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ДВЕ ЛЕКСИЧКЕ БЕЛЕШКЕ
1. Протестант
Ова је реч занимљива, пре свега, по томе што се у српском једнотомнику
уз њу бележе два значења (1. ‘припадник протестантизма’; 2. ‘онај који про
тестује, изражава протест’), од којих се оно прво мора сматрати регуларним,
а оно друго дошло с демократским променама као назнака могућности да
се против нечега може и протестовати, за разлику од оних времена када су
се такви скупови одржавали као „знак подршке дубоко промишљеним од
лукама мудрога руководства”.
Будући да су сви религијски системи лексички једнозначни (ако нису –
нису ни системи), тј. да се ни уз један од њих не може појавити „друго зна
чење” (уп. хришћанство, католицизам, католичанство, православље, ислам,
будизам),1 логично је да се двозначност мора уклонити и у случају када се
ради о протестантима. За значење ‘учесник протеста’, наиме, мора се „про
наћи”, тј. „извести”, друга реч будући да ње нема у актуелном корпусу срп
ског језика (да је има, вероватно би већ била пронађена). Мислим да би
таква реч могла бити протестник, а изводила би се од придева протестни
(протестни скуп, протестна шетња, протестно окупљање). По томе обра
сцу изведене су и именице бесавесник, бесвесник, бесловесник, весник, ко
рисник, намесник, учесник, а једина разлика међу њима тицала би се упро
шћавања консонантске [стн] групе у домаћ им речима и њенога чувања у
1 Од тога не може бит и изу зетак ни „реформац ија” (уп. „реформатска црк ва”), што се
у српском речн ик у представља као „верски и соц ијално-пол ит ичк и пок рет у XVI век у”
коме је био циљ „преу ређење католичке цркве, ограничење папске власти и враћање прво
битној хриш ћанској нау ци”.
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странима (уп. азбестни, аористни, протестни, при чему је ова последња
реч испуштена из речника иако је на њу упућен лик протесни).
Оставимо, дак ле, протестанте да буду ‘припадници хришћанске веро
исповести која се одвојила од католицизма’, а да протестници буд у ‘они
који протестују’.
2. Ономад(не)
Причао ми је Жика да је ономад ишао у Ваљево, а ја после „сабрао” да
је то било ‘пре два месеца’; тражим речник и видим да сам тамо записао:
онòмад прил. ‘пре извесног времена, подавно’2 и сад морам признати да ми
ни самом није јасно шта то значи, посебно ако кажем да ме је мој пријатељ
Мочо, много касније, уверавао да на Руднику ономад значи ‘пре неки дан,
пре 3–4 дана, сасвим недавно’, али се не може зак лети да то не може бити
и ‘пре недељу дана’ али и ‘пре две недеље’; сличне ми информације нуди и
Грешни Милоје из Драгачева. A питам недавно Дијану да ме подсети кад
је оно било кад су ме (она и њен Момир) водили у Медну да се пок лоним
моштима новопројављених мироточивих преподобномученика медњанских,
а она рече да је то било кад сам „ономад учествовао на Кочићевом скупу”
и ја после утврдио да је то било ‘пре шест година’. Убрзо после тога подсети
ме Варвара на ону згодицу кад је зет ономад покушао да ме „баци под сто”,
а ја после „израчунао” да је то било ‘пре 58 година’.
Све те појединости некако су се „сукобиле” с мојим „локалним лексич
ким искуством” да ономадне значи ‘пре три дана’, дак ле: јуче – прекјуче –
ономадне, то ми је енергично тврдио и Илија па ја тако записао и у речнику.3
После су то моје „искуство” узнемириле неке друге чињенице, а прва је она
да је мој стари другар Пиндо (иначе и консултант у припреми речника) ус
тврдио да у његовом Брскуту ономадне значи ‘прекјуче’. Показало се, наиме,
да су његова знања много утемељенија од мојега „пог решног памћења”: то
исто наводи и Р. Стијовић за Васојевиће,4 а њихове увиде енергично потвр
ђује и М. Пиж урица за Ровца наводећ и да је прекјуче, нап росто, књишка
реч, да је стигла однекуд из новога времена и да не представља елеменат
лексичког искуства старих Ровчана. С тим су се, у великој мери, поклопиле
и прилике у говорима Војводине, у којима ономад(не) значи а. ‘пре неки дан’
и б. ‘прекјуче’, али може значити и ‘недавно’.5 Имајући на уму назначене
Драгољуб Пет ровић и Јелена Кап устина, Из лексике Качера. – СДЗб, Беог рад, 2011,
LVIII, 191.
3 Драгољуб Пет ровић, Ивана Ћел ић и Јелена Кап устина, Речник Куча. – СДЗб, Беог рад,
2013, LХ, 267.
4 Рада Стијовић, Речник Васојев ића. Беог рад, 2014, 394.
5 Речник српских говора Војводине. Нови Сад, 2006, св. 6, 76.
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појединости, спреман сам да признам да је прекјуче и до мене, може бити,
дошло „из новога времена” будући да сам ја из Куча „изишао” пре 70 годи
на и да, једноставно, нисам ни запазио како се у моје „кучке језичке навике”
уградила реч која је мој прилог ономадне „померила с другог на трећи дан”.
А да би тако „могло бити”, закључујем на основу двеју аналогних формација:
у Васојевићима и Ровцима, али и у више пунктова по Војводини, ономлани
/ ономлане значи ‘претпрошле године’, а у Кучима записујем да је то ‘пре
три године’ и сад нисам нимало сигуран да нисам пог решио, утолико пре
што нисам забележио реч којом се означава она година између лани и оном
лани (мада не знам где сам „нау чио” реч прек лани); на сличан начин речју
оновечери означено је ‘прексиноћ’, али ја сада морам претпоставити да се
она однекуд уградила између синоћ и оновечери и ову потоњу померила тамо
где јој није место: ако је за Ровца и Васојевиће несумњиво да је прексиноћ
једнако књишка реч као и прекјуче, онда се то с већим степеном вероватноће
може претпоставити и за прек лане (или прек лани).
Када смо тако успоставили „мере” и показали да ономад(не) може да се
временски растегне од ‘прекјуче’ до ‘пре 58 година’, јасно је да нам ни запис
у српском једнотомнику неће много помоћ и да решимо своје недоу мице:
онòмад и онòмад значе ‘пре неки дан, недавно; тада, онда’, што би се могло
свести на оно што је управо речено и из чега би се могла издвојити макар
два значења са тешко одредивим границама међу њима: 1. ‘пре неки дан,
сасвим недавно’ и 2. ‘некад, (врло) давно’. Ова значења не мог у се преци
зније разг раничити зато што прилог давно (а тако и недавно) не сад рж и
никакве граничне тачке на временској линији за које би се значење могло
везати, па у многим областима српскога језика, како видесмо, ономад може
значити и ‘пре два (или три) дана’ и ‘пре неколико недеља’, али и ‘пре не
колико година’ и ‘пре више деценија’.
Више је овде проблема који би се могли ист раживати по процедурама
дијалекатске лексикологије, али чињеница да се ономад(не) налази макар на
периферији стандарда (нашла се реч и у једнотомнику, а одомаћила се и у
укрштеницама!) омогућује нам да о њему и овде говоримо. И да прецизирамо:
тим прилогом може се означавати само кратак сегмент непосредне прошлости,
тј. два или три дана или, у најслободнијој интерпретацији, ‘време од неколи
ко непосредно прошлих дана’ док све друге временске интервале треба оста
вити другим прилозима и за њихово означавање прилог ономад(не) унапред
и потпуно искључити. У овом тренутку, наиме, постаје извесно да се обликом
ономадне одређивао врло прецизан временски одсечак ‘пре два дана, прекју
че’, да су према њему (макар по неким деловима српскога језичког простора)
постојали аналогни обрасци оновечери ‘пре две вечери, прексиноћ’ и ономла
ни ‘пре две године, преклањске године’, а да се у ономад касније замрачила
етимологија и он се значењски изједначио с прилогом некад.
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Марина Спасојевић

КОЈ И ГЛАГОЛИ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
ДУПЛО ВИДЕ?
Према граматикама српског језика, првенствено школске намене, глаго
ли се према трајању или виду деле најпре на две групе: несвршене (импер
фективне) и свршене (перфективне). Поједностављено, школски речено,
првима се означава (неог раничено) трајање, као: грмети, причати, седети,
читати, радити, поигравати се, лупкати итд., док се другима означава
ограничени, извршени тренутак радње, стања или збивања, као: загрмети,
испричати, преседети, урадити, поиграти се, лупити итд.
Пошто је вид стално обележје сваког глагола у српском језику, тј. сваки
глагол у српском језику је или свршеног или несвршеног вида, срећна околност,
макар при пропитивању, јесте чињеница да постоје двовидски глаголи. Како
им само име каже, то су они глаголи који могу имати оба вида, тј. они глаголи
који могу бити и свршени (перфективни) и несвршени (имперфективни). На
равно, употребљени у одређеном примеру, они су или једног или другог вида.
Глаголи према виду
несвршени (имперфективни)

свршени (перфективни)

двовидски глаголи

Као мала помоћ при одређењу глаголског вида, могу нам послужити сле
дећи тестови. Наиме, уз глаголе попут почети, стати (у значењу ‘почети’),
наставити, престати увек се упот ребљава глагол несвршеног вида: Иако
је почела падати киша и стала јако ударати о прозоре, ми смо наставили
гледати филм.
С друге стране, у временским реченицама у које се уводи везником чим
може се употребити само презент свршених глагола: Чим завршим домаћи,
трчим на улицу; Јавићу ти се чим сазнам резултате и сл.
Дакле, двовидски глаголи би били они који би се могли употребити и у
реченицама првог и у реченицама другог типа. Таквих глагола у српском
језику није мали број. Кад бисмо их пребројали у речницима, сакупили бисмо
неколико хиљада оваквих речи. Прецизан податак о њиховом броју онемо
гућава нам чињеница што, поред неколико стотина глагола домаћег порекла,
глаголи који улазе из страних језика у српски језик углавном су двовидски.
Тако, с једне стране, имамо затворен систем двовидских глагола са основама
домаћег порек ла и отворен систем глагола са основама страног порек ла.
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Када је реч о глаголима са основама домаћег порек ла, треба напоменути
да су обично вишезначни, а ретко је да они као свршени и несвршени могу
да се упот ребе у свим својим значењима. Тако су, рецимо, глаголи видети
и чути двовидски у већини својих значења, нпр.:
значење

видети

‘примити, примати на Чим видим (= угледам, свр.)
дражаје чулом слуха, шкорпију, препаднем се.
односно чулом вида’
Докгод је види (= гледа,
опажа, несвр.), не помера
се с прозора.

