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ДВЕ ЛЕК СИЧ КЕ БЕ ЛЕ ШКЕ

1. Про те стант
Ова је реч за ни мљи ва, пре све га, по то ме што се у срп ском јед но том ни ку 

уз њу бе ле же два зна че ња (1. ‘при пад ник про те стан ти зма’; 2. ‘онај ко ји про
те сту је, из ра жа ва про тест’), од ко јих се оно пр во мо ра сма тра ти ре гу лар ним, 
а оно дру го до шло с де мо крат ским про ме на ма као на зна ка мо гућ но сти да 
се про тив не че га мо же и про те сто ва ти, за раз ли ку од оних вре ме на ка да су 
се та кви ску по ви одр жа ва ли као „знак по др шке ду бо ко про ми шље ним од
лу ка ма му др о га ру ко вод ства”. 

Бу ду ћи да су сви ре ли гиј ски си сте ми лек сич ки јед но знач ни (ако ни су – 
ни су ни си сте ми), тј. да се ни уз је дан од њих не мо же по ја ви ти „дру го зна
че ње” (уп. хри шћан ство, ка то ли ци зам, ка то ли чан ство, пра во сла вље, ислам, 
бу ди зам),1 ло гич но је да се дво знач ност мо ра укло ни ти и у слу ча ју ка да се 
ра ди о про те стан ти ма. За зна че ње ‘уче сник про те ста’, на и ме, мо ра се „про
на ћи”, тј. „из ве сти”, дру га реч бу ду ћи да ње не ма у ак ту ел ном кор пу су срп
ског је зи ка (да је има, ве ро ват но би већ би ла про на ђе на). Ми слим да би 
та ква реч мо гла би ти про тест ник, а из во ди ла би се од при де ва про тест ни 
(про тест ни скуп, про тест на шет ња, про тест но оку пља ње). По то ме обра
сцу из ве де не су и име ни це бе са ве сник, бе све сник, бе сло ве сник, ве сник, ко
ри сник, на ме сник, уче сник, а је ди на раз ли ка ме ђу њи ма ти ца ла би се упро
шћа ва ња кон со нант ске [стн] гру пе у до ма ћим ре чи ма и ње но га чу ва ња у 

1 Од то га не мо же би ти из у зе так ни „ре фор ма ци ја” (уп. „ре фор мат ска цр ква”), што се 
у срп ском реч ни ку пред ста вља као „вер ски и со ци јал нопо ли тич ки по крет у XVI ве ку” 
ко ме је био циљ „пре у ре ђе ње ка то лич ке цр кве, огра ни че ње пап ске вла сти и вра ћа ње пр во
бит ној хри шћан ској на у ци”.
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стра ни ма (уп. азбест ни, ао рист ни, про тест ни, при че му је ова по след ња 
реч ис пу ште на из реч ни ка иа ко је на њу упу ћен лик про те сни). 

Оста ви мо, да кле, про те стан те да бу ду ‘при пад ни ци хри шћан ске ве ро
и спо ве сти ко ја се одво ји ла од ка то ли ци зма’, а да про тест ни ци бу ду ‘они 
ко ји про те сту ју’.

2. Оно мад(не) 

При чао ми је Жи ка да је оно мад ишао у Ва ље во, а ја по сле „са брао” да 
је то би ло ‘пре два ме се ца’; тра жим реч ник и ви дим да сам та мо за пи сао: 
онò мад прил. ‘пре из ве сног вре ме на, по дав но’2 и сад мо рам при зна ти да ми 
ни са мом ни је ја сно шта то зна чи, по себ но ако ка жем да ме је мој при ја тељ 
Мо чо, мно го ка сни је, уве ра вао да на Руд ни ку оно мад зна чи ‘пре не ки дан, 
пре 3–4 да на, са свим не дав но’, али се не мо же за кле ти да то не мо же би ти 
и ‘пре не де љу да на’ али и ‘пре две не де ље’; слич не ми ин фор ма ци је ну ди и 
Гре шни Ми ло је из Дра га че ва. A пи там не дав но Ди ја ну да ме под се ти кад 
је оно би ло кад су ме (она и њен Мо мир) во ди ли у Мед ну да се по кло ним 
мо шти ма но во про ја вље них ми ро то чи вих пре по доб но му че ни ка мед њан ских, 
а она ре че да је то би ло кад сам „оно мад уче ство вао на Ко чи ће вом ску пу” 
и ја по сле утвр дио да је то би ло ‘пре шест го ди на’. Убр зо по сле то га под се ти 
ме Вар ва ра на ону зго ди цу кад је зет оно мад по ку шао да ме „ба ци под сто”, 
а ја по сле „из ра чу нао” да је то би ло ‘пре 58 го ди на’. 

Све те по је ди но сти не ка ко су се „су ко би ле” с мо јим „ло кал ним лек сич
ким ис ку ством” да оно мад не зна чи ‘пре три да на’, да кле: ју че – пре кју че – 
оно мад не, то ми је енер гич но твр дио и Или ја па ја та ко за пи сао и у реч ни ку.3 
По сле су то мо је „ис ку ство” уз не ми ри ле не ке дру ге чи ње ни це, а пр ва је она 
да је мој ста ри дру гар Пин до (ина че и кон сул тант у при пре ми реч ни ка) ус
твр дио да у ње го вом Бр ску ту оно мад не зна чи ‘пре кју че’. По ка за ло се, на и ме, 
да су ње го ва зна ња мно го уте ме ље ни ја од мо је га „по гре шног пам ће ња”: то 
исто на во ди и Р. Сти јо вић за Ва со је ви ће,4 а њи хо ве уви де енер гич но по твр
ђу је и М. Пи жу ри ца за Ров ца на во де ћи да је пре кју че, на про сто, књи шка 
реч, да је сти гла од не куд из но во га вре ме на и да не пред ста вља еле ме нат 
лек сич ког ис ку ства ста рих Ров ча на. С тим су се, у ве ли кој ме ри, по кло пи ле 
и при ли ке у го во ри ма Вој во ди не, у ко ји ма оно мад(не) зна чи а. ‘пре не ки дан’ 
и б. ‘пре кју че’, али мо же зна чи ти и ‘не дав но’.5 Има ју ћи на уму на зна че не 

2 Дра го љуб Пе тро вић и Је ле на Ка пу сти на, Из лек си ке Ка че ра. – СДЗб, Бе о град, 2011, 
LVI II, 191.

3 Дра го љуб Пе тро вић, Ива на Ће лић и Је ле на Ка пу сти на, Реч ник Ку ча. – СДЗб, Бе о град, 
2013, LХ, 267.

4 Ра да Сти јо вић, Реч ник Ва со је ви ћа. Бе о град, 2014, 394.
5 Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не. Но ви Сад, 2006, св. 6, 76.
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по је ди но сти, спре ман сам да при знам да је пре кју че и до ме не, мо же би ти, 
до шло „из но во га вре ме на” бу ду ћи да сам ја из Ку ча „из и шао” пре 70 го ди
на и да, јед но став но, ни сам ни за па зио ка ко се у мо је „куч ке је зич ке на ви ке” 
угра ди ла реч ко ја је мој при лог оно мад не „по ме ри ла с дру гог на тре ћи дан”. 
А да би та ко „мо гло би ти”, за кљу чу јем на осно ву две ју ана лог них фор ма ци ја: 
у Ва со је ви ћи ма и Ров ци ма, али и у ви ше пунк то ва по Вој во ди ни, оно мла ни 
/ оно мла не зна чи ‘прет про шле го ди не’, а у Ку чи ма за пи су јем да је то ‘пре 
три го ди не’ и сад ни сам ни ма ло си гу ран да ни сам по гре шио, уто ли ко пре 
што ни сам за бе ле жио реч ко јом се озна ча ва она го ди на из ме ђу ла ни и оном
ла ни (ма да не знам где сам „на у чио” реч пре кла ни); на сли чан на чин реч ју 
оно ве че ри озна че но је ‘прек си ноћ’, али ја са да мо рам прет по ста ви ти да се 
она од не куд угра ди ла из ме ђу си ноћ и оно ве че ри и ову по то њу по ме ри ла та мо 
где јој ни је ме сто: ако је за Ров ца и Ва со је ви ће не сум њи во да је прек си ноћ 
јед на ко књи шка реч као и пре кју че, он да се то с ве ћим сте пе ном ве ро ват но ће 
мо же прет по ста ви ти и за пре кла не (или пре кла ни).

Ка да смо та ко ус по ста ви ли „ме ре” и по ка за ли да оно мад(не) мо же да се 
вре мен ски рас тег не од ‘пре кју че’ до ‘пре 58 го ди на’, ја сно је да нам ни за пис 
у срп ском јед но том ни ку не ће мно го по мо ћи да ре ши мо сво је не до у ми це: 
онòмад и онò мад зна че ‘пре не ки дан, не дав но; та да, он да’, што би се мо гло 
све сти на оно што је упра во ре че но и из че га би се мо гла из дво ји ти ма кар 
два зна че ња са те шко од ре ди вим гра ни ца ма ме ђу њи ма: 1. ‘пре не ки дан, 
са свим не дав но’ и 2. ‘не кад, (вр ло) дав но’. Ова зна че ња не мо гу се пре ци
зни је раз гра ни чи ти за то што при лог дав но (а та ко и не дав но) не са др жи 
ни ка кве гра нич не тач ке на вре мен ској ли ни ји за ко је би се зна че ње мо гло 
ве за ти, па у мно гим обла сти ма срп ско га је зи ка, ка ко ви де смо, оно мад мо же 
зна чи ти и ‘пре два (или три) да на’ и ‘пре не ко ли ко не де ља’, али и ‘пре не
ко ли ко го ди на’ и ‘пре ви ше де це ни ја’. 

Ви ше је ов де про бле ма ко ји би се мо гли ис тра жи ва ти по про це ду ра ма 
ди ја ле кат ске лек си ко ло ги је, али чи ње ни ца да се оно мад(не) на ла зи ма кар на 
пе ри фе ри ји стан дар да (на шла се реч и у јед но том ни ку, а одо ма ћи ла се и у 
укр ште ни ца ма!) омо гу ћу је нам да о ње му и ов де го во ри мо. И да пре ци зи ра мо: 
тим при ло гом мо же се озна ча ва ти са мо кра так сег мент не по сред не про шло сти, 
тј. два или три да на или, у нај сло бод ни јој ин тер пре та ци ји, ‘вре ме од не ко ли
ко не по сред но про шлих да на’ док све дру ге вре мен ске ин тер ва ле тре ба оста
ви ти дру гим при ло зи ма и за њи хо во озна ча ва ње при лог оно мад(не) уна пред 
и пот пу но ис кљу чи ти. У овом тре нут ку, на и ме, по ста је из ве сно да се об ли ком 
оно мад не од ре ђи вао вр ло пре ци зан вре мен ски од се чак ‘пре два да на, пре кју
че’, да су пре ма ње му (ма кар по не ким де ло ви ма срп ско га је зич ког про сто ра) 
по сто ја ли ана лог ни обра сци оно ве че ри ‘пре две ве че ри, прек си ноћ’ и оно мла
ни ‘пре две го ди не, пре клањ ске го ди не’, а да се у оно мад ка сни је за мра чи ла 
ети мо ло ги ја и он се зна чењ ски из јед на чио с при ло гом не кад.
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Ма ри на Спа со је вић

 КО ЈИ ГЛА ГО ЛИ У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ  
ДУ ПЛО ВИ ДЕ?

Пре ма гра ма ти ка ма срп ског је зи ка, пр вен стве но школ ске на ме не, гла го
ли се пре ма тра ја њу или ви ду де ле нај пре на две гру пе: не свр ше не (им пер
фек тив не) и свр ше не (пер фек тив не). По јед но ста вље но, школ ски ре че но, 
пр ви ма се озна ча ва (нео гра ни че но) тра ја ње, као: гр ме ти, при ча ти, се де ти, 
чи та ти, ра ди ти, по и гра ва ти се, луп ка ти итд., док се дру ги ма озна ча ва 
огра ни че ни, из вр ше ни тре ну так рад ње, ста ња или зби ва ња, као: за гр ме ти, 
ис при ча ти, пре се де ти, ура ди ти, по и гра ти се, лу пи ти итд. 

По што је вид стал но обе леж је сва ког гла го ла у срп ском је зи ку, тј. сва ки 
гла гол у срп ском је зи ку је или свр ше ног или не свр ше ног ви да, срећ на окол ност, 
ма кар при про пи ти ва њу, је сте чи ње ни ца да по сто је дво вид ски гла го ли. Ка ко 
им са мо име ка же, то су они гла го ли ко ји мо гу има ти оба ви да, тј. они гла го ли 
ко ји мо гу би ти и свр ше ни (пер фек тив ни) и не свр ше ни (им пер фек тив ни). На
рав но, упо тре бље ни у од ре ђе ном при ме ру, они су или јед ног или дру гог ви да.

Гла го ли пре ма ви ду 

не свр ше ни (им пер фек тив ни) свр ше ни (пер фек тив ни )

дво вид ски гла го ли

Као ма ла по моћ при од ре ђе њу гла гол ског ви да, мо гу нам по слу жи ти сле
де ћи те сто ви. На и ме, уз гла го ле по пут по че ти, ста ти (у зна че њу ‘по че ти’), 
на ста ви ти, пре ста ти увек се упо тре бља ва гла гол не свр ше ног ви да: Иа ко 
је по че ла па да ти ки ша и ста ла ја ко уда ра ти о про зо ре, ми смо на ста ви ли 
гле да ти филм.

С дру ге стра не, у вре мен ским ре че ни ца ма у ко је се уво ди ве зни ком чим 
мо же се упо тре би ти са мо пре зент свр ше них гла го ла: Чим за вр шим до ма ћи, 
тр чим на ули цу; Ја ви ћу ти се чим са знам ре зул та те и сл. 

