
 
НОРМА

ВладоЂукановић

НЕПРОПИСНИМИГРАНТИ

Недавномијеурукедошлаброшураукојојсам,измеђуосталог,прочи
таоиово:

KOSUNE PRO PI SNI MI GRAN TI?
Nepropisnimigrantisuljudikojiboraveunekojzemljibeznjenogznanjai

dozvole.

Kakonekopostajene pro pi sni mi grant?
Nepropisnimigrantitopostajunadvanačina:iliuđuuodređenuzemljuna

nezakonitnačin,paonaineznadasutu,iliuđulegalno–savažećimpasošem,
vizomiliboravišnomdozvolom,iondaostanuunjojduženegoštoimzakonito
dozvoljavaju,nadajućisedaihnikonećeprimetiti.

Инаравнодасумиполовичнопосрбљени„непрописнимигранти”одмах
привуклипажњу.Поштосампознаваоаутора,одмахсамсераспитаозашто
„непрописнимигранти”,анеуобичајено„илегалнимигранти”.Изтограс
питивањародиласепричакојаследи.Аодговорзаштосу„илегалними
гранти”постали„непрописнимигранти”гласиојеовако:

Ovdejetajizraznamernoizbegnutizamenjenizrazom„nepropisni”jerpostoji
suštinskarazlikaupravnomsmislu.Iakosečestokoristi„ilegalni”,preporukajeda
seilegalnozameniiregularnim(irregular).Dakle,radiseonepropisnomboravku,ile
galanječin,anestanje,te[se]zasamprelazakmožerećiilegalan,alizaboravakili
osobujeboljekoristitirečinepropisan,neregularan.Tendencijajedasetermin„ile
galnemigracije”restriktivnijekoristi,prvenstvenozaslučajevekrijumčarenjamigra
nataitrafikinga.Sdrugestrane,postojisuštinskarazlikaizmeđuirregularmigrant
iillegalmigrant…
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Занимљиво,вишеслојнообјашњење,малоправничко,малојезичко,мало
смушено…Можечовекразуметиспецифичнеправнеиправничкепотребе;
кадјенужда,нуждаје,алисеуменинештобунило,ђаволактобешештоније
даомимира,пасаммалоистражиопроблем.Иоткрионештозанимљиво.

Наиме,усрпскомјезикупридевнепрописанбезикаквогпроблемастоји
узнештонеживо–непрописанначин,рад…,непрописнадокументација,
трговина,брзина,радња…,непрописнолечење,кретање,скретање,парки
рање…Међутим,тајпридевнеможестајатиузнештоживо;неможетерећи
непрописанчовек,непрописанрадник,непрописанстанар…Таквајеизгледа
природапридеванепрописан.Штавише,сличноважиизаосталепридеве
којимогупослужитикаосинонимизанепрописан,нпр.незаконит,нерегу
ларан,ирегуларан,неправилан,противправанисл.Ниузједанодовихпри
деванеможетеупотребитиименицукојаозначаванештоживо(узједан
изузетак–уразговорномјезикурећићесенезаконитмужинезаконита
жена,мадатонеспаданиустандардниниустручниправнијезик).Зани
мљивојетакођедасеодовихпридева(тачније,одоногаштојењимауоснови)
поправилунеизводеноверечиусрпскомјезику;њиховатворбенагнезда
углавномсесводенапридев,прилогиапстрактнуименицунаост.

Овадваограничења(семантичкоитворбено)поменутихпридеваверо
ватносуидовеладотогадасекоднастоликоуобичајиираширигрупаречи
којајенасталаокопозајмљеногпридеваилегалан–илегалац,илегалка,иле
гала,илегално,илегалност(ређеилегалисати,илегалство,илегализација).
Тоседесилоодавно,упериодуизмеђудвасветскарата(мождаираније)и
одтадаовајпридевфункционишеусрпскомјезикубезикаквихпроблема.
Чињеницадасуодњегаизведенедвеименицекојеозначавајуживовероват
нојебиласемантичкипресуднадасеуправоовајпридеввежезачитавниз
именицакојезначеживо,нпр.илегалниемигрант,имигрант,азилант,до
сељеник,мигрант,превозник,продавац,путник,радник,усељеник,археолог,
борац,откупљивач,прелазник,произвођач,станар,дистрибутер,колекцио
нар,трговац,илегалнапроституткаисл.Наравно,придевилегалансасвим
сенормалнокористииузименицекојеозначавајунеживо,нпр.илегални
боравак,прелазак,превоз,старачкидом,референдум,засаддувана,илегал
наградња,продаја,трговина,активност,радиостаница,депонија,трка,
борбапасаисл.

Укратко,усрпскомјезикуузпридевенепрописан,незаконит,нерегула
ран,ирегуларан,неправилан,противправанисл.неидуименицекојезначе
нештоживо,алисеовипридевибезпроблемакористеузименицекојезна
ченештонеживо.Узпридевилегаланбезпроблемасекористеиименице
којезначеживоионекојезначенеживо.

Запитаћесенеко–азаштобисмоуопштеуобичајене„илегалнемигран
те”замењивалинеуобичајеним„непрописниммигрантима”?Не,неради
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сениокаквојунутрашњојпотребиусрпскомјезику,радисе(опет,опети
опет)оутицајустранихјезика.

Илегалнемиграцијесувеликипроблем21.века.Наравнодасетакове
ликипроблемозбиљноизучаваинаравнодастручњациразнихструкаиз
читавогсветатраженачинедасеонреши.Утоминтернационалномизу
чавањупроблема,аоносе,будућидајеинтернационално,углавномодвија
наенглескомјезику,дошлоседотогадасеразлучујенештоштосенаенгле
скомјезикузовеillegalmigrationодоногаштосенаенглескомзовеirregular
migration.Укратко,некиправнистручњацисматрајукакотерминилегална
миграцијаимаконотацијукриминализацијемиграната,тј.какоонподра
зумевадасумигрантипоправилуљудикојиилегалноулазеунекуземљу
идасе,збогсвогилегалногстатуса,уњојпоправилубавеактивностимас
онестранезакона.Стогасепредлажетерминирегуларнамиграцијадабисе
избеглаоваконотација,алиидабисеновимтерминомобухватиладвојна
природа„ирегуларности”(инезаконитулазакунекуземљуинезаконитбо
равакуњој).

Нећуовдепомињатисемантичкеразликеизмеђуенглескихпридеваillegal
иirregular,каоисрпскихпридеваилегалан,непрописан,незаконит,нерегу
ларан,ирегуларан,неправилан,противправанисл.Тобибиладугаприча
снеизвеснимкрајем.Свештотребадасхватимојестедасеуенглескомје
зикујавилапотребазаразликовањемдватермина,штојесасвимприродно,
адапреднамастојипроблемкакодаовуразликупренесемоусрпскијезик,
јерјеиуњемуонаочигледнопотребна.

Одсвихмогућихкандидатазапреводенглескогпридеваirregularутер
минуirregularmigrant,каоправорешењенамећесепридевнерегуларан,
јерјединоон,премаречницимаикорпусусрпскогјезикакојисампрегледао,
остварујекаквутаквупосреднувезусаживим–прекоизразанерегуларна
војска.Дакле,аконамвећтребаразликаупреводу,најбољерешењебиоби
придевнерегуларан–нерегуларнимигрант,нерегуларнамиграција.Ине
битребалоширитиупотребуовогпридевадаље,вановихизразаињима
припадајућихстручнихконтекста;удругимслучајевимаби,заенглески
придевirregular,идаљепрвенственотребалокориститиуобичајенепридеве
незаконитинепрописан.

Алииматујошнешто.Брошуракојусампрочитаоочигледноје,пото
нукојимјеписанаипотомештосечитаоцуобраћаса„ти”,намењена
обичнимљудима,онимнесрећнимобичнимљудимакоји,поправилуслабо
образовани,безпараибеззнањастранихјезика,употразиза„бољим”жи
вотомкрећугрломујагоде,унепознатибелисвет.Акојетакваброшура
намењенањима,тј.најширојмогућојпублици,ондајеуњојбољекористи
тиуобичајенетермине,онетерминекојесувећмогличути.Правнотерми
нолошкимфинесамауразликовањуилегалнихинерегуларнихмиграната
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местојеустручнојлитератури.Уброшуринамењенојврлојаснојциљној
групи(којајесвесамонестручна)нетребазалазитиутаквеправнотерми
нолошкефинесе.Атонасопетводидопричеофункционалнојраслојености
језикаиотомедасталнотребаводитирачунакомесе,какоизаштообраћамо.
Пречестото,изгледа,заборављамо.

ВеснаС.Николић

ПРЕФИКСОИДНАНО-

Упоредосаубрзанимтехнолошкимразвојемипроцесомглобализације
усрпскијезикулазисвевећибројречистраногпорекла.Приликомпреузи
мањанекеодтековинамодернецивилизацијепонекадпреузимамоиготову
речзању,аупојединимслучајевиманадомаћемтеренустварамоназивза
датипојам.Тајназивсесвечешћесастојиодпочетнесаставнице,којајеуглав
номстраногпорекла,идомаћеиливећадаптиранестранеречиудругом
делу.Овакветвореницепредстављајусвевећинормативнииправописни
проблем,очемусведочеисамиауториПравописасрпскогајезика:„Посебан
нормативнипроблемсупочетнесаставнице,углавномстраногпорекла,са
статусомилиформантаилипрефиксоида,каонпр.:ауто,авио,аеро,мото,
фото,радио,видео,стерео,аудио,кино,макро,микро,макси,мини,екстра,
супер,квази(ињен’превод’назови),екстра,еко,екс,иноисл.Нормативи
стисукаснилизапродоромовеврстеиновацијаиумножавањемсличних
склопова,апроценестепенасраслостиуодмеравањузначењскихиформал
нихмоменатачестосубиваленесигурнеисубјективне,јерсу,поправилу,
уистинуупитањунијансе.Отудаутисак(небезоснова)дасеприбегавало
појединачном,лексичкомнормирању.ˮ (Правопис2011:77).Aуторидаљедо
дајудајемањепометњебилодокјеудеотелексикебиоограниченисведен
најезикпојединихструка,алидајепродорлексикеовогтипаујезиксвако
дневнекомуникацијеизазваовеликеправописненедоумице.Упојединим
случајевима,чакиврлообразованикорисницисрпскогјезикаморајупосег
нутизаПравописомнебилипровериликакосеодређенаречпише.Наиме,
генералноправилогласидаћеседвенесамосталнесаставницеувекписати
спојено,адаћесе,услучајузначењскеаутономностидругесаставницеи
непроменљивостипрве,речписатикаополусложеница(дакле–сацртицом).
Међутим,изузецисубројни,пасеуПравописуузсвакиобрађенипрефиксоид
наводивеликибројпримера,штосвакакоолакшаваалинерешавадати
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проблем,будућидаујезиксвакодневноулазеноверечисастранимпрепо
зитивнимкомпонентама.Осимтога,додатнипроблемпредстављаичиње
ницаданисусвипрефиксоидиобрађениуПравопису.Уколикобинекиод
корисникажелеодапроверикакосеисправнопишуречисапочетнимфор
мантомнано,одговорнаовопитањенебимогаодапронађеуправописном
приручнику,јерсеуњемуовајпрефиксоиднепомињенинаједномместу.
ЗбогтогабибилокорисноуколикобисеунекоодбудућихиздањаПраво
писаунеладопунаувидупрецизирањаначинаписањатвореницасапрефик
соидомнано.

УРечникуСАНУзапрефиксоиднанодајуседефиниције:а.каопрви
деосложеницаказујеколичину,величинуидр.оногаштозначидругидео
сложенице(нпр.:наномелија,наносомија,наноцефалијаидр.).б.усистему
мернихјединицаозначавамилијардитидеонаведенејединицеисказанедру
гимделомсложенеречи(нпр.:нанометар).Каоштосеизприложенихпри
меравиди,формантнаноувексепишеспојеносадругимделомсаставнице
–иондакадајетајдругидеонесамосталан(мелија,сомија,цефалија),али
иуслучајевимакадаједругидеопунозначналексема(метар).Наважност
правописногканонизовањасложеницасапочетномсаставницомнаноупу
ћујечињеницадасебројлексемасаовимпрефиксоидомусрпскомјезикуу
последњимдеценијамазнатноувећао.Топотврђујеикорпусексцерпираниз
НИНа(1996–2000),Републике(1996–2000)иПолитике(2005–2010).Наиме,
деокорпусаексцерпиранизРепубликезапериодод1996.до2000.годинене
бележиниједанпримерсаиницијалномсаставницомнано,амалојеипри
мерапронађенихуНИНузаистивременскипериод–свега6(нанограм[3],
наносила[2],нанотехнологија[1]1).Сдругестране,уПолитицисусеураз
добљуод2005.до2010.годинелексемесаформантомнанојавиле278пута
(нанометар[56],нанотехнологија[48],наноцевчица[20],нанотехнолошки[10],
наноматеријал[9],наносекунда[8]итд.).Дакле,зачитаввременскипериод
од1996.до2000.године(узимајућиуобзириРепубликуиНИН)префиксоид
нанојављасесвегашестпута,штозначидасеучесталостјављањадатог
префиксоидаповећалазаоко46путауодносунадругипосматранипериод
(2005–2010).Можемосамодапретпоставимоколикосетајбројлексемауве
ћаоод2010.доданас.

