре чи обезбеђење,она је у Реч ни ку Ма ти це срп ске под 2 (под 
1 је гла гол ско зна че ње, „обез бе ђи ва ње”) би ла да та ис кљу чи во као вој ни 
тер мин, што је пре у ско у по ре ђе њу с да на шњом упо тре бом. У но вом Ма
ти чи ном „Реч ни ку срп ско га је зи ка” (2007) де фи ни ци ја под 2 је про ши ре на 
у „вој на, по ли циј ска је ди ни ца, ци вил на ор га ни за ци ја, слу жба чи ји је за да
так да не ко га, не што обез бе ди, оси гу ра од на па да, кра ђе, ру ше ња и сл.”, што 
се по ду да ра с кон крет ним зна че њем ен гле ског security.Оту да би смо већ 
по ме ну то airportsecurityпре во ди ли као безбедностаеродромака да зна чи 
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ста ње, а аеродромскаслужбаобезбеђењакад се од но си нa ор га не за ду же
не да одр жа ва ју то ста ње. Као што је у ен гле ском securityуовом дру гом 
зна че њу на ста ло скра ће њем из ра за securityservice,и код нас се, ра ди крат
ко ће у из ра жа ва њу, у ве ћи ни слу ча је ва мо же из о ста ви ти реч службаи ре ћи 
са мо обезбеђење,да кле и airportsecurity= аеродромскообезбеђење.

За из ра зе safetymanagementод но сно safetymanagementsystemy Ва шем 
пи сму се на во ди да има при ме да ба на пре вод управљањебезбедношћуодн. 
системуправљањабезбедношћу,бу ду ћи да је безбедностми са о на име ни ца. 
Сма трам да и у овом слу ча ју мо же по слу жи ти реч обезбеђење,бу ду ћи да 
по ред ап стракт ног зна че ња, као што смо ви де ли, има и кон крет но. Сто га 
пред ла жем пре вод управљањеобезбеђењемод но сно системуправљања
обезбеђењем.

Ака де мик Иван Клајн,
Пред сед ник Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка

29. ок то бра 2008.
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ПИСЦИ О ЈЕЗИКУ

ИвоАндрић

НА СТА ДИ О НУ

У стра ном гра ду, ме ђу не по зна тим све том, Ла зар је ве се ло и ла ко сту пао 
кроз тај пра знич ни дан ко ји је до бро по чео и мно го обе ћа вао. Са осе ћа њем 
олак ша ња и од мо ра од са мог се бе и од све га што је ње го во, по ме шао се са 
ре ком на ро да ко ји је ишао ка ста ди о ну. Ах, до бро је и ле ко ви то с вре ме на 
на вре ме, у ту ђој зе мљи, ме ђу ту ђим љу ди ма про ве сти по сле под не на ве ли
ком игра ли шту, уз бу ђи ва ти се и стре пе ти због не че га до че га ти у ства ри 
ни је мно го ста ло, а на пу сти ти за не ко ли ко са ти свој пра ви жи вот са истин
ским ра дом и бри га ма, ко ме ћеш се ио на ко већ су тра вра ти ти и ко ме ћеш 
слу жи ти це лог ве ка сво га.