чути
Чим чујем (= зачујем, свр.)
звоно, одмах се пренем.
Стојећи уз врата, чула је
(= слушала је, несвр.) шта
се у суседној соби прича.

‘сазна(ва)ти, схватати, Зар не видите (= схватате, Почела је да чује (= сазнаје,
схватити’
несвр.) да морам то да
несвр.) шта о њима стварно
урадим.
мисле.
Видео је (= схватио је, свр.) Пошто чују (= сазнају, свр.)
да не вреди да се свађа.
вест, обавештавају друге.

Међутим, када значе да неко поседује чуло вида или слуха (као особину)
и у другим значењима која упућују на то да се неко налази у неком стању,
наведени глаголи могу бити само несвршеног вида:
значење
‘имати чуло вида или
слуха’

видети
Не мораш да увећаваш
слова, сасвим добро видим.

чути
Уши имају, а не чују.

Навешћемо табелу (према наставцима за грађење речи) са неким глаго
лима од домаћих основа који могу бити двовидски барем у једном од својих
значења:
неизведени бити(бијем), бити (будем), везати, вид(ј)ети, гађати, дати,
д(ј)енути, д(ј)е(с)ти, завид(ј)ети, звати, имати, казати, мењати,
моћи, писати (се), питати (се), пити, плинути, пратити, просити,
пуцати, разум(ј)ети, родити, ручати, свидети се, сипати,
снити, страдати, тражити, тужити, тући/тући, ум(ј)ети,
честитати, чути
-ати

брадати, бркати, вечерати, влатати, гласати, десетинати,
живописати, знаменати/знаменати, класати, листати,
љускати, маштати/маштати, оружати, ресати, стрељати,
ужинати, цветати, ц(ј)еливати, ц(ј)еловати (се)
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-ити/-чити баштинити, братимити, братити, главичити (се), годити,
гушити, данити, дарити, д(ј)еверити/д(ј)еверити, жалити се,
женити (се), казнити, кладити се, копилити, краљити се,
крочити, крстити, ноћити, ожиљачити, ожиљчити, околишити,
окрајчити, олучити, рочити, сестримити, слободити, стрвити,
судити, узрочити, частити
-нути

бледнути/бљеднути, горакнути, жутнути, зренути, мрзнути,
мркнути, пахнути, пирнути, срнути

-овати

божићовати, годиновати, дановати, даровати, деветковати,
десетковати, доручковати, жртвовати/жртвовати, зав(ј)ето
вати, злочествовати, знаменовати, именовати, каменовати,
ликовати, напредовати, об(ј)едовати, обликовати, оброковати,
опетовати, пролетовати/прољетовати, пророковати, прсте
новати, сав(ј)етовати, узроковати, ускрсовати, штетовати,
очитовати
префиксално-суфиксални: образовати, одликовати, повиновати
се, поштовати/поштовати, учествовати

-осати

глеђосати, глувосати, жигосати

-евати

захтевати, левати

-арати

пушкарати

-кати

мањкати

са
безоружати, засводити, надоз идати, надсводити, наоблачити,
префиксима оплакати, походити, прежвакати, проходити, садржати,
сплакати, упливати, успадати (се), усписати, успитати,
успропињати се
сложенице

благодарити, злоставити

Највећи удео у двовидским глаголима имају, свакако, глаголи са осно
вама страног порек ла са наставцима -исати, -ирати и -овати. Ови глаголи
су новијег постања, једнозначни су у највећем броју случајева и често при
падају језику одређене струке. Први наставак, -исати, пореклом је из грчког
језика, а у српски језик дошао је са позајмљеницама из овог језика још у XII
веку и ширио се од истока српске језичке територије. Од XVII до XIX века
он се спајао са основама из турског језика: кидисати, рендисати. У XX веку
-исати се јавља и у „тзв. европским глаголима”. Наставак -ирати је латин
ског порек ла, а у српски језик ушао је у XVII веку посредством немачког
језика. Проширени наставак -изирати настао је од грчког -izo, односно пре
ко француског -iser, односно немачког -isieren. Почев од XIX века, учесталост
6

упот ребе наставка -ирати, -изирати расте и врхунац достиже у XX веку.
Наставак -овати је домаћег порек ла и најзаступљенији је и код двовидских
глагола домаћег порекла, тако да је могућност изражавања оба вида уочљива
и при прилагођавању речи страног порекла овим наставком. Ова три настав
ка су била у односима конк уренције: моделовати : моделирати, неу тра
лизовати : неутралисати : неутрализирати, сублимирати : сублимисати,
телефонирати : телефонисати итд.
Што се тиче територијалне заступљености ових наставака, није одржи
ва тврдња о томе да је наставак -ирати иск ључиво у упот реби на западу, а
-исати на истоку некадашње српскохрватске језичке територије. Упот реба
ових наставака је средином прошлог века била у превирању, али глаголи на
-ирати свакако припадају и данас српском књижевном језику. То показује
и чињеница да често и немамо у упот реби варијанту са другим наставком,
као квадрирати, маркирати, паркирати, салутирати, фризирати и сл.
Иако за глаголе од основа страног порекла са наставцима -ирати, -исати
и -овати слови да су по правилу двовидски, могу се издвојити они који су
само једног вида. Природа саме ситуације која се глаголом означава утиче
на вид глагола. Несвршеног вида су следећи глаголи: балансирати, вибри
рати, галопирати, диктирати, луфтирати (се), марширати, тактизирати,
транж ирати, тренирати (се), фантазирати; фолирати, џогирати; адво
катисати; багерисати; карминисати (се), манипулисати, мајсторисати,
маневрисати, пудерисати (се), шпекулисати; боксовати (се), практиковати,
рецитовати, флeртовати итд. Глаголи страног порек ла свршеног вида су
много ређи. У такве глаголе би се могли убројати глаголи попут: апсолвирати,
дип лом ирати, докторирати, колабирати, ликвидирати, магистрирати,
шлогирати се. Ипак, у односу на прилив нових глагола из страних језика
који су двовидски, тај број је занемарљив.
Када су посреди глаголи са основама страног порек ла, често се по стра
ни оставља чињеница да су у њиховом прилагођавању, осим поменута три
наставка, учествовали и наставци -ати и -ити, а да су глаголи и у том слу
чају били двовидски. Овакви глаголи углавном припадају покрајинским и
застарелим речима. Уколико су се усталили, не осећају се као страни (вас
питати, малаксати, пробати, стасати и сл.). Највише је таквих глагола из
турског језика: аберити ‘јавити, јављати’, баталити ‘оставити, остављати’,
бегенити, бегенати ‘бегенисати’, бургијати ‘(про)бушити’, ђонити ‘наме
стити, намештати ђон’, зумбати, зумбити ‘(из)бушити зумбом’, калдрмати
‘поплочити, поплочавати каменом, калдрмисати’, кусурати се ‘изравна(ва)ти
се, обрач уна(ва) ти се’, нѝшанит и ‘узет и, узимат и на нишан’, паз арит и
‘(из)вршити пазар’, пиш манити се ‘покајати се’, трамп ити ‘(из)вршити
трампу’, фајдити ‘бити од користи’, шићарити ‘доћи, долазити до шићара’.
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Међутим, има их и из других језика: грчког (кризмати ‘обавити, обављати
обред помазања кризмом, миропомазати’, логарѝтмати ‘израч уна(ва)ти
логаритам’, малаксати ‘(из)губити снагу’, мађѝјати ‘опчинити, опчињава
ти мађијама’, патосат и ‘(на)правит и патос’), итал ијанског (марѐндат и
‘ужинати’, марѝнати ‘маринирати’, ризѝкати ‘ризиковати’, тарацати ‘по
плоча(ва)тикаменом’, шкартати ‘шкартирати’, штампати), немачког (бом
бардати ‘бомбардовати’, визѝтати ‘посетити, посећивати’, валити, фалити
‘недоста(ја)ти’), али и из енглеског (киксати ‘промаши(ва)ти, киксирати’,
лобати ‘лобирати’, стартати ‘започети, започињати, стартовати’, фулати/
фулати варв. ‘(по)грешити, промаши(ва)ти’) итд. Посведочени су и ретки
случајеви адаптације глагола страног порекла као двовидских са наставком
-авати: акламавати, илудавати се, конденсавати, -иљати само уз основу
– узвик грчког порекла (а)ратос: аратосиљати се, ратосиљати се, и са на
ставком -осати: дангосати, зумбосати, круносати (се), миросати, шѝкосати.
Иако су ови глаголи међу собом значењски веома разнородни, мог у се
издвојити групе глагола или значења који могу имати оба вида. Двовидност
показују глаголи са значењем:
– ‘узети, узимати неки оброк’: ручати, вечерати, доручковати, ужинати,
јести, пити, те глаголи страног порекла: марендати, ловрати, фрушту
ковати итд.
– ‘узети, узимати некога за сродника’: братити, братимити, кумити,
деверити итд.
– ‘ступати/ступити у брак’: везати се, венчати (се), женити, просити,
прстеновати итд.
– ‘провести, проводити неко време, празник’: годинати, зимовати, лето
вати, дановати; божићевати, ускрсовати итд.
– ‘добити, добијати неки део (када је реч о биљкама)’: главичити, листати,
родити и сл.
– ‘донети, доносити на свет младунче’: близнити, копилити итд.
– ‘ударати, ударити из неког оружја; бацати, бацити нешто на неки циљ,
усмерено на неку мету; погодити, погађати на тај начин’: бити (бијем),
гађати, пуцати, стрељати, тући итд.
– ‘дати, давати неки сигнал’: звонити, куцати, лупати итд.
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Наташа Вуловић