Дапостојивеликапотребазанормирањемначинаписањатвореницаса
префиксоидомнано,сведочеибројнипримерињиховогнеуједначеног
писања.Наразличитиминтернетпорталимамогусесрестиразноврсни
начинињиховогбележења:Светоћедаусловиизузетанразвојелектронске
компјутерскеопреме,нанотехнологијаиновихматеријала,паћефилмови

1Бројевиуугластимзаградамаупућујунабројјављањадателексемесапрефиксоидом
наноуексцерпираномкорпусу.
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оЏејмсуБондубитимузејскаисторија...(www.politika.rs),Познатоједа
оралноуношењенаночестицазлатапозитивноутиченамногефункције
организма,укључујућикогнитивнеиимунолошке(www.purpleraincosmetics.
com),Честицеалуминијуманановеличинекојесе’избацују’уатмосферуиза
зивајудегенеративнеболести,изјавиојенеурохирург(www.strogopovjerljivo.
com),Посебнојезначајанефекаткојиизазивајуовенаночестиценамозак
инакичменумождину,акојисуупорастуналистидегенеративнихболести
(www.strogopovjerljivo.com),Борбапротивможданихтуморајеузпомоћ
„митоксантронаˮ унанокапсуламабилаефикаснија...(www.blic.rs).Поред
тога,јављајусеипримеринанокрема,кремазалицесананозлатом,нано
мозак,наносребро,наноимпланти,нанотело,наночип,алиинаноробот,
нанотехнологија,нанокапсуле исл.Налазимо,дакле,примерезатриразли
читаначинаписања:састављено,растављеноиполусложеничко(тј.сацрти
цом).Какобисеоваквенеуједначеностиубудућностиизбеглеиначинписања
лексемасапрефиксоидомнаноконачноканонизовао,ваљалобидасеу
некомоднареднихиздањаПравописанађеидеокојићесадржатисмернице
увезисаначиномписањаоваквихспојева.Нашјепредлогдауједначавање
идеуправцуспојеногписања,каоштосу,уосталом,написанесвепотврде
датеуоквируречничкогчланкаодредниценаноуРечникуСАНУ.

АнаМацановић
ИванаМаринковићМандић
ЈованаЈовановић

МОГУЛИСТАРЕРЕЧИБИТИМОДЕРНЕ?

Предметовоградачинезастарелеистарокњижевнеречи,којeсеналазе
напериферијилексичкогсистемасрпскогјезика.Оверечисеполакогубе
изнашегјезика,аважноихјепохрањивати,баштинитиибележитикао
значајнокултурноисторијсконаслеђесрпскогнарода.Управојеовоједан
однајважнијихзадатакасвихлексикографакојираденаРечникусрпскохр
ватскогкњижевногинародногјезикаСАНУ.

Штасеподразумеваподстаримречимаусрпскомјезику?Некеречиу
нашемјезикусматрајусестаримазбогтогаштоименујупредметеипојаве
којивишенепостоје–нпр.Византија,дијак,олигархија.УРечникуСАНУ
такверечиозначенесукаоисторизми.Другојгрупиприпадајутзв.заста
релеречи–онесунекадабилеуобичајенеујезику,аданассузамењене
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синонимимакојисууактивнојупотреби–нпр.језикословац,комплимен
таш,писменица.Трећускупинучинеархаизми–лексемекојесутакође
потиснутеизупотребе,алисеизстилскихразлогајављајуукњижевним
делима–нпр.ђумрукана,кир,самарџија.Коначно,четвртугрупучинеста
реречикојеприпадајуранијимфазамаразвојасрпскогкњижевногјезика,
тесучестонеобичнеизастарелепосвојимгласовним,морфолошкимили
творбенимобележјима–нпр.воздух,граматически,причастије.Овакве
лексемемаркирајусекаостарокњижевне.

Уописнимречницимасрпскогјезикаподисторизмимасеподразуме
вајуречикојесузастарелеујезикузатоштосепојавеипредметикојеони
именујунесусрећуусавременомживоту.Стогаисторизминемајусинони
меуданасактивномлексичкомфонду.Њимасусенекадаименовалераз
личитетитуле,звања,занимањаисл.,нпр.:бег,велможа,дијак,жупани
др.;затимисторијскедржаве,области,административнецелинеињихови
становници,нпр.:Аустроугарска,Византија,Југославија;Илир,Латин,
Османлија.Историзмимасеобележавајуиразличитиоблицивладавине,
каонпр.:олигархија,сињорија,тријумвират.Занимљивесуиновчанеје
диницекојесунекадабилеуоптицају:аспра,талир,филир,каоиратнич
каопрема,многимапознатаизепскенароднепоезије:буздован,димискија,
џефердарисл.

Важнојеиматиувидуитоданеморајусвазначењаједнеречибити
застарела.Такојенпр.свимадобропознатпасус,односно’краћидеотекста,
одломаккојипочињеновимредом’,усвомсекундарномзначењуодређен
каоисторизам,јерсењимеуСтаромРимуозначавала’јединицазадужину
којасемериладвострукимкораком’.Такође,општејепознатодајепедагог
данас’онајкојисебавипедагогијомкаонауком,стручњакзапедагогију,
односноонајкојисебавиваспитањемиобразовањеммладих(нпр.настав
ник,учитељ,васпитач)’.Занимљивоје,међутим,дасепедагогомкодСтарих
Гркасматрао’робкојијеводиодетесвогагосподараушколу(односнопе
дагогију)’,докјеуСтаромРимутобио’учениробкојијеподучавао,обра
зоваодетесвогагосподара’.

Дакле,историзмиименујупојавеипредметекојихнемаусавременом
животу,већсевезујузанекоисторијскораздобље.Управозатоовелексеме
немајусинонимеусавременомјезику.Ипак,тонезначидаихизјезика
требапротерати;напротив,широкалепезазначењскихгрупауоквируисто
ризамауказујенанашебогатоисторијсконаслеђе.Историзмисувеома
значајниичестосеупотребљавајууисториографскимделимаиуџбеницима,
алињиховаупотребанијестилскиограничена.Тоштоодређенипредмети
ипојавевишенепостојенезначиданепостојипотребазањиховимимено
вањемидаседанаснепомињу.
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Поредисторизама,РечникСАНУкаопосебнускупинуиздвајаизаста
релеречи.Упитањусуречикојесусеупотребљавалеупрошлости,мање
иливишесупознатесавременимговорницима,азамењенесусинонимима
којисуданасуактивнојупотреби.Например,године2014.прослављенаје
двестогодишњицаВуковеПисменицесрпскогајезика,којубинекимодерни
ВукданаснасловиоГраматикомсрпскогајезика.Наукаојезику,одн.лингви
стика,у19.векуназиваласејезикословљем,аколегелингвисти–језико
словцима.Данашњаслова,илистручнијомтерминологијом–графеме,не
кадасусеназивалаписменимаилибуквама.Отудасекњигаизкојепрваци
учеслованазивабукваром.
РечниксрпскогајезикаМатицесрпскепомињенеколикозначењаречи

слово,амеђуњимајепримарнословокао’писменизнакуазбуциилиабе
цеди,којиобичноодговараодређеномгласу’,односно,словокао’типограф
скизнакодређеногобликаивеличине,којисеупотребљавауштампању
каквогтекста’.Матичинречник,затим,бележиисекундарна,застарелазна
чењалексемесловоунашемјезику,атосузначења’реч’,’говор,беседа’.У
једномодсвојихзастарелихзначењаречсловопојављујесеиуназивимамно
гихстарихсловенскихписанихспоменика.Данасбисе,рецимо,поетски
списСловољубведеспотаСтефанаЛазаревићавероватноназваоБеседом
ољубави,докбифилолошкарасправаСловоописменимаЦрнорисцаХра
бра,једаноднајстаријихспоменикакојисведочеопочецимасловенског
просвећивањаипокрштавања–добилаимеБеседаописменима,тачније
–Беседаословима.Премдасеусавременомсрпскомјезикулексемаслово
сматразастареломкадаозначава’реч’,умногимсловенскимјезицимаово
јеидаљењеноосновнозначење,наслеђенојошизпрасловенскеепохе.Тако
јенпр.уруском,белоруском,украјинском,пољскомичешкомјезику.

Већиниговорникасрпскогјезикавероватнојепрваасоцијацијаналек
семупадеж’одређениобликименскихречи’.Међутим,падежомсеунашем
језикунекаданазивалаибилокаква’падавина(киша,град,снегисл.)’.

Старимречимаприпадајуиархаизми.Посредисутакођеречикојесу
припадаленекомпрошломраздобљу,алисуданаспотиснутеизактивне
употребе,тачније,замењенесусавременимсинонимом.Заразликуодзаста
релихречи,појаваархаизамаукњижевноуметничкимикаткадпублици
стичкимтекстовимапредстављастилскообележјеаутора.Присетимосе
СтанковићевеНечистекрвииСофкиногоцаЕфендиМитеиличувеног
СтеријиногшкртицеКирЈање.Овадвакњижевнајунака,осимнаглашене
љубавипремановцу,повезујуинепроменљивеименицеефендиикир,које
каотитулестојеузњиховаличнаимена,припадајугрупиархаизамаиуме
стоњихданассекористиименицагосподин.Свимаједобропознатиаутен
тичнисамарџијаПетракизЋопићевеБаштесљезовебоје.Иакојеовозанима
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њеданасретко,самарџијеидаљепостоје,самоштосупознатекаоседлари.
ПодсетимосеиАндрићевеприповеткеПутАлијеЂерзелеза,укојојреч
ђумруканаиманесумњивустилскуфункцијуобележавањаколоритаепохе.
ЗаразликуодАлијеЂерзелеза,којијемораопроћиђумрукану,данассеу
повраткускаквогпутовањаморапрећицарина.

Кадасуупитањустареречи,требанапоменутидасеприликомњихове
лексикографскеобрадејављајуизвеснипроблеми.Наиме,каткадјетешко
одредитикомтипустарихречиприпаданекаодредница.Саисторизмима
јенапрвипогледлако,јер,какојеречено,појамкојиониименујувишенепо
стоји.Међутим,постављасепитањедалисеисторизмомможесматрати
ипознатареч,којајеушлаунашјезикпресамодветридеценијеидонедав
нојебилауширокојупотреби,алиданаспредметкојионаозначававише
непостоји.Нпр.уређајипопутвокмена,дискменаипејџерабилисупопу
ларни90ихгодинапрошлогвека,алису,захваљујућиразвојумодерне
технологије,врлобрзопревазиђени.Стогаселексикографипитајукојајевре
менскадистанцадовољнадабисенекаречокарактерисалакаоисторизам.
Вероватноћетакозадеценијудвеисвитаблети,тачскринови,ајфони,
смартфоновииосталипроизводисавременетехнологијебитиувеликопре
вазиђени,анекидругијезикословциоњимаћеговоритикаоостаримречима.

Тешкоћеуизрадиописнихречникамогузадаватииархаизми,паселек
сикографичестопитајуколикојепотврдаизкњижевнихделапотребно
какобисенекаречилипакнекоњенозначењеодредиликаоархаични.
Другимречима,постојидилемадалисенекастараречможепрогласити
архаизмомсамонаосновуусамљеногпримераусавременомкњижевном
опусунекогписца.

Нашкњижевнијезикјепрошаокрозразличитефазеусвомразвоју,па
сетаконекестареречиизРечникаСАНУвезујузасрпскословенскуепоху
(нпр.богомрски,васкрсеније)илирускословенскуепоху(нпр.воздух,на
челничество),доксенекеодређујукаоцрквенословенске(безбожије,бого
служје).Какобисепредупредилеевентуалнегрешкеупрецизномодређи
вањукомтипустарогкњижевногјезикаприпадајуодређенеречи,од11.
томауРечникуСАНУсвелексемекојеодсликавајуфазеуразвојусрпског
књижевногјезикаобједињенесукаостарокњижевне.Многеодовихречи
имајукарактеристичнафонетскаитворбенаобележја,захваљујућикојима
ихлексикографиобележавајукаостарокњижевне.Тосунајчешћецрквено
словенскисуфиксије,рускиодн.рускословенскипрефиксивоисо,при
девскисуфиксескиисл.

Ипак,незвучесверечиучијемсесаставуналазинекоодовихтворбених
обележјанеобичноинисусвеизашлеизупотребе.Такосенпр.усвакоднев
номговорууобичајеноупотребљаваглаголваспитати,тесенипрефикс
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васуњемунеосећакаозаоставштинасрпскословенскогкњижевногјезика.
Такође,добросупознатипоздравикојеправославниверницимеђусобно
упућујузаУскрсодн.Васкрс.НародниобликУскрсињеговсрпскословен
скиеквивалентВаскрснормативнисуусавременомсрпскомјезику.Упо
здравима,међутим,нијесеуобичајионародниизговорХристосускрсну,већ
самосрпскословенскоХристосваскрсеирускословенскоХристосвоскресе.
Хибридни,облициХристосваскресеиХристосвоскрсенисунормативни
јерпредстављајумешавинуелеменатаиздвејуфазакњижевногјезика.

Уместозакључка,покушајмодаодговоримонапитањепостављеноу
насловуовограда:могулизаистастареречибитимодерне?Уколиковас
упитајујестелибилискоронанекомпутешествију,несумњивоћетеразу
метипитање,иаколексемапутешествије,салингвистимапрепознатљивим
црквенословенскимсуфиксомије,припадастаромтипукњижевногјезика.
Уновијевремесавремениговорнициосвежавајусвојјезичкиизразбашупо
требомовеименицеуместообликапутилипутовање.ПодсетимосеДоси
тејевезабелешкеда„Језикимасвојуценуодползекојуузрокује”,којанам
јеидаље,послевишеод230година,разумљива.Црквенословенизамполза
употребљаваосеу18.и19.векунапоредосаименицомкорист,алионенису
билеапсолутнисиноними.Ползаје,наиме,представљаладуховнудобробит,
акористматеријалну.БудућидасуупоследњевремепоновоактуелнеДоси
тејевепросветитељскеидеје,васкрслајеујезикуиименицаполза,управоу
ономзначењуукојемсујеДоситејињеговисавременицикористили.Није
самомодернаоваименица,већињенеизведеницепопутпридеваполезан,
општеполезан,глаголаползоватиисл.