Да кле, дво вид ски гла го ли би би ли они ко ји би се мо гли упо тре би ти и у 
ре че ни ца ма пр вог и у ре че ни ца ма дру гог ти па. Та квих гла го ла у срп ском 
је зи ку ни је ма ли број. Кад би смо их пре бро ја ли у реч ни ци ма, са ку пи ли би смо 
не ко ли ко хи ља да ова квих ре чи. Пре ци зан по да так о њи хо вом бро ју оне мо
гу ћа ва нам чи ње ни ца што, по ред не ко ли ко сто ти на гла го ла до ма ћег по ре кла, 
гла го ли ко ји ула зе из стра них је зи ка у срп ски је зик углав ном су дво вид ски. 
Та ко, с јед не стра не, има мо за тво рен си стем дво вид ских гла го ла са осно ва ма 
до ма ћег по ре кла и отво рен си стем гла го ла са осно ва ма стра ног по ре кла.
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Ка да је реч о гла го ли ма са осно ва ма до ма ћег по ре кла, тре ба на по ме ну ти 
да су обич но ви ше знач ни, а рет ко је да они као свр ше ни и не свр ше ни мо гу 
да се упо тре бе у свим сво јим зна че њи ма. Та ко су, ре ци мо, гла го ли виде ти 
и чути дво вид ски у ве ћи ни сво јих зна че ња, нпр.:

зна че ње ви де ти чу ти 

‘при ми ти, при ма ти на
дра жа је чу лом слу ха, 
од но сно чу лом ви да ’

Чим ви дим (= угле дам, свр.) 
шкор пи ју, пре пад нем се.

Чим чу јем (= за чу јем, свр.) 
зво но, од мах се пре нем.

Док  год је ви ди (= гле да, 
опа жа, не свр.), не по ме ра 
се с про зо ра.

Сто је ћи уз вра та, чу ла је 
(= слу ша ла је, не свр.) шта 
се у су сед ној со би при ча. 

‘са зна(ва )ти , схва та ти, 
схва ти ти ’

Зар не ви ди те (= схва та те, 
несвр.) да мо рам то да 
ура дим.

По че ла је да чу је (= са зна је, 
не свр.) шта о њима стварно 
мисле.

Ви део је (= схва тио је, свр.) 
да не вре ди да се сва ђа.

По што чу ју (= са зна ју, свр.) 
вест, оба ве шта ва ју дру ге.

Ме ђу тим, ка да зна че да не ко по се ду је чу ло ви да или слу ха (као осо би ну) 
и у дру гим зна че њи ма ко ја упу ћу ју на то да се не ко на ла зи у не ком ста њу, 
наведени глаголи мо гу би ти са мо не свр ше ног ви да:

зна че ње ви де ти чу ти 

‘и ма ти чу ло ви да или 
слу ха ’

Не мо раш да уве ћа ваш 
сло ва, са свим до бро ви дим.

Уш и има ју, а не чу ју.

На ве шће мо та бе лу (пре ма на став ци ма за гра ђе ње ре чи) са не ким гла го
ли ма од до ма ћих осно ва ко ји мо гу би ти дво вид ски ба рем у јед ном од сво јих 
зна че ња:

не из ве де ни бити  (бијем), бити (будем), ве за ти, вид(ј)ети, га ђа ти, дати, 
д(ј)ену ти, д(ј)е(с)ти, за вид(ј)ети, звати, и ма ти, каза ти, ме ња ти, 
моћи, писа ти (се), пита ти (се), пити, пли ну ти, прати ти, проси ти, 
пуца ти, ра зум(ј)ет и, ро ди ти, ру ча ти, свиде ти се, сипа ти, 
снити, стра да ти, тражи ти, тужи ти, тући/тући, ум(ј)ети, 
че стита ти, чути

 ати бра да ти, бр ка ти, ве че ра ти, вла та ти, гла са ти, де се ти на ти, 
жи во пи са ти, знаме на ти/зна ме на ти, кла са ти, листа ти, 
љуска ти, ма шта ти/машта ти, оружа ти, реса ти, стреља ти, 
ужи на ти, цвета ти, ц(ј)ели ва ти, ц(ј)елова ти (се) 
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ити/чи ти башти ни ти, брати ми ти, брати ти, гла ви чи ти (се), го ди ти, 
гуши ти, дани ти, дари ти, д(ј)еве ри ти/д(ј)евери ти, жали тисе, 
жени ти (се), казни ти, клади ти се, ко пили ти, краљи ти се, 
крочи ти, крсти ти, но ћи ти, ожиља чи ти, о жиљчи ти, око ли ши ти, 
окрајчи ти, олу чи ти, ро чи ти, сестри ми ти, сло бо ди ти, стр ви ти, 
су ди ти, узро чи ти, ча сти ти

ну ти бледну ти/бљедну ти, горак ну ти, жутну ти, зрену ти, мрзну ти, 
мркну ти, пахну ти, пир ну ти, срну ти

ова ти божи ћо ва ти, годи но ва ти, да но ва ти, да рова ти, де вет ко ва ти, 
десет ко ва ти, доруч ко ва ти, жртво ва ти/жртво ва ти, зав(ј)ето
ва ти, зло че ство ва ти, знаме но ва ти, име но ва ти, каме но ва ти, 
лико ва ти, на пре до ва ти, об(ј)едо ва ти, обли ко ва ти, о бро ко ва ти, 
опе то ва ти, проле то ва ти/проље то ва ти, проро ко ва ти, прсте
но ва ти, сав(ј)ето ва ти, у зро ко ва ти, у скр со ва ти, штето ва ти, 
о чи то ва ти
пре фик сал носу фик сал ни: о бра зо ва ти, о дли ко ва ти, по ви но ва ти 
се, по што ва ти/пошто ва ти, уче ство ва ти

оса ти глеђо са ти, глуво са ти, жи го са ти 

ева ти зах тева ти, лева ти

ара ти пу шкара ти

ка ти мањ ка ти 

са 
пре фик си ма 

бе зо ру жа ти, за сво ди ти, на до зи да ти, над сво ди ти, на о блачи ти, 
опла ка ти, по ходи ти, пре жва ка ти, про хо ди ти, са др жа ти, 
сплака ти, упли ва ти, успа да ти (се), ус писа ти, ус пи та ти, 
ус пропи ња ти се 

сло же ни це бла го дари ти, зло стави ти

Нај ве ћи удео у дво вид ским гла го ли ма има ју, сва ка ко, гла го ли са осно
ва ма стра ног по ре кла са на став ци ма иса ти, ира ти и ова ти. Ови гла го ли 
су но ви јег по ста ња, јед но знач ни су у нај ве ћем бро ју слу ча је ва и че сто при
па да ју је зи ку од ре ђе не стру ке. Пр ви на ста вак, иса ти, по ре клом је из грч ког 
је зи ка, а у срп ски је зик до шао је са по зајм ље ни ца ма из овог је зи ка још у XII 
ве ку и ши рио се од ис то ка срп ске је зич ке те ри то ри је. Од XVII до XIX ве ка 
он се спа јао са осно ва ма из тур ског је зи ка: кидисати, рендисати. У XX ве ку 
иса ти се ја вља и у „тзв. европ ским гла го ли ма”. Наставак ира ти је ла тин
ског по ре кла, а у срп ски је зик ушао је у XVII ве ку по сред ством не мач ког 
је зи ка. Про ши ре ни на ста вак изи ра ти на стао је од грч ког izo, од но сно пре
ко фран цу ског iser, од но сно не мач ког isi e ren. По чев од XIX ве ка, уче ста лост 



7

упо тре бе наставка ира ти, изи ра ти ра сте и вр ху нац до сти же у XX ве ку. 
Наставак ова ти је до ма ћег по ре кла и нај за сту пље ни ји је и код дво вид ских 
гла го ла до ма ћег по ре кла, та ко да је мо гућ ност из ра жа ва ња оба ви да уочљива 
и при при ла го ђа ва њу ре чи стра ног порек ла овим наставком. Ова три на став
ка су би ла у од но си ма кон ку рен ци је: мо де ло ва ти : мо де ли ра ти, не у тра
ли зо ва ти : не у тра ли са ти : не у тра ли зи ра ти, су бли ми ра ти : су бли ми са ти, 
те ле фо ни ра ти : те ле фо ни са ти итд.

Што се ти че те ри то ри јал не за сту пље но сти ових на ста ва ка, ни је одр жи
ва тврд ња о то ме да је на ста вак ира ти ис кљу чи во у упо тре би на за па ду, а 
иса ти на ис то ку не ка да шње срп ско хр ват ске је зич ке те ри то ри је. Упо тре ба 
ових на ста ва ка је сре ди ном про шлог ве ка би ла у пре ви ра њу, али гла го ли на 
ира ти сва ка ко при па да ју и да нас срп ском књи жев ном је зи ку. То по ка зу је 
и чи ње ни ца да че сто и не ма мо у упо тре би ва ри јан ту са дру гим на став ком, 
као ква дри ра ти, мар ки ра ти, пар ки ра ти, са лу ти ра ти, фри зи ра ти и сл.

Иа ко за гла го ле од осно ва стра ног по ре кла са на став ци ма ира ти, иса ти 
и ова ти сло ви да су по пра ви лу дво вид ски, мо гу се из дво ји ти они ко ји су 
са мо јед ног ви да. При ро да са ме си ту а ци је ко ја се гла го лом озна ча ва ути че 
на вид гла го ла. Не свр ше ног ви да су сле де ћи гла го ли: ба лан си ра ти, ви бри
ра ти, га ло пира ти, дик ти ра ти, луф ти ра ти (се), мар шира ти, так ти зира ти, 
тран жира ти, тре нира ти (се), фан та зира ти; фо лира ти, џо гира ти; адво
кати са ти; ба гери са ти; кар мини са ти (се), ма ни пули са ти, мај стори са ти, 
ма неври са ти, пу дери са ти (се), шпе кули са ти; бок со ва ти (се), прак ти ко ва ти, 
реци то ва ти, флeртовати итд. Гла го ли стра ног по ре кла свр ше ног ви да су 
мно го ре ђи. У та кве гла го ле би се мо гли убро ја ти гла го ли по пут: ап сол вира ти, 
ди пло мира ти, док то рира ти, ко ла би ра ти, ли кви ди ра ти, ма ги стрира ти, 
шло гира ти се. Ипак, у од но су на при лив но вих гла го ла из стра них је зи ка 
ко ји су дво вид ски, тај број је за не мар љив. 

Ка да су по сре ди гла го ли са осно ва ма стра ног по ре кла, че сто се по стра
ни оста вља чи ње ни ца да су у њи хо вом при ла го ђа ва њу, осим по ме ну та три 
на став ка, уче ство ва ли и на став ци ати и ити, а да су гла го ли и у том слу
ча ју би ли дво вид ски. Ова кви гла го ли углав ном при па да ју по кра јин ским и 
за ста ре лим ре чи ма. Уко ли ко су се уста ли ли, не осе ћа ју се као стра ни (вас
пи та ти, ма лак са ти, про ба ти, ста са ти и сл.). Нај ви ше је та квих гла го ла из 
тур ског је зи ка: абе ри ти ‘ја ви ти, ја вља ти’, ба тали ти ‘оста ви ти, оста вља ти’, 
бе ге ни ти, бе гена ти ‘бе ге ни са ти’, бур гија ти ‘(про)бу ши ти’, ђо ни ти ‘на ме
сти ти, на ме шта ти ђон’, зум ба ти, зум би ти ‘(из)бу ши ти зум бом’, кал дрма ти 
‘по пло чи ти, по пло ча ва ти ка ме ном, кал др ми са ти’, ку сура ти се ‘из рав на(ва ) ти  
се, об ра чу на(ва )ти  се’, нѝ ша ни ти ‘узе ти, узи ма ти на ни шан’, па зари ти 
‘(из)вр  ши ти па зар’, пи шма ни ти се ‘по ка ја ти се’, трам пи ти ‘(из)вр ши ти 
трам пу’, фа јди ти ‘би ти од ко ри сти’, ши ћари ти ‘до ћи, до ла зи ти до ши ћа ра’. 
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Ме ђу тим, има их и из дру гих је зи ка: грч ког (кризма ти ‘оба ви ти, оба вља ти 
об ред по ма за ња кри змом, ми ро по ма за ти’, ло га рѝт ма ти ‘из ра чу на(ва )ти  
ло га ри там’, ма лак са ти ‘(из)гу би ти сна гу’, ма ђѝ ја ти ‘оп чи ни ти, оп чи ња ва
ти ма ђи ја ма’, па то са ти ‘(на)пра ви ти па тос’), ита ли јан ског (ма рѐ нда ти 
‘ужи на ти’, ма рѝ на ти ‘ма ри ни ра ти’, ри зѝ ка ти ‘ри зи ко ва ти’, та раца ти ‘по
пло ча(ва )ти  ка ме ном’, шкар та ти ‘шка р ти ра ти’, штам па ти), не мач ког (бом
бар да ти ‘бом бар до ва ти’, ви зѝ та ти ‘по се ти ти, по се ћи ва ти’, вали ти, фали ти 
‘не до ста(ја )ти ’), али и из ен гле ског (кик са ти ‘про ма ши(ва)ти, кик си ра ти’, 
лоба ти ‘ло би ра ти’, стар та ти ‘за по че ти, за по чи ња ти, стар то ва ти’, фула ти/
фула ти варв. ‘(по)гре ши ти, про ма ши(ва)ти’) итд. По све до че ни су и рет ки 
слу ча је ви адап та ци је гла го ла стра ног по ре кла као дво вид ских са наставком 
ава ти: акла мава ти, илу да ва ти се, кон ден са ва ти, иља ти са мо уз осно ву 
– уз вик грч ког по ре кла (а)ра тос: ара то сиља ти се, ра то сиља ти се, и са на
став ком оса ти: да нго са ти, зумбо са ти, круно са ти (се), миро са ти, шѝ ко са ти.

Иа ко су ови гла го ли ме ђу со бом зна чењ ски ве о ма ра зно род ни, мо гу се 
из дво ји ти гру пе гла го ла или зна че ња ко ји мо гу има ти оба ви да. Дво вид ност 
по ка зу ју гла го ли са зна че њем:

– ‘узе ти, узи ма ти не ки оброк’: ру ча ти, ве че ра ти, до руч ко ва ти, ужи на ти, 
је сти, пи ти, те гла го ли стра ног по ре кла: ма рен да ти, ло вра ти, фру шту
ко ва ти итд.

– ‘узе ти, узи ма ти не ко га за срод ни ка’: бра ти ти, бра ти ми ти, ку ми ти, 
де ве ри ти итд. 

– ‘сту па ти/сту пи ти у брак’: ве за ти се, вен ча ти (се), же ни ти, про си ти, 
пр сте но ва ти итд.

– ‘про ве сти, про во ди ти не ко вре ме, пра зник’: го ди на ти, зи мо ва ти, ле то
ва ти, да но ва ти; бо жи ће ва ти, ус кр со ва ти итд. 

– ‘до би ти, до би ја ти не ки део (ка да је реч о биљ ка ма)’: гла ви чи ти, ли ста ти, 
ро ди ти и сл.