ШТА ТО ПАД А С НЕБА?
У роману Пролом Бранка Ћопића на једном месту јунак приповедач об
јашњава пут до слободе речима: „А мислиш ти, мој драги, да ће слобода
пасти онако, с неба?”. Фразеолошка јединица пасти (падати) с неба у опи
сним речницима српског језика забележена је у значењима: 1. наст(ај)ати ни
из чега, појавити се, појављивати се одједном, сасвим изненада, неочекивано,
ниоткуда; 2. добијати (нешто) олако, без муке, оствари(ва)ти без труда и
сл.; 3. немати појма о ситуацији, не схватати, не схватити оно што се
догађа. Речник САНУ бележи и одрични облик: не падати, не пасти (не
коме) с неба у значењу: оствари(ва)ти уз много труда, муке, рада и сл.
Познато је да фразеолошке јединице могу настати из више извора. Неке
од њих потич у из књижевних дела, а поједине имају библијско порек ло
(потичу из Библије, Светог писма). Глаголско-именичка конструкција па
сти (падати) с неба настала је од шире структурне поредбене конструкци
је (глагол + поредбена конструкција) библијског порек ла: пасти (падати)
као мана с неба.
Пасти (падати) као мана са неба јесте интернационална фразеолошка
јединица и бележе је многи језици народа јудеохришћанске цивилизације.
Значење у српском језику бележи и Речник САНУ: „лако, без муке и труда
припасти некоме”. Она је мотивисана старозаветним описом догађаја када
су Јевреји након изласка из Египта и лутања Синајском пустињом спасени
од глади: „А кад се диже роса, а то по пустињи нешто ситно округло, ситно
као слана по земљи. И кад вид јеше синови Израиљеви, говораху један дру
гому шта је ово? Јер не знадијаху шта бјеше. А Мојсије им рече: то је хљеб
што вам даде Господ да једете ... И дом Израиљев прозва тај хљеб мана; а
бијаше као сјеме коријандрово, бијела, и на језику као медени колачи” (Стари
завет).
Двокомпонентни поредбени део ове фразеолошке јединице састоји се од
именице мана и предлошко-падежне конструкције у генитиву. Мана је су
бјекат поређења у фразеолошкој структ ури, а с неба је одредба за место.
Према етимолошким речницима, мана је интернационална библијска лек
сема, која је као позајмљеница, превођењем са грчког или латинског (manna),
ушла у наш језик, а води порекло од хебрејске упитне конструкције man hu?
(шта је то?). То је такође и назив за јестиву биљку азијских степа – lecanora
esculenta. У Речнику САНУ под одредницом мана бележи се као основно
значење: „реч којом су, према библијској легенди, Израиљци назвали храну
у виду белог зрневља, коју им је у Синајској пустињи приликом сеобе из
9

Египта у обећану земљу Бог давао с неба; сама та храна”. Метонимијском
трансформацијом мана је од упитног облика постала назив за ту храну која
је падала, долазила с неба, а потом и сама храна. Вероватно с тим има везе
и једно од секундарних значења под овом одредницом у Речнику САНУ –
„фиг. јело или пиће”. Нефразеолошка глаголско-именичка конструкција
којом је именован тај догађај мотивисала је процес семантичке трансфор
мације значења и стварање поредбеног фразеологизма. Фразеологизацијом
ове језичке јединице издвојиле су се семантичке компоненте фразеолошког
значења: „доћи до нечега без труда”, „добити нешто на поклон”, али присут
на је и имплицитна компонента „узалудно чекање”. Централна фразеолошка
компонента јесте лексема мана у значењу „нешто што се добија без труда,
улагања, само по себи, изненада и неочекивано” и она је носилац фразео
лошког значења. Глагол падати (пасти) налази се у основном значењу „сва
лити се на земљу сопственом тежином, бити повучен с висине, тј. изненада,
нагло се појавити негде, доћи, стићи”. Релевантна компонента значења је „с
висине”, којом се имплицира представа о небу, као божијем простору и зе
мљи, као људском простору, као и компонента „изненада”. Занимљиво је
секундарно значење глагола пасти „појавити се случајно или као последи
ца нечега, десити се, догодити се”, у односу на нову појаву, догађај у којем
ће нешто доћ и само од себе, десити се изненада. У енглеском језику овај
интернационални фразеологизам јавља се у истом облику и значењу: (fall)
like manna from heaven, као и у немачком језику: fällt Manna vom Himmel.
Током фразеолошког процеса кондензације изостављена је именичка ком
понента (мана), самим тим и поредбени везник, тако да је настала нова
фразеолошка јединица која није поредбена (пасти (падати) с неба).
Српски језик бележи и фразеолошку метафору мана с неба у значењу:
„каже се за оно што неочекивано и на необичан начин стиже у прави час”. У
фразеолошком значењу могу се издвојити семантичке компоненте: „неоче
киваност”, „добијање”, „изненадност”, уз могућу активацију ироничне ком
поненте „немогућност, неверовање”. Основно значење лексеме мана односи
се на главну храну Израиљцима чет рдесет година, колико је трајало путо
вање кроз пустињу до обећане земље. У науци се бележи да је справљана
(мана) млевењем у ступама, а потом кувана, како би се од добијене масе ме
силе погаче, док су научници падање мане установили као природну појаву
у пределу Синаја, као феномен везан за биљку звану тамариск(а) (Tamarix
mannifera). Ради се о слатк им изл ученим капљицама које настају убодом
инсеката о њено стабло, за које је фармаколошки потврђено да садржи разли
чите облике шећера и декстрин. Због њених јаких исцелитељских својстава,
још су је стари Египћани, Сумерци и Месопотамци користили у магијске
и медицинске сврхе.
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Као секундарно фигуративно значење лексеме мана у Речнику САНУ
наводи се „благодет, срећа, ужитак”, илустровано и примером из дела Љу
бомира Богићевића („Добра књига је мана небесна која храни и заг рева
душу”). Ово значење може се довести у везу са религијским значењем, ко
је бележе религијски речници: „у преносном смислу означава наг раду која
човека очекује у будућем животу као ‘небеска храна’, односно духовна на
града за врлине које су га красиле за време његовог праведничког живота
на земљи”, с тим што се у наведеном примеру мисли на духовну храну, ду
ховно задовољство. Међутим, у примерима: „Дакле, шјор-Антуне, ти поста
де богат човјек!? А? Јеси ли се икад надао тој мани с неба” (С. Матавуљ) и
„Пао си ми као мана с неба! Ни сам не знаш како би ми велику услугу могао
учинити” (С. Мусулин) очигледно се не чува веза с духовним задовољством,
већ је дошло до уопштавања значења.
Још једна фразеолошка јединица има везе с фразеолошком метафором
мана с неба, а то је чекати ману с неба, односно чекати да (нешто) падне
с неба, у значењу „очекивати неку добит без труда, настојања”. Чекати је
стативни глагол и овде је у свом основном значењу које указује на неактив
ност учесника у неком догађају и имплицира настанак значењске компо
ненте „узалуд”. У руском језику постоји идентичан фразеологизам: ждаֳь
манны небесной.
Могу се навести још неки примери који су у вези са поредбеном фразео
лошком јединицом падати као мана с неба, попут печене шеве (голубови,
препелице) падају с неба у значењу „велико је благостање, изобиље” или
тамо печене шеве падају с неба (лете) у значењу „тамо не мора много да се
ради”. Библијски текст описује догађај у Старом завету када је Бог послао
јата препелица јеврејском народу у пустињи („И увече долетјеше препелице
и прекрилише око, а ујутру паде роса око окола”), који је иницирао настанак
фразеолошких јединица овог типа и њихових варијаната. Ђ. Даничић је
преводећи Стари завет упот ребио лексему препелица, како је и у грчком,
латинском и немачком преводу (Wachteln), али је много фреквентнији облик
фразеологизма који се одомаћио са шевом или голубом као компонентом,
што показује како интернационални карактер ове фразеолошке јединице у
српском, тако и резултат међујезичких фразеолошких утицаја.
У енглеском језику овај облик фразеологизма је са компонентом голуб
и у облику: Roast pigeons don’t fly into one’s mouth, док у бугарском језику
постоји изрека: сякаֵ од небеֳо ֲадаֳ ֲечени кокоֵки. Атрибут печени
није део фразеолошке базе, која је потек ла из библијског текста, већ је нај
вероватније уметнут приликом настајања фразеологизма и има функцију
појачавања, интензификације значењских компонената „неактивност”, „го
товански, паразитски”, „добијање на готово”, често с ироничном компонен
том „лењост, нерад”. Такође, у Речник у САН У под одредницом голуб, у
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речничком чланку под квалификатором изр., забележен је облик који струк
турно и значењски одговара енглеском облику: печени голубови у уста не
лете, као и форма: печени голубови из неба не падају, у истом значењу „без
рада нема успеха, нема наг раде”.
Фразеолошка јединица из Ћопићевог примера с почетка овог чланка
(пасти, падати с неба) у упот реби је у више функционалних стилова, како
у књижевном и публицистичком, тако и у разговорном стилу.