Наосновунаведеног,можемозакључитидастареречиипакмогубити
модерне.Њиховаупотребаусавременомјезикуобогаћујеиосвежавасвако
дневнидискурс,чимесеовакавлексичкислојчуваодзаборавакаозначајно
српскокултурноисторијсконаслеђе.
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B
ПРЕИСПИТИВАЊА

ДушкаКликовац

МУКЕСГЛАГОЛОМТРЕБАТИ,ИДАЉЕ

1.Значењаиоблициглаголатребати

Глаголтребатијеусрпскомјезикуспецифичанпотомештоњегови
облици–баронакокакотонормапрописује–зависеодњеговогзначења.1
Наиме,кадозначаванечијупотребузанечим/неким(некомствари,бићем
илиапстрактнимпојмом),тозачимсеосећапотребанајчешћесеозначава
субјектомреченице,скојимглаголтребати,каопредикат,конгруира–да
кле,разликујелица.Тонесамоштоједозвољенонегојеијединомогуће:2

(1)Требају/Требалесуминекекњиге.
(2)Требају/требалисуминекиодговори.
(3)Ковамтреба/јетребао?
(4)Штавамтреба/јетребало?3

Удругомсвомзначењутребатиозначаваобавезуостварењанекеситуа
ције.Тадаседопуњаваглаголом.Кадтајглаголсамоименујетуситуацију
аобавезасенеприписујеникомпојединачно,онстојиуинфинитиву(пр.5).

1Основуовогприлогачиничланаккојијеауторкаобјавила2011.годинеучасопису
Нашјезик.Тајчланакјезаовуприликускраћенисажет,дабибиодоступнијичитаоцу
заинтересованијемзајезичкупраксунегозатеорију;сдругестране,допуњенјенеким
коментаримаутачки9ицеломтачком10,укојојседискутујеонајновијојнормиувезис
глаголомтребати.Читаоцакојижелидодатнепојединости,објашњењаиразумевање
проблемауширемтеоријскомконтексту,упућујемоначланакизНашегјезика.

2Постојеидругеконструкцијеукојимаглаголтребатиозначавапотребузанекимпојмом;
уједнојодњих,којајемањеуобичајена,онјетакођеличан(Шта/Когатребате?),аудругој
јебезличан,јеруреченицинемаграматичкогсубјекта,негојеоноштојепотребноозначено
логичкимсубјектомупартитивномгенитиву(Требамиразнихкњига,Требаломујепажње).

3Уовомпримеруличниобликсепоклапасабезличним,јерзаменицаштатражида
глаголбудеу3.л.јд.(нпр.Штаседогодило?).
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Кадсетаобавезанекомеприписује,глаголстојипоправилуупрезенту,4а
испредглаголастојивезникда(пр.6,7).5

(5)Требамного(на)учити.
(6)Маркотребајошмногода(на)учи.
(7)Дабиположиотајиспит,Маркотребамногодазна.

Остатакнашегизлагањабићепосвећенсамоупотребиглаголатребати
уовомдругомзначењу.6

2.Књижевнојезичканормаувезисглаголомтребати

ДвазначењаглаголатребатииздвајајошВук,у1.издањуРјечника(1818)
иилуструјеихпримерима:

1.vonnöthensein,opusest:„Нетребамион”и„нетребамњега”и2.oportet
(ire):треба(ићи).

Дакле,упрвомзначењуглаголтребатијеличан,аупримерукојеилу
струједругозначењебезличан.7ИдућизаВуком,таквуупотребуглагола
требатипрописивалисуикаснијиграматичариинормативисти–Маретић
(1924),Јонке(1962–1963),Стевановић(1975),Брабец–Храсте–Живковић
(21954).

Једнаодпоследицатенорме–којасе,поштојевезаназајезичкуформу,
најлакшеиуочаваипамти–јестедасе(барондакадједопуњендругим
глаголом)глаголтребатиможеупотребитисамоу3.лицујд.средњегрода
–треба,требалоје,требалоби,требаћеисл.–адасусвињеговидруги
облицизабрањени.

4Можестајатииурезултативномперфекту–ономкојиозначаваситуацијучијепосле
дицеважеудатомтренутку.Таквихпримераимауправничкомјезику,аевоједногиз
кувара:Затовремевоћетребадајевећприпремљено.

5Стевановић(31979:603–604)помињеиконструкцијесинфинитивомкојимасеобавеза
приписујенекомлицу:Опаснаместамубрзотребаобилазити,Требавамсепричувати
одусамљенихкућа.Онеданасзвучеувеликојмериархаично.

6Овомприликомћемозанемаритиитодаглаголтребатиозначаваобавезностудва
домена:удоменустварногсвета–штојетзв.деонтичкамодалност,иудоменузакључи
вања–тзв.епистемичкамодалност.Првуилуструјусвигорњипримери,адругуреченица
каоштојеМикатребадајевећдошао.Једноставностиради,говорићемосамоопрвој,
мадасеглаголтребатисличнопонашаикадозначавадругу.

7КакообјашњаваС.Марковић(1950:316–317),безличнаупотребаглаголатребати
потичеодбезличнихконструкцијасименицомтр(иј)еба–атосунема/нијетребе,тре
баје/нијетреба–којеналазимочестокоднашихписацаиз19.века;„[…]видисејаснода
сепрематрéбајеopusestобразовалобезличнотребакојејеподутицајемтрéбајечувало
својубезличност”.
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3.Ипак,(и)личниоблици

ЈезичкапраксапротивиласенормијошуВуководобаинаставилајето
дачинидоданас.Танасић(1995–1996:45)наводипримереизграђезаречник
САНУукојимајеонупотребљенкаоличан;упитањусупримериизперио
даодкраја19.векадосрединепрошлог,изштампеикњижевности.Евонеких:

(8)Кадтребамодасесастанемо(Ј.Веселиновић).
(9)Требаосамодговорити(Д.Васић).
(10)Братмује...требаоузорудапораниидође(М.Црњански).
(11)Портајетребалагледатидабарсрпскогакнезапривежезасебе(С.Јова

новић).

М.Стевановић(31979:604)резимиратадашњестањеувезисупотребом
глаголатребатиследећимречима:„Алиипоредтогаштотуособину[личне
обликеглаголатребати]срећемоевоикодврлозначајнихписаца,грамати
чаријојсе,оштросупротстављају.Иуколикосеоначешћесрећеујезичкој
пракси,утоликојојсевишеспорикњижевнојезичкикарактер,несамоу
школскимуџбеницимаграматикенегоиудругимјезичкимприручницима”.
Ипак,Стевановићсматрадазатоимаразлога,„јерсеународнимговорима
штокавскогдијалектакојичиненајужуосновукњижевногјезикаглагол
требатиузначењуmüssenупотребљавабезлично”.

4.Шта,заправо,требадабудебезлично?

Вишенормативистајескреталопажњунатоданиједовољнодаглагол
требатипообликубудебезличан,негодаморабитибезличнаисамарече
ничнаконструкција.Такогодине1953.у„Језичкимпоукама”часописаНаш
језикПавлеИвићкритикујеследећипример:

(12)Садабихјатребалонатебедасенаљутим.

Онобјашњавазбогчегајетакваконструкцијанеприхватљива:уњој
требало„нијеускладунисачим”:говорникјемушкарац,атребалојеоблик
средњегрода;обликбихјеу1.л.јд.,атребалоједеобезличногоблика,
којисамимтимпретпоставља3.л.једнине.П.Ивићконстатуједасутакве
„накарадне”,„наказне”конструкцијенасталемеханичкомприменомпра
виладасемораузетибезличниобликглаголатребати,збогчегамногиу
писањузамењујуобликтребао–какобииначерекли–сатребало.П.Ивић
закључуједа„ниједовољноличниобликглаголатребатизаменитибезлич
ним,већјепотребносамуконструкцијуучинитибезличном,онакокакото
захтеваисправнојезичкоосећање”,дакле:Садабитребалодасејанатебе
наљутим(исто:275–276;курзивизцитатаауторов).
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Значи,дабиодличненачиниобезличнуконструкцију,говорникодн.аутор
текстаморауложитисвестаннапориглаголтребатиставитииспредсубјекта.

Другинормативистису,међутим,дозвољавалибезличанобликглагола
требатииизасубјекта,чимесенарушаваправилооконгруенцијипреди
катасасубјектом:Титребададођеш(Стевановић1975:348),Титребада
идеш(оСтојић1997:15),Свитребададођу(Клајн2003),пачакимибитре
балодарадимо,вибитребалодаговорите(ФеКете2008).Одаклето?

5.Микатребададође–личноилибезличнотреба?

Уједном,аливеомачестомслучајуличниибезличниобликглагола
требатисуједнаки–ондакадајесубјекатзаменица3.лицауједнини,одн.
именицауједнини:истијеобликиуТребадаМикадође(штојебезлична
конструкција,јертребанеконгруиранисачим)иМикатребададође(што
јеличнаконструкција,јертребаконгруирасМика).СретоТанасићприме
ћуједајеупримеримакаоштојеМаркотребадапрочитакњигуситуаци
јарегуларнасамонаизглед,будућидајеуњимаглаголтребатиупотребљен
каоличан,анебезличан.Тоседоказујетимештогајенемогућезаменити
безличнимглаголомваљатиилинекомбезличномреченицомдругогтипа:
реченицеМарковаљадапрочитакњигу;Маркобибилопотребнодапрочи
такњигу;Маркојенеопходнодапрочитакњигунисумогуће.Онзакључује
даконструкцијакаоштојеМаркотребадаотпутује„припадаконструк
цијамасаличномупотребомовогглагола,ињутребавратитимеђутакве
конструкције”(1995–1996:51).

Танасићсматрадасуличнеконструкцијесбезличнимтребанасталеу
пракси,уследвеликогпритискакњижевнојезичкенорме,адасујенорма
тивистиприхватили–најпрепрогласившиупотребуовогглаголауприме
римакаоштосуМаркотребадакупикњигубезличном(1995–1996:50).Да
јевероватанразлогзанастанактаквихконструкцијауправопритисакнор
меаненекиунутрашњејезичкиразлог,показујењиховоодсуствоудругим
глаголскимоблицима:нико–чакнионајкокажеја/ти/ми/ви/они
треба–нећерећијајетребало,тијетребало,мијетребало(перфекат),
јаћетребати(футурпрви),кадонибудетребало(футурдруги),миби
требало(потенцијал)итд.8Виделисмо(пр.8)дасеупракситаквислуча
јевинекадрешавајутакоштосасубјектомконгруирапомоћниглагол(као
мањеупадљив),апослењегасестављабезличнотребало(јербитребао,
требала,требалисувишеболоочи).

8Овајпоследњипримермождамањепараушизбогтогаштоселичниоблиципомоћног
глаголаупотенцијалугубе,такодасебиииначечестоупотребљаваусвимлицима.
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Препорукенормативистадасебезличнотребаставиуличнуконструк
цију,каоитаквипримериизпраксе,говоренамследеће:образованимговор
ницимасрпскогјезика–онимакојисубилидужеподучаванинорми–не
граматичнипримерикаоштосуЈатребадаидемнепарајууши.Чинисе
дајетодобарпримеркакосејезичкоосећањеможепроменитиподутицајем
књижевнојезичкенорме–мада,наравно,нетребазанемаритиничињеницу
дајеобликтребакраћии,стога,говорницимазгоднијинегооблицитребам,
требаш,требајуисл.

Оваквепрепорукенормативистауказујунамјошнанешто:дасуињима
личнеконструкцијесглаголомтребати(онеукојимаонстојиизасубјекта)
обичнијенегобезличне(укојимаонстојииспредсубјекта).

6.Врхунацконфузијеиједанначиннакојисеонарешава

Коликосуобичниговорницизбуњениупогледудозвољенихоблика
глаголатребати,показујупримериукојимаоничинегрешкеуправообрну
теодуобичајених–такоштоупотребљавајубезличанобликтамогдеби
уместанбиолични;једантакавпримерјезабележенунормативистичкој
литературијош1955.године:

(13)Позориштујетребалоизвестанбројштатиста(Политика,27.VI1955).

Ауследећемпримерууместобезличногобликаупотребљавасехибрид
ни–којиједеломлични,деломбезлични:

(14)Овојеједанодонихданакадбихтребалодаразмислимопоследицама
својихпоступака(ПолитикинЗабавник,Гарфилд).

Данебипогрешио,обичниговорникчестоглаголтребатинапросто
избегава.Нијереткосрестиобразованогчовекакоји–нежелећидаразми
шљаотомедалијеглаголтребатиупотребио„правилно”илине–говори
ПотребнесуминовеципелеуместоТребајуминовеципеле;имаилектора
којисистематскиизбацујусвеличнеобликеглаголатребати,билиони
легитимнисагледиштаексплицитненормеилине.Датонијеникаквоново
стање,говоринамС.Марковић(1950:311):

Сједнестране,уразговорномјезикуупотребаових[личних]обликасвеје
чешћа,онаузимасвевишемаха–игдетребаигденетреба.[…]Сдругестране,
укњижевномјезику,даклеуписању,постојитенденцијаискључивеупотребе
безличнихоблика–игдемораигденемора.Тамогдејетонемогуће,тј.гдеби
употребаличногобликабиланасвомместу,онсепростонапростоизбегнеи
глаголтребатизамениседругомречју,обичноизразом„битипотребан”,да
сенебипогрешило.



16

7.Кадконструкцијаморабитилична

Унекимслучајевимаглаголтребатиморадоћиизасубјекта,темора
битиуличном,конгруентномоблику.