Не де ља по сле под не у ин ду стриј ском гра ду се вер не Ита ли је. Као огром
на, мај стор ски са ли ве на ку па, пу на бо ја, зву ко ва и по кре та, бле шти и ври, 
по ла у сен ци а по ла на сун цу, ве ли ки спорт ски ста ди он са сво јих пе де се так 
хи ља да гле да ла ца. Са ти ма за бо ра вљаш ко си, на ком се де лу све та на ла зиш 
и шта хо ћеш у ње му. Ни вре ме не по сто ји, јер је ис пу ње но са мо то ком так ми
че ња ко ја те ку на цр вен ка стој пи сти и зе ле ним трав ним те ре ни ма, а ме ре но 
је ди но сјај ним „што пе ри ца ма” на руч ним згло бо ви ма у бе ло оде ве них су
ди ја. Ни љу ди не ма, јер их је та ко мно го око ње га да са чи ња ва ју јед ну је дин
стве ну жи ву ма су, сли ве ну у ка луп овал ног ста ди о на, и јер су сви, као и он 
сам, за не ко ли ко са ти из ву че ни из свог жи во та и пре ба че ни у дру гу ствар
ност ко ја је сва од игре. По гле ди се га се и ре чи по ти ру, јер им не ма бро ја ни 
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кра ја у овом оп штем се ва њу очи ју и бе ла са њу зу ба (до зи ва њу и ма ха њу, 
шу му сме ха и го во ра, и пље ска њу и по ви ци ма на ви ја ча и је ци гла сно го вор
ни ка, на сун цу, под ви со ким, мо дрим, не ствар но ле пим ша то ром не ба.

Му шкар ци пра те игру, пот пу но за не се ни њо ме, нео се тљи ви за све око 
се бе. Же не не што ма ње. А ле пе же не, оне за и ста ле пе, као да и не зна ју за игру 
ко ја те че на те ре ну. Оне и ов де, као и ина че у жи во ту, при ме ћу ју и ува жа
ва ју са мо оне по ја ве око се бе ко је по сред но или не по сред но слу же њи хо вој 
ле по ти и оном што њој тре ба и што она хо ће, же ли и тра жи. За сва ку од њих 
је сре ди ште ста ди о на и сми сао све га што се де ша ва, па и сам зе нит не ба 
над на ма, ту где она ца ру је и бле шти у сла ви и сја ју сво је ле по те, ко ја за и ста 
из гле да не про ла зна.

Шум и гра ја за глу шу ју то ли ко да му се на ма хо ве чи ни да је од јед ном 
све уму кло и да је око ње га на ста ла пот пу на ти ши на, глу ва, то пла, са хар ска 
ти ши на. То тра је се кунддв а, а за тим се ње гов слух опет укљу чу је у гром
ки, оке ан ски хук ко ји га окру жу је. По сле јед ног та квог тре на ти ши не, пр во 
што је чуо био је је дан је ди ни глас, ду бок, бо гат жен ски глас, из гру ди, сам 
и ја сан као да је у сре ди шту ње го вог слу ха.

– Су тра... су тра!
Али у истом тре ну глас је и не стао, пре пла ви ла га је ху ка ста ди о на. Ту 

реч је из го во ри ла не ви дљи ва же на, не где на се ди шту из над ње га, до ви ку
ју ћи не ком опет за ње га не ви дљи вом, ко ји мо ра да се ди у истом ре ду са њим, 
ту не где у бли зи ни:

– Do ma ni... Do ma ni!1
Ко ће зна ти шта јед на же на ми сли кад ка же та ко: „Су тра!... Су тра!”? И 

ко зна ко ме то ка же? Јер Ла зар не ће да се окре не и да је очи ма по тра жи. Ко 
зна ко ме? Ње му сва ка ко не. Он је ис кљу чен из овог „су тра”, али оно је ипак 
ушло у ње га и по ре ме ти ло га и збу ни ло од јед ном. Ни је ви ше мо гао да пра
ти ни игру до ле на те ре ну ни кре та ње људ ског мно штва на се ди шти ма. 
Обо рио је гла ву и по сма трао сво је ру ке скло пље не у кри лу. Све га је не ста ло 
око ње га. У се би је окре тао и пре ту рао ту јед ну је ди ну, два пу та из го во ре
ну реч, ко ја мо же да зна чи све и ни шта.