– ‘до не ти, до но си ти на свет мла дун че’: бли зни ти, ко пи ли ти итд.
– ‘уда ра ти, уда ри ти из не ког оруж ја; ба ца ти, ба ци ти не што на не ки циљ, 

усме ре но на не ку ме ту; по го ди ти, по га ђа ти на тај на чин’: би ти (би јем), 
га ђа ти, пу ца ти, стре ља ти, ту ћи итд. 

– ‘да ти, да ва ти не ки сиг нал’: зво ни ти, ку ца ти, лу па ти итд.
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На та ша Ву ло вић

ШТА ТО ПА ДА С НЕ БА?

У ро ма ну Про лом Бран ка Ћо пи ћа на јед ном ме сту ју нак при по ве дач об
ја шња ва пут до сло бо де ре чи ма: „А ми слиш ти, мој дра ги, да ће сло бо да 
па сти она ко, с не ба?”. Фра зе о ло шка је ди ни ца па сти (па да ти) с не ба у опи
сним реч ни ци ма срп ског је зи ка за бе ле же на је у зна че њи ма: 1. наст(ај)ати ни 
из че га, по ја ви ти се, по ја вљи ва ти се од јед ном, са свим из не на да, нео че ки ва но, 
ни от ку да; 2. до би ја ти (не што) ола ко, без му ке, оства ри(ва)ти без тру да и 
сл.; 3. не ма ти пој ма о си ту а ци ји, не схва та ти, не схва ти ти оно што се 
до га ђа. Реч ник СА НУ бе ле жи и од рич ни об лик: не па да ти, не па сти (не
ко ме) с не ба у зна че њу: оства ри(ва)ти уз мно го тру да, му ке, ра да и сл. 

По зна то је да фра зе о ло шке је ди ни це мо гу на ста ти из ви ше из во ра. Не ке 
од њих по ти чу из књи жев них де ла, а по је ди не има ју би блиј ско по ре кло 
(по ти чу из Би бли је, Све тог пи сма). Гла гол скоиме нич ка кон струк ци ја па
сти (па да ти) с не ба на ста ла је од ши ре струк тур не по ред бе не кон струк ци
је (гла гол + по ред бе на кон струк ци ја) би блиј ског по ре кла: па сти (па да ти) 
као ма на с не ба. 

 Па сти (па да ти) као ма на са не ба је сте ин тер на ци о нал на фра зе о ло шка 
је ди ни ца и бе ле же је мно ги је зи ци на ро да ју де о хри шћан ске ци ви ли за ци је. 
Зна че ње у срп ском је зи ку бе ле жи и Реч ник СА НУ: „ла ко, без му ке и тру да 
при па сти не ко ме”. Она је мо ти ви са на ста ро за вет ним опи сом до га ђа ја ка да 
су Је вре ји на кон из ла ска из Егип та и лу та ња Си нај ском пу сти њом спа се ни 
од гла ди: „А кад се ди же ро са, а то по пу сти њи не што сит но окру гло, сит но 
као сла на по зе мљи. И кад ви дје ше си но ви Изра и ље ви, го во ра ху је дан дру
го му шта је ово? Јер не зна ди ја ху шта бје ше. А Мој си је им ре че: то је хљеб 
што вам да де Го спод да је де те ... И дом Изра и љев про зва тај хљеб ма на; а 
би ја ше као сје ме ко ри јан дро во, би је ла, и на је зи ку као ме де ни ко ла чи” (Ста ри 
за вет). 

Дво ком по нент ни по ред бе ни део ове фра зе о ло шке је ди ни це са сто ји се од 
име ни це ма на и пред ло шкопа де жне кон струк ци је у ге ни ти ву. Ма на је су
бје кат по ре ђе ња у фра зе о ло шкој струк ту ри, а с не ба је од ред ба за ме сто. 
Пре ма ети мо ло шким реч ни ци ма, ма на је ин тер на ци о нал на би блиј ска лек
се ма, ко ја је као по зајм ље ни ца, пре во ђе њем са грч ког или ла тин ског (man na), 
ушла у наш је зик, а во ди по ре кло од хе бреј ске упит не кон струк ци је man hu? 
(шта је то?). То је та ко ђе и на зив за је сти ву биљ ку азиј ских сте па – le ca no ra 
escu len ta. У Реч ни ку СА НУ под од ред ни цом ма на бе ле жи се као основ но 
зна че ње: „реч ко јом су, пре ма би блиј ској ле ген ди, Изра иљ ци на зва ли хра ну 
у ви ду бе лог зр не вља, ко ју им је у Си нај ској пу сти њи при ли ком се о бе из 
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Егип та у обе ћа ну зе мљу Бог да вао с не ба; са ма та хра на”. Ме то ни миј ском 
тран сфор ма ци јом ма на је од упит ног об ли ка по ста ла на зив за ту хра ну ко ја 
је па да ла, до ла зи ла с не ба, а по том и са ма хра на. Ве ро ват но с тим има ве зе 
и јед но од се кун дар них зна че ња под овом од ред ни цом у Реч ни ку СА НУ – 
„фиг. је ло или пи ће”. Не фра зе о ло шка гла гол скоиме нич ка кон струк ци ја 
ко јом је име но ван тај до га ђај мо ти ви са ла је про цес се ман тич ке тран сфор
ма ци је зна че ња и ства ра ње по ред бе ног фра зе о ло ги зма. Фра зе о ло ги за ци јом 
ове је зич ке је ди ни це из дво ји ле су се се ман тич ке ком по нен те фра зе о ло шког 
зна че ња: „до ћи до не че га без тру да”, „до би ти не што на по клон”, али при сут
на је и им пли цит на ком по нен та „уза луд но че ка ње”. Цен трал на фра зе о ло шка 
ком по нен та је сте лек се ма ма на у зна че њу „не што што се до би ја без тру да, 
ула га ња, са мо по се би, из не на да и нео че ки ва но” и она је но си лац фра зе о
ло шког зна че ња. Гла гол па да ти (па сти) на ла зи се у основ ном зна че њу „сва
ли ти се на зе мљу соп стве ном те жи ном, би ти по ву чен с ви си не, тј. из не на да, 
на гло се по ја ви ти не где, до ћи, сти ћи”. Ре ле вант на ком по нен та зна че ња је „с 
ви си не”, ко јом се им пли ци ра пред ста ва о не бу, као бо жи јем про сто ру и зе
мљи, као људ ском про сто ру, као и ком по нен та „из не на да”. За ни мљи во је 
се кун дар но зна че ње гла го ла па сти „по ја ви ти се слу чај но или као по сле ди
ца не че га, де си ти се, до го ди ти се”, у од но су на но ву по ја ву, до га ђај у ко јем 
ће не што до ћи са мо од се бе, де си ти се из не на да. У ен гле ском је зи ку овај 
ин тер на ци о нал ни фра зе о ло ги зам ја вља се у истом об ли ку и зна че њу: (fall) 
li ke man na from he a ven, као и у не мач ком је зи ку: fällt Man na vom Him mel. 
То ком фра зе о ло шког про це са кон ден за ци је из о ста вље на је име нич ка ком
по нен та (ма на), са мим тим и по ред бе ни ве зник, та ко да је на ста ла но ва 
фра зе о ло шка је ди ни ца ко ја ни је по ред бе на (па сти (па да ти) с не ба). 

 Срп ски је зик бе ле жи и фра зе о ло шку ме та фо ру ма на с не ба у зна че њу: 
„ка же се за оно што нео че ки ва но и на нео би чан на чин сти же у пра ви час”. У 
фра зе о ло шком зна че њу мо гу се из дво ји ти се ман тич ке ком по нен те: „нео че
ки ва ност”, „до би ја ње”, „из не над ност”, уз мо гу ћу ак ти ва ци ју иро нич не ком
по нен те „не мо гућ ност, не ве ро ва ње”. Основ но зна че ње лек се ме ма на од но си 
се на глав ну хра ну Изра иљ ци ма че тр де сет го ди на, ко ли ко је тра ја ло пу то
ва ње кроз пу сти њу до обе ћа не зе мље. У на у ци се бе ле жи да је спра вља на 
(ма на) мле ве њем у сту па ма, а по том ку ва на, ка ко би се од до би је не ма се ме
си ле по га че, док су на уч ни ци па да ње ма не уста но ви ли као при род ну по ја ву 
у пре де лу Си на ја, као фе но мен ве зан за биљ ку зва ну та ма риск(а) (Ta ma rix 
man ni fe ra). Ра ди се о слат ким из лу че ним ка пљи ца ма ко је на ста ју убо дом 
ин се ка та о ње но ста бло, за ко је је фар ма ко ло шки по твр ђе но да са др жи раз ли
чи те об ли ке ше ће ра и дек стрин. Због ње них ја ких ис це ли тељ ских свој ста ва, 
још су је ста ри Егип ћа ни, Су мер ци и Ме со по там ци ко ри сти ли у ма гиј ске 
и ме ди цин ске свр хе.
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 Као се кун дар но фи гу ра тив но зна че ње лек се ме ма на у Реч ни ку СА НУ 
на во ди се „бла го дет, сре ћа, ужи так”, илу стро ва но и при ме ром из де ла Љу
бо ми ра Бо ги ће ви ћа („До бра књи га је ма на не бе сна ко ја хра ни и за гре ва 
ду шу”). Ово зна че ње мо же се до ве сти у ве зу са ре ли гиј ским зна че њем, ко
је бе ле же ре ли гиј ски реч ни ци: „у пре но сном сми слу озна ча ва на гра ду ко ја 
чо ве ка оче ку је у бу ду ћем жи во ту као ‘не бе ска хра на’, од но сно ду хов на на
гра да за вр ли не ко је су га кра си ле за вре ме ње го вог пра вед нич ког жи во та 
на зе мљи”, с тим што се у на ве де ном при ме ру ми сли на ду хов ну хра ну, ду
хов но за до вољ ство. Ме ђу тим, у при ме ри ма: „Да кле, шјорАн ту не, ти по ста
де бо гат чо вјек!? А? Је си ли се икад на дао тој ма ни с не ба” (С. Ма та вуљ) и 
„Пао си ми као ма на с не ба! Ни сам не знаш ка ко би ми ве ли ку услу гу мо гао 
учи ни ти” (С. Му су лин) очи глед но се не чу ва ве за с ду хов ним за до вољ ством, 
већ је до шло до уоп шта ва ња зна че ња. 

Још јед на фра зе о ло шка је ди ни ца има ве зе с фра зе о ло шком ме та фо ром 
ма на с не ба, а то је че ка ти ма ну с не ба, од но сно че ка ти да (не што) пад не 
с не ба, у зна че њу „оче ки ва ти не ку до бит без тру да, на сто ја ња”. Че ка ти је 
ста тив ни гла гол и ов де је у свом основ ном зна че њу ко је ука зу је на не ак тив
ност уче сни ка у не ком до га ђа ју и им пли ци ра на ста нак зна чењ ске ком по
нен те „уза луд”. У ру ском је зи ку по сто ји иден ти чан фра зе о ло ги зам: ждаֳь 
манны не бе сной. 

 Мо гу се на ве сти још не ки при ме ри ко ји су у ве зи са по ред бе ном фра зео
ло шком је ди ни цом па да ти као ма на с не ба, по пут пе че не ше ве (го лу бо ви, 
пре пе ли це) па да ју с не ба у зна че њу „ве ли ко је бла го ста ње, из о би ље” или 
та мо пе че не ше ве па да ју с не ба (ле те) у зна че њу „та мо не мо ра мно го да се 
ра ди”. Би блиј ски текст опи су је до га ђај у Ста ром за ве ту ка да је Бог по слао 
ја та пре пе ли ца је вреј ском на ро ду у пу сти њи („И уве че до ле тје ше пре пе ли це 
и пре кри ли ше око, а ују тру па де ро са око око ла”), ко ји је ини ци рао на ста нак 
фра зе о ло шких је ди ни ца овог ти па и њи хо вих ва ри ја на та. Ђ. Да ни чић је 
пре во де ћи Ста ри за вет упо тре био лек се му пре пе ли ца, ка ко је и у грч ком, 
ла тин ском и не мач ком пре во ду (Wac hteln), али је мно го фре квент ни ји об лик 
фра зе о ло ги зма ко ји се одо ма ћио са ше вом или го лу бом као ком по нен том, 
што по ка зу је ка ко ин тер на ци о нал ни ка рак тер ове фра зе о ло шке је ди ни це у 
срп ском, та ко и ре зул тат ме ђу је зич ких фра зе о ло шких ути ца ја.

У ен гле ском је зи ку овај об лик фра зе о ло ги зма је са ком по нен том го луб 
и у об ли ку: Ro ast pi ge ons don’t fly in to one’s mo uth, док у бу гар ском је зи ку 
по сто ји из ре ка: сякаֵ од не бе ֳ о ֲа даֳ ֲе че ни ко коֵки. Атри бут пе че ни 
ни је део фра зе о ло шке ба зе, ко ја је по те кла из би блиј ског тек ста, већ је нај
ве ро ват ни је умет нут при ли ком на ста ја ња фра зе о ло ги зма и има функ ци ју 
по ја ча ва ња, ин тен зи фи ка ци је зна чењ ских ком по не на та „не ак тив ност”, „го
то ван ски, па ра зит ски”, „до би ја ње на го то во”, че сто с иро нич ном ком по нен
том „ле њост, не рад”. Та ко ђе, у Реч ни ку СА НУ под од ред ни цом го луб, у 
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реч нич ком члан ку под ква ли фи ка то ром изр., за бе ле жен је об лик ко ји струк
тур но и зна чењ ски од го ва ра ен гле ском об ли ку: пе че ни го лу бо ви у уста не 
ле те, као и фор ма: пе че ни го лу бо ви из не ба не па да ју, у истом зна че њу „без 
ра да не ма успе ха, не ма на гра де”.

Фра зе о ло шка је ди ни ца из Ћо пи ће вог при ме ра с по чет ка овог члан ка 
(па сти, па да ти с не ба) у упо тре би је у ви ше функ ци о нал них сти ло ва, ка ко 
у књи жев ном и пу бли ци стич ком, та ко и у раз го вор ном сти лу. 