7.1.Најважнијитакавслучајјесуодноснереченицекојепочињусазаме
ницомкојикојаутојреченициимафункцијусубјекта;тајпроблемпрви
уочаваС.Марковић(1954),азатимоњемуговориКлајн(2003,2004).У
таквомслучајусеговорникодн.аутортекстазаистаналазенамуци:језич
коосећањетражидатребатиконгруира,анормаданеконгруира.Зато
прибегавајутримарешењима.

Најчешћетребатистављајуубезличниобликупркосличнојконструк
цији(такојеупр.11);ређеупотребљавајуличнеоблике(пр.12);могућису
ихибридни,којисунајређи(пр.13):9

(15)[…]планираногнапада,којијетребалодаличинанападуМумбају2008.
године[…].(РТС,2010)

(16)[…]побуњеникакојисутребалидаупаднусморауПанаму.(ЕК:По
литика,2010)

(17)[…]адасеодовогчинаограђујусвикојисутребалодабудуодговорни.
(ЕК:РТС,2010).

Некинормативисти(нпр.ПецоиПешикан1967)прихватајупрворешење,
некидруго(нпр.Клајн2003,2004);трећенеодобраваникооднормативиста.

Сличанјеслучајиуупитнимизависноупитнимреченицамачијијесу
бјекатзаменицако:каоштоуреченициКоједошао?(илиРецимикоједошао)
глаголдоћиконгруирасасубјектомко,томорадачиниитребатиурече
нициКојетребаодадође?(илиРецимикојетребаодадође).10

7.2.Понекадсубјекатморадастојинапочеткуреченицезатоштото
контекстзахтева.ТаквеслучајевепримећујеКлајн(2004),којидајепример
18,иТанасић(1995–1996),којидајепр.19:

(18)Минисмотребалидадођемо,алисмоипакдошли.
(19)Петарћесадапоћи,аМаркотребадасачекадругове.

7.3.С.Марковић(1954)примећуједаглаголтребатиморабитиличан
икадсенађеунапореднојконструкцијиснекимдругиммодалнимглаголом,

9ПримерекојиследепреузелисмоизКорпусасавременогсрпскогјезика(www.korpus.
matf.bg.ac.rs),којинамјеомогућиоидапроценимоучесталостнаведенихконструкција.

10Начелно,истоседогађаисазаменицомштоуфункцијисубјекта,самоштосетадакон
груентниинеконгруентниобликглаголапоклапају(тазаменицатражидањенпредикатбуде
у3.л.јд.средњегрода),такодауреченициШтаседесило?(паондаиуШтајетребалода
седеси?)непрепознајемопообликупредикатадајеконгруентан.–Зазапажањеооблику
глаголатребатиу(зависно)упитнимреченицамазахваљујемколегиБалшиСтипчевићу.
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каоштојеуДавичовомпримеруНијеурадилаоноштојемогла,требала.
Евонекихпримераиизнашегкорпуса:

(20)[…]нечинимлинештоштонебихсмелаитребалаучинити?(Б.Ћосић).
(21)Овојеполитичкаодлуказакојусудепутатидобилизадатакионисуи

требалииморалидадонесуовакавакт(НИН).

8.Захтевизановомнормом

Предлози,пачакизахтевидасеуведенованормаувезисглаголомтре
батичулисусевишепута.С.Марковић(1954)констатуједаје„безличност
глаголатребативећзнатнопоколебана”изакључује:„[…]нашанормативна
граматикаморасепозабавитипитањемдалисеупотребаличнихоблика
глаголатребатиможеидаљепроглашаватиапсолутнонеправилном”(стр.
249,одн.252).С.Ковачевић(1957–1958:106)јошјеексплицитнији:запри
мереНетребатесежурити/дасежурите,Требаосиказати/дакажеш,
Његовајесестратребаладасеуда,какве„свечешћечујемо”,каже:„Против
таквихконструкцијанебунисенашосјећајзаконгруенцију,пазаштодаих
онданеозаконимо”.

С.Танасић(1995–1996:52)сугерише„признавањестатусаустандардном
језикуиконструкцијамасаличномупотребомовогаглаголауслучајукада
онтражиглаголскудопуну”.Остојић(1997:18)истичепотребуза„озбиљним
кодификаторскимзахватом”увезисглаголомтребати.

9.Могућанорма

Изнаведенихпримерапроизлазидајесавременојезичкоосећањеувези
сглаголомтребатинесигурно.Танесигурностпроистичевећиизтога
што,каоштосмонапочеткуовоградаизнели,његовобликзависиодњего
вогзначења.Дајеостављенојезикудасеспонтаноразвија,личниоблици
бисигурнопреовладали–каоштоијесу,мадамахомкодмањеобразованих
говорника.Тутежњуподупируидругилингвистичкиразлози:аналогија
премадругиммодалнимглаголима,пресвегапремаглаголуморати;слу
чајевиукојиматребати,иакодопуњендругимглаголом,морастајатииза
субјекта,тј.морабитиличан;потребадасесачуваподатаколицукадје
требатидопуњенинфинитивом(чемунагињуијекавци).

Изпримератакођепроизлазидаупогледутогаштајеправилноашта
неправилноувезисглаголомтребативладазбрка.Јасноје,такође,даје
затоодговорнанедовољнопромишљена,алиупорнонаметананорма,која
јетоликоинсистираланабезличнимоблицимаглаголатребатидасуони
посталиједноодмерилазанечијуписменост:никокоиоледржидосвог
интелектуалногугледа,одн.имиџаобразованогчовеканећесебидозволити
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дакажејатребамдадођем,негообавезнојатреба(иаконекажејаиде
илијаморанегојаидемијаморам);такође,нећемузапаратиухониљуди
којијетребалодадођу,пачак,виделисмо,ниљудикојисутребалодадођу.
Таконамсеоцртава,парадоксално,невуковска,негославеносербскаситуа
ција:реченицесатребатиобразујусепоразноликимправилима,аговор
никпоказујесвојушколованосттакоштонећепоштоватиздравојезичко
осећањенитиправилаграматичкогсистема.

Једининачиндасетакваситуацијаразрешијестедасеупотребаовоггла
голанормиратакодабудеједноставнаиускладусправилимаконгруенције,
поценудаидеипротивустаљенихобичаја.Танормабидозвољавалаи
личнеибезличнеобликеглаголатребати,узсамоједноограничење:да
себезличниобликмораупотребитииспредсубјекта,тј.даизасубјекта
морастајатиличнотребати.Дакле,правилнобибилоиТребадаМика
дођеиМикатребададође;иТребадамидођемоиМитребамодадођемо;
иТребалоједајадођемиЈасамтребалададођем;алисамољудикојису
требалидадођу,Којетребаодадође?иникакоЈатребададођем,Оније
требалодадођу,Онисутребалодадођу.

10.Најновијанорма

НормативнаграматикасрпскогјезикаПредрагаПипераиИванаКлајна
следидосадашњунормативистичкупраксуиналажедаглаголтребати
будебезличанкадједопуњендругимглаголом(тачка340,стр.165).11За
случајкадсесубјекатналазииспредтогглаголапрописујеследеће:

Акојесубјектиспреддеонтичкогтребати,анијеутрећемлицуједнине,
глаголтребатиможеидаљебитибезличанакојеусадашњемвремену:

(39)Титребадаговоришотоме,анеја.
(40)Децатребатакођенештодадобију.
Акојетребатиупрошломвременуилипотенцијалу,препоручујеседасе

уместоњегаупотребииматиилиморати:
(41)Тисиимаоотомедаговориш,анеја.
(42)Децабиморалатакођенештодадобију.

Наовајначиннормирасеједнанеграматичнаконструкција–изасубјекта
стојибезличнотреба(пр.39,40изГраматике)ипрезентсетретирадру
гачијеодосталихглаголскихоблика;ниједнонидругонедоприносиочу
вањујезичкогсистема.12Аувезисапрепорукомдаселичниобликглагола

11Клајнјесличнопредлагаоираније(2003,2004),аПипер(2005)дозвољаваличнеоблике
кадјеглаголтребатиуперфектуипотенцијалу,аиупрезентукадједопуњенинфинитивом.

12Тојенајочигледнијекадзамислимодабисмотребалистранцудаобјаснимозаштоиза
субјектау1.и2.лицутребадастоји3.лицеглаголатребати–исамотогглагола!



19

требатиизбегнеуперфектуипотенцијалутакоштоћесеизбећисамтај
глагол(пр.41,42)јављасеозбиљанпроблем:моратиииматинисусиноними
глаголутребати.Моратиозначавајачуобавезност,аупр.42јеонаубла
женапотенцијаломитакоприближенаонојзакојује„задужен”глаголтре
бати;већуперфектубисеочитоваларазликамеђуњима:Децасуморала
такођенештодадобијунеморадабудеистоштоиДецасутребалатакође
нештодадобију,јерсаморативероватнозначидасудобила,асатребати
вероватноданису.13Сдругестране,иматиозначаваобавезукојајеспоља
наметнута:упримеруМикајетребаосветораниједаисприча,билобиму
лакшеглаголтребатинеможедасезаменисаимати.Дакле,уситуаци
јамакадмуглаголтребатибудесемантичкипотребаникаднебудемогао
дагаставииспредсубјекта,говорникодн.аутортекстанећезнатиукоји
обликдагастави–иетопросторазадаљалутања.Такође,начелноговорећи,
нормативистичкипоступаккојимсежртвујелексемадабисесачуваоњен
пожељанобликунајмањурукунијеуобичајен.

Додатнајекомпликацијаштодатаправилаимајуиизузетак–мадаје
доброштосеонпомиње,јерсетимеваннорместављајунекеконструкције
којесу,виделисмо,неграматичне:

Изузетно,уодноснимреченицамакаткадсеморадозволитииличнаупо
требадеонтичкогтребати,поштосебезличниглаголнебимогаосложитиса
субјектом:

(43)Дошлисусвионикојисутребалидадођу.
Небибилодобро:Дошлисусвионикојијетребалодадођу.

Билобијасниједајеово„каткад”прецизирано,тј.дајереченодајето
свакипуткадјекојисубјекатуодноснојреченици–штојеинајчешћислу
чајутимреченицама.

Дазакључимо.Најновијанормативнарешењаувезисглаголомтребати
имајусистемскеизузетке,уједномсегментусепротивеграматичкимпра
вилима,аудругомнудерешењекојесенеможеприменити.Сдругестра
не,јасноједабидопуштањеличнихобликаглаголатребатибилоизазов,
паижртваизанормативистеизанеке(мадаможданеимноге)говорнике
српскогјезика.Међутим,требалобипроценитивеличинутежртвеуодносу
навремеиенергијулектора,наставника,будућихђакаисадашњихибудућих
говорникасрпскогјезикакојипретендујунаписменостакојитренутномо
рајудасебакћусакомпликованимправилимаувезисазначењимаглагола

13Натоуказујемогућностдасетедверечениценаставенаразличитначин:Децасу
мораланештодадобију,пасмоимразделилислаткише,насупротДецасутребалатакође
нештодадобију,алинисмоималидовољнослаткиша.Сличнотоме,акосенапитањеГде
јеМика?одговорисаМораоједаотпутује,јасноједајеМикаотпутовао;акосеодговори
саТребаоједаотпутује,значидајебилопланиранодаотпутује,алидаговорникније
сигурандасетоидесило.
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требати,његовимдопунама,местууреченици,његовојконгруенцијии
временимаукојимасеупотребљава;тоогромновремеиенергијамоглиби
сеусмеритиукориснијесврхе.
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ПавлеЋосић

КАКОНАСТАЈУЈЕЗИЧКИМИТОВИ

Језичкимитовисеиспредајукаобајке,легенде,пачакикаонекесвете
инепорецивемудрости.Онеимајуитутежину.Кадједномуњихповеру
јемо,атоседогађајошкадсмодеца,тешкоћенасикокаснијеразуверити
данисуистинитеидасунасцелогживотаучилипогрешно.Нетакодавно
сегрупамладихлингвистасаИнститутазасрпскијезикизбориладау
оквируакције„Негујмосрпскијезик”ставинаплакатедаЦЕЛОВРЕМЕи
ЗАДЊИПУТнисунеправилниоблици.Овојеизазвалобезмалишокујав
ности,поготовокадсепојавилоиуштампи.Друштвенемрежесупочеле
даделеовајтекстуневерици,језичкегрупеифорумисуузаврели.Један
одкоментараонихкојиникаконемогудаповерујууовобиоје:„Немогуће
јеинеуважавамникаквуаргументацијукадсумеиушколиикодкуће
училидајетопогрешно”.

Управоутомеијестенајвећипроблемсовимзаблудама–штосеучеу
школииточестоиодпрофесорасрпскогкојимајетострука,аионисуто
научилиушколииликодкућекадсубилимали,негонијеимаокодаих
демантујекадсудошлидофакултета.Наиме,универзитетскипрофесори
овепроблемесматрајуневажнимиуглавномихзаобилазе.

Акаконастајуовелегенде?Углавномкаоисведруге,крознароднапре
дања,апреносеседоскочицамаиузречицама.Уобанаведенапримера,
наводеседоскочицекаоаргументација.Зазадњипутсеговориданеможе
такодасекажејернепостојипредњипут,азацеловремеданеможејер
временијенекипредметпадабудецело.Евојошнеколикосличнихдоско
чицакоједоводедојезичкихмитоваизаблуда:Дрвасеслажу,аљудисуса
гласни;Зечевиседеру,аљудивичу;Какоможеужаснодоброкадјеужаслош?;
Неможепунохвалајернемапразнохвала...Имаихјошмного,алидостазасад.

Усвимнаведенимпримеримаразлогнастанкаовихзаблудајеунепо
знавањучињеницедаскоросверечиимајувишезначења.Дакле,занемарује
сепостојањеполисемијеиливишезначности.УгледнилингвистиЛориБауер
иПитерТраџилусвојојкњизиЈезичкимитови(1998)упрвомпоглављуове
садвећкултнекњигенаводеуправоовајпроблем–занемаривањеполисе
мије,поднасловомЗначењеречиможебитисамоједно.Етојошједногмита
увидудоскочице.