Крај је до шао пра знич ном рас по ло же њу и ве се лој игри, као да је од јед
ном на стао кра так спој и по га сио све тлост да на и пре ки нуо звуч не та ла се. 
То „су тра” па ло је као са мо за ње га ви дљив вео пре ко ове ве ли ке аре не и 
све га што се на њој кре ће и де ша ва. Оно га је оде ли ло не ким не ви дљи вим 
али че лич но не про бој ним зи до ви ма од свих ре чи и зву ко ва око ње га. И у 
тој те ско би и ти ши ни и глу вој пу сти њи он се од јед ном на шао сам, са не ким 
ту ђим „су тра” ко је, као сва ко „су тра”, мо же би ти и мо же не би ти, и – са 

1 Do mani (итал.) – су тра



36

сво јим ми сли ма. А кад оста не ова ко са сво јим ми сли ма, Ла зар има по тре бу 
да го во ри са мом се би о се би као о дру гом чо ве ку. То је чи нио и са да.

Да, „су тра, су тра”! Ето, сва шта уме и мно го мо же чо век, за и ста мно го. 
И ја не спа дам ме ђу нај го ре и нај не спо соб ни је. Али тај исти чо век, кад лег не 
да спа ва, не зна ка кав ће сан усни ти и, кад ују тро уста не и кре не у ве дар дан, 
не зна ка ко ће тај дан за вр ши ти, ко га ће сре сти ни шта ће чу ти, ни ку да ће 
га реч ко ју чу је од ве сти. Ни то ли ко не зна!

„Су тра, су тра!” Да, од све га је чо век по ку шао да на пра ви ору ђе за по сти
за ње сво јих ци ље ва или за сво ју од бра ну; од све га, па и од та јан стве ног то ка 
вре ме на. На ње го вим пре вр тљи вим та ла си ма (да нассу тра!) он пре ба цу је 
све, и оно што же ли да бу де од мах и оно што би хтео да не бу де ни кад.

Би ло ми је не пу них де вет на ест го ди на кад ми је истим ова квим жен ским 
гла сом, са мо ша па том, ре че но: „Не да нас! Су тра... су тра!” Па је про шло то 
„да нас” и до шло „су тра”, али та да је то оче ки ва но „су тра” од јед ном, по 
истом за ко ну на ших од но са, по ста ло мо је и ње но „да нас”. И опет је ва жи ло: 
„Не да нас! Су тра... су тра!” и све та ко. А оно пра во и же ље но „су тра” ни је 
до шло ни кад. Вре ме и жи вот оста ли су ми ду жни.

И са да, од јед ном, од не куд са ви си не не ког се ди шта из над ме не, не ви дљи
ва уста до ви ку ју: „Су тра, су тра!” Па ни је чу до да се од тог нео че ки ва ног 
гла са, усред овог ра до сног шу ма и ве дри не без сен ке, и у ме ни за де лић 
се кун де по ре ме тио утвр ђе ни ред вре ме на, да се ис пре ту ра ло не ка да шње 
„да нас” и „су тра”, и укр сти ло са оним што сам чуо ма ло час („су тра, су тра!”), 
да се оно што је тре ба ло да бу де, а ни је би ло, по ме ша ло са оним што из гле
да као да би мо гло да бу де, а не ће ни кад би ти. Ни је чу до! Ни чи ја чу ла не 
ра де као сат са опру гом од не по гре шног че ли ка, по не про мен љи вим за ко
ни ма, па ни мо ја, по го то ву кад су ова ко опи је на сја јем да на, ле по том при
зо ра пред со бом и то плом маг нет ском сна гом уз бу ђе не ма се ко ја ме оп та че 
као мо ре пли ва ча.