Мар та Бје ле тић

СР ДО БО ЉА

Са ку пља ју ћи ма те ри јал за овај при лог, до шли смо на иде ју да про ве ри мо 
ко ли ко је реч ср до бо ља по зна та са вре ме ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка. 
Спро ве ли смо ан ке ту на слу чај ном узо р ку од де се так ис пи та ни ка, уз ра ста 
од 23 до 80 го ди на, ма хом ви со кообра зо ва них, од ко јих је са мо је дан, и то 
онај нај ста ри ји, знао шта је то ср до бо ља. Оста ле од го во ре свр ста ли смо у 
не ко ли ко гру па: а) „Не знам, зву чи ми као бо лест, али ни кад чу ла.ˮ  (24), 
„Бол у гр лу.ˮ  (24), „Аст ма.ˮ  (65), „Не ка алер ги ја.ˮ  (65); б) „Кад се не ко ср ди, 
као љу ти, нам ћор је.ˮ  (24), „Ср ди ти се ве ро ват но зна чи као љу ти ти се, на то 
ме под се ћа, или мо жда би ти уо бра жен па као пун се бе.ˮ  (24), „Срџ ба.ˮ  (61), 
„Ср до као срџ ба (љут ња), а бо ља као бол од но сно не што ло ше што је по
сле ди ца срџ бе, као не срећ но чо ве ко во ста ње ко је је ди но мо же про из и ћи из 
та квог, пре све га ду шев ног и пси хич ког ста ња.ˮ  (28); в) „Не знам, али ре ци мо 
да је то кад увре диш не ко га.ˮ  (23), „Кад по вре диш не ко га.ˮ  (29); г) „Осе ћај 
до бр о те, ми ло сти.ˮ  (26). На ве де ни од го во ри по ка зу ју да ис пи та ни ци реч 
ср до бо ља осе ћа ју као сло же ни цу чи ји их пр ви део нај че шће асо ци ра на ср ди
ти се, срџ ба, а дру ги на бол, бо лест. Али ни оста ле асо ци ја ци је ни су ли ше не 
је зич ке уте ме ље но сти, о че му ће би ти ре чи доц ни је.

А шта нам о овој име ни ци ка жу реч ни ци? Вук у од ред ни ци срд òбо ља f. 
‘die rot he Ru hr, dysen te ria’ са мо упу ћу је на ње не до ма ће и по зајм ље не си но
ни ме: слȁбa и счанa, и тур ци зам са рà џа. Де таљ ни је об ја шње ње на ла зи мо 
у Ма ти чи ном реч ни ку књи жев ног је зи ка: ‘те шка за ра зна бо лест у цре ви ма, 
иза зва на раз ли чи тим узроч ни ци ма, ко ја се ис по ља ва у кр ва вом про ли ву, 
ди зен те ри ја’, пот кре пље но при ме ром из де ла Јан ка Ве се ли но ви ћа: „Стра шна 
бо лест ср до бо ља ко си ла је као оштра ко са оста ри ну и омла ди нуˮ (РМС). Ма
ти чин јед но том ник је кон ци зан: срд òбо ља ‘ди зен те ри ја’ (РСЈ). Из Реч ни ка 
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ЈА ЗУ, по ред де фи ни ци је зна че ња: ‘бо лест цре ва, ко ја се лат. зо ве dysen te ria; 
уп. гри жа, ср ча на, ср ча ни ца’, са зна је мо и то да је реч ста ра, да је Да ни чић 
по ми ње у свом Рјеч ни ку из књи жев них ста ри на срп ских као срьдоболæ ‘mor bus’ 
(при че му је при мер узет из јед не Ша фа ри ко ве сту ди је по све ће не исто ри ји 
срп ског је зи ка, уз на по ме ну да се та реч на ла зи код До мен ти ја на, а да у Ши
ша то вач ком апо сто лу зна чи ‘ро ђа ци’), да је у основ ном зна че њу по твр ђе на тек 
од XVII ве ка, а упу ћу је се и на рус. сер до бо лие ‘са жа ље ње, са у че шће’ (RJA).

По за ба ви ће мо се, за по че так, основ ним зна че њем раз ма тра не ре чи. У твор
бе ном по гле ду име ни ца срд òбо ља са вр ше но се укла па у на зи ве бо ле сти као 
што су: блед òбо ља, врат òбо ља, главò бо ља, грлò бо ља, груд òбо ља, гушò бо ља, 
зуб òбо ља, кожòбо ља, костòбо ља, крстòбо ља, кук òбо ља, ног òбо ља, ноктòбо
ља, ок òбо ља, прсò бо ља, рук òбо ља, сисò бо ља, срц òбо ља, увò бо ља / ухò бо ља, 
умò бо ља, устòбо ља (ОРСЈ). Али док је из на ве де них на зи ва на пр ви по глед 
ја сно о ка квој се бољ ци ра ди, на зив ср до бо ља је за са вре ме ног го вор ни ка 
се ман тич ки не про зи ран. 

Уче сни ци ан ке те ко ји су реч по ве за ли са ср ди ти се, срџ ба (а то ме тре ба 
до да ти и срд ња, ср дит, ср ди тост, уср дан, све ср дан) ве ро ват но ни су би ли 
све сни чи ње ни це да су по бро ја ни об ли ци истог по ре кла као и име ни ца ср це 
(али и при де ви ср да чан и ср чан), те да се сви за јед но сво де на пра сло вен ску 
осно ву *sьrd, ко ја пред ста вља ни жи пре вој ни сте пен од осно ве *serd (> srěd), 
од ко је су пак обра зо ва не име ни це сре да, сре ди на, сре ди ште, при де ви сред
њи, по сре дан, при ло зи сред, по сред, на сред. Ети мо ло ги ја нам, да кле, ка зу је 
да је основ но зна че ње име ни це ср це (< псл. *sьrdьce) би ло: ‘сре ди шњи, цен
трал ни те ле сни ор ган’ (Skok 3: 316–317 s. v. sȑce).  

У је зич кој све сти, ме ђу тим, из гу би ла се не по сред на ве за ове име ни це са 
ко ре ном срд на кон ис па да ња сла бог по лу гла са иза д, до ко јег је ре гу лар но 
до шло у свим па де жи ма осим ге ни ти ва мно жи не, ко ји пра вил но гла си ср да
ца (као сун це, су на ца). Код име ни це ср це до шло је и до упро шће ња дц > ц, 
па и у ге ни ти ву да нас пре о вла ђу је ана ло шки об лик сцa. У је зич кој све сти 
се ни при дев ср да чан ‘искрен, отво рен’ не ве зу је не по сред но за ср це, за 
раз ли ку од ср чан ‘хра бар, од ва жан’, иа ко оба по ти чу од истог пра сло вен ског 
пра о бли ка (*sьrdьčьnъ), али су има ли раз ли чит фо нет ски раз вој и раз ви ли 
раз ли чи та зна че ња.

Па ипак, пи та се наш са вре ме ни го вор ник, ка кве ве зе има ср це са бо ле шћу 
цре ва? Од го вор на то пи та ње пру жа ју они реч ни ци ко ји, по ред са времe них 
и књи жев них зна че ња, на во де и она за ста ре ла и ди ја ле кат ска. Та ко са зна је мо 
да име ни ца ср це, осим ‘цен трал ног ми ши ћа стог ор га на ко ји ре гу ли ше кр во
ток у те лу чо ве ка и ко ји се на ла зи на ле вој стра ни груд не ду пље’ (РМС), мо же 
озна ча ва ти и дру ге ор га не чо ве чи јег те ла, на ро чи то оне ко ји су сме ште ни 
у тр бу шној шу пљи ни, да кле у сре ди шту те ла: а) гор ње ушће у же лу дац, где 
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ула зи јед њак; б) же лу дац – ода тле из ра зи: та шта ср ца ‘пра зног ср ца (тј. 
же лу ца)’, нaш те ср це (ср ца) ‘на гла дан (тј. пра зан) же лу дац, пре је ла’, жaли 
oд ср ца ‘ту жи се на бо ло ве у сто ма ку’; в) дроб, тр бух, утро бу, ма те ри цу – 
ода тле из ра зи: па сти од ср ца ‘по ро ди ти се’, слаб на ср цу ‘ко га те ра на по ље’ 
(RJA). До дат не по твр де пру жа Хи лан дар ски ме ди цин ски ко декс из XV–XVI 
ве ка, где је име ни ца срдце ‘ср це, cor’ слу жи ла и за озна ча ва ње же лу ца (Катић 
1987: 124), као и Кру ше дол ска Би бли ја из XVI ве ка, у ко јој име ни ца срьдце на 
јед ном ме сту но си зна че ње ‘тр бу шна ду пља, утро ба, сто мак, тр бух’ (Савић 
2010: 97).

Слич на је си ту а ци ја и у дру гим сло вен ским је зи ци ма, а ов де ће мо као 
илу стра ци ју на ве сти са мо бу гар ске при ме ре: сърцѐ ‘утро ба, ма те ри ца (код 
же на)’, ‘сто мак, же лу дац (код жи во ти ња)’, срце нар. ‘же лу дац, сто мак’, из
ве де ни це: срч ка ‘ди ја ре ја, ди зен те ри ја’, сърцебòл ‘бо ло ви у же лу цу или 
сто ма ку’ (БЕР 7: 681). 

Да је из не то ту ма че ње име ни це ср до бо ља тач но по твр ђу је нам и њен 
си но ним, за бе ле жен у Хо до шком збор ни ку из XV ве ка, болѣзнь срьдчьна 
‘ср до бо ља, dysen te ria, про лив (di a rr ho ea); мо же да се од но си и на не ко ин фек
тив но обо ље ње ди ге стив ног апа ра та (сал мо не ло за, ди зен те ри ја, акут на бак
те риј ска тро ва ња, ви ру сни ен те ри тис итд.)’ (Катић 1987: 30), чи ји траг на ла
зи мо у по и ме ни че ном при де ву жен ског ро да счанa f. ‘ср до бо ља’ ко ји на во ди 
Вук, ода тле ср чà ни ца ‘исто’, ср чàнūк m. ‘тра ва од ср до бо ље’ (Skok l. c.), уп. 
и буг. сърдѐчни ца ‘ди ја ре ја’ (БЕР 7: 675). 

На осно ву све га ре че ног мо же мо за кљу чи ти да је реч ср до бо ља у зна че њу 
‘ди ја ре ја’ на род на, обра зо ва на на до ма ћем те ре ну, из до ма ћих твор бе них сред
ста ва. То нам до ка зу ју и ње не по твр де из на род них пе са ма ко је је Вук за пи сао. 
У дру гој књи зи сре ће се у две пе сме. Јед на је ко сов ска, где Иван Ко сан чић, 
по што је ухо дио Тур ке, из ве шта ва Ми ло ша Оби ли ћа о њи хо вој ствар ној сна
зи, а овај га на го ва ра да кне зу Ла за ру не ка же исти ну, већ да сла же да, до
ду ше, „има до ста вој ске у Ту ра ка ,ˮ али „ни је вој ска од меј да на ,ˮ и за вр ша ва: 
„А и што је вој ске у Ту ра ка, // Вој ска им се је сте по бо ље ла // Од бо ле сти те шке 
ср до бо ље, // А до бри се ко њи по бо ље ли // Од бо ле сти коњ ске са ка ги је.ˮ

За на шу при чу још је за ни мљи ви ја пе сма „Мар ко Кра ље вић и Алилага ,ˮ 
где на по чет ку Мар ко ка же сво ме по бра ти му бе гу Ко ста ди ну да ће се, док 
про ла зи кроз Ца ри град, пре тва ра ти да је бо ле стан да га Тур ци не би уз не ми
ра ва ли: „Сад ја идем пре ко Ца ри гра да, // Те ва м’ ко ја су ко би ти бе да, // Те ме 
те ва на меј дан за зва ти; // Ја ћу с’ те шко бо лан учи ни ти // Од зла бо ла – те шке 
ср до бо ље. // Пак се Мар ко бо лан учи нио // Без бо ле сти, од му дро сти те шке, 
// По до бру се Шар цу по ло жио, // На се дло се ср цем на сло нио, // Та ко иде пре
ко Ца ри гра да.ˮ  Ја сно је да се Мар ко по гнуо и на сло нио на се дло тр бу хом, 
што је још је дан до каз о не ка да шњој ши рој се ман ти ци име ни це ср це.
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Ко нач но до ла зи мо до дру гог зна че ња ре чи ср до бо ља. Је дан од ис пи та
ни ка на ше ан ке те де фи ни сао ју је као ‘осе ћај до бро те, ми ло сти’. Слич но 
зна че ње има и ста ро срп ска име ни ца срьдобольство ‘mi se ra tio’, тј. ‘жа ље ње, 
са жа ља ва ње’, за бе ле же на код До мен ти ја на и у Алек сан дри ди, као и при дев 
срд òбонū, нa, нō ко ји Вук об ја шња ва сле де ћим при ме ром: „нпр. ште та, тј. 
та ко ве ли ка да ср це бо ли за њом ,ˮ уп. буг. ди јал. сърдобòл ‘ка да не ко га бо ли 
ср це за не што’ (БЕР 7: 676). Од го ва ра ју ћа се ман ти ка при сут на је и у не ким 
дру гим сло вен ским је зи ци ма, уп. нпр. рус. књиж. заст. сер до бо лие, сер до
больносֳь ‘са о се ћа ње, са жа ље ње’, рус., укр. се р до бóльный ‘са о се ћа јан’, буг. 
заст. и ди јал. сърдобòл ‘са о се ћа ње, ми ло ср ђе’, сърдоб òлен ‘са о се ћа јан’. Пре ма 
не ким ту ма че њи ма, ове ре чи се сма тра ју сло же ни ца ма – са мо стал но обра
зо ва ним у по је ди нач ним је зи ци ма – од *sьrdьce и *bo lě ti ‘бо ле ти, бо ло ва ти’ 
(ESJS 14: 870). Ме ђу тим, бу гар ске по твр де су нај ве ро ват ни је ру си зми (БЕР 
l. c.), а и за стсрп. срьдобольство, као и Ву ков при дев срд òбонū, прет по ста вља 
се да су по зајм ље ни из цр кве но сло вен ског. 

Раз ма тра ње по ре кла ста ро срп ске ре чи срьдоболæ у зна че њу ‘ро ђак, ро ђа ци’ 
(в. го ре RJA), ко ју по је ди ни ау то ри до во де у ве зу са прет ход ним из ра зи ма, 
прет по ста вља ју ћи да јој је из вор но зна че ње би ло: *‘онај ко ји иза зи ва са о се
ћа ње’ (ESJS l. c.) – оста је за не ку дру гу при ли ку.
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Не дељ ко Р. Богданoвић

ОЈ КО НИ МИ И СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА

За Реч ник ој ко ни ма

У овом ра ду не ће мо се ба ви ти нор ма ти ви сти ком, већ ће мо са мо ука за ти 
на ве ли ки рас ко рак из ме ђу нор ме и ствар не (ло кал не, дијалeкат ске) упо тре бе.