Целозначиистоштоичитаво,паакоможечитавовреме,заштонеби
моглоицело?Осимтога,заонекојиматониједовољно,питање:Заштоможе
дасекажецеодан,целеноћи,цеомесецицелугодинуанеможецеловре
ме?Убеђивањеодстранеугледнихлингвистадазадњиузначењупоследњи
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нијепогрешно,дасерадиоуобичајеномпреношењузначења,трајувећскоро
читаввек,алитоништанепомажејерјенароднопредањеувекјачеодсвих
аргумената.Да,дрвасеслажу,алислажусеиљудиакосусагласни.Глагол
слагатисетакођеимавишезначења,аовозаљудејечакичешћеуупотреби
искородајеневероватнодајеиовалегендазаживела.Наравнодаможемо
дасеслажемопоготовокадсмосложни.Зечјакожаседере,да,алидеру
сеиљудикадсенаљутеиликадјетопотребнозбогбуке.Иовајглаголима
многозначењаипитањејезаштомујелегендомускраћенабашоваупотре
ба.Ваљдасенекомучинилодајенепримеренодасељудидеру.Наравнода
можепунохвалаичакјеврлопожељно.Пуноовдечакинемапридевску
негоприлошкуупотребутакодаовопоређењеспразнимпотпуномаши
поентуиготовојенесхватљиводаљудисдипломомтонепримећују.Ис
пададанеразликујуврстеречи.Узгред,пунозначиистоштоимного,тако
данимногохваланијепогрешно,каоштонекитврде.Ужаснолеппогодак!
Заштоне?Колоквијалниговорижаргон,алиистандарднијезик,честосе
служенегативнимзначењимадабипојачалипозитивна.Истокаојезиво
лепеочи,илиужаргонуизразистрава,мракилудилозанештомного
добро.Алидобро,овонеморабитиприхваћенојержаргонниједеостан
дардногјезика.Самоскрећемопажњукакодоовепојаведолази.

Закрај,морамосеизвинитисвимаонимакојејеовајтекстизнервирао,
акосууопштестиглидокраја.Уреду,неморатедаверујетедастеподлегли
језичкиммитовима,знамдаихјетешкоизбацитиизглавеиповероватида
сувассвитијакиауторитетикаоштосуучитељи,наставници,професори
иродитељицелогживотанаопакоучили,аливасмолимоданепонављате
њиховугрешкуидаивисвојудецуучитепогрешно.
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ПРЕДЛОЗИ

ДејанМилорадов

ОТРАНСКРИПЦИЈИЈЕДНОГ’ФРАНЦУСКОГ’
ИМЕНА

УМатицисрпскојје10.марта2014.годинеодржанапромоцијадвојезич
немонографијеФранцускаамбасадауСрбији,накојојјеговориоЊегова
екселенцијаамбасадорРепубликеФранцускеФрансоаКсавијеДенио
(FrançoisXavierDeniau).1Напозивницизапоменутупромоцију,којусам
добиодапрегледам,писалојеФрансоаГзавијеДенио.Морампризнатида
мијеГзавијезвучалочудноинеприроднотесамуПравописусрпскогаје
зикапровериокакосетранскрибујефранцускоХ.2(Српскимедијисууто
времемахомдавалиобликименасиницијалнимГз.)Францускисугласник
Хуфиналнојпозицијиизговарасекаокс(нпр.Астерикс/Asterix/,Бракс
/Brax/,Оркс/Orx/,Феликс/Félix/итд.),доксеунекимимениманеизговара
(Бертри/Bertrix/,Дезе/Desaix/,Осер/Auxerre/,3Рубе/Roubaix/итд.).Дакле
непомињесениједнадругапозицијаосимфиналне(постоји,додуше,пример
којиседодатнонеобјашњаваикојисепомињеуоквирутранскрипције
крајњихсугласникаилисугласничкескупине–СентЕгзипери/SentExupery/
–гдесе,видимо,францускоХпреносикаогз).4

ОдсуствопримерасиницијалнимХуфранцускимпримериманавело
мејенапомисаодаимеXavierзаправоинијефранцуско.Имејеуствари
баскијско(језичкиизолатваниндоевропскепородицејезика)ипотичеиз

1ЗанимљивоједамусеотацзваоКсавијеДенио.Одсептембра2014.амбасадорФран
цускеуБеоградујестегоспођаКристинМоро(ChristineMoro).

2Правописсрпскогајезика,измењеноидопуњено2.издање,Матицасрпска,НовиСад
2011.Аутортранскрипцијеименаизфранцускогјезика–ДушанкаТочанац.

3Oвдејеунутрашњапозиција.
4ПотребнојеистаћидасенаовомместуAixenProvenceтранскрибујекаоЕгзанПрованс,

доксеподправиломзатранскрипцијусугласникаХфранцускоАixтранскрибујекаоЕкс.
Дакленаједномместугз,надругомкс.Далијеупитањугрешкаилинедоследност–незнам.
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XVIвека.5ОвосеимеизводиодименакатоличкогсвецаФрансискаХави
јера,којијерођенуутврђеномградуХавијеру(КраљевинаНавара,данас
јетодеоШпаније),покомејеовајвеликисветацкасниједобиопрезиме.6
ИзворноимеовогаБаскајестеFranciscodeJassoyAzpilicueta,аназивгра
даXabier(топонимнабаскијскомизворногласиEtxeberriaилиEtxaberri
’новакућа’,7каснијејеназивроманизованпатакоданасушпанскомгласи
Javier/Хавијер/аусавременомбаскијскомXabier).Баскијскиизговоргла
си[ʃaβi e̍r].Овојеимевеомараспрострањеноуроманскимјезицима:има
гаушпанском,португалском,француском,каталонском,галицијском,с
посебнимизговоромусвакомодовихјезика.

Насовде,наравно,занимаизговоруфранцускомјезикуињеговопрено
шењеусрпски.Францускијезик(заразликуодосталихроманскихјезика,
гдесеовоимеизговара–осимушпанском–синицијалниммекимсили
пакз,вероватноподутицајемизворногјезика)баскијскоимеXavierпрено
сикао[ɡzavje].8Миусрпскомјезикунеможемоприхватитифранцуски
изговорибуквалнопренетиимеуобликуГзавијеизвишеразлога.Иници
јалнаскупинагзнеприроднајеусрпскомјезикуинеманиједнеречикоја
њомепочиње.ПрихватљивојеиприроднојединоКсавије9затоштоусрп
скомјезикувећпостојеречиспочетнимкс:ксантипа,ксеноман,ксенофоб,
ксилограф,ксилофон,именаКсенијаиКсеркситд.10Писањестранихимена
усрпскомјезикуненаслањасеувекнаизворнописмоиизговор,одтогасе
честоодступакакобисеречштолакшеуклопилаунашсистемирацио
налноприлагодилавећустаљенојупотребиулитературиијавнојречи.11

5Извор:Википедија(одредницаXavier/givenname/наенглескомиFrancisXavierна
енглескомиФрансискоХавијернасрпском).

6СматраседајеФрансискоХавијерпослеСветогПетрапокрстионајвишељуди.
7Будућидабаскијскијезикнијеимаоуједначенправописдошездесетихгодинапро

шлогвега,овајтопоним(каснијеипрезиме)срећесеумногимоблицима.
8УфранцускомјезикупостојивеомамалоречиспочетнимХ.Овајсесугласникиспред

самогласникаачитакаогз,усвимосталимпозицијама(XE,XI,XY)каокс(PaulRobert,
LePetitRobert,Dictionnairedelalanguefrançaise,Paris1984).

9Многисероманистинећесложитисовим,поготовонеоникојисебавефранцуском
фонетикомитранскрипцијом.

10ГрчкоΞ–Хусрпскомпреносисекаокс(Александар,Полукситд.),аумеђусамогла
сничкомположајуупрефиксукаогз:егзантем,егзарх,егзонимитд.,патакоиуречимаиз
латинског:егзактан,егземплар,егзибицијаитд.Уовакаводносможемоставитиифранцуска
именаКсавије–Егзипери.УовускупинуречиидеиназивамеричкекомпанијеКсерокс
(Xerox;неЗерокс,поенглескоамеричкомизговору),којасебавипроизводњомштампача,
машиназафотокопирањеитд.Припадницистаријегенерацијејошсеживосећајунекадашње
широкеупотребеглаголаксероксирати’фотокопирати’.

11Године2014.уиздањуMediterranPublishingиHellenicSocietyforEthicsуНовомСаду
изашлајекњигаПримењенаетика,којусууредилиДушкаФранетаиЕвангелосПротопа
падакис.УовојкњизиједанодауторајестеипрофесорправанаУниверзитетууЛилу–
КсавијеЛабе(XavierLabbée).Његовоиметранскрибованојеуправо–Ксавије.
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G
ОСВЕТЉАВАЊЕ

БојанаМилосављевић

ОНИНИКАДАНИСУКОДКУЋЕ–ОХИПЕРБОЛИ
УРАЗГОВОРНОМЈЕЗИКУ

Једноодчовековихсхватањасветаокосебејестеисхватањедасвешто
јеважно,томорабитиивелико.Отудасеиуговорусвакодневнекомуни
кацијеоноштојезначајно,битно,посебноинаглашава,истиче,понекад
толикодасеипретерујепреувеличавањем.Например,занекогакојемного
уморансликовитосекажедајемртавуморан,заугоднопроведеновреме
нанекојзабавикажесебоговскипровод,завремекојесетрошиузалудкаже
се(читава)вечност,кадасежелиисказативеликазахвалностнекоме,каже
сехваладонебаитд.Међутим,непретерујесеуговорусамопреувелича
вањем,максимизирањемнегоиумањивањем,минимизирањем,тесезане
когакојеврломладможерећидајеједвапунолетан,заслабијиоброкможе
серећидасусамодвазалогаја,закраћевреме,којесвакаконијесамоједан
минутилисамоједансекунд,кажесеминутисекунд(а)нпр.Враћамсеза
минутилиСамосекунд,молимВаситд.

Усвимовимслучајевима,забележенимуразличитимтиповимадискурса
разговорногјезика,махомнеформалногстила,видноилине,лежифигура
говоракојасеназивахипербола.1Њомеговорникстањестварипретерано
увеличаваилиумањује,чакдоекстрема,желећитакодаихпосебноистакне
инагласи.

Охиперболииовећинијезичкихфигураулитературисеговоријошод
АристотелаиКвинтилијана.Онесу,одпочеткаинтересовањазафигура
тивноизражавањеујезикупадоданас,смештанеуобластреторике,теорије

1Основунашегкорпусачиненеформални,спонтаниразговорикојесмозабележелиу
свакодневнимситуацијама,нателевизији,каоинаинтернетскимфорумима.
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књижевностиистилистике.Уреторичкимистраживањиманастојалесусе
дефинисатииразврстатиукласификацијеразличитихпараметара.2Утео
ријикњижевностиистицалесусепоетскеистилскефункцијефигураговора
ифигуративногјезикауопштеразликујућипритомстилскиобојен,маркиран
истилскинеутраланговор.

Одсредине20.векаприступуистраживањуфигураговораједругачији,
свестранији,шири.Оњимасеговоринесамоуоквирукњижевноуметничког
текстанегоуоквирутекстауопште.Откривајусењиховијезичкимеханизми
иначинифункционисања.Посматрајусекаоформа,каојезичкаструктура
чијафункцијаујезикунијесамоестетскаипоетска(Ковачевић2000:11–12).

Али,нисусвефигуреговоразадобијалеиступажњунаучногинтересо
вања.Приматсудобијалефигурекојепочивајунапроменизначења(тропи),
апрвамеђуњимајебила,ареклобисеиостала,метафора.3Такоседанас
подфигуративношћујезикачестоподразумевасамометафораифигуратив
ностсенајчешћевезујезастилогеност.Томеје,какопишеМ.Ковачевић,
претходилоконстантносужавањереторике–најпресапетоделненатро
делну,пасатроделненаједноделну4–штоједовелодоњеногподударања
саједномфигуром–метафором(Ковачевић2000:14).

Изтогразлогајехипербола,каоимногедругефигуреговора,изостала
изнекихозбиљнијихистраживања.Њојсевишенаучнепажњепоклањатек
саразвојеманализедискурса,односноконверзацијскеанализе,иинтерди
сциплинарнихнаукакаоштосупсихолингвистика,когнитивналингвисти
каидр.Показујеседахиперболанијесамообележјеписаногјезикаидасе
нејављапревасходноулитералнимтекстовима(уљубавнојпоезији,усагама,
убајкама,утрагедијамаидр.)иуаргументативнимтекстовима(уполитич
кимговорима,усудскимговоримаидр.),каоиданијепретежнообележје
језикамоћи,какојеодантикесматрано.Многојевишенегоштосепретпо

2„Stariretoričariipoetičarinisuseslagaliniokobrojafigura,nitiokoshvatanjapojedinih
figura,nitiokogrupaukojebisemogleskupitisrodnefigure.Ipak,odvelikogbrojafigurakoje
susenekadrazlikovale,naziviokotridesetakidanassečestoupotrebljavaju”(Солар1988:66).

3ТакојеиИ.Грицкатсматраладасулингвистичкепажњенајвреднијеонефигуреу
којимасепојављујутрансформацијезначењаунутарсамихлексичкихјединица(илињи
ховихнизова:случајкодалегорије,алузијеиироније),безслужењадругимјезичкимсред
ствима,нпр.речтуппочињедазначинеинтелигентан,иливојска–војникиликров–кућа
безсуфиксацијеилипрефиксације,безспецијалногинтонирања,ачестоибезутицајаширег
контекста.Кодтихфигурапредметстилскеоперацијејезначењеречи,аненекимоменат
реченичнеупотребетеречи(ГрицКат1967:221).