Марта Бјелетић

СРДОБОЉА
Сакупљајући материјал за овај прилог, дошли смо на идеју да проверимо
колико је реч срдобоља позната савременим говорницима српског језика.
Спровели смо анкету на случајном узорку од десетак испитаника, узраста
од 23 до 80 година, махом високообразованих, од којих је само један, и то
онај најстарији, знао шта је то срдобоља. Остале одговоре сврстали смо у
неколико група: а) „Не знам, звучи ми као болест, али никад чула.ˮ (24),
„Бол у грлу.ˮ (24), „Астма.ˮ (65), „Нека алергија.ˮ (65); б) „Кад се неко срди,
као љути, намћор је.ˮ (24), „Срдити се вероватно значи као љутити се, на то
ме подсећа, или можда бити уображен па као пун себе.ˮ (24), „Срџба.ˮ (61),
„Срдо‑ као срџба (љутња), а ‑боља као бол односно нешто лоше што је по
следица срџбе, као несрећно човеково стање које једино може произићи из
таквог, пре свега душевног и психичког стања.ˮ (28); в) „Не знам, али рецимо
да је то кад увредиш некога.ˮ (23), „Кад повредиш некога.ˮ (29); г) „Осећај
доброте, милости.ˮ (26). Наведени одговори показују да испитаници реч
срдобоља осећају као сложеницу чији их први део најчешће асоцира на срди
ти се, срџба, а други на бол, болест. Али ни остале асоцијације нису лишене
језичке утемељености, о чему ће бити речи доцније.
А шта нам о овој именици кажу речници? Вук у одредници срдòбоља f.
‘die rothe Ruhr, dysenteria’ само упућује на њене домаће и позајмљене сино
ниме: слȁбa и счанa, и турцизам сарàџа. Детаљније објашњење налазимо
у Матичином речнику књижевног језика: ‘тешка заразна болест у цревима,
изазвана различитим узрочницима, која се испољава у крвавом проливу,
дизентерија’, поткрепљено примером из дела Јанка Веселиновића: „Страшна
болест срдобоља косила је као оштра коса остарину и омладинуˮ (РМС). Ма
тичин једнотомник је концизан: срдòбоља ‘дизентерија’ (РСЈ). Из Речника
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ЈАЗУ, поред дефиниције значења: ‘болест црева, која се лат. зове dysenteria;
уп. грижа, срчана, срчаница’, сазнајемо и то да је реч стара, да је Даничић
помиње у свом Рјечнику из књижевних старина српских као срьдоболæ ‘morbus’
(при чему је пример узет из једне Шафарикове студије посвећене историји
српског језика, уз напомену да се та реч налази код Доментијана, а да у Ши
шатовачком апостолу значи ‘рођаци’), да је у основном значењу потврђена тек
од XVII века, а упућује се и на рус. сердоболие ‘сажаљење, саучешће’ (RJA).
Позабавићемо се, за почетак, основним значењем разматране речи. У твор
беном погледу именица срдòбоља савршено се уклапа у називе болести као
што су: бледòбоља, вратòбоља, главòбоља, грлòбоља, грудòбоља, гушòбоља,
зубòбоља, кожòбоља, костòбоља, крстòбоља, кукòбоља, ногòбоља, ноктòбо
ља, окòбоља, прсòбоља, рукòбоља, сисòбоља, срцòбоља, увòбоља / ухòбоља,
умòбоља, устòбоља (ОРСЈ). Али док је из наведених назива на први поглед
јасно о каквој се бољци ради, назив срдобоља је за савременог говорника
семантички непрозиран.
Учесници анкете који су реч повезали са срдити се, срџба (а томе треба
додати и срдња, срдит, срдитост, усрдан, свесрдан) вероватно нису били
свесни чињенице да су побројани облици истог порекла као и именица срце
(али и придеви срдачан и срчан), те да се сви заједно своде на прасловенску
основу *sьrd‑, која представља нижи превојни степен од основе *serd‑ (> srěd‑),
од које су пак образоване именице среда, средина, средиште, придеви сред
њи, посредан, прилози сред, посред, насред. Етимологија нам, дак ле, казује
да је основно значење именице срце (< псл. *sьrdьce) било: ‘средишњи, цен
трални телесни орган’ (Skok 3: 316–317 s. v. sȑce).
У језичкој свести, међутим, изгубила се непосредна веза ове именице са
кореном срд‑ након испадања слабог полугласа иза д, до којег је регуларно
дошло у свим падежима осим генитива множине, који правилно гласи срда
ца (као сунце, сунаца). Код именице срце дошло је и до упрошћења дц > ц,
па и у генитиву данас преовлађује аналошки облик сцa. У језичкој свести
се ни придев срдачан ‘искрен, отворен’ не везује непосредно за срце, за
разлику од срчан ‘храбар, одважан’, иако оба потичу од истог прасловенског
праоблика (*sьrdьčьnъ), али су имали различит фонетски развој и развили
различита значења.
Па ипак, пита се наш савремени говорник, какве везе има срце са болешћу
црева? Одговор на то питање пружају они речници који, поред савремeних
и књижевних значења, наводе и она застарела и дијалекатска. Тако сазнајемо
да именица срце, осим ‘централног мишићастог органа који регулише крво
ток у телу човека и који се налази на левој страни грудне дупље’ (РМС), може
означавати и друге органе човечијег тела, нарочито оне који су смештени
у трбушној шупљини, дакле у средишту тела: а) горње ушће у желудац, где
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улази једњак; б) жел удац – одатле изрази: ташта срца ‘празног срца (тј.
желуца)’, нaште срце (срца) ‘на гладан (тј. празан) желудац, пре јела’, жaли
oд срца ‘тужи се на болове у стомаку’; в) дроб, трбух, утробу, материцу –
одатле изрази: пасти од срца ‘породити се’, слаб на срцу ‘кога тера напоље’
(RJA). Додатне потврде пружа Хиландарски медицински кодекс из XV–XVI
века, где је именица срдце ‘срце, cor’ служила и за означавање желуца (Кат ић
1987: 124), као и Крушедолска Библија из XVI века, у којој именица срьдце на
једном месту носи значење ‘трбушна дупља, утроба, стомак, трбух’ (Сав ић
2010: 97).
Слична је сит уација и у другим словенским језицима, а овде ћемо као
илустрацију навести само бугарске примере: сърцѐ ‘утроба, материца (код
жена)’, ‘стомак, желудац (код животиња)’, срце нар. ‘желудац, стомак’, из
веденице: срчка ‘дијареја, дизентерија’, сърцебòл ‘болови у жел уц у или
стомаку’ (БЕР 7: 681).
Да је изнето тумачење именице срдобоља тачно потврђује нам и њен
синоним, забележен у Ходошком зборник у из XV века, болѣзнь срьдчьна
‘срдобоља, dysenteria, пролив (diarrhoea); може да се односи и на неко инфек
тивно обољење дигестивног апарата (салмонелоза, дизентерија, акутна бак
теријска тровања, вирусни ентеритис итд.)’ (Кат ић 1987: 30), чији траг нала
зимо у поимениченом придеву женског рода счанa f. ‘срдобоља’ који наводи
Вук, одатле срчàница ‘исто’, срчàнūк m. ‘трава од срдобоље’ (Skok l. c.), уп.
и буг. сърдѐчница ‘дијареја’ (БЕР 7: 675).
На основу свега реченог можемо закључити да је реч срдобоља у значењу
‘дијареја’ народна, образована на домаћем терену, из домаћих творбених сред
става. То нам доказују и њене потврде из народних песама које је Вук записао.
У другој књизи среће се у две песме. Једна је косовска, где Иван Косанчић,
пошто је уходио Турке, извештава Милоша Обилића о њиховој стварној сна
зи, а овај га наговара да кнезу Лазару не каже истину, већ да слаже да, до
душе, „има доста војске у Туракаˮ, али „није војска од мејданаˮ, и завршава:
„А и што је војске у Турака, // Војска им се јесте побољела // Од болести тешке
срдобоље, // А добри се коњи побољели // Од болести коњске сакагије.ˮ
За нашу причу још је занимљивија песма „Марко Краљевић и Алил-агаˮ,
где на почетку Марко каже своме побратиму бегу Костадину да ће се, док
пролази кроз Цариград, претварати да је болестан да га Турци не би узнеми
равали: „Сад ја идем преко Цариграда, // Тева м’ која сукобити беда, // Те ме
тева на мејдан зазвати; // Ја ћу с’ тешко болан учинити // Од зла бола – тешке
срдобоље. // Пак се Марко болан учинио // Без болести, од мудрости тешке,
// По добру се Шарцу положио, // На седло се срцем наслонио, // Тако иде пре
ко Цариг рада.ˮ Јасно је да се Марко погнуо и наслонио на седло трбухом,
што је још један доказ о некадашњој широј семантици именице срце.
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Коначно долазимо до другог значења речи срдобоља. Један од испита
ника наше анкете дефинисао ју је као ‘осећај доброте, милости’. Слично
значење има и старосрпска именица срьдобольство ‘miseratio’, тј. ‘жаљење,
сажаљавање’, забележена код Доментијана и у Александриди, као и придев
срдòбонū, ‑нa, ‑нō који Вук објашњава следећим примером: „нпр. штета, тј.
тако велика да срце боли за њомˮ, уп. буг. дијал. сърдобòл ‘када некога боли
срце за нешто’ (БЕР 7: 676). Одговарајућа семантика присутна је и у неким
другим словенским језицима, уп. нпр. рус. књиж. заст. сердоболие, сердо
больносֳь ‘саосећање, сажаљење’, рус., укр. сердобóльный ‘саосећајан’, буг.
заст. и дијал. сърдобòл ‘саосећање, милосрђе’, сърдобòлен ‘саосећајан’. Према
неким тумачењима, ове речи се смат рају сложеницама – самостално обра
зованим у појединачним језицима – од *sьrd-ьce и *bolěti ‘болети, боловати’
(ESJS 14: 870). Међутим, бугарске потврде су највероватније русизми (БЕР
l. c.), а и за стсрп. срьдобольство, као и Вуков придев срдòбонū, претпоставља
се да су позајмљени из црквенословенског.
Разматрање порекла старосрпске речи срьдоболæ у значењу ‘рођак, рођаци’
(в. горе RJA), коју поједини аутори доводе у везу са претходним изразима,
претпостављајући да јој је изворно значење било: *‘онај који изазива саосе
ћање’ (ESJS l. c.) – остаје за неку другу прилику.
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Недељко Р. Богданoвић