То гла сно и рас пе ва но „Су тра!” ди гло се са мог ка ме ног се ди шта и пре
не ло од јед ном да ле ко, до дру гог, дав на шњег и ша па том ка за ног „Су тра!”. 
И не са мо до ње га. Сва ми је мла дост, чи ни ми се, би ла пу на то га зву ка. Пред 
на шим пу стим и јед но лич ним „да нас” стал но су би ла за тво ре на вра та на 
ко ји ма је пи са ло „су тра”. А ни је нас још ни на у сни ца би ла ога ри ла кад су 
нам на ши ста ри ји и на ши на став ни ци ста ли да го во ре о ва жно сти и ве ли
чи ни оног што нас оче ку је – су тра. А го во ри ли су то та ко мр ко и озбиљ но 
и, не знам за што, са гор чи ном и прет њом у гла су, да смо се на кра ју ви ше 
пла ши ли тих њи хо вих обе ћа ња, не го што смо им се ра до ва ли. Због то га 
слав ног и ве ли ког „су тра” тра жи ли су стро го од нас да бу де мо вред ни и 
по слу шни, стр пљи ви и крот ки. „Јер, да нассу тра, ви ће те сту пи ти у жи вот, 
а жи вот...” „Да нассу тра тре ба ће вам све то.” „Да нассу тра ви ће те ста ти на 
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сво је но ге.” И све та ко. Па та ко је от при ли ке и би ло кад смо „сту пи ли” у тај 
жи вот. Све та ко не ка ко: да нассу тра! Ла жа и па ра ла жа! Ни да нас ни су тра! 
Ни шта од тог уна пред за ми шље ног и уџ бе ни ци ма и ка ти хи зи сом га ран то
ва ног жи во та. А ствар ни жи вот до ко пао те та ко да си и за бо ра вио да имаш 
но ге, и да ни си имао где да ста неш. Сла га ло „да нас” а из не ве ри ло „су тра”. 
Ни шта од све га то га! Не го сво јом кр вљу и сво јим мо згом, сво јим ру ка ма 
тре ба ло је све из но ва ства ра ти, и „да нас” и „су тра”, све ску по пла ћа ти сво
јим на по ри ма, лу та њи ма, стра хо ва њи ма и сти до ви ма, да би се не што ма ло 
пра ва пу та и све тла ви ди ка нај по сле са гле да ло, да би пре ва рен, ис ку ша ван 
и на му чен чо век на шао бар то ли ко до сто јан ства, ми ра и сло бо де да мо же 
да пре дах не и да се, као на оа зи у без и ме ној пу сти њи вре ме на, ма ло од мо ри 
на оној цр ти ци ко ја ве зу је и де ли то не ка да шње ро ди тељ ско и вас пи тач ко 
„да нассу тра”. Тре ба ло је све ис пи те по но во по ла га ти, ра ди ти оно за што те 
ни су спре ма ли и зна ти оно че му те ни су учи ли, тре ба ло је кр ва во бра ни ти 
од се бе и од дру гих сво је „да нас”, из во је ва ти сва ко сво је не из ве сно „су тра”, 
да би се ко ли кото ли ко жи ве ло као чо век ме ђу љу ди ма.

То ми је, ваљ да, за цео жи вот за гор ча ло ту реч са два ли ца и ње ну ла жи
и гру: да нассу тра.

Али ка ко да се чо век од бра ни од та квих ре чи ко је су за нас за у век са го
ре ле и по там не ле, ко јих смо се дав но осло бо ди ли, а ко је мо гу и да нас да 
нам, бар за не ко ли ко тре ну та ка, за мра че и нај све тли ји дан, кад их ова ко 
слу чај но чу је мо?

У тра же њу од го во ра на та ква и слич на пи та ња, Ла зар је про вео су мор ни 
крај то га да на ко ји је та ко до бро от по чео и то ли ко обе ћа вао.

(Иво Ан дрић, Жеђ–приповетке, при ре ди ли Му ха рем Пер вић и Пе тар 
Џа џић. Бе о град: Про све та; За греб: Мла дост; Са ра је во, Свје тлост; Љу бља на: 
Др жав на за ло жба Сло ве ни је, 1967, стр. 219–223)

Ру бри ку уре ђу је ака де мик Ми ло сав Те шић
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Купи ми, молим те, Бруфен.

Уловио је сома од 30кг.

Људи су данас височији него раније.

Маглич је средњевековна тврђава.

Цвијеће мораш редовно заљевати.

Повикали су у глас.

Изабрао је свјештенички позив.

Атлантски океан је слањи од Тихог.

Попи чај, охладиће се.

Објављена је пишчева коресподенција.
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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 2022. 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.