4Петоделнареторикајеподразумевала:а)inventio,чијијепредметбилоокупљање
материјала,налажењеаргумената,избортехникеубеђивања,б)dispositio,чијијепредмет
рашчлањивањеговоранањеговеглавнеделовеиутврђивањењиховограспореда,в)elocutio,
којисебавиизразомистилом,г)actio,којисебавипитањимадржањаговора,ид)memoria,
чијијепредметпамћење,запамћивањеговора.Троделнаобухватаinventi,dispositioиelocutio,
аједноделнаelokutio(Петровић1975:14,премаКовачевић2000:9).
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стављараспрострањенаиуговорусвакодневнекомуникације5,аосимубе
ђивачкеимаидругекомуникативнефункције,нпр.експресивнуфункцију.
Бројистраживањапосвећениххиперболизавиданјеипримећујеседасе
научнаревитализацијахиперболекаофигуреодвијаизвишелингвистичких
праваца.

Такосеуистраживањималингвистичкогкарактерахиперболапосматра
каојезичкаструктураиутврђујуселексичкограматичкеформеукојима
сеостварује,алипрвенственоуговорусвакодневнекомуникације.Посматра
сеиуконтекступрагматичких,когнитивнихипсихолошкихелемената
комуникације.Имајусеувидуконтекст,адресат,пресупозицијаидр.;за
тим,Грајсоваконверзацијсканачела,нарочитоначелоквантитетаиначело
квалитета.Такођесеимајуувидуприродаконтрастанакојемпочивахипер
бола,процесразумевањаипрепознавањаукомуникацији,различитисте
пенипретеривања;потомразлозиупотребехиперболеуговору,реакције
саговорниканахиперболичанговоридр.(КаноМора2003–2004;2006;
робертС,Креуз1994;ХриСтодулиду2011;Клариџ2011).

Усрбистицидосадашњаистраживањаудоменусемантикепреувелича
вања,наглашавања,истицањаисл.нисубилапредметноодређенасамо
феноменомхиперболенегоидругимјезичкимфеномениманасвимјезичким
нивоима,итообичноуоквиримасемантичкихкатегоријаквантификације,
квалификације,градуелности(суперлативности),очекиваности(експектив
ности),експресивностиидр.Такосмо,ослањајућисенарелевантнулитера
туру,домаћуистрану,охиперболи,оекспресивностиујезикуиојезичким
средствимапреувеличавања,истицања,наглашавањаисл.,уједномнашем
ранијемистраживањуиздвојилинајважнијесемантичкопрагматичкеод
ликехиперболе,атосу:1)изразитаевалуативност,2)контрастизмеђу
описаногистварногстањаствари,3)исказивањенеистинекојанијелаж
(фактивност),4)отворено,нескривенопретеривањеи5)остваривањеу
сарадњисадресатом(интерактивност)(МилоСављевић2015).

Наиме,хиперболасеодликујесубјективношћујерсењомеизражава
говорниковемотивниставпремастварности,итоувидуоценепопараметру
количине,тачније,увидуоценепрекомерности.УпримеруОвојенајбољи
филмикада[снимљен]!6исказујесеоцена’превишеодочекиваног’испољена

5Овеликојучесталостихиперболеуговоруиопотребидасенаучноопишепотврђујуи
резултатиједногистраживања.Накорпусуамеричкесавременекњижевностипоказалосе
дасеоднеколикоиспитиванихфигураговора(метафора,иронија,симиле,реторичкопи
тањеидр.),надругомместупоучесталостинашлахипербола,одмахнаконметафоре
(Креузидр.1996:91,премаКаноМора2006:26–27).

6Будућидапримерикојенаводимопотичуизразговорногјезика,језиканеформалног
стила,врлочестостилскииграматичкиодступајуоднормекњижевногјезика,тесмоих
овдекориговали.Нашеисправке,допунеисл.стављалисмоуугластезаграде.
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каодопадањекојенаемоционалнојскалиидедонајвишетачке–дотачке
одушевљења.ИупримеруОво[ивицаокрњеногруконаслонафотеље]јегоре
однајгорегсечива!исказујесеоцена’превишеодочекиваног’,стимшто
сеиспољавакаонедопадањекојенаемоционалнојскалиидедонајниже
тачке–дотачкезапрепашћења.

Хиперболапочиванаконтрастуизмеђуописаногистварногстања
ствари.Штојеконтраст,конфликтјачииштојемањевероватноимање
истинитоилогичнооноштојеисказомречено,тојехиперболауочљивија.
Односно,штојеконтрастслабијииштојевероватнијеиистинитијеилогич
нијеоноштојеисказомречено,тојехиперболаслабијевидљиваиненаме
тљива.ИсказМилионљудимејејутросзвалозаогласнесумњивојехипербо
личноупотребљенбудућидајеневероватнодамилионљудипозовенекога
утокуједногдана,акамолизаједнојутро.ИсказДесеторољудимејезвало
заоглас,зависноодконтекста,можебитихипербола,алиинеморазато
штоуодређеномтренуткуможеодговаратистварнојситуацији.Наисти
начинможесепосматратииисказВељкоијасегодинамапознајемо,где
темпоралниинструменталгодинамаможезначитизаистадужинизгодина
нпр.десетивише,алиможебитиисамохиперболичнаформазаозначавање
периодаоддветригодине.

Иакосехиперболомисказујенеистина,онанијелаж.Хиперболични
исказ,дакле,нијепротивчињенични.Никоодучесникаукомуникацији
хиперболичниисказнећетумачитикаонамерноисказанунеистину.

Хиперболомсетакођеотворено,нескривенопретерујеуописустања
ствари.Готовоусвимслучајевимаенкодирасеидекодиранажељенина
чин,јерговорникимасаговорникакојисарађујесањим,такодауважне
семантичкопрагматичкеодликехиперболеспадаиинтерактивносткоја
сетемељиназаједничкомделовањуговорникаисаговорникауразвијању
дискурса.Сарадничкиодносподразумевадајесаговорникдекодираохи
перболичностисказа,штонаодређениначинисигнализира–вербалноили
невербално,идајујеприхватио.Тосеупроцесукомуникацијеодвијасимул
тано,акакоистраживањапоказују,испољавасекаосмех,реаговањедругом
хиперболом,другомфигуромговора,допуњавањемитд.

Међутим,успешномидентификовањухиперболеуговорудоприносии
релативноустаљена,конвенционализованалексичкограматичкаформа
хиперболичнихисказа,пасекаоформулаичкиизразиутипизиранимкому
никативнимситуацијамакористезаизражавањесемантикепреувеличавања
иумањивања.

Збогкарактеристичнелексичкограматичкеформе,многихиперболични
исказисеиванконтекстамогуразуметикаофигуративни.Такосенпр.хи
перболичкиисказУградујепакао!можеразуметикаотипичанзауказивање
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налетњеврућине,нагужвеусаобраћајуидр.ИсказомНематеоријскешансе
исказујесенајвишистепенуверености,убеђеностиговорникаунешто,на
примерНематеоријскешанседаЗвездапобедиПартизанитд.

Важнојезнатидајехиперболауоснови„креативничин”(МеКарти,Кар
тер2004:150)пасујезичкеформеилексичкограматичкасредствауслужби
хиперболенеисцрпна.

Међутим,најуочљивијиформалниекспонентихиперболејесулексички
интензификаторикојимасезначењскакомпонентакојауказујенанекоиз
разитообележјемаксимализује,односноминимализује.Премакатегоријалној
припадности,могубитиприлозиипридеви,нпр.никада,увек,потпуно,
апсолутно,сасвим,бескрајно,грандиозно,неизмерно,савршено,идеално,
божанствено,алииименице,заменицеиглаголи,кодкојихјезначењекван
тификације(интензификацијеиградуелности)уграђеноуњиховусеман
тичкуструктуру,нпр.ужас,катастрофа,пакао,маратон,нико,сви,обо
жавати,дивитисе,убијатисеоднечега,умиратиоднечега/занекимили
нечим,полудетиоднекогаилинечега,откачити,мрзети,бомбардовати
итд.Евоипримеракојитоилуструју.

УисказуОбожавамБред[а]Пита!ОбожаваласамранијеиТом[а]Круза!
говорниксвојодноспоштовањапремаодређенојособипредстављакаообо
жавање.УпримеруЗаштонепробашсамсунг[телефон]?!Јасампросто
заљубљенаусамсунг[телефон]!Никадганебихмењала!–приврженост
одређенојврстиапаратасепредстављакаостањезаљубљеностиутајапарат.
ТешкоекономскосоцијалностањенародауисказуДокнародумиреодглади,
ови,погледај,штараде!–хиперболичносеприказујекаостањеумирања.
Затим,оноштосеповремено,свременанавремедогађапредочаваседру
гимакаостално,непрекидно,очемусведочиприлогникадауисказуОни
никаданисукодкуће!Чассуувикендици,населу,часкодћерке,час…,не
знамнијагде.УисказуОнајебескрајнопаметнодете,аиталентованаје!
–степениспољавањаинтелектуалнемоћипридевомбескрајанхиперболич
носепредстављатакокаодасенеможесагледати,измерити.Другипак
пример–Гледајкудаидеш,сломићешврат!–илуструјеситуацијуукојојсе
саговорникумогућаповреда,озледауследнепажњепредочавакаотрагичан
крај,пропастпутемфразеологизмасломитиврат.

Посматраниуконтексту,алииванњега,можесезапазитидасусвиови
исказикарактеристичнизаодређенеговорнечинове–заубеђивање,увера
вањесаговорникаусвојставилиусадржајоногаочемусеговори,каоиза
исказивање(не)задовољстваповодомнечега.Препознајусеикаодавањеком
плименатаипохваласаговорнику,алиикаоупозоравањесаговорникана
нешто.

Дакле,хиперболичниисказисунасемантичкопрагматичкомпланутипски
пасусамимтимиформалнаобележјаодређенихговорнихчинова.Отудасе
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напланусинтаксечестојављајууспецијалнимсинтаксичкимконструкци
јама,одкојихсунекеидиоматизованеилексикализоване.Таквесу,напри
мер,следећеконструкције:

1)синтагматскеконструкцијеукојимасеиспољаватзв.суперлативност
властитогзначењаименице7(Овојеконцертгодине;Нано,погачатијеврх
врхова;Тојеженамогживота),

2)устаљенаифразеологизиранапоређења(Бежиодпослакаоодкуге!;
Једемногомало,каоптичица),

3)суперлативнереченичнеконструкције(Апсолутнојенајбољаствар
којамисеикададогодила;Лимуновсокјенајбољастварзавашорганизам;
Овомијенајсрећнијидануживоту;Најгорисрпскипосаовека:…Тајнај
лошијитзв.„посаовека”склопилајевластуочиизбора),

4)предлошкопадежнаконструкцијадо+ген.именицесазначењемгра
ничногентитета(плафон,небо,врх,дноидр.)Путиновапопуларностстигла
доплафона,Хвалатидонеба,Стомакјојједобрадеаизгледафантастич
но,Покислидоголекоже,Складиштенеостваренихидејаможедобескраја
даумараглавусвакомуметнику,Волетидосмртиидр.

5)конструкцијесабројевима,обичнопет,десет,шеснаест,сто,хиљаду,
милион,тонаитд.Каоакробатасеизвијамиобављампопетрадњиисто
времено;ДвасатапутујемсНовогБеоградадоБранковогмоста.

6)конструкцијесазаменицамасвеиништа,никоисви:Свејепоскупело!
Захиљадудинараупродавнициништанеможешкупити,Наулициданас,
недајбоже,никонећедатипомогне!идр.

7)множинскиоблициименицасавременскимзначењем:вековима,го
динама,месецима,данима,ноћима,сатима:Данимамидосађује,Сатима
смосесмрзаваличекајућиаутобус.

Каоштопримерипоказују,многехиперболесеостварујупрекометафоре,
устаљеногпоређењаифразеологизама.Везаизмеђухиперболеиметафоре
јетакотеснадасеможеговоритиохиперболичнимметафорама,односно
ометафоричкимхиперболама(нпр.Убићемемајкаакозакасним).Такође
сумногафразеолошкапоређењаимногифразеолошкиспојевиинхерентно
хиперболични(нпр.ведритииоблачити,битимањиодмаковогзрна,бити
лаккаоперо,бититежаккаоцрназемља),такодајепосматрањехипер
болетешкоодвојивоодидиомауопште.

Но,каоштосморекли,овосусамонекеодјезичкихформикојимасеговор
усвакодневнојкомуникацијиможехиперболизовати.Опсежнијимистражи
вањимабисесвакакодетаљније,исцрпнијеипрецизнијемоглепредставити
формалне,обличкекарактеристикехиперболе.Значајнојеипакнапоменути

7ТерминкојијеупотребилаИ.Грицкат(1967).
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итодасехиперболапојављујеуразличитимтиповимадискурсаразговор
ногјезикаекспресивизирајућитакосамговор.Збогучесталостиираспро
страњеностиукомуникацији,семантикапретеривања(преувеличавањаи
умањивања)хиперболичнихизраза,какоонихустаљенихтакоионихмање
устаљених,унекимслучајевимасе,напрвипоглед,инеосећа.Танеупадљи
востхиперболеуговоруомогућавајојдакаткадпослужикаоврлодело
творноманипулативнојезичкосредство.
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СлободанНовокмет

БУБЕ,МУВЕИМУШИЦЕУГЛАВИ?