ОЈКОНИМИ И СТАНД АРДИЗАЦИЈА
За Речник ојконима
У овом раду нећемо се бавити нормативистиком, већ ћемо само указати
на велики раскорак између норме и стварне (локалне, дијалeкатске) употребе.
Називи насељених места врло су експлоатисан фонд језичких података
и у редовном, свакодневном, општењу међу људима, али и у службеној ко
муникацији (администрација, просвета). У савременим условима живота,
велико је њихово присуство у медијима, а незаобилазни су и у текстовима
више наука (геог рафија, етнологија, дијалектологија).
Настајали спонтано, у окриљу и у систему конкретнога говора, они носе
гласовни инвентар, граматичк и облик и нагласне карактеристике говора
житеља који у дотичном насељу живе, те у највећем броју прате развој ди
јалекатских карактеристика свога окружења. Кажемо у највећем броју, јер
ту могу бити и нека ограничења – да се дијалекатске карактеристике мењају
брже но што се мења једном стечени облик имена који, по природи ствари,
тежи неизменљивости, односно постојаности.
Како мотивација за настанак неког ојконима може бити истоветна или
слична на широком простору, где владају различите дијалекатске прилике,
природно је да од истог апелатива, или од исте творбене основе настају ојко
ними различитих, мада блиских, облика.
Промене настају и на дијахроној оси, па се насупрот променама у декли
национом систему појављује (за)остајање ојконима у облику који је створен
у неком ранијем стадијуму развоја граматичког система.
Да би се осиг урала идентификација реа литета по имен у, као државни
посао повремено се праве и објављују спискови насељених места администра
тивних јединица, нарочито у вези са територијалном организацијом државе
и из статистичких разлога (ради пописа). Све се то уређује и актима високог
значаја, а под руком нам је један такав Азбучни списак насеља у Републици
Србији, објављен 2011. године поводом ,,пописа становништва, домаћинстава
и станова 2011. године”. Рађен је у Републичком заводу за статистику, који је
и издавач. Таквих пописа било је и раније. Један од њих гласи Именик места
у Југославији (Београд 1973), згодан за упоређивање са другим пописима. Са
протоком времена њихов значај неоспорно расте, па су неки (нарочито они из
XIX века) данас културни раритети и драгоцени извори језичких података.1
1 Не мог у се ослободити пот ребе да нагласим како сам био узбуђен кад сам прочитао да
се моје родно село Буч ум (општина Сврљиг) цитира пема Речнику свију вароши, варошица,
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Живот ојконима дуж и је од живота урбалије која је њиме именована:
имена села и градова користе се и кад тих насеља више нема, у нау ци, у
историји, предању. За све то време, напоредо са стандардизацијом језика
уопш те, постоји и пот реба стандардизације ојконима. То је на подручју
српског језика одувек био мучан посао који је током историје отежаван и
бројним нејезичким разлозима.
О томе има појединачних радова, доста из времена када се кодификаци
ја тицала српскохрватског језика. Постоје и начелни ставови, и практичне
препоруке, али по правилу никад не могу бити обу хваћени сви случајеви,
па ни сви типови случајева, јер ни критеријуми за неке општије ставове не
могу бити јединствени.
Разлози су познати: стандардни језик треба да буде јединствен, са што
мање дублета, а народни језик, као родно место ојконима има више дијале
ката, дијалекатских (што ће рећ и граматичк их, творбених и нагласних)
типова и историју ,,која још траје”.
У настојању да се обезбеди јединство облика обично се тежи помирењу
два гледишта. Једно је: имена места изговарати, дек линирати и писати она
ко како је у народу, а друго: задржати уобичајен начин упот ребе у говору
и писању, или како је већ негде нормализовано, без обзира на то како се што
у народу чини.
Ради се о ојконимима грађеним истим моделима на различитом дијале
катском терену, у различитим временима, при различитим државним (не
увек домаћим) управама, с неуједначеном бригом за стандард и с недефи
нисаним гледањем на стање пре стандардизације, и подручје шире од стан
дарднојезичке упот ребе.
Општа слика показује алтернативност с више разлога од којих су неки
напред побројани.
1. Уважавају се дијалекатске особености јата код ојконима изведених од
орах-: Ораовац, Ораховац, Орашац, Орашје – укупно 17 ојконима, али по
стоје и они изведени од основе оре- (< *оre-), типа: Ореовац, Орешац, Оре
шковица – укупно 7 места, сва у источној Србији. Тамо где су облици са -а-,
апелатив је у народном говору: ора, орај, ораји или ораси, а тамо где је -оре:
оре(ј), ореси. Изван ојконимије, разуме се, облици: ореј и ораја остају дија
лекатски, а егзистирају књижевни: орах, ораха.
2. Не уважавају се разлике на бази постојања оних гласова којих у стан
дардном језику нема. Мислимо на полугласник и вокално л. Ојконим Крупац
села и заселака Косте Јовановића из 1862. године, или кад сам читајућ и имена места свога
родног краја у Вуковој Даници за 1828. (Сабрана дела Вука Караџића књ. 8, стр. 357) уместо
Гојмановци прочитао Гојшановци, све размиш љајућ и да је онај ко је имена места послао
Вук у (јер Вук није походио ове крајеве), пиш ућ и гуш чијим пером, на колен у, по рапавој
артији, неп рецизно написао знак који је Вук читао (и штампао) као ш, а требало је м.

17

код Беле Паланке и Пирота у народу је само: Крупьц. Између Књажевца и
Зајечара је у народ у Боровьц или још народскије Бьрьвьц, а у службеној
упот реби: Боровац. Пол угласник и а су мог ућа историјска алтернатива,
зато је и облик с полугласником за службену упот ребу подешен према об
лицима на -а-. Двојство се одржава на терену призренско-тимочких говора,
али само у говору, док у писању они који се писмено изјашњавају пишу а
(Крупац), а у текстовима литерарне природе прибегава се писању са апо
строфом уместо пол угласника (Круп’ц), или се, углавном у записима са
терена, у лексиког рафским и дијалектолошким текстовима, пише и полу
гласник (Крупьц).
Ојконим Жлне, село код Књажевца, има вокално л, маркантну особину
једног дела тимочко-лужничких говора. Брус и Кнић имају Жуње, са обли
цима ж. рода у множини: испод Жуња, у Жуњама итд. Облик са вокалним
л се, дак ле, у једном случају уважава, што одговара ситуацији на терену.
3. Велике разлике настају на плану где се укрштају творбени моменти
са дек линационим.
Стара множина на -ане сачувана је у лику већег броја ојконима који се
више не осећају множином, али постоје и случајеви који и данас траже свест
о етимологији, што није увек лако ни стручњаку, а камоли обичном човеку,
кориснику стандардног језика. У најновијем правопису даје се напомена да
Беране имају женски род, множински облик и промену типа: у Беранама,
из Берана; а Гњилане, средњи род, једнину, и промену из Гњилана, у Гњи
лану. Обичном човеку тешко је да тражи паралеле и да се према њима упра
вља, иако би спискови ојконима једне или друге форме били бројни, с тим
што бројност овде знач и и мог ућност да су ти ојкон им и са разл ич ит их
страна, из различитих дијалекатских подручја, где су и навике такође раз
личите, па то подрива сигурност да ће човек погодити облик за који мисли
да одговара стандард у. Могло би се рећ и да ће погодити да су исп равни
облици: у Предејану, у Трњану, Гложану, али да ли ће бити у Раштану, или
Раштанима, ту већ неће бити сигуран.
У пракси се јавља занимљива ситуација да говорници са подручја ново
штокавских говора, или они службеници (судије, новинари, професори)
који располажу књижевним изразом упот ребљавају облике множине, која
на дијалекатском терену са једнопадежном системом звучи неприродно, јер
су говорници тамо, кад им уст реба службена форма, прихватили сингула
ризацију и за њих је уобичајена промена типа: Лебане, у Лебану.
4. Постоје ојконими настали употребом суфикса: -це / -ци / -ац, и сви они
егзистирају и у народном говору и у службеној упот реби. Тип Лалинце на
лазимо најфреквентније у долини Јужне Мораве (али и на другим странама).
Међутим, ни у народном говору то се више не осећа множином. Лалинац је
за ове крајеве новија форма, другачијег образовања и то је једнина мушко
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га рода. Неједнак је третман ових облика а они се сви налазе у народу, на
терену. Живе ојконими: Прекодолце (Владичин Хан), Радевце (Алексинац),
Рајчевце (Трговиште), Свирце (Лесковац, Медвеђа, Косовска Каменица),
Стајковце (Власотинце, али и Зрењанин), има их на десетине, понајвише
на терену источносрбијанских, или јужносрбијанских говора, множинског
су порек ла, али то множинско порек ло у прописивању службене ојконими
је неће бити одлучујуће. Не, дак ле, у Стајковцима, но у Стајковцу, Стан
ковцу, Стрезовцу2 итд.
Источно од јужноморавског терена такви облици гласе: Раденковци, Да
видовци, Жуковци, Камбелевци...; такође их има неколико десетака, али се
према њима поступило по административном резон у, па су данас сва та
села на -ац: Ђуринац, Нишевац, Пирковац, Берчиновац итд. Разуме се, она
су у народ у на -ци: Нишевци, Булиновци, Радичевци. Није јасно зашто су
остали облици (и постали службени): Балинце (код Вучитрна), Штрпце (под
Шаром), а нису Балинци и Штрпци код Књажевца, већ су постали Балинац
и Штрбац, као и десетине других ојконима са овог терена. Може се поми
слити да су томе криве прилике да ових ојконима није било у култ урној,
писаној комуникацији, пре ослобођења од Турака,3 које је касније дошло,
па кад су почели пописи које је изводила Кнежевина Србија (најпознатији
је из 1863), онда су писари облике који су одвећ локални, и стари, заменили
онима на -ац. На подручју Сврљига и Књажевца, све до једнога! Сада су и
ту двоструке употребе – народске, и једине, и административне, прописане
и обавезне у службеној ком уникацији. Облици на -ци остају за локалн у
упот ребу.
У списку насеља постоје и она на -ци, која нису преведена на -ац као она
југоисточносрбијанска (прим. Лалинци код Љига).
Да би се испунило начело – да ,,треба водити рачуна како је у народу”,
локални источносрбијански говори не мог у много помоћи, јер немају де
клинације па им је свеједно (Гревце, па онда из Гревце, на Гревце, у Гревце,
сас Гревце...; Тијовци, из Тијовци, у Тијовци и сл.). Мог у помоћи атрибути
(његово Лалинце, његово Дудулајце), или конгруенција субјекта и предиката
(Штираци су напуштили славу!), али ни то није помогло оним облицима
на -ци (наши Штитарци), јер су без обзира на то отишли у ојкониме на -ац,
како рекосмо, само службено. Силом административних прилика и по снази
2 Како смо чули на терену, на ономастичким истраживањима предела Косовске Каменице.