На зи ви на се ље них ме ста вр ло су екс пло а ти сан фонд је зич ких по да та ка 
и у ре дов ном, сва ко днев ном, оп ште њу ме ђу љу ди ма, али и у слу жбе ној ко
му ни ка ци ји (ад ми ни стра ци ја, про све та). У са вре ме ним усло ви ма жи во та, 
ве ли ко је њи хо во при су ство у ме ди ји ма, а не за о би ла зни су и у тек сто ви ма 
ви ше на у ка (ге о гра фи ја, ет но ло ги ја, ди ја лек то ло ги ја). 

На ста ја ли спон та но, у окри љу и у си сте му кон крет но га го во ра, они но се 
гла сов ни ин вен тар, гра ма тич ки об лик и на гла сне ка рак те ри сти ке го во ра 
жи те ља ко ји у до тич ном на се љу жи ве, те у нај ве ћем бро ју пра те раз вој ди
ја ле кат ских ка рак те ри сти ка сво га окру же ња. Ка же мо у нај ве ћем бро ју, јер 
ту мо гу би ти и не ка огра ни че ња – да се ди ја ле кат ске ка рак те ри сти ке ме ња ју 
бр же но што се ме ња јед ном сте че ни об лик име на ко ји, по при ро ди ства ри, 
те жи не из мен љи во сти, од но сно по сто ја но сти.

Ка ко мо ти ва ци ја за на ста нак не ког ој ко ни ма мо же би ти исто вет на или 
слич на на ши ро ком про сто ру, где вла да ју раз ли чи те ди ја ле кат ске при ли ке, 
при род но је да од истог апе ла ти ва, или од исте твор бе не осно ве на ста ју ој ко
ни ми раз ли чи тих, ма да бли ских, об ли ка.

Про ме не на ста ју и на ди ја хро ној оси, па се на су прот про ме на ма у де кли
на ци о ном си сте му по ја вљу је (за)оста ја ње ој ко ни ма у об ли ку ко ји је ство рен 
у не ком ра ни јем ста ди ју му раз во ја гра ма тич ког си сте ма.

Да би се оси гу ра ла иден ти фи ка ци ја ре а ли те та по име ну, као др жав ни 
по сао по вре ме но се пра ве и об ја вљу ју спи ско ви на се ље них ме ста ад ми ни стра
тив них је ди ни ца, на ро чи то у ве зи са те ри то ри јал ном ор га ни за ци јом др жа ве 
и из ста ти стич ких раз ло га (ра ди по пи са). Све се то уре ђу је и ак ти ма ви со ког 
зна ча ја, а под ру ком нам је је дан та кав Азбуч ни спи сак на се ља у Ре пу бли ци 
Ср би ји, об ја вљен 2011. го ди не по во дом ,,по пи са ста нов ни штва, до ма ћин ста ва 
и ста но ва 2011. го ди не”. Ра ђен је у Ре пу блич ком за во ду за ста ти сти ку, ко ји је 
и из да вач. Та квих по пи са би ло је и ра ни је. Је дан од њих гла си Име ник ме ста 
у Ју го сла ви ји (Бе о град 1973), зго дан за упо ре ђи ва ње са дру гим по пи си ма. Са 
про то ком вре ме на њи хов зна чај нео спор но ра сте, па су не ки (на ро чи то они из 
XIX ве ка) да нас кул тур ни ра ри те ти и дра го це ни из во ри је зич ких по да та ка.1

1 Не мо гу се осло бо ди ти по тре бе да на гла сим ка ко сам био уз бу ђен кад сам про чи тао да 
се мо је род но се ло Бу чум (оп шти на Свр љиг) ци ти ра пе ма Реч ни ку сви ју ва ро ши, ва ро ши ца, 
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Жи вот ој ко ни ма ду жи је од жи во та ур ба ли је ко ја је њи ме име но ва на: 
име на се ла и гра до ва ко ри сте се и кад тих на се ља ви ше не ма, у на у ци, у 
исто ри ји, пре да њу. За све то вре ме, на по ре до са стан дар ди за ци јом је зи ка 
уоп ште, по сто ји и по тре ба стан дар ди за ци је ој ко ни ма. То је на под руч ју 
срп ског је зи ка од у век био му чан по сао ко ји је то ком исто ри је оте жа ван и 
број ним не је зич ким раз ло зи ма.

О то ме има по је ди нач них ра до ва, до ста из вре ме на ка да се ко ди фи ка ци
ја ти ца ла срп ско хр ват ског је зи ка. По сто је и на чел ни ста во ви, и прак тич не 
пре по ру ке, али по пра ви лу ни кад не мо гу би ти об у хва ће ни сви слу ча је ви, 
па ни сви ти по ви слу ча је ва, јер ни кри те ри ју ми за не ке оп шти је ста во ве не 
мо гу би ти је дин стве ни.

Раз ло зи су по зна ти: стан дард ни је зик тре ба да бу де је дин ствен, са што 
ма ње ду бле та, а на род ни је зик, као род но ме сто ој ко ни ма има ви ше ди ја ле
ка та, ди ја ле кат ских (што ће ре ћи гра ма тич ких, твор бе них и на гла сних) 
ти по ва и исто ри ју ,,ко ја још тра је”.

У на сто ја њу да се обез бе ди је дин ство об ли ка обич но се те жи по ми ре њу 
два гле ди шта. Јед но је: име на ме ста из го ва ра ти, де кли ни ра ти и пи са ти она
ко ка ко је у на ро ду, а дру го: за др жа ти уо би ча јен на чин упо тре бе у го во ру 
и пи са њу, или ка ко је већ не где нор ма ли зо ва но, без об зи ра на то ка ко се што 
у на ро ду чи ни.

Ра ди се о ој ко ни ми ма гра ђе ним истим мо де ли ма на раз ли чи том ди ја ле
кат ском те ре ну, у раз ли чи тим вре ме ни ма, при раз ли чи тим др жав ним (не 
увек до ма ћим) упра ва ма, с не у јед на че ном бри гом за стан дард и с не де фи
ни са ним гле да њем на ста ње пре стан дар ди за ци је, и под руч је ши ре од стан
дард но је зич ке упо тре бе.

Оп шта сли ка по ка зу је ал тер на тив ност с ви ше раз ло га од ко јих су не ки 
на пред по бро ја ни.

1. Ува жа ва ју се ди ја ле кат ске осо бе но сти ја та код ој ко ни ма из ве де них од 
орах: Ора о вац, Ора хо вац, Ора шац, Ораш је – укуп но 17 ој ко ни ма, али по
сто је и они из ве де ни од осно ве оре (< *оre), ти па: Оре о вац, Оре шац, Оре
шко ви ца – укуп но 7 ме ста, сва у ис точ ној Ср би ји. Та мо где су об ли ци са а, 
апе ла тив је у на род ном го во ру: ора, орај, ора ји или ора си, а та мо где је оре: 
оре(ј), оре си. Из ван ој ко ни ми је, раз у ме се, об ли ци: ореј и ора ја оста ју ди ја
ле кат ски, а ег зи сти ра ју књи жев ни: орах, ора ха.

2. Не ува жа ва ју се раз ли ке на ба зи по сто ја ња оних гла со ва ко јих у стан
дард ном је зи ку не ма. Ми сли мо на по лу гла сник и во кал но л. Ој ко ним Кру пац 

се ла и за се ла ка Ко сте Јо ва но ви ћа из 1862. го ди не, или кад сам чи та ју ћи име на ме ста сво га 
род ног кра ја у Ву ко вој Да ни ци за 1828. (Са бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа књ. 8, стр. 357) уме сто 
Гој ма нов ци про чи тао Гој ша нов ци, све раз ми шља ју ћи да је онај ко је име на ме ста по слао 
Ву ку (јер Вук ни је по хо дио ове кра је ве), пи шу ћи гу шчи јим пе ром, на ко ле ну, по ра па вој 
ар ти ји, не пре ци зно на пи сао знак ко ји је Вук чи тао (и штам пао) као ш, а тре ба ло је м.
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код Бе ле Па лан ке и Пи ро та у на ро ду је са мо: Крупьц. Из ме ђу Кња жев ца и 
За је ча ра је у на ро ду Бо ровьц или још на род ски је Бьрьвьц, а у слу жбе ној 
упо тре би: Бо ро вац. По лу гла сник и а су мо гу ћа исто риј ска ал тер на ти ва, 
за то је и об лик с по лу гла сни ком за слу жбе ну упо тре бу по де шен пре ма об
ли ци ма на а. Двој ство се одр жа ва на те ре ну при зрен скоти моч ких го во ра, 
али са мо у го во ру, док у пи са њу они ко ји се пи сме но из ја шња ва ју пи шу а 
(Кру пац), а у тек сто ви ма ли те рар не при ро де при бе га ва се пи са њу са апо
стро фом уме сто по лу гла сни ка (Круп’ц), или се, углав ном у за пи си ма са 
те ре на, у лек си ко граф ским и ди ја лек то ло шким тек сто ви ма, пи ше и по лу
гла сник (Крупьц).

Ој ко ним Жлне, се ло код Кња жев ца, има во кал но л, мар кант ну осо би ну 
јед ног де ла ти моч колу жнич ких го во ра. Брус и Кнић има ју Жу ње, са об ли
ци ма ж. ро да у мно жи ни: ис под Жу ња, у Жу ња ма итд. Об лик са во кал ним 
л се, да кле, у јед ном слу ча ју ува жа ва, што од го ва ра си ту а ци ји на те ре ну.

3. Ве ли ке раз ли ке на ста ју на пла ну где се укр шта ју твор бе ни мо мен ти 
са де кли на ци о ним.

Ста ра мно жи на на ане са чу ва на је у ли ку ве ћег бро ја ој ко ни ма ко ји се 
ви ше не осе ћа ју мно жи ном, али по сто је и слу ча је ви ко ји и да нас тра же свест 
о ети мо ло ги ји, што ни је увек ла ко ни струч ња ку, а ка мо ли обич ном чо ве ку, 
ко ри сни ку стан дард ног је зи ка. У нај но ви јем пра во пи су да је се на по ме на да 
Бе ра не има ју жен ски род, мно жин ски об лик и про ме ну ти па: у Бе ра на ма, 
из Бе ра на; а Гњи ла не, сред њи род, јед ни ну, и про ме ну из Гњи ла на, у Гњи
ла ну. Обич ном чо ве ку те шко је да тра жи па ра ле ле и да се пре ма њи ма упра
вља, иа ко би спи ско ви ој ко ни ма јед не или дру ге фор ме би ли број ни, с тим 
што број ност ов де зна чи и мо гућ ност да су ти ој ко ни ми са раз ли чи тих 
стра на, из раз ли чи тих ди ја ле кат ских под руч ја, где су и на ви ке та ко ђе раз
ли чи те, па то под ри ва си гур ност да ће чо век по го ди ти об лик за ко ји ми сли 
да од го ва ра стан дар ду. Мо гло би се ре ћи да ће по го ди ти да су ис прав ни 
об ли ци: у Пре де ја ну, у Тр ња ну, Гло жа ну, али да ли ће би ти у Ра шта ну, или 
Ра шта ни ма, ту већ не ће би ти си гу ран.

У прак си се ја вља за ни мљи ва си ту а ци ја да го вор ни ци са под руч ја но во
што кав ских го во ра, или они слу жбе ни ци (су ди је, но ви на ри, про фе со ри) 
ко ји рас по ла жу књи жев ним из ра зом упо тре бља ва ју об ли ке мно жи не, ко ја 
на ди ја ле кат ском те ре ну са јед но па де жном си сте мом зву чи не при род но, јер 
су го вор ни ци та мо, кад им ус тре ба слу жбе на фор ма, при хва ти ли син гу ла
ри за ци ју и за њих је уо би ча је на про ме на ти па: Ле ба не, у Ле ба ну.

4. По сто је ој ко ни ми на ста ли упо тре бом су фик са: це / ци / ац, и сви они 
ег зи сти ра ју и у на род ном го во ру и у слу жбе ној упо тре би. Тип Ла лин це на
ла зи мо нај фре квент ни је у до ли ни Ју жне Мо ра ве (али и на дру гим стра на ма). 
Ме ђу тим, ни у на род ном го во ру то се ви ше не осе ћа мно жи ном. Ла ли нац је 
за ове кра је ве но ви ја фор ма, дру га чи јег обра зо ва ња и то је јед ни на му шко
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га ро да. Не јед нак је трет ман ових об ли ка а они се сви на ла зе у на ро ду, на 
те ре ну. Жи ве ој ко ни ми: Пре ко дол це (Вла ди чин Хан), Ра дев це (Алек си нац), 
Рај чев це (Тр го ви ште), Сви р це (Ле ско вац, Ме две ђа, Ко сов ска Ка ме ни ца), 
Стај ков це (Вла со тин це, али и Зре ња нин), има их на де се ти не, по нај ви ше 
на те ре ну ис точ но ср би јан ских, или ју жно ср би јан ских го во ра, мно жин ског 
су по ре кла, али то мно жин ско по ре кло у про пи си ва њу слу жбе не ој ко ни ми
је не ће би ти од лу чу ју ће. Не, да кле, у Стај ков ци ма, но у Стај ков цу, Стан
ков цу, Стре зов цу2 итд. 

Ис точ но од ју жно мо рав ског те ре на та кви об ли ци гла се: Ра ден ков ци, Да
ви дов ци, Жу ков ци, Кам бе лев ци...; та ко ђе их има не ко ли ко де се та ка, али се 
пре ма њи ма по сту пи ло по ад ми ни стра тив ном ре зо ну, па су да нас сва та 
се ла на ац: Ђу ри нац, Ни ше вац, Пир ко вац, Бер чи но вац итд. Раз у ме се, она 
су у на ро ду на ци: Ни шев ци, Бу ли нов ци, Ра ди чев ци. Ни је ја сно за што су 
оста ли об ли ци (и по ста ли слу жбе ни): Ба лин це (код Ву чи тр на), Штрп це (под 
Ша ром), а ни су Ба лин ци и Штрп ци код Кња жев ца, већ су по ста ли Ба ли нац 
и Штр бац, као и де се ти не дру гих ој ко ни ма са овог те ре на. Мо же се по ми
сли ти да су то ме кри ве при ли ке да ових ој ко ни ма ни је би ло у кул тур ној, 
пи са ној ко му ни ка ци ји, пре осло бо ђе ња од Ту ра ка,3 ко је је ка сни је до шло, 
па кад су по че ли по пи си ко је је из во ди ла Кне жеви на Ср би ја (нај по зна ти ји 
је из 1863), он да су пи са ри об ли ке ко ји су од већ ло кал ни, и ста ри, за ме ни ли 
они  ма на ац. На под руч ју Свр љи га и Кња жев ца, све до јед но га! Са да су и 
ту дво стру ке упо тре бе – на род ске, и је ди не, и ад ми ни стра тив не, про пи са не 
и оба ве зне у слу жбе ној ко му ни ка ци ји. Об ли ци на ци оста ју за ло кал ну 
упо тре бу.