Животињепредстављајунераздвојивидеочовековогживота.Познато
једасуназивизаживотињеизразитовишезначниидањима,пресвегаза
хваљујућивековнојинтегрисаностиживотињауљудскукултуру,можемо
именоватиразличитепојмовеизчовековеближеидаљеоколине.Везекоје
човекуочаваизмеђуизгледа,функције,алиисвогспецифичногдоживља
јаживотињаиразличитихпредмета,појаваиособинаусловилесуданај
општијекатегоријекоједобијајуназивеизживотињскогсветабудуоне
којесетичучовековематеријалнекултуреињеговихкарактернихифи
зичкихособина.Такоживотињскимназивимаименујеморазличитеалатке
(нпр.јарац–ногаризатестерисањедрва;јеж‒ваљаксазупцимапомоћу
когасескидајупоклопцисасаћа),свакодневнепредмете(нпр.змај‒дечја
играчкаодпапира;жаба‒троугластаметалнанаправазаблокирањепар
кингместанатротоару),алииљудеодређенихособина(лав‒храбар,неустра
шивчовек,јунак;пас‒свиреп,суровчовек;нитков,хуља).

Једанвеликидеопримеракојипроналазимоуречницимасрпскогајези
капотврђујенамдасеназивимаживотињамогуименоватииразличите
појавеизприроде,поготовоонекојечовекранијенијемогаодругачиједа
објаснинегоповезујућиихсадругимпојмовимакојисумублискиипозна
ти,каоштосуживотиње(сазвежђа,атмосферскепојавеисл.),алииразли
читисегментиматеријалнекултуре(новац,мере,хранаипиће)ипојмови
којисуувезисаљудскимтеломиразмишљањем.Такосеиздвајакорпус
примераизживотињскогсветакојимсемогуименоватиразличитиелемен
тичовековогменталногпростора,мотивисанихживотињскимпонашањемили
колективнимдоживљајемсрпскогнародапрематојживотињи.Одапстрактних,
нематеријалнихпојмованакојеусекундарнојреализацијиупућујузооло
шкиназиви,издвајасегрупазначењакојареферишенамисли,вестии
идејеобележенихнегативномконотацијом.Тосу,пресвега:буба(7.нео
снованаилинастранамисао,РСАНУ);бубица(3.в.буба7,РСАНУ);бува
(лажнавестилидезинформација,РСЖ);мува(3.фиг.мисао,идејакојаоду
дараодуобичајенихсхватања,РСАНУ);мушица(4.фиг.неоснованаили
настранамисао,идеја,прохтев,РСАНУ);црв(2.фиг.неугледнанепријатна
мисао,тешкоосећањекојенагриза,мучикога,РМС).

Примарнисценариокојиомогућаваконцептуализацијумисликаоин
секатаподразумеванеколикоопштијихметафора.Прваје,прематеоријама
опојмовнојметафори1,појмовнапредставаглавекаозатворенепосудеса

1Укогнитивнојлингвистиципојмовнаметафораседефинишекаомеханизамразуме
вањаједногпојмовногдоменапомоћудругогпојмовногдомена(лејКоФ,џонСон1980:5).
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мозгомувидуматеријекојагаиспуњава,односноконцептуализацијамисли
каоПРЕДМЕТА(ентитета)којисеналазиуглавиилиументалномпростору
којиглавасимболизује(КлиКовац2004:85).2Другијепојмовнаконкрети
зацијаапстрактнихпојмова,каоштојемисао,доменомБИЋА,односно
ИНСЕКАТА,икојајеомогућенасемомВЕЛИЧИНЕ‒мисаоје,каоиинсект,
довољномаладаможедауђеистанеуглавукојасепојмовнопредстављакао
посудаилискладиште.Овајсценариосеупотпуњујеколективномекспреси
јомусмереномпремаинсектима.Прекоколективнеекспресијеулогичку
везуседоводенастране,неосноване,непријатнемислисаинсектимапрема
којима,традиционално,постојенегативанодносизазор.Бувеимушицесу
познатекаоизворболести,ачестомогудасметајучовеку,дагаузнемира
вају,стварајунепријатностинелагоду.Такође,овакваконцептуализација
остварујесеипрекопојмовнеметафореМИСАОЈЕПУТНИК,пастога
бележимопримерекаоштосу:

„Другесубубицетебиушлеуглаву”(РадићД.6,163,РСАНУ);
„Кознакаквамујебубаушлауглавуиштаснује”(Петр.П.3,24,РСАНУ);
„Некаквумомкудођевакатдасежени,амухаумозак,данијебиокадариза

братизасебежену”(НПр.Врч.1,50,РСАНУ);
„Ренатајебилаувјекједнакопријазна,усрдна,безмушица…”(Бег.М.7,227,

РСАНУ).

Збогособеностицрвадасекреће,роварикрозземљу,развиласелогичка
везацрвасамислимакоје„нагризају”икоје,сличноцрву,„роваре”крозглаву:

„Унајдубљојдубиниипакјекојипутзавртиоигризаоцрвсумње”…(Ђал.,
РМС)

Ифразеолошкикорпуссрпскогјезикаговориуприлоговаквомдоживља
јуинсеката:избити(истерати)комемушицеизглаве,излечитиодмушица
–приморатикогадасепонашанормално,безпретеранихпрохтева,хирова
(РСАНУ);избити(истерати)мушицеизглаве,излечитисеодмушица

Појмовнидоменикојетребаближедаразумемоилиопишемоспадајууредтипичночулно
несазнатљивихпојмовакојиимајувезесачовековиминтелектуалним,духовнимиемотив
нимсветом,каоштосунпр.живот,емоције,теорије,идеје,друштвенаорганизација,мо
ралност,комуникацијаидр.Уобичајенипојмовипомоћукојихседоживљавајуциљни
доменитемељесенаљудскомфизичкомикултуролошкомискуствуукојеспадају:људско
тело,путовање,грађевине,храна,биљке,животиње,природнесиле,новациекономија,
светлоститама,здрављеиболест,алиинапојмовимакојиимајувезесаоријентацијому
простору:горе/доле,напред/назадитд.(лејКоФ,џонСон1980:117–118).

2Говорећиоконцептуалнимпредставамапојмамисаоусрпскомјезику,Д.Кликовац
кажедасемисаокаоМАТЕРИЈАможеконкретизоватикаоНАСРТЉИВИИНСЕКТ.Ме
ђутим,тајзакључакпроизилазиизглаголскеипридевскекомпонентеууобичајенимко
локацијамаиликонструкцијама:мислисероје,насртљивемисли,одбранитисеоднеке
мисли(КлиКовац2004:92).
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–почетисенормалнопонашати,безхирова(РСАНУ);пунитинекомегла
вумушицама–побуњивати,наговаратинекога(РСАНУ);пуститинекоме
муву–усадити,улитинекоменекумисао,идеју,планонечему(РСАНУ).

Такође,овипримериговоренамдасемисаоконцептуализујекаоСИЋУ
ШАНИНСЕКТизбогспособностиинсектадасеушуња,увученегде(кон
кретноуглавупојмовносхваћенукаозатворени,ограђенипростор)иту
проузрокујенекуштетусвојимнегативнимдејством,собзиромнатодасе
сматрајунечистимбићима.А.Гурајемувеокарактерисаокаонечистеинсек
те.Њиховуђаволскуприродуодражавапољсковеровањедасумувеђавоље
пчеле,авезамуваикомарацасгамадијеиутомештоширесвојашкодљива
дејства,односопреносеначовекасвојотров(Гура2005:326).Потврдудаова
кваметафоризацијаинсекатанијеусамљенапојаваусрпскомјезикуА.Гура
пружауспецијалномчланкупосвећеноммувиуделуСимболикаживотиња
условенскојнароднојтрадицији:„Мувљасимболикаљудскедушествара
читавспектарчовековихпсихолошкихкарактеристика,којеналазеизраза
ујезику,пресвегауразноврснојфразеологијиширокозаступљенојусвим
словенскимјезицима.Једаноднајраширенијихфразеолошкихмоделатог
типа–мувеуглави–подвргнутјеисцрпнојанализиучланкуО.А.Тернов
ске.Лексикаифразеологијавезаназамувепреносиразличитаунутрашња
стањаирасположења,емотивнеквалитете,човековедуховнеиумнеспособ
ности”(Гура2005:329).Такојеауторканашладамуваусловенскимјезицима
можедапредставља:
• гнев,свадљивост,бес,лошерасположење(нпр.рус.какаямухаֳебя
укусила?/којатејемуваугризла?);

•тугу,немирилилудост,неуравнотеженост(нпр.чеш.mitmuškyvhlavě
/иматимувеуглави–бититужнихмисли,тужан,осећатинеспокојство,
немирилииматилуде,блесавеидеје);

• каприциозност,ћудљивост(нпр.словен.imetisvojemuhe/јогунитисе;
muha/хир,прохтев).

• лудост,неуравнотеженост(нпр.чеш.mitmuškyvhlavĕ/иматимушице
углави–иматилуде,блесавеидеје);

• пијаностање(нпр.рус.ֲодмухой/битиподгасом);
• глупост,неосетљивост(нпр.буг.мухимубрънчатвглавата/мувему
зујеуглави)(Гура2005:329‒330).
Налажнувест,дезинформацијуодносисебува.Прекоизразаметнути,

пустити(некоме)бувуууво(казатинекоменештоштоћегаузнемирити,
РСАНУ)моглисмодобитиисекундарнозначењелексемебува(РСЖ)којесе
односиналажнувест(којатакођеможедаузнемири).Буваможедасеувла
чиукосуикожу,смета,сврбииизазивачешање,атеособинедоводесеу
логичкувезусадезинформацијомкојаистотакоможедасе„увлачи”укон
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цептуалнипросторглаве,гдесмета,односноизазиванизнепредвиђених
реакција.„КодСрба…раширенојеверовањедасеунекиминсектима(као
штојебува)могуналазитидушепокојника…овдејеречоверовањудасена
тајначинодстрањујудушепокојникакојемогунанетизло”(СМР1998:70).

Различитесемантичкереализацијезоолошкихлексемаизгрупеинсеката
којесмонавели,каоипримерифразеолошкихјединица,несамоусрпском
већиуразличитимсловенскимјезицима,говоренамдасемислииидеје,
углавномоненепожељне,необичнеикаприциознемогупредставитикао
муве,мушице,буве,бубицеилицрви.Тонамомогућавајуразличитипојмов
нимеханизмипремакојимасеглавадоживљавакаопосуда,амисликао
предметиилибићакојимогуиспуњаватитупосуду,алиипосебан,углавном
негативандоживљајинсекатакојисевидекаоносиоциразличитихнепо
жељнихконотацијаипочовекашкодљивихсвојстава.
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МАЛИСАВЕТИ

Какосеизговарацикцак?Сједнимакцентомилисеакцентујуоберечи?
УРечникуМатицесрпскенаведеноједасепише„цикцак”,каодаимаједан
акценат.Некакомијенелогичнотописање.Упрвимах,безконтекста,
вероватнонебихнизналаочемусеради.

ИзгрупеНашјезик
саинтернета

v

Цикцакјеједнаречскраткимсилазнимакцентомнаа.Немачкогјепо
рекла(zickzack=вијугав)икоднассеобичноупотребљавакаопридев
(„изломљен,оштрихзавоја”):цикцакбод,цикцаклинијаиликаоприлог(„у
обликуизломљенелиније”):Лоптицасекреталацикцакпопуту.Честосе
коднасоваисличнеречисхватајудводелноиликаоономатопеје(као,нпр.,
цецемува,думдумметак)пасетоодражаваиуписању(цеце,думдум).Ме
ђутим,правописналаже,атакостојииуречницима,спојенописање.Дакле,
цикцак,цеце(домородачкаафричкареч),думдум(поименуградаДумДуму
Индији,данаспредграђеКалкуте,укомесенајпреизрађиваоовакавметак).

v

Далијетачнодасебројевиједанидваутекстуувекпишуречима?Реч
јеотекстовимаизматематике.

ИванаЈагличић,Београд

Унаучнимтекстовиматребакориститијезикнауке.Тозначидаумате
матицибројеветребаписатибројевима,аудругим,„нестручним”тексто
вимаправописпрепоручује(неналаже,негопрепоручује)дасебројевидо
десетпишуречима.Свакаконетребареченицупочињатибројком.



37

v

Јасноједасепослезарезапишемалослово,али,акосепишеуновомреду,
далисепрваречпишевеликимилималимсловом?

ДрагиПеро,
шаљемтиуприлогу…

или:
ДрагиПеро,

Шаљемтиуприлогу…
МаријаТодоровић,Београд

Кореспонденцијскаправиланалажудапослеословљавањаставимоза
рез,апотомнаставимописмовеликимсловомиуновомреду.

v

Којијеправиланобликимперативаглаголаотићи?Идиилиотиди?
ИзгрупеНашјезик

саинтернета

Императивсвршеногглаголаотићијестеотиди(нормаприхватаиоблик
отиђи).Засавременеговорникесрпскогјезикаобаобликаделујупомало
архаичноиличакнеправилно,пазатонајчешћеупотребљавајуимператив
несвршеногглаголаићи,којигласииди.

v

Далијеправилнорећи„Идемлекару”?
Маја,XVбеоградскагимназија,Београд

Реченица„Идемлекару”потпунојеправилна.Конструкција„Идемкод
лекара”толикосесвременомраширилаиуобичајилаујезикудајенормаи
њуодавноприхватила,мадасењомеозначавакретање,апредлогкодзначи
местовршењарадње.
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ОДБОРЗАСТАНДАРДИЗАЦИЈУСРПСКОГЈЕЗИКА

Оодносуизмеђудаконструкцијеиинфинитиваусрпскомјезику

Односизмеђудаконструкцијаиинфинитивавишепутабиојепредмет
пажњеусрпскојлингвистици,асудовиотомпитањукојисунаучнојјав
ностинајпознатијиуосновисуподударни,нпр.„источноподручјестан
дардногјезика[…]паушално[је]проглашавано’дакавским’:нањемује,
истина,употребадопунскереченицесвезникомдаширанегоназападу,
алитонипоштонезначиискључивањеинфинитива”(М.Ивић);„Каодо
пунадругихглагола,усрпскохрватскомсеумногимслучајевиманапоредо
иуглавномистозначнојављајуинфинитивисинтагмада+садашњевреме.
Инфинитивјеосетночешћиузападнојваријанти”(И.Клајн);„Усрпском
језикуконструкција’даплуспрезент’вишејеуупотребинегоузападним
говорима,мадајеинфинитивекономичнији,штонијебеззначајаујезичкој
комуникацији”(Е.Фекете).