Тамо док ле допиру тефтери из XV века, та се места, и поред особености турске графи
је, односно недовољне диференцираности завршне секвенце, налазе са завршетком -це, или
-че: Балилофче итд. Види и: Н. Богдановић, Називи сврљишких села у 15. (и 16) веку и њихов
данашњи облик (рад рађен према књизи: Душанка Боянич-Лукач, Видин и Видинскияֳ
санджак ֲрез 15–16 век, София 1975), Зборник реферата са XV ономастичке конференције,
Сарајево 1985.
3
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службености, с новим генерацијама вероватно ће преименовани ојконими
на -ци остати као Валевац, Драјинац, Мариновац итд.
5. Ојконими на -аре (поред њих, а истога типа, имамо и ојкониме на -ø,
-ари) такође су множ ински облици, у великом броју изведени од речи за
ознаку носилаца занимања (рудар, рибар, раније ђерекар, мађер и сл.). Данас
таквих места има врло много, и на више страна: Златар (Призрен), Рибаре
имају општине Дечани, Крушевац, Јагодина, Сврљиг – опет, дакле, југоисточ
ни делови српског језика, док ће Рибари имати Брус, а Рибариће Тутин (за
које нас не би изненадило да се упот ребљавају и као – Били смо у Рибари
ћима и: Били смо у Рибарићу)4. Ђерекаре имају Брус и Тутин, а Трговиште
има: Ђерекарце. Мађере имају Прокупље и Ражањ, али није немогуће да се
томе придода и облик Мађаре из околине Ораховца и Косовске Митровице.
Као да су њихови оснивачи, носиоци престижних занимања, пратили живот
властеле и црк ве, обележавају територију средњовековне Србије, поп ут
облика Седларе, који живи у општинама Косовска Каменица и Липљан, док
се у Ваљеву појављују Седлари.
Укратко, овакви облици су према другим облицима на -е, који нису означа
вали множину, прихватили деклинацију именица средњега рода, али ако се
налазе на новоштокавском терену, имаће и њихову деклинацију, па ће бити у
јавној употреби и: у Kрчмару (кад је реч о месту у куршумлијској општини),
али и: у Крчмарима, кад се ради о селу из лепеничког краја.5 Иначе, у попису
места којим се служимо то се место бележи као: Велико Крчмаре и Мало Крч
маре, општина Рача, што имплицира једнину средњега рода, а недоумицу пи
смени људи решавају употребом формулације ,,(Др Миленко Хаџић рођен је)
у селу Мало Крчмаре”; ,,(Војислав Ђурић рођен је) у Малим Крчмарима”.6
6. Ојконими имају завичајно, тј. локално (тј. дијалектално) исходиште,
и тај се моменат дуго одржава у граматичкој процедури локалне комуника
ције. Рецимо, и Речка и Гроцка припадају истом творбеном типу, па ипак је
после једног раздобља у Речкој / у Речки преовладало друго, док је у Гроцкој
остало до данашњег дана. Слично је у Гацком(е) и у Гацку, дак ле развој у
правцу краћег облика.
4 Од колег е Гол уба Јашовића добил и смо обавеш тење да је у локал у позната само кон
струкција са средњим родом (из Рибарића, у Рибариће), на чем у му и овде зах ваљујемо.
5 По усменом обавеш тењу проф. Слободана Ремет ића, чак је и Војислав Ђурић, вел ик и
зналац српског језика и народне књижевности, био срећан кад му је у одмак лим годинама
живота објашњено зашто је облик његовог родног села Крчмаре стара множ ина, а како да
то буде јасно обичном (једва писменом) службеник у савремене ком уникације (новинару,
политичару, менаџеру)?
6 Зан им љиво је да се у Вуковој Даници за 1827. год ин у та мес та ,,у наији краг ујевачкој”
јав љају као Крчмари горњ. и Крчамари доњ. – што навод и на разм иш љање који је овде
(Крчмари / Крчмаре) облик коме претходио; Вук. Стеф. Караџић: Даница 1826, 1827, 1828,
1829, 1834; Сабрана дела Вука Караџића, књига осма, Просвета, Беог рад 1969, 149.