У спи ску на се ља по сто је и она на ци, ко ја ни су пре ве де на на ац као она 
ју го и сточ но ср би јан ска (прим. Ла лин ци код Љи га).

Да би се ис пу ни ло на че ло – да ,,тре ба во ди ти ра чу на ка ко је у на ро ду”, 
ло кал ни ис точ но ср би јан ски го во ри не мо гу мно го по мо ћи, јер не ма ју де
кли на ци је па им је све јед но (Грев це, па он да из Грев це, на Грев це, у Грев це, 
сас Грев це...; Ти јов ци, из Ти јов ци, у Ти јов ци и сл.). Мо гу по мо ћи атри бу ти 
(ње го во Ла лин це, ње го во Ду ду лај це), или кон гру ен ци ја су бјек та и пре ди ка та 
(Шти раци су на пу штили славу!), али ни то ни је по мо гло оним об ли ци ма 
на ци (на ши Шти тар ци), јер су без об зи ра на то оти шли у ој ко ни ме на ац, 
ка ко ре ко смо, са мо слу жбе но. Си лом ад ми ни стра тив них при ли ка и по сна зи 

2 Ка ко смо чу ли на те ре ну, на оно ма стич ким ис тра жи ва њи ма пре де ла Ко сов ске Ка ме ни це.
3 Та мо до кле до пи ру теф те ри из XV ве ка, та се ме ста, и по ред осо бе но сти тур ске гра фи

је, од но сно не до вољ не ди фе рен ци ра но сти за вр шне се квен це, на ла зе са за вр шет ком це, или 
че: Ба ли лоф че итд. Ви ди и: Н. Бог да но вић, На зи ви свр љи шких се ла у 15. (и 16) ве ку и њи хов 
да на шњи об лик (рад ра ђен пре ма књи зи: Ду шан ка БояничЛу кач, Ви дин и Ви дин скияֳ 
санд жак ֲрез 15–16 век, Со фия 1975), Збор ник ре фе ра та са XV оно ма стич ке кон фе рен ци је, 
Са ра је во 1985.
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слу жбе но сти, с но вим ге не ра ци ја ма ве ро ват но ће пре и ме но ва ни ој ко ни ми 
на ци оста ти као Ва ле вац, Дра ји нац, Ма ри но вац итд.

5. Ој ко ни ми на аре (по ред њих, а исто га ти па, има мо и ој ко ни ме на ø, 
ари) та ко ђе су мно жин ски об ли ци, у ве ли ком бро ју из ве де ни од ре чи за 
озна ку но си ла ца за ни ма ња (ру дар, ри бар, ра ни је ђе ре кар, ма ђер и сл.). Да нас 
та квих ме ста има вр ло мно го, и на ви ше стра на: Зла тар (При зрен), Ри ба ре 
има ју оп шти не Де ча ни, Кру ше вац, Ја го ди на, Свр љиг – опет, да кле, ју го и сточ
ни де ло ви срп ског је зи ка, док ће Ри ба ри има ти Брус, а Ри ба ри ће Ту тин (за 
ко је нас не би из не на ди ло да се упо тре бља ва ју и као – Би ли смо у Ри ба ри
ћи ма и: Би ли смо у Ри ба ри ћу)4. Ђе ре ка ре има ју Брус и Ту тин, а Тр го ви ште 
има: Ђе ре кар це. Ма ђе ре има ју Про ку пље и Ра жањ, али ни је не мо гу ће да се 
то ме при до да и об лик Ма ђа ре из око ли не Ора хов ца и Ко сов ске Ми тро ви це. 
Као да су њи хо ви осни ва чи, но си о ци пре сти жних за ни ма ња, пра ти ли жи вот 
вла сте ле и цр кве, обе ле жа ва ју те ри то ри ју сред њо ве ков не Ср би је, по пут 
об ли ка Се дла ре, ко ји жи ви у оп шти на ма Ко сов ска Ка ме ни ца и Ли пљан, док 
се у Ва ље ву по ја вљу ју Се дла ри.

Украт ко, ова кви об ли ци су пре ма дру гим об ли ци ма на е, ко ји ни су озна ча
ва ли мно жи ну, при хва ти ли де кли на ци ју име ни ца сред ње га ро да, али ако се 
на ла зе на но во што кав ском те ре ну, има ће и њи хо ву де кли на ци ју, па ће би ти у 
јав ној упо тре би и: у Kрчмару (кад је реч о ме сту у кур шу млиј ској оп шти ни), 
али и: у Крч ма ри ма, кад се ра ди о се лу из ле пе нич ког кра ја.5 Ина че, у по пи су 
ме ста ко јим се слу жи мо то се ме сто бе ле жи као: Ве ли ко Крч ма ре и Ма ло Крч
ма ре, оп шти на Ра ча, што им пли ци ра јед ни ну сред ње га ро да, а не до у ми цу пи
сме ни љу ди ре ша ва ју упо тре бом фор му ла ци је ,,(Др Ми лен ко Ха џић ро ђен је) 
у се лу Ма ло Крч ма ре”; ,,(Во ји слав Ђу рић ро ђен је) у Ма лим Крч ма ри ма”.6

6. Ој ко ни ми има ју за ви чај но, тј. ло кал но (тј. ди ја лек тал но) ис хо ди ште, 
и тај се мо ме нат ду го одр жа ва у гра ма тич кој про це ду ри ло кал не ко му ни ка
ци је. Ре ци мо, и Реч ка и Гроц ка при па да ју истом тво р бе ном ти пу, па ипак је 
по сле јед ног раз до бља у Реч кој / у Реч ки прео вла да ло дру го, док је у Гроц кој 
оста ло до да на шњег да на. Слич но је у Гац ком(е) и у Гац ку, да кле раз вој у 
прав цу кра ћег об ли ка. 

4 Од ко ле ге Го лу ба Ја шо ви ћа до би ли смо оба ве ште ње да је у ло ка лу по зна та са мо кон
струк ци ја са сред њим ро дом (из Ри ба ри ћа, у Ри ба ри ће), на че му му и ов де за хва љу је мо.

5 По усме ном оба ве ште њу проф. Сло бо да на Ре ме ти ћа, чак је и Во ји слав Ђу рић, ве ли ки 
зна лац срп ског је зи ка и на род не књи жев но сти, био сре ћан кад му је у од ма клим го ди на ма 
жи во та об ја шње но за што је об лик ње го вог род ног се ла Крч ма ре ста ра мно жи на, а ка ко да 
то бу де ја сно обич ном (је два пи сме ном) слу жбе ни ку са вре ме не ко му ни ка ци је (но ви на ру, 
по ли ти ча ру, ме на џе ру)?

6 За ни мљи во је да се у Ву ко вој Да ни ци за 1827. го ди ну та ме ста ,,у на и ји кра гу је вач кој” 
ја вља ју као Крч ма ри горњ. и Кр ча ма ри доњ. – што на во ди на раз ми шља ње ко ји је ов де 
(Крч ма ри / Крч ма ре) об лик ко ме прет хо дио; Вук. Стеф. Ка ра џић: Да ни ца 1826, 1827, 1828, 
1829, 1834; Са бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа, књи га осма, Про све та, Бе о град 1969, 149.
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Све као да се при бли жа ва мо уве ре њу да по ста ју ћи ој ко ним сти че но ви 
ста тус, па та ко тре ба при сту пи ти и ње го вом нор ми ра њу (без об зи ра на то 
да ли су об ли ци на ане, аре, це ста ра мно жи на), али ди ја ле кат ско ша ре
ни ло и сво јом ар ха ич но шћу, и сво јом ино ва тив но шћу не по др жа ва увек 
пред ло же ну нор му и оте жа ва ње ну при ме ну.

7. Сва ка ко оба ве зни, ко ри сни и по уч ни део Азбуч ног спи ска на се ља ко ји 
нам је у па жњи је сте део на сло вљен као ,,Про ме не у са ста ву и на зи ви ма на
се ља за пе ри од 1948–2011.” (стр. 103–127). Мно го је ов де на се ља ко ја су про
ме ни ла ста тус, ко ја су се спо ји ла или раз дво ји ла од ма тич ног на се ља и сл., 
али на ма је па жњу при ву кла про ме на име на. На ве шће мо са мо оне ко је се 
ти чу на ше те ме (пр ви део па ра је са да шњи на зив до тич ног ме ста):

Алек си нац / Алек син це (Вла со тин це), Ба бић / Ба би ће (Пећ), Ба ла бан / 
Ба ла ба не (При шти на); Ба лај нац / Ба ла ји нац (Ме ро ши на), Ба љев Дол / Бо љев 
Дол (Ди ми тров град), Бје ло хо ва / Бје ла хо ва (При је по ље), Бр ве ник / Бре ве ник 
(По ду је во), Бу ча / Бу че итд. Ова квих ис прав ки, ока рак те ри са них као ,,ра ни је 
име за...” има ви ше од сто ти не, а ту до ла зе и дру ге про ме не. За нас је за ни
мљи во што је баш код ова квих слу ча је ва (ине /ин це; ан / ане; аре / ари; 
ац / це итд.) до ла зи ло до за ме не, од но сно до ис пра вља ња ,,не а де кват них” 
на зи ва. Да ли је ту у пи та њу пре ви ра ње у го во ру и ствар ној упо тре би, или 
је на сце ну сту пио ад ми ни стра тив ни ре зон – ни је нам по зна то. 

8. Уз све ре че но по сто ји и ак ценат ска стра на са свим мо гућ но сти ма за 
ве ли ко ша ре ни ло об ли ка ој ко ни ма, ко ју ов де ни смо ни до та кли.

Спо ми њу ћи оно што је и до сад би ло ја сно, и оста вља ју ћи не ре ше ним оно 
што је и до сад би ло мут но и збу њу ју ће, сти гли смо до сле де ћег пред ло га: 
За ла же мо се за Стан дард ни реч ник ој ко ни ма Ср би је. 

Ми сли мо да се мо же по ћи од спи ска у За ко ну о те ри то ри јал ној ор га ни
за ци ји Ср би је, и ура ди ти реч ник у но ми на тив ном по рет ку ој ко ни ма, са 
по да ци ма о ро ду и бро ју, и са на зна ком па де жног обра сца (ге ни тив и да тив).

О б р а з л о ж е њ е
На зи ва на се ље них ме ста има на це лој те ри то ри ји про сти ра ња срп ског 

је зи ка, а не где и ви ше од јед ног за исту ур ба ну или ру рал ну сре ди ну ор га
ни зо ва ну као на се ље – од не ко ли ко ку ћа (до мо ва, до ма ћин ста ва) до нај ве ћих 
гра до ва и глав но га гра да. И је ди но су та име на у са др жа ју не ких за кон ских 
ака та, као што је За кон о те ри то ри јал ној ор га ни за ци ји Ре пу бли ке Ср би је 
(да не спо ми ње мо дру ге про пи се пре ње га). Ула ском у за кон, не ким сво јим 
об ли ком, ој ко ним (име ме ста) је сте као слу жбе ност, а ње го ви ко ри сни ци 
оба ве зу да се у слу жбе ној ко му ни ка ци ји ко ри сте упра во тим об ли ком.

Ко јим је пу те ви ма за ко но да вац до шао до тих ли ко ва (а то је у по ме ну том 
за кон ском про пи су об лик но ми на ти ва), пра во пи сно пред ста вље них (у по гле ду 
ве ли ког сло ва, и фо нет ског ин вен та ра), по себ но је пи та ње. Ни је нам по зна то 
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ис тра жи ва ње це ло куп ног кор пу са, иа ко по је ди нач них раз ма тра ња, и пред ло
га ре ше ња, има,7 а на во ђе ње ис црп не ли те ра ту ре о ово ме, у јед ном ова квом 
спи су скром них ам би ци ја, ми сли мо да ни је по треб но, а ни је нам ни мо гу ће.

Упр кос са зна њу да ,,не тре ба ро бо ва ти” стан дар ди за ци јом утвр ђе ним ли
те рар ним ре ше њи ма, тре ба ло би да се у спи си ма (ко ји не мо ра ју има ти слу
жбе ну упо тре бу, већ и дру гу и дру га чи ју – на уч ну, про свет ну, ли те рар ну, 
ад ми ни стра тив ну) упо тре бља ва упра во та фор ма, про пи са на за ко ном. Разу
ме се, кад ни је циљ да се упо тре би ло кал ни об лик, не за ви сно од то га да ли је 
исто ве тан слу жбе ном или ни је (ди ја лек то ло шке рас пра ве, ци ти ра не из ја ве 
на су ду, пу то пи сна про за и сл.).

Слу жбе ност ој ко ни ма као да је бит на цр та овог сло ја лек си ке. Сва ка ко да 
су пр ви за пи си од го ва ра ли ствар ној упо тре би, од но сно да су би ли у скла ду 
са гра ма тич ком струк ту ром ло кал ног иди о ма. Ме ђу тим, од то га вре ме на 
до да на шњих да на у не ким слу ча је ви ма су ве ко ви про ху ја ли, па по врх из
вор ног ли ка већ ле же те шке на сла ге исто риј ских, дру штве них, по ли тич ких, 
кул тур них и је зич ких про ме на. ,,Ду жност” пр во бит ног име на би ла је да се 
очу ва и са чу ва оно што је њи ме име но ва но. Али на то ме пу ту по сто је раз
ли чи те про ме не и за ме не, ко је су углав ном до бро уо че не и ре ги стро ва не, 
иа ко не зна мо да ли су игде у пот пу ном по рет ку про у че не (и нор ми ра не). 
Од ре че ни це ,,Та мо жи ве Ла ли ни” (по том ци не ког Ла ле < Вла ди ми ра, Вла
сти ми ра, Ла то ми ра...), пре ко: То су Ла лин ци; То је се ло Ла лин ци, То *је Ла
лин ци, вр ло је кра так пут – не кад кра ћи од 23 ге не ра ци је, а пре крет ни ца је 
у мо мен ту ка да мно жин ским об ли ком озна ке ,,они ко ји су Ла ли ни”, они 
ко ји при па да ју Ла ли ни ма, али ни су баш (ди рект но) ње го ви, тј. ис ка зом Они 
су Ла лин ци, тре ба име но ва ти јед но (се ло) од ви ше (ку ћа), да кле ка да се мно
жин ски об лик син гу ла ри за ци јом пре во ди у ој ко ним.8

Има и то га да је мно жин ски об лик до во љан, да се одр жао и да ле по функ
ци о ни ше у гра ма тич ком устрој ству ин фор ма ци је па би мо гао да се без те шко
ћа стан дар ди зу је, на при мер: На та лин ци (из На та ли на ца, у На та лин ци ма), 
иа ко ни ов де не тре ба тра жи ти пре сли ка ва ње мно жи не (син таг ма: се ло 
На та лин ци, ва рош На та лин ци, град На та лин ци). Не во ље, до сад не пре ва

7 Об ја вљен је и је дан ди плом ски рад о ста њу слу жбе не и на род не ми кр ото по ни ми је 
(Сла ђа на Сте па но вић Ни ко лић, Слу жбе на и на род на микро то по ни ми ја Свр љи га, Свр љиг 
2002), али тек да на зна чи про бле ма ти ку, ко ја је и на пр ви по глед ја сна. На ре ду су стан дар
до ло зи, а и за њи хов рад, као и за сва ки дру ги, по треб ни су не ки прет ход ни усло ви: ка дар, 
сред ства, вре ме итд.