Уједнимслучајевимаусавременомсрпскомкњижевномјезикуда
конструкцијанеможебитизамењенаинфинитивом(нпр.Хајдедазапевамо)
нитиинфинитивдаконструкцијом(нпр.Разуметизначиопростити),што
сеназиваодносомдопунскедистрибуције.Удругимслучајевиматаква
заменајемогућа,причемуреченицасадаконструкцијомилиинфинитивом
остајеправилнаинемењазначење(нпр.Можетедауђете//Можетеући),
штосеназиваодносомфакултативнедистрибуције.Уовојдругојгрупислу
чајеванекадајечешћиинфинитив,анекададаконструкција,смогућимраз
ликамауњиховојстилскојвредности.Иодносдопунскедистрибуцијеизмеђу
даконструкцијаиинфинитиваиодносфакултативнедистрибуцијемеђу
њимаобухватавишепосебнихгрупаслучајева,чијиисцрпанпрегледможе
битидатсамоуобликуразвијенијегсинтаксичкогописа,алинеикаократак
одговорнапитањепостављеноОдборузастандардизацијусрпскогјезика.

Разноврсностужихслучајеваупотребедаконструкцијеилиинфинити
ва,одређенихпосебнимправилима,можесеилустроватинанеколикопри
мера.Тако,например,допунскадистрибуцијаизмеђудаконструкцијаи
инфинитивапостојииондакадаалтернативномогубитиупотребљенаоба
облика,алисразличитимзначењима,нпр.Нећудадођем(вољнаконструк
ција)иНећудоћи(негиранифутур);безличнеконструкцијекојеупредикат
скомделуимајулексемештета,мука,лако,корисноисл.обичнодолазеса
инфинитивом(нпр.Штетајепропустититуприлику),илидолазеискљу
чивосаинфинитивом(нпр.Лакојебитинакнаднопаметан);инфинитивје
честиуконструкцијамасмодалноупотребљенимглаголимаиматиили
немати(нпр.Немасечегабојатионајкорадипоштено,Наређењесеима
одмахизвршити);инфинитивјеобавезанугномскојмодалнојупотребикао
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упримеруКогајемолитинијегаљутити;уконструкцијисабезлично
употребљенимглаголомтребатиинфинитивобезбеђујеуопштенолично
значење,уп.ТребаживетиумирусасуседимапремаТребадаживимоу
мирусасуседима,Требадаживитеумирусасуседимаитд.

Начелносесвакакоможерећидатребаизбегаватинагомилавањевише
даконструкцијаиливишеинфинитивауистојреченици,збогчегатреба
избегаватиреченицетипаЗнадатребадаодлучиданаставидасебави
онимчименајбољеможедаимпомогне,илиЗнадаћемоћинаставити
бавитисеонимштоволи.Тоипакнијечврстоибезизузетноправилојер
нормативнаприхватљивосттаквихреченицазависииодбројапоновљених
конструкцијаиоднизадругихчинилаца,којисеовденемогуразмотрити.
Препорукадатребаизбегаватинагомилавањеконструкцијасаистимоб
лициманезначидањиховаупотребауистојреченициникаданиједопуш
тена,штоможезависитииодфункционалногстилакојемтаквареченица
припада(нпр.улепојкњижевностиилиуразговорномстилуреченицекао
штојеРеченоимједамогудадођунемогусесматратиненормативним).
Упринципусрпскијезиквишедопуштанагомилавањедаконструкција
негонагомилавањеинфинитива,алиопштанормативнапрепорукаипакби
биладасеизстилскихразлогатакванагомилавањаизбегавају.

Небисемоглотврдитидајеусавременомсрпскомкњижевном,односно
стандардномјезикуједнаодтедвемогућности(даконструкцијаилиин
финитив)недвосмисленорезервна.

КаоштојесвојевременоистакнутоуЈезичкомприручнику(Београд,РТБ,
1991),главнамерилајезичкеправилностијесубогатствојезика,јасност,
економичност,лепота,континуитет,реализам,чистота,ауторитетинсти
туција,језикословацаиугледнихписаца.

Акосезадржимосамонаонимоднаведенихмерилакојасузаовупри
ликупосебноважна,морамопресвегаконстатоватидасебогатствојезика
увеликојмериогледауразвијеностињеговихсинонимскихмогућности,
штоподразумеваипоменутеслучајевефакултативнедистрибуциједакон
струкцијеиинфинитива.

Инфинитивповременоомогућујевећуекономичностизражавања,одно
сноуштедуједногслога(уп.МожедауђепремаМожеући),илидваслога
(нпр.МожетедауђетепремаМожетеући)иакоимамногопримерау
којима,акозанемаримобелинеуписменомисказу,употребаинфинитива
недоносиуштедуслога,уп.МожедапрочитапремаМожепрочитати.
Таквауштедаунекимслучајевимаможебитибитна(нпр.утелеграфији),
алиекономичностизлагањанијениједининипрвипринципјезичкекому
никације.Разноврсниоблицинаративностииууметностииизванњепо
правилунисуорганизованитакодабудупресвегаекономични.Лепотаиз
ражавањазаистасечестоогледаујезгровитојкраткоћи,алиекономичност
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нијесинонимзалепотуизражавања,штопотврђујунесамопримериприја
тељскеепистоларнекомуникацијеупоређењусателеграфскомкомуника
цијомнегоиепскапоезија,романескна,биографскаипутописнапрозаисл.
Економичностизражавањауспрезистенденцијомдаисказбудештомање
личанпосебнојеважнауадминистративномиунаучномстилу,гдесусто
гаусловизаупотребуинфинитиваначелноповољнији(нпр.Законсеима
поштоватиусвакојприлици)иакосениутимстиловимадаконструкција
неможесматратиискључиворезервнимобликом.

Разлогдасенегујеупотребаиинфинитиваидаконструкцијејестеиу
чињеницидапостојинепрекинутатрадицијаупотребеобатаобликана
читавомновоштокавскомпростору,стимштопостојерегионалнеилиин
дивидуалнеразликеуучесталостиупотребеједногилидругогоблика.Уче
сталоступотребеинфинитиварастеидућиодисточногказападномделу
говорногпросторасрпскогјезика,алиседосталепихпримераупотребе
инфинитиваможенаћикоднајбољихпредставникамеђуратногбеоградског
стила,паикасније(нпр.уделимаСлободанаЈовановића,МилошаЂурића,
РадованаСамарџићаинизадругихписацаинаучника).Ипак,сасвимпоузда
насликаоучесталостиифункционалнојдистрибуцијидаконструкцијаи
инфинитиваупрошлостииданасмоћићеседобититеккадатобудепо
дробнопроученонарепрезентативномјезичкомкорпусу.

Поредтога,стварјеиндивидуалногстилакадћеједаноддвадатаоблика
битизамењендругим,јерсуобауоквиримајезичкогстандарда.Тоомогу
ћуједаговорнипредставницисадијалекатскихподручјагдепреовладавају
билодаконструкцијебилоинфинитивичешћекористеобликекојисуим
ближи,наравнооноликоколикотодопуштаеластичнастабилностјезичког
стандарда,јерсенпр.уфутуруподразумеваизричитапредностинфинитива.

Најзад,требаиматиувидудајеуговорномузусуодносизмеђујезичких
јединицауједнимслучајевимарелативностабилан,итадајелакшеодлучи
тиштабизајезичкистандардтребалодабудепримарно,аштасекундарно,
доксуудругимслучајевимаизраженијаиндивидуална,регионалнаидру
гаколебања,збогкојихиодговарајућенормативнепрепорукеморајубити
еластичније.Нормативнепрепорукеувекимајуутоликовишеизгледана
успехуколикосемањеразилазеспостојећимтенденцијамауговору,одно
снокадакодификујуоноштојепреовлађујућеилиштопоказујејакутежњу
дабудепреовлађујућеуговорувећинеобразованихљудиувећинистилова
ижанровскихоблика.Решењакојанисудовољночврстоослоњенанатакву
говорнуреалност,иписменуиусмену,поправилунебивајуупраксипри
хваћена,алакопостануиизворнепотребнихполемика.Затонипрепорука
оупотребидаконструкцијаилиинфинитива,задржавајућиначелнујасност,
несмебитиураскоракусасавременомсрпскомговорномреалношћу.
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ПОВЕЉЕМАТИЦЕСРПСКЕ
ЗАНЕГОВАЊЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

ЈЕЗИЧКЕРАДНЕАКЦИЈЕ

Језикје,пресвега,колективнипроизвод:уњеговомстварањуиусавр
шавању(понекад,нажалост,иукварењуиуништавању)учествујечитава
комуникационазаједница,тј.народ,којисеодређенимјезиком(понекади
језицима)служикаоосновнимкомуникационим,изражајнимсредством.
Истина,познајемоислучајевеукојимајепојединац,анечитавнарод,изумео,
створионекакавјезик(нпр.есперанто),алитакавјезикјезаувекобележен
каонеприродан,вештачкикомуникационисистем.Уисторијисветаијезика
немамозабележенихслучајевадајетакавјезикразвиоонаквеизражајне
моћикаоштојетослучајсатзв.природнимјезицима.

Упроцесимакодификацијекњижевногајезикаутицајпојединацамогао
јебити,ибиваоје,веомавелики.УвремепрвесловенскеписменостиуIX
веку,кадасезбиопроцесконституисањастарословенскогкаоспецифичног
свесловенскогкоинејезика,значајиутицајдвојицебраће,светихКирила
иМетодија,биојеодистаогроман.Ипак,онинисуизумелијезичкисистем
негосу,натемељупостојећегјезичкогискуства,кодификовалиинормира
лиједан,широјсловенскојзаједницисасвимприхватљивјезичкисистем.
Добросе,међутим,знадасењиховстарословенскијезикразликоваоод
народнихговорапојединихсловенскихрегија.Збогтеразликеусрпској
културисредњегавекауспостављенајеспецифичнадиглосија,алисупро
цесиводиликоликокаповећањуразлика(нарочитокаснијимувођењем
рускословенскогутицаја)толикоиканастојањимадасеразликеуклоне
(превасходнопокушајимаувођењанародногјезикаусферукултуре).Тако
сесведочаксрединеXIXвекајасноодвајаојезиксрпскевисокекултуреи
језикширокихнароднихслојева.

Уклањањедиглосијеусрпскојкултуривезаноје,дакако,засвеукупни
радВукаСтефановићаКараџића,тезаувођењесрпскогнародногјезикакао
књижевногстандарда.Вуковареформауспоставилајеосновну,комуника
ционупретпоставкубезкојенебимогаодазапочнепроцесконституисања
модернесрпскенације.Јединственјезикзацелунацију,занационалнукул
туруизацелукомуникационузаједницуусловјесвихусловазаулазаку
епохуграђанскогдруштваиуноводоба.Самонатемељутаквог,свима
прихватљивогјезика,могућејеобавитиинтеграцијусвихсоцијалнихсло
јеваиформирањестратификованезаједницебезкојенемаграђанскогдру
штва.Зато,стратешкиговорећи,Вуковареформанијеималаозбиљнију
алтернативу:појединачносунекарешењамоглаизгледатидругачије(на
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пример,судбинагласајат(ѣ),начиниапсорбовањасвеколикоглексичкогна
слеђаисл.),алисамотаквеопштереформскепоставкемоглесудадонесу
успехауразвојудруштваинације.

Бригаојезикуизразје,истовремено,ибригеоопстанкунацијекаопри
марнекомуникационезаједницекојајеинтегрисананатемељујезика,али
инатемељуверскихчинилаца,обичаја,књижевногизраза,културноисто
ријскихразвојнихтокова,менталитетскихматрицаитд.Собзиромнатач
ностконстатациједајејезикпродуктчитавогнарода,неопходнојеприхва
титииконстатацијудајебригомојезику,почеткомитокомXIXвека,омо
гућеннастанакмодернесрпскенације,алијеи,перспективнопосматрано,
токомXXиXXIвека,омогућенбудућиопстанакиразвојнацијекојасе
суочавасасвеновијиминовијимискушењимаусвомисторијскомтрајању.

Бригаојезикујенајефикаснијакадапостанездружениизразпажњеце
ленације,тј.свихслојевастратификованекомуникационезаједнице.Од
лингвистаиграматичара,филологаифилозофа,прекопесника,књижев
никаиновинара,правника,лекара,инжењераикомпјутериста,падолек
тора,професора,студенатаиђака,свакоусвомдоменузнањаиделовања
може,итреба,дабринеојезикукојимсеслужимо,којимчулносагледава
моимисаонообликујемосветоконас.Самотакоможесејезикунапреди
тибашусвимњеговимсегментима:одјаснедефинисаностинормедоњене
адекватнепримене,одпознавањадопоштовањаграматичкогсистема,од
фонолошкогиморфолошкогдосинтаксичкогисемантичкогнивоа,одор
тоепијеидикциједоортографијеилепотећириличкогписма,одакценат
скихиинтонационихдолексичкихимисаонихчинилаца,одкоректности
иправилностијезичкогсистемадоизражајнеснагеилепотеговораитд.

Последњихгодинасвејеочигледнијекакосвимисагледавамоважност