20

Све као да се приближавамо уверењу да постајући ојконим стиче нови
статус, па тако треба приступити и његовом нормирању (без обзира на то
да ли су облици на -ане, -аре, -це стара множина), али дијалекатско шаре
нило и својом архаи чнош ћу, и својом иноват ивнош ћу не под ржава увек
предложену норму и отежава њену примену.
7. Свакако обавезни, корисни и поучни део Азбучног списка насеља који
нам је у пажњи јесте део насловљен као ,,Промене у саставу и називима на
сеља за период 1948–2011.” (стр. 103–127). Много је овде насеља која су про
менила статус, која су се спојила или раздвојила од матичног насеља и сл.,
али нама је пажњу привук ла промена имена. Навешћемо само оне које се
тичу наше теме (први део пара је садашњи назив дотичног места):
Алексинац / Алексинце (Власотинце), Бабић / Бабиће (Пећ), Балабан /
Балабане (Приштина); Балајнац / Балајинац (Мерошина), Баљев Дол / Бољев
Дол (Димитровград), Бјелохова / Бјелахова (Пријепоље), Брвеник / Бревеник
(Подујево), Буча / Буче итд. Оваквих исправки, окарактерисаних као ,,раније
име за...” има више од стотине, а ту долазе и друге промене. За нас је зани
мљиво што је баш код оваквих случајева (-ине- /инце; -ан / -ане; -аре / -ари;
-ац / -це итд.) долазило до замене, односно до исправљања ,,неадекватних”
назива. Да ли је ту у питању превирање у говору и стварној упот реби, или
је на сцену ступио административни резон – није нам познато.
8. Уз све речено постоји и акценатска страна са свим мог ућностима за
велико шаренило облика ојконима, коју овде нисмо ни дотак ли.
Спомињући оно што је и досад било јасно, и остављајући нерешеним оно
што је и досад било мутно и збуњујуће, стигли смо до следећег предлога:
Залажемо се за Стандардни речник ојконима Србије.
Мислимо да се може поћи од списка у Закону о територијалној органи
зацији Србије, и урадит и речник у номинат ивном поретк у ојконима, са
подацима о роду и броју, и са назнаком падежног обрасца (генитив и датив).
Образложење
Назива насељених места има на целој територији простирања српског
језика, а негде и више од једног за исту урбану или руралну средину орга
низовану као насеље – од неколико кућа (домова, домаћинстава) до највећих
градова и главнога града. И једино су та имена у садржају неких законских
аката, као што је Закон о територијалној организацији Реп ублике Србије
(да не спомињемо друге прописе пре њега). Уласком у закон, неким својим
обликом, ојконим (име места) је стекао службеност, а његови корисници
обавезу да се у службеној комуникацији користе управо тим обликом.
Којим је путевима законодавац дошао до тих ликова (а то је у поменутом
законском пропису облик номинатива), правописно представљених (у погледу
великог слова, и фонетског инвентара), посебно је питање. Није нам познато
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истраживање целокупног корпуса, иако појединачних разматрања, и предло
га решења, има,7 а навођење исцрпне литературе о овоме, у једном оваквом
спису скромних амбиција, мислимо да није потребно, а није нам ни могуће.
Упркос сазнању да ,,не треба робовати” стандардизацијом утврђеним ли
терарним решењима, требало би да се у списима (који не морају имати слу
жбену упот ребу, већ и другу и другачију – нау чну, просветну, литерарну,
административну) употребљава управо та форма, прописана законом. Разу
ме се, кад није циљ да се употреби локални облик, независно од тога да ли је
истоветан службеном или није (дијалектолошке расправе, цитиране изјаве
на суду, путописна проза и сл.).
Службеност ојконима као да је битна црта овог слоја лексике. Свакако да
су први записи одговарали стварној упот реби, односно да су били у складу
са граматичком структ уром локалног идиома. Међутим, од тога времена
до данашњих дана у неким случајевима су векови прохујали, па поврх из
ворног лика већ леже тешке наслаге историјских, друштвених, политичких,
културних и језичких промена. ,,Дужност” првобитног имена била је да се
очува и сачува оно што је њиме именовано. Али на томе путу постоје раз
личите промене и замене, које су углавном добро уочене и регистроване,
иако не знамо да ли су игде у потпуном поретку проу чене (и нормиране).
Од реченице ,,Тамо живе Лалини” (потомци неког Лале < Владимира, Вла
стимира, Латомира...), преко: То су Лалинци; То је село Лалинци, То *је Ла
линци, врло је кратак пут – некад краћи од 2-3 генерације, а прекретница је
у момент у када множинским обликом ознаке ,,они који су Лалини”, они
који припадају Лалинима, али нису баш (директно) његови, тј. исказом Они
су Лалинци, треба именовати једно (село) од више (кућа), дак ле када се мно
жински облик сингуларизацијом преводи у ојконим.8
Има и тога да је множински облик довољан, да се одржао и да лепо функ
ционише у граматичком устројству информације па би могао да се без тешко
ћа стандардизује, на пример: Наталинци (из Наталинаца, у Наталинцима),
иако ни овде не треба траж ит и пресликавање множ ине (синтагма: село
Наталинци, варош Наталинци, град Наталинци). Невоље, досад непрева
7 Објав љен је и један дип ломски рад о стању службене и нар одне мик ро топон им ије
(Слађана Степановић Николић, Службена и народна микротопонимија Сврљига, Сврљиг
2002), али тек да назначи проблематик у, која је и на први поглед јасна. На ред у су стандар
долози, а и за њихов рад, као и за свак и други, пот ребни су нек и претходни услови: кадар,
средства, време итд.
8 Нисмо сиг урни да су сви овак ви ојконими по порек лу од људских имена и надимака,
јер имамо суседна места где је једно село вероватно антропонимског порек ла (Балинци), али
у његовој околини Причевци / Причовци, а тамо је прич(ал) геог рафски појам ,,каменито зе
мљиште окренуто сунцу”, па је вероватно да се и насеобина по томе именовала. О овоме у:
Славољуб Гацовић, Етимологија несловенских основа у ојконимији Видинског санџака XV и
XVI века, Зајечар 1993, где на стр. 57 имамо: ,,Балинце село пусто 1455 [...] од вл. л. и. Bal(a)-”;
као и: Јакша Динић, Ономастика Заглавка, Ономотолошки прилози XVI, Беог рад 2004, 57.
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зиђене су у случајевима када је то облик старе множине, тј. онај и онакав
какав више не постоји сем у локал у, у народним говорима (дод уше, баш
тамо где име и функционише!). Примери су велика група ојконима насталих
од некадашњих апелатива типа: Рударе, Крчмаре, Рибаре (на другом тере
ну, истини за вољу, стигло се до синонима Рудари, Крчмари, Рибари...), по
порек лу облици множ ине, с којима иду и они на -ане: Гњилане, Трњане,
Лебане, Осојане, Макрешане. Дакле, Рибари, у Рибарима јер су рибари мно
жина, али Рибаре, у Рибару, иако је и ово множина само стара и напуштена,
па су ојконими прешли у творбени ланац на -е.
Овде наступа моменат (не)поштовања локалног лика, односно облика који
је постојећи у народу непосредног социјалног (етничког, културног) окруже
ња. Стандардизација је неопходна, употреба прописана, али они који пропи
сују (слушали или не слушали стандардологе) одлучиваће по своме резону.
Зато је можда за почетак најједноставније онај (стандардни) Речник ојконима
сачинити за Републику Србију и под старатељством Института за српски
језик САНУ.
Ако је ојконим из говора (дијалекта) који припада основици књижевног
језика, то би требало да буде лакше: Крчмаре → у Крчмарима. Али шта
чинити ако тако на стварном терену није, ако је множина на -е одавно на
пуштена, а и дек линација се променила, о чему сведочи управо облик ло
катива на -ма? Чини нам се да се Крчмаре више не осећа множином, па ни
друге падежне облике не треба силити да то буду. А тога има и изван овог
модела, попут преу ређења Тијеловца (који личи на јекавизам, а стварно је
изведен од тих-) у Теловац?
Норма је обавезујућа и то се, разу ме се, мора прих ватити, али се при
нормирању јављају бројни проблеми. Ако се за доказ узму имена места из
административних именика, катастра, локалне историје, етног рафије, ша
ренило се не смањује. Најчешће је таква употреба била ,,норма по мишљењу
аутора” (историје, географије, репортаже, записа...), понекад и далеко од ствар
не употребе у самом месту настанка и опстанка.9 Нишки крај има – Лалинце
(као и код свих других сличних имена: Винарце, Власотинце, у јужномо
равској долини), има: Лалинци (као и сва друга имена типа: Тијовци, Нишев
ци, Галибабинци, итд.), а административно, не знамо од кога пописа, али
Зам ислимо детенце у првом дан у првог разреда школе у план ин и, која није имала
предш колско одељење, које пође из куће у родном сел у Длбоћи Дол, да већ преко прага
учионице буде опомен уто да се његово село зове Дубоки До (ако пог реши...!). Осведочили
смо се да је наше убеђивање меш тана у власот иначком крају да су им називи села типа:
Алексине, Пржојне, Стајковце итд. облици старе множ ине изгледало помало смешно. А
нама је с горк им укусом остајало питање: да ли корисник заиста мора знати језичк у исто
рију сваког имена пре него што упот реби ојконим. За своје место то би било и питање части,
али би било илузорно то очекивати за ону хиљадицу других имена с којима се и учени тешко
сналазе.
9
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свакако не пре уласка у састав Кнежевине Србије10), та места имају службе
ни лик: Лалинац. Двојство је живо и дан-данас. На другом крају, тамо где
је подручје које улази у основицу књижевног језика, живи облик Лалинци,
без преименовања у Лалинац. Тако је у Сврљиг у Лалинац (а у народу Ла
линци), у Нишу Лалинац (а у народу Лалинце), а у Љигу Лалинци.
Наведени подаци, узети врло селективно, указују на велико шаренило.
До стандардизације наших ојконима не може се доћи без истраживања ста
ња на терену и без уважавања онога док ле се досад стигло, али би корист
од једног Речника ојконима била оправдан разлог да се томе и као стручном
и као административном задатку најзад приђе.

Слободан Реметић

ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБН А ИЈЕК АВИЦА
И У ДОМЕН У СТАНД АРДНОГ ЈЕЗИК А?
У времен у када се јуриша на све што је српско, када нам се безочним
фалсификатима отима историја, негира садашњост, а о будућности да не
говоримо, када се све што је написано ијекавицом књижи на рачун других,
када се Иво Андрић, Бранко Ћопић, Петар Кочић, Алекса Шантић, Рајко
Петров Ного и њихови савременици уводе на списак оних који стварају или
су стварали на тзв. „босанском језику”, зашто и каква нам је неопходна ије
кавица у домену стандардног језика, а пре свега у ђачким читанкама?
Пот ребна нам је због епа Смрт Смаил аге Ченгића, остварења чакавца
из Новог Винодолског, испеваног чистим вуковским језиком, треба нам због
оних стихова:
Оро гнијездо врх тимора вије,
Јер слободе у равници није.
Пот ребна нам је због веродостојног печатања и читања највећег српског
поете Његоша, чији Горски вијенац, у данашњим ђачким читанкама у Срп
ској Спарти, дат „у дроњцима” па подсећа на Милоша Војиновића, кога
онако прерушеног „ни браћа познати не мог у”. Пот ребна нам је због по
следњег барда епске поезије из народа Хаџи Радована Бећировића Требје
шког и његовог кликтаја из Горског престола:
10 У Вуковој Даници за 1828. (навођено издање, стр. 357), сва су таква имена на -ци (Радоми
ровци...), ниједно на -ац, али су зато иста имена у попису 1863. године сва на -ац (Радмировац...).
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Црна Горо, мила мајко наша,
Колијевко српских великаша
…
Огледало српске величине
Вјечна зубљо вјечне помрчине.
Треба нам и због дубровачке књижевности и старог, као и данашњег
дубровачкога говора, о чијој припадности је коначни суд дао за то највећи
ауторитет – Милан Решетар. Круну бриљантних расправа ученог Дубров
чанина о старом говору роднога града чини чувена студија Најстарији
дубровачки говор, Решетарова приступна академска беседа, коју је, уместо
аутора спреченог болешћу да допутује у Београд, у Српској краљевској ака
демији 7. марта 1941. године прочитао њен председник Александар Белић.
Пре десет година објављена је аутентична верзија Решетарове беседе, пре
цизније – њен крај, који је у раније штампаној верзији донекле модификован
највероватније Белићевом руком. У данашњој пригоди – само најважнији
део беседе: „Ја […] још увијек тврдим, као што сам тврдио пред 50 година,
да се у Дубровнику није никада говорило, ни у њему цијелом ни у једном
његовом дијелу далматинским чакавско-икавским говором него увијек само
херцеговачким штокавско-јекавским. Из те објективне констатације ја сада
не изводим никаквих даљих зак ључака, јер су мени Срби и Хрвати један
народ под два имена, па ја зато нећу никако рећи да се у Дубровнику није
говорило хрватски него српски, али кому су Срби и Хрвати два народа, тај
ће морати признати да је Дубровник по језику био увијек српски”.
Милан Решетар, по личном изјашњавању католик Србин, на свет је дошао
у граду у коме 1890. године, тридесет лета после његовог рођења, „није било
ни једног јединог Хрвата”. Те године је „у Дубровнику и његових 14 одлома
ка” пописано 11.177 житеља, од којих је 10.327 римокатолика, 546 православ
них, 1 унијат, 225 евангелиста и 79 Јевреја, при чему од њих 9.713 „говори
у кући” српски, 716 талијански, 19 словенски, 2 руски, 52 чешки, 6 пољски,
285 немачки и 384 мађарски.
Ијекавица нам је пот ребна и ради аутентичног печатања штива источ
нобосанских фрањеваца, а у вези са фрањевцима и порек лом и типом њи
ховога језика и писма једно пригодно подсећање. Године 1869. фрањевац
Грго Шарић из Широког пише младом српском кнезу, будућем краљу Ми
лану Обреновићу, да и њих прими у своју државу, јер „ми смо Срби”. Ије
кавица нам је посебно потребна због народне поезије, па и прозе, које су нас
извеле на европску културну сцену. Ијекавицом је испевана и песма Бановић
Страхиња, због чијега краја се и велики Гете, не верујући преводиоцима,
морао помучити да са разумевањем ишчита стихове:
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Не дам вашу сестру похарчити,
без вас бих је могао стопити,
ал ћу стопит сву тазбину моју,
немам с киме ладно пити вино;
но сам љуби мојој пок лонио.
Помало је такијех јунака
ка што бјеше Страхињићу бане.
Драгоцена нам је због оних Скендерових стихова:
Јооој,
три года српска у мом вијеку,
три Обилића у мом млијеку.
Почетак овогодишње сјајно организоване манифестације Дани Српске
у Србији зачињен је Шантићевим стиховима:
Остајте овдје, сунце туђег неба
неће вас гријат ко што ово грије.
С тим у вези неподељено је мишљење позваних адреса Републике Срп
ске да је „неопходно организовано и институционално остваривати поли
тику очувања јединственог српског духовног и култ урног простора, што
омогућава и на шта обавезује Споразум о специјалним паралелним везама
између Републике Србије и Републике Српске”, што је и један од Зак ључа
ка Округлог стола „Језик и Писмо у Републици Српској”. У том смислу сам,
не тако давно, и сам говорио и писао: „Јасно је да јединствени културни про
стор подразумијева јединствен (или бар приближан) школски систем и уџбе
нике.” Да нам уџбеници буду садржајно исти или приближни, да се међу
собно разлик ују колико ове две верзије Правописа српског језика. Да се
према тој врсти двојства односимо као у време заједничке државе, када смо
ми, из ијекавских крајева, градиво из екавски писаних уџбеника аутоматски
меморисали и својим наставницима демонстрирали у ијекавском лику. И
поред свег уложеног напора ја се не могу сетити ниједног екавског, дак ле
„туђег” уџбеника у току дванаестогодишњег школовања у Кладњу. У Загре
бу штампану Кемију за други разред гимназије нисам упамтио по ијекави
ци, јер је она наша, вуковска, него по њеној терминологији. Ијекавица и
екавица, дакле, као два лица исте ствари, као везивно, а никако – као раздва
јајуће ткиво. Двоизговорност и двоисписност не повлаче за собом никакву
комуникативну препреку и потешкоћу.
Одломак из Речи Слободана Реметића на промоцији Правоп иса српскога
језика (ијекавско издање), одржаној у Матици српској у Новом Саду 10. септем
бра 2014. године.
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B
ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУ МИЦЕ
Можете ли да ми појасните 42. тачку Правописа? Реч је о јунацима из
епских народних песама. Све наведене примере разумем, нпр. због чега се
пише Мајка Југовића, Мајка Јевросима, Косовка Девојка. Али, да ли је и Краљ
Вукашин, Војвода Момчило, Љуба Видосава, Цар Лазар, Царица Милица,
Слуга Милутин итд.?
Јелена Мирковић, Београд
Тачка 42 Правописа Матице српске гласи:
Великим словом пишу се имена из уметничких дела (нпр. из књижев
ности и филмова), ‘симболичка’ имена личности из јавног деловања и сл.:
Божић Бата, Деда Мраз, Црвенкапа, Баш-Челик, Снешко Белић,
Паја Патак, Ружно Паче, Пипи Дуга Чарапа, Душко Дугоушко; Мајка
Јевросима, Мајка Југовића, Косовка Девојка, Старина Новак, Стари
Вујадин, Сестра Батрићева, Сват Црногорац (из „Горског вијенца’’),
Кир Јања, Фра Брне (из Матавуљевог истоименог романа), Милић
Барјактар, Муса Џенерал; Мајка Храброст, Гвоздена Леди и сл.
У напомени ове тачке стоји да се тако пишу и индијанска симболичка
имена: Црвени Облак, Орлово Перо, Црна Нога, Луди Коњ, Бик који Седи.
Из наведеног се види да се сваки члан имена поетског лика, ‘симболич
ког’ имена, пише великим словом, дакле и: Љуба Видосава, Слуга Милутин.
Историјске личности у уметничким делима, па тако и у епским народним
песмама, пиш у се, међут им, онако како би се писале да нису ликови из
књижевног стваралаштва – тит ула, звање и сл. малим словом, лично име
и(ли) презиме великим: краљ Вукашин, цар Лазар, царица Милица.
v
Да ли се, при честитању, каже срећно (срећа) или сретно?
Јелена Трајковић, Београд
Неретко се може чути да је облик срећан правилан, јер је настао од име
нице срећа, а облик сретан неправилан, јер је настао од глагола сретати
(се) и обележава онога кога срећемо.
27