8 Ни смо си гур ни да су сви ова кви ој ко ни ми по по ре клу од људских име на и на ди ма ка, 
јер има мо су сед на ме ста где је јед но се ло ве ро ват но ан тро по ним ског по ре кла (Ба лин ци), али 
у ње го вој око ли ни При чев ци / При чов ци, а та мо је прич(ал) ге о граф ски по јам ,,ка ме ни то зе
мљи ште окре ну то сун цу”, па је ве ро ват но да се и на се о би на по то ме име но ва ла. О ово ме у: 
Сла во љуб Га цо вић, Ети мо ло ги ја не сло вен ских осно ва у ој ко ни ми ји Ви дин ског сан џа ка XV и 
XVI ве ка, За је чар 1993, где на стр. 57 има мо: ,,Ба лин це се ло пу сто 1455 [...] од вл. л. и. Bal(a)”; 
као и: Јак ша Ди нић, Оно ма сти ка За глав ка, Оно мо то ло шки при ло зи XVI, Бе о град 2004, 57.
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зи ђе не су у слу ча је ви ма ка да је то об лик ста ре мно жи не, тј. онај и она кав 
ка кав ви ше не по сто ји сем у ло ка лу, у на род ним го во ри ма (до ду ше, баш 
та мо где име и функ ци о ни ше!). При ме ри су ве ли ка гру па ој ко ни ма на ста лих 
од не ка да шњих апе ла ти ва ти па: Ру да ре, Крч ма ре, Ри ба ре (на дру гом те ре
ну, исти ни за во љу, сти гло се до си но ни ма Ру да ри, Крч ма ри, Ри ба ри...), по 
по ре клу об ли ци мно жи не, с ко ји ма иду и они на ане: Гњи ла не, Тр ња не, 
Ле ба не, Осо ја не, Ма кре ша не. Да кле, Ри ба ри, у Ри ба ри ма јер су ри ба ри мно
жи на, али Ри ба ре, у Ри ба ру, иа ко је и ово мно жи на са мо ста ра и на пу ште на, 
па су ој ко ни ми пре шли у тво р бе ни ла нац на е.

Ов де на сту па мо менат (не)по што ва ња ло кал ног ли ка, од но сно об ли ка ко ји 
је по сто је ћи у на ро ду не по сред ног со ци јал ног (ет нич ког, кул тур ног) окру же
ња. Стан дар ди за ци ја је нео п ход на, упо тре ба про пи са на, али они ко ји про пи
су ју (слу ша ли или не слу ша ли стан дар до ло ге) од лу чи ва ће по сво ме ре зо ну. 
За то је мо жда за по че так нај јед но став ни је онај (стан дард ни) Реч ник ој ко ни ма 
са чи ни ти за Ре пу бли ку Ср би ју и под ста ра тељ ством Ин сти ту та за срп ски 
је зик СА НУ.

Ако је ој ко ним из го во ра (ди ја лек та) ко ји при па да осно ви ци књи жев ног 
је зи ка, то би тре ба ло да бу де лак ше: Крч ма ре → у Крч ма ри ма. Али шта 
чи ни ти ако та ко на ствар ном те ре ну ни је, ако је мно жи на на е одав но на
пу ште на, а и де кли на ци ја се про ме ни ла, о че му све до чи упра во об лик ло
ка ти ва на ма? Чи ни нам се да се Крч ма ре ви ше не осе ћа мно жи ном, па ни 
дру ге па де жне об ли ке не тре ба си ли ти да то бу ду. А то га има и из ван овог 
мо де ла, по пут пре у ре ђе ња Ти је лов ца (ко ји ли чи на је ка ви зам, а ствар но је 
из ве ден од тих) у Те ло вац?

Нор ма је оба ве зу ју ћа и то се, раз у ме се, мо ра при хва ти ти, али се при 
нор ми ра њу ја вља ју број ни про бле ми. Ако се за до каз узму име на ме ста из 
ад ми ни стра тив них име ни ка, ка та стра, ло кал не исто ри је, ет но гра фи је, ша
ре ни ло се не сма њу је. Нај че шће је та ква упо тре ба би ла ,,нор ма по ми шље њу 
ау то ра” (исто ри је, ге о гра фи је, ре пор та же, за пи са...), по не кад и да ле ко од ствар
не упо тре бе у са мом ме сту на стан ка и оп стан ка.9 Ни шки крај има – Ла лин це 
(као и код свих дру гих слич них име на: Ви нар це, Вла со тин це, у ју жно мо
рав ској до ли ни), има: Ла лин ци (као и сва дру га име на ти па: Ти јов ци, Ни шев
ци, Га ли ба бин ци, итд.), а ад ми ни стра тив но, не зна мо од ко га по пи са, али 

9 За ми сли мо де тен це у пр вом да ну пр вог раз ре да шко ле у пла ни ни, ко ја ни је има ла 
пред школ ско оде ље ње, ко је по ђе из ку ће у род ном се лу Длбо ћи Дол, да већ пре ко пра га 
учи о ни це бу де опо ме ну то да се ње го во се ло зо ве Ду бо ки До (ако по гре ши...!). Осве до чи ли 
смо се да је на ше убе ђи ва ње ме шта на у вла со ти нач ком кра ју да су им на зи ви се ла ти па: 
Алек си не, Пр жој не, Стај ков це итд. об ли ци ста ре мно жи не из гле да ло по ма ло сме шно. А 
на ма је с гор ким уку сом оста ја ло пи та ње: да ли ко ри сник за и ста мо ра зна ти је зич ку исто
ри ју сва ког име на пре не го што упо тре би ој ко ним. За сво је ме сто то би би ло и пи та ње ча сти, 
али би би ло илу зор но то оче ки ва ти за ону хи ља ди цу дру гих име на с ко ји ма се и уче ни те шко 
сна ла зе.
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сва ка ко не пре ула ска у са став Кне же ви не Ср би је10), та ме ста има ју слу жбе
ни лик: Ла ли нац. Двој ство је жи во и данда нас. На дру гом кра ју, та мо где 
је под руч је ко је ула зи у осно ви цу књи жев ног је зи ка, жи ви об лик Ла лин ци, 
без пре и ме но ва ња у Ла ли нац. Та ко је у Свр љи гу Ла ли нац (а у на ро ду Ла
лин ци), у Ни шу Ла ли нац (а у на ро ду Ла лин це), а у Љи гу Ла лин ци.

На ве де ни по да ци, узе ти вр ло се лек тив но, ука зу ју на ве ли ко ша ре ни ло. 
До стан дар ди за ци је на ших ој ко ни ма не мо же се до ћи без ис тра жи ва ња ста
ња на те ре ну и без ува жа ва ња оно га до кле се до сад сти гло, али би ко рист 
од јед ног Реч ни ка ој ко ни ма би ла оправ дан раз лог да се то ме и као струч ном 
и као ад ми ни стра тив ном за дат ку нај зад при ђе.

Сло бо дан Ре ме тић

ЗА ШТО НАМ ЈЕ ПО ТРЕБ НА ИЈЕ КА ВИ ЦА  
И У ДО МЕ НУ СТАН ДАРД НОГ ЈЕ ЗИ КА?

У вре ме ну ка да се ју ри ша на све што је срп ско, ка да нам се без оч ним 
фал си фи ка ти ма оти ма исто ри ја, не ги ра са да шњост, а о бу дућ но сти да не 
го во ри мо, ка да се све што је на пи са но ије ка ви цом књи жи на ра чун дру гих, 
ка да се Иво Ан дрић, Бран ко Ћо пић, Пе тар Ко чић, Алек са Шан тић, Рај ко 
Пе тр ов Но го и њи хо ви са вре ме ни ци уво де на спи сак оних ко ји ства ра ју или 
су ства ра ли на тзв. „бо сан ском је зи ку”, за што и ка ква нам је нео п ход на ије
ка ви ца у до ме ну стан дард ног је зи ка, а пре све га у ђач ким чи тан ка ма?

По треб на нам је због епа Смрт Сма ил аге Чен ги ћа, оства ре ња ча кав ца 
из Но вог Ви но дол ског, ис пе ва ног чи стим ву ков ским је зи ком, тре ба нам због 
оних сти хо ва: 

Оро гни је здо врх ти мо ра ви је,
Јер сло бо де у рав ни ци ни је.

По треб на нам је због ве ро до стој ног пе ча та ња и чи та ња нај ве ћег срп ског 
по е те Ње го ша, чи ји Гор ски ви је нац, у да на шњим ђач ким чи тан ка ма у Срп
ској Спар ти, дат „у дроњ ци ма” па под се ћа на Ми ло ша Во ји но ви ћа, ко га 
она ко пре ру ше ног „ни бра ћа по зна ти не мо гу”. По треб на нам је због по
след њег бар да еп ске по е зи је из на ро да Ха џи Ра до ва на Бе ћи ро ви ћа Тре бје
шког и ње го вог клик та ја из Гор ског пре сто ла: 

10 У Ву ко вој Да ни ци за 1828. (на во ђе но из да ње, стр. 357), сва су та ква име на на ци (Ра до ми
ров ци...), нијед но на ац, али су за то иста име на у по пи су 1863. го ди не сва на ац (Рад ми ро вац...).
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Цр на Го ро, ми ла мај ко на ша, 
Ко ли јев ко срп ских ве ли ка ша 
…
Огле да ло срп ске ве ли чи не
Вјеч на зу бљо вјеч не по мр чи не.

Тре ба нам и због ду бро вач ке књи жев но сти и ста рог, као и да на шњег 
ду бро вач ко га го во ра, о чи јој при пад но сти је ко нач ни суд дао за то нај ве ћи 
ау то ри тет – Ми лан Ре ше тар. Кру ну бри љант них рас пра ва уче ног Ду бров
ча ни на о ста ром го во ру род но га гра да чи ни чу ве на сту ди ја Нај ста ри ји 
ду бро вач ки го вор, Ре ше та ро ва при ступ на ака дем ска бе се да, ко ју је, уме сто 
ау то ра спре че ног бо ле шћу да до пу ту је у Бе о град, у Срп ској кра љев ској ака
де ми ји 7. мар та 1941. го ди не про чи тао њен пред сед ник Алек сан дар Бе лић. 
Пре де сет го ди на об ја вље на је ау тен тич на вер зи ја Ре ше та ро ве бе се де, пре
ци зни је – њен крај, ко ји је у ра ни је штам па ној вер зи ји до не кле мо ди фи ко ван 
нај ве ро ват ни је Бе ли ће вом ру ком. У да на шњој при го ди – са мо нај ва жни ји 
део бе се де: „Ја […] још уви јек твр дим, као што сам твр дио пред 50 го ди на, 
да се у Ду бров ни ку ни је ни ка да го во ри ло, ни у ње му ци је лом ни у јед ном 
ње го вом ди је лу дал ма тин ским ча кав скоикав ским го во ром не го уви јек са мо 
хер це го вач ким што кав скоје кав ским. Из те објек тив не кон ста та ци је ја са да 
не из во дим ни ка квих да љих за кљу ча ка, јер су ме ни Ср би и Хр ва ти је дан 
на род под два име на, па ја за то не ћу ни ка ко ре ћи да се у Ду бров ни ку ни је 
го во ри ло хр ват ски не го срп ски, али ко му су Ср би и Хр ва ти два на ро да, тај 
ће мо ра ти при зна ти да је Ду бров ник по је зи ку био уви јек срп ски”.

Ми лан Ре ше тар, по лич ном из ја шња ва њу ка то лик Ср бин, на свет је до шао 
у гра ду у ко ме 1890. го ди не, три де сет ле та по сле ње го вог ро ђе ња, „ни је би ло 
ни јед ног је ди ног Хр ва та”. Те го ди не је „у Ду бров ни ку и ње го вих 14 од ло ма
ка” по пи са но 11.177 жи те ља, од ко јих је 10.327 ри мо ка то ли ка, 546 пра во слав
них, 1 уни јат, 225 еван ге ли ста и 79 Је вре ја, при че му од њих 9.713 „го во ри 
у ку ћи” срп ски, 716 та ли јан ски, 19 сло вен ски, 2 ру ски, 52 че шки, 6 пољ ски, 
285 не мач ки и 384 ма ђар ски. 

 Ије ка ви ца нам је по треб на и ра ди ау тен тич ног пе ча та ња шти ва ис точ
но бо сан ских фра ње ва ца, а у ве зи са фра њев ци ма и по ре клом и ти пом њи
хо во га је зи ка и пи сма јед но при год но под се ћа ње. Го ди не 1869. фра ње вац 
Гр го Ша рић из Ши ро ког пи ше мла дом срп ском кне зу, бу ду ћем кра љу Ми
ла ну Обре но ви ћу, да и њих при ми у сво ју др жа ву, јер „ми смо Ср би”. Ије
ка ви ца нам је по себ но по треб на због на род не по е зи је, па и про зе, ко је су нас 
из ве ле на европ ску кул тур ну сце ну. Ије ка ви цом је ис пе ва на и пе сма Ба но вић 
Стра хи ња, због чи је га кра ја се и ве ли ки Ге те, не ве ру ју ћи пре во ди о ци ма, 
мо рао по му чи ти да са раз у ме ва њем иш чи та сти хо ве: 
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Не дам ва шу се стру по хар чи ти, 
без вас бих је мо гао сто пи ти, 
ал ћу сто пит сву та зби ну мо ју,
не мам с ки ме лад но пи ти ви но;
но сам љу би мо јој по кло нио.
По ма ло је та ки јех ју на ка
ка што бје ше Стра хи њи ћу ба не.