Међутим, оба облика су правилна и оба су настала од глагола сретати
(се). Прво је од основе овог глагола и одговарајућег суфикса сачињена име
ница срећа. Она је специфичност јуж нословенских језика (у српском се
јавља од XIII века). Остали словенски језици, као и бугарски књижевни,
задржали су стару, прасловенску реч (уп. руско счастье). Од именице срећа
саг рађен је, даље, придев срећан, који је гласовним променама преоблико
ван у сретан. Овај обл ик се само у муш ком род у под ударио са трпн им
придевом сретан („кога срећу”). Женски и средњи род се разликују: „Срет
на Нова година”, али „Она је често сретана са њим”.
Оба облика налазимо и код Вука („Нико не може овога свијета у свачему
срећан бити”; „Твој се брат родио сретне ноћи, он ће бити сретан довека!”),
који предност даје првоме. Данашња норма такође препоручује облик сре
ћан, али је правилан и облик сретан.
v
Да ли је правилно рећи заг ризен или заг рижен?
Петра Марић, члан језичке интернет групе
Сваког дана по једно правило из области језичке културе
Регуларни облик трпног придева глагола заг ристи гласи загризен, а не
загрижен. Овде није било јотовања, јер није било услова за њега: основа
глагола загристи (од првобитног заг ризти) гласи заг риз- и када се на њу
дода наставак -ен (загриз+ен) добија се загризен. Тако је и са облицима гри
зен, изгризен, нагризен, одгризен, прегризен, угризен. Дак ле, јабука може
бити само загризена, капут који су изјели мољци изгризен, човек кога је пас
ујео угризен и тако даље.
Међутим, човек може бити и загрижен – онда када је тврдоглав, изузетно
упоран, задрт. Разлика у значењу довела је до тога да се прихвати и ова у
основи нерег уларна, аналогијом успостављена форма. Значење „захваћен
зубима” остало је резервисано за трпни придев загризен, а аналошка форма
загрижен добила је значење „тврдоглав, задрт”. Тако у литератури налазимо:
загрижене колекционаре, загрижене навијаче фудбалског клуба, загриже
не љубитеље шаха, рокере, постмодернисте, троцкисте, феминисткиње,
екстремисте итд.
Из овог придева изведен је и прилог загрижено, са значењем „са стра
сном, нет рпељивом упорношћу, тврдоглаво, задрто”, као и именица загри
женост „страсна упорност, тврдоглавост, задртост” и „заједљивост, нет р
пељивост”. У литерат ури налазимо примере: Што се ви тако загрижено
борите за тако просту ствар као што је вера? (Е. М. Ремарк, Црни обелиск,
у преводу Бошка Пет ровића); Пријави се за прековремени рад у фабрици
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муниције, за шта су се загриженији чланови Партије јављали добровољно
(Џ. Орвел, 1984, у преводу Владе Стојиљковића); Све што се у њој прича
изложено је без икакве загрижености (С. Матавуљ, Биљешке једног писца).
v
У литератури сам нашао пример: „Црњанскијев рани литерарни бунт
донео му је титулу рушиоца народних светиња” и „За том слободом жудео
је Црњансков Вук Исакович”. Да ли је савремена норма допустила облике
Црњанскијев и Црњансков?
М. Миљковић, Нови Сад
Облици придева Црњанскијев и Црњансков нису одлика стандардног
језика.
Презимена на -ски (наша и страна): Црњански, Бугарски, Стравински,
Мусоргски, Бјелински и сл. по пореклу су придеви и од њих се, као ни од пра
вих придева на -ски, не праве нови придеви. Зато се не може рећи: Црњан
скијев бунт, Црњанскијеви ликови, црњанскијевски стил, Црњанскови романи,
као ни Стравинскијева музика, Бјелинскијеве идеје и сл. Исправно је једино:
романи (Милоша) Црњанског, музика (Игора) Стравинског, идеје Бјелин
скога и сл.
Мада су поименичени, ови придеви задржавају придевску промену (ме
њају се, дак ле, попут придева београдски, српски и сл.): Да ли сте читали:
„Есеје о Црњанском” и „Са Црњанским у Лондону”? Јесте ли знали за роман
су Коко Шанел и Игора Стравинског?
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V
ПИСЦИ О ЈЕЗИКУ
ИЗОКРЕН УТА ПРИЧ А
(Ова je прича прет рпјела земљот рес, па je у њој све испретурано.
Покушајте ви да сваку ријеч вратите на њено мјесто.)
Тек je брдо изишло иза сунца, a кревет скочи из пространог чиче, наву
че ноге на опанке, стави главу на капу и отвори кућу на вратима.
– Гле, ноћас je земља добро поквасила кишу! – зачуђено прог унђа брк
суч ућ и чич у, па брзим двориштем пож ури низ кораке, истјера штал у из
краве и рече:
– Рогата ливадо, иди паси y зеленој крави, a ја ћу ноге под пут, па ћу поћи
y дрва да донесем шуме.
Чича стави раме на сјекиру и намигну бабом на своје око.
– Бако, скувај y јајету четири лонца док ce посао врати с чиче. Данас ће
ручак слатко појести старца.
Пут распали низ чичу дижући својом широком прашином облаке опа
нака. Од тога ce уплашише нека кола, па y трку изврнуше коње, a узда испу
сти кочијаша и бубну ледином о леђа.
Догађај ce уплаши од овога необичног чиче и опружи поље преко ногу
јурећи брже него брдо преко зеца. Најзад, кад je бацио себе испред погледа,
од зуба му зацвокота страх и глава му ce диже на коси: из оближњег вука
вирила je крволочна шума!
– Ау, сад je бостан обрао чичу! Обузет лудим старцем, наш ти страх пре
скочи преко чакшира и подера трн, па брже од поља претрча преко засијане
звијезде.
Пред кућном бабом дочека га вјерни праг.
– Тако ми светог вука, ено нед јеље y шуми! – викну гласина храпавим
чичом.
Кућа ce препаде, ускочи y бабу и забрави кључ вратима, a сирото дрво
попe ce на чич у и горе ce ухвати граном за руке очек ујућ и двориште да
дојури y вука.
(Поводом стогодишњице рођења Бранка Ћопића: 1915–2015)
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