Дра го це на нам је због оних Скен де ро вих сти хо ва: 

Јо о ој,
три го да срп ска у мом ви је ку, 
три Оби ли ћа у мом мли је ку.

 По че так ово го ди шње сјај но ор га ни зо ва не ма ни фе ста ци је Да ни Срп ске 
у Ср би ји за чи њен је Шан ти ће вим сти хо ви ма: 

Остај те ов дје, сун це ту ђег не ба
не ће вас гри јат ко што ово гри је.

С тим у ве зи не по де ље но је ми шље ње по зва них адре са Ре пу бли ке Срп
ске да је „нео п ход но ор га ни зо ва но и ин сти ту ци о нал но оства ри ва ти по ли
ти ку очу ва ња је дин стве ног срп ског ду хов ног и кул тур ног про сто ра, што 
омо гу ћа ва и на шта оба ве зу је Спо ра зум о спе ци јал ним па ра лел ним ве за ма 
из ме ђу Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске”, што је и је дан од За кљу ча
ка Окру глог сто ла „Је зик и Пи смо у Ре пу бли ци Срп ској”. У том сми слу сам, 
не та ко дав но, и сам го во рио и пи сао: „Ја сно је да је дин стве ни кул тур ни про
стор под ра зу ми је ва је дин ствен (или бар при бли жан) школ ски си стем и уџ бе
ни ке.” Да нам уџ бе ни ци бу ду са др жај но исти или при бли жни, да се ме ђу
соб но раз ли ку ју ко ли ко ове две вер зи је Пра во пи са срп ског је зи ка. Да се 
пре ма тој вр сти двој ства од но си мо као у вре ме за јед нич ке др жа ве, ка да смо 
ми, из ије кав ских кра је ва, гра ди во из екав ски пи са них уџ бе ни ка ау то мат ски 
ме мо ри са ли и сво јим на став ни ци ма де мон стри ра ли у ије кав ском ли ку. И 
по ред свег уло же ног на по ра ја се не мо гу се ти ти ни јед ног екав ског, да кле 
„ту ђег” уџ бе ни ка у то ку два на е сто го ди шњег шко ло ва ња у Клад њу. У За гре
бу штам па ну Ке ми ју за дру ги раз ред гим на зи је ни сам упам тио по ије ка ви
ци, јер је она на ша, ву ков ска, не го по ње ној тер ми но ло ги ји. Ије ка ви ца и 
ека ви ца, да кле, као два ли ца исте ства ри, као ве зив но, а ни ка ко – као раз два
ја ју ће тки во. Дво и зго вор ност и дво и спи сност не по вла че за со бом ни ка кву 
ко му ни ка тив ну пре пре ку и по те шко ћу. 

Од ло мак из Ре чи Сло бо да на Ре ме ти ћа на про мо ци ји Пра во пи са срп ско га 
је зи ка (ије кав ско из да ње), одр жа ној у Ма ти ци срп ској у Но вом Са ду 10. сеп тем
бра 2014. го ди не.
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B
ЈЕ ЗИЧ КЕ НЕ ДО У МИ ЦЕ

Мо же те ли да ми по ја сни те 42. тач ку Пра во пи са? Реч је о ју на ци ма из 
еп ских на род них пе са ма. Све на ве де не при ме ре раз у мем, нпр. због че га се 
пи ше Мај ка Ју го ви ћа, Мај ка Је вро си ма, Ко сов ка Де вој ка. Али, да ли је и Краљ 
Ву ка шин, Вој во да Мом чи ло, Љу ба Ви до са ва, Цар Ла зар, Ца ри ца Ми ли ца, 
Слу га Ми лу тин итд.? 

Је ле на Мир ко вић, Бе о град

Тач ка 42 Пра во пи са Ма ти це срп ске гла си:
Ве ли ким сло вом пи шу се име на из умет нич ких де ла (нпр. из књи жев

но сти и фил мо ва), ‘сим бо лич ка’ име на лич но сти из јав ног де ло ва ња и сл.:
Бо жић Ба та, Де да Мраз, Цр вен ка па, БашЧе лик, Сне шко Бе лић, 

Па ја Па так, Ру жно Па че, Пи пи Ду га Ча ра па, Ду шко Ду го у шко; Мај ка 
Је вро си ма, Мај ка Ју го ви ћа, Ко сов ка Де вој ка, Ста ри на Но вак, Ста ри 
Ву ја дин, Се стра Ба три ће ва, Сват Цр но го рац (из „Гор ског ви јен ца’’), 
Кир Ја ња, Фра Бр не (из Ма та ву ље вог исто и ме ног ро ма на), Ми лић 
Бар јак тар, Му са Џе не рал; Мај ка Хра брост, Гво зде на Ле ди и сл. 
 У на по ме ни ове тач ке сто ји да се та ко пи шу и ин ди јан ска сим бо лич ка 

име на: Цр ве ни Облак, Ор ло во Пе ро, Цр на Но га, Лу ди Коњ, Бик ко ји Се ди.
Из на ве де ног се ви ди да се сва ки члан име на по ет ског ли ка, ‘сим бо лич

ког’ име на, пи ше ве ли ким сло вом, да кле и: Љу ба Ви до са ва, Слу га Ми лу тин. 
Исто риј ске лич но сти у умет нич ким де ли ма, па та ко и у еп ским на род ним 
пе сма ма, пи шу се, ме ђу тим, она ко ка ко би се пи са ле да ни су ли ко ви из 
књи жев ног ства ра ла штва – ти ту ла, зва ње и сл. ма лим сло вом, лич но име 
и(ли) пре зи ме ве ли ким: краљ Ву ка шин, цар Ла зар, ца ри ца Ми ли ца.

v

Да ли се, при че сти та њу, ка же срећ но (сре ћа) или срет но?
Је ле на Трај ко вић, Бе о град

Не рет ко се мо же чу ти да је об лик сре ћан пра ви лан, јер је на стао од име
ни це сре ћа, а об лик сре тан не пра ви лан, јер је на стао од гла го ла сре та ти 
(се) и обе ле жа ва оно га ко га сре ће мо.
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Ме ђу тим, оба об ли ка су пра вил на и оба су на ста ла од гла го ла сре та ти 
(се). Пр во је од осно ве овог гла го ла и од го ва ра ју ћег су фик са са чи ње на име
ни ца сре ћа. Она је спе ци фич ност ју жно сло вен ских је зи ка (у срп ском се 
ја вља од XI II ве ка). Оста ли сло вен ски је зи ци, као и бу гар ски књи жев ни, 
за др жа ли су ста ру, пра сло вен ску реч (уп. ру ско счастье). Од име ни це сре ћа 
са гра ђен је, да ље, при дев сре ћан, ко ји је гла сов ним про ме на ма пре о бли ко
ван у сре тан. Овај об лик се са мо у му шком ро ду по ду да рио са трп ним 
при де вом сре тан („ко га сре ћу”). Жен ски и сред њи род се раз ли ку ју: „Срет
на Но ва го ди на”, али „Она је че сто сре та на са њим”.

Оба об ли ка на ла зи мо и код Ву ка („Ни ко не мо же ово га сви је та у сва че му 
сре ћан би ти”; „Твој се брат ро дио срет не но ћи, он ће би ти сре тан до ве ка!”), 
ко ји пред ност да је пр во ме. Да на шња нор ма та ко ђе пре по ру чу је об лик сре
ћан, али је пра ви лан и об лик сре тан. 

v

Да ли је пра вил но ре ћи за гри зен или за гри жен?
Пе тра Ма рић, члан је зич ке ин тер нет гру пе 

Сва ког да на по јед но пра ви ло из обла сти је зич ке кул ту ре

Ре гу лар ни об лик трп ног при де ва гла го ла за гри сти гла си за гри зен, а не 
за гри жен. Ов де ни је би ло јо то ва ња, јер ни је би ло усло ва за ње га: осно ва 
гла го ла за гри сти (од пр во бит ног за гриз ти) гла си за гриз и ка да се на њу 
до да на ста вак ен (за гриз+ен ) до би ја се за гри зен. Та ко је и са об ли ци ма гри
зен, из гри зен, на гри зен, од гри зен, пре гри зен, угри зен. Да кле, ја бу ка мо же 
би ти са мо за гри зе на, ка пут ко ји су из је ли мољ ци из гри зен, чо век ко га је пас 
ујео угри зен и та ко да ље.

Ме ђу тим, чо век мо же би ти и за гри жен – он да ка да је твр до глав, из у зет но 
упо ран, за дрт. Раз ли ка у зна че њу до ве ла је до то га да се при хва ти и ова у 
осно ви не ре гу лар на, ана ло ги јом ус по ста вље на фор ма. Зна че ње „за хва ћен 
зу би ма” оста ло је ре зер ви са но за трп ни при дев за гри зен, а ана ло шка фор ма 
за гри жен до би ла је зна че ње „твр до глав, за дрт”. Та ко у ли те ра ту ри на ла зи мо: 
за гри же не ко лек ци о на ре, за гри же не на ви ја че фуд бал ског клу ба, за гри же
не љу би те ље ша ха, ро ке ре, пост мо дер ни сте, троц ки сте, фе ми нист ки ње, 
екс тре ми сте итд.

Из овог при де ва из ве ден је и при лог за гри же но, са зна че њем „са стра
сном, не тр пе љи вом упор но шћу, твр до гла во, за др то”, као и име ни ца за гри
же ност „стра сна упор ност, твр до гла вост, за др тост” и „за је дљи вост, не тр
пе љи вост”. У ли те ра ту ри на ла зи мо при ме ре: Што се ви та ко за гри же но 
бо ри те за та ко про сту ствар као што је ве ра? (Е. М. Ре марк, Цр ни обе лиск, 
у пре во ду Бо шка Пе тро ви ћа); При ја ви се за пре ко вре ме ни рад у фа бри ци 
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му ни ци је, за шта су се за гри же ни ји чла но ви Пар ти је ја вља ли до бро вољ но 
(Џ. Ор вел, 1984, у пре во ду Вла де Сто јиљ ко ви ћа); Све што се у њој при ча 
из ло же но је без ика кве за гри же но сти (С. Ма та вуљ, Би ље шке јед ног пи сца).

v

У ли те ра ту ри сам на шао при мер: „Цр њан ски јев ра ни ли те ра р ни бунт 
до нео му је ти ту лу ру ши о ца на род них све ти ња” и „За том сло бо дом жу део 
је Цр њан сков Вук Иса ко вич”. Да ли је са вре ме на нор ма до пу сти ла об ли ке 
Цр њан ски јев и Цр њан сков?

М. Миљ ко вић, Но ви Сад

Об ли ци при де ва Цр њан ски јев и Цр њан сков ни су од ли ка стан дард ног 
је зи ка. 

 Пре зи ме на на ски (на ша и стра на): Цр њан ски, Бу гар ски, Стра вин ски, 
Му сорг ски, Бје лин ски и сл. по по ре клу су при де ви и од њих се, као ни од пра
вих при де ва на ски, не пра ве но ви при де ви. За то се не мо же ре ћи: Цр њан
ски јев бунт, Цр њан ски је ви ли ко ви, цр њан ски јев ски стил, Цр њан ско ви ро ма ни, 
као ни Стра вин ски је ва му зи ка, Бје лин ски је ве иде је и сл. Ис прав но је је ди но: 
ро ма ни (Ми ло ша) Цр њан ског, му зи ка (Иго ра) Стра вин ског, иде је Бје лин
ско га и сл.

Ма да су по и ме ни че ни, ови при де ви за др жа ва ју при дев ску про ме ну (ме
ња ју се, да кле, по пут при де ва бе о град ски, срп ски и сл.): Да ли сте чи та ли: 
„Есе је о Цр њан ском” и „Са Цр њан ским у Лон до ну”? Је сте ли зна ли за ро ман
су Ко ко Ша нел и Иго ра Стра вин ског?
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V
ПИСЦИ О ЈЕЗИКУ

ИЗ О КРЕ НУ ТА ПРИ ЧА

(Ова je при ча пре тр пје ла зе мљо трес, па je у њој све ис пре ту ра но.  
По ку шај те ви да сва ку ри јеч вра ти те на ње но мје сто.)

Тек je бр до из и шло иза сун ца, a кре вет ско чи из про стра ног чи че, на ву
че но ге на опан ке, ста ви гла ву на ка пу и отво ри ку ћу на вра ти ма. 

– Гле, но ћас je зе мља до бро по ква си ла ки шу! – за чу ђе но про гун ђа брк 
су чу ћи чи чу, па бр зим дво ри штем по жу ри низ ко ра ке, ис тје ра шта лу из 
кра ве и ре че:

– Ро га та ли ва до, иди па си y зе ле ној кра ви, a ја ћу но ге под пут, па ћу по ћи 
y др ва да до не сем шу ме.

Чи ча ста ви ра ме на сје ки ру и на миг ну ба бом на сво је око.
– Ба ко, ску вај y ја је ту че ти ри лон ца док ce по сао вра ти с чи че. Да нас ће 

ру чак слат ко по је сти ста р ца.
Пут рас па ли низ чи чу ди жу ћи сво јом ши ро ком пра ши ном обла ке опа

на ка. Од то га ce упла ши ше не ка ко ла, па y тр ку из вр ну ше ко ње, a узда ис пу
сти ко чи ја ша и буб ну ле ди ном о ле ђа.

До га ђај ce упла ши од ово га нео бич ног чи че и опру жи по ље пре ко но гу 
јуре ћи бр же не го бр до пре ко зе ца. Нај зад, кад je ба цио се бе ис пред по гле да, 
од зу ба му за цво ко та страх и гла ва му ce ди же на ко си: из обли жњег ву ка 
ви ри ла je кр во лоч на шу ма!

– Ау, сад je бо стан об рао чи чу! Об у зет лу дим стар цем, наш ти страх пре
ско чи пре ко чак ши ра и по де ра трн, па бр же од по ља пре тр ча пре ко за си ја не 
зви је зде.

Пред кућ ном ба бом до че ка га вјер ни праг.
– Та ко ми све тог ву ка, ено не дје ље y шу ми! – вик ну гла си на хра па вим 

чи чом.
Ку ћа ce пре па де, уско чи y ба бу и за бра ви кључ вра ти ма, a си ро то др во 

попe ce на чи чу и го ре ce ухва ти гра ном за ру ке оче ку ју ћи дво ри ште да 
до ју ри y ву ка.

(По во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Бран ка Ћо пи ћа: 1915–2015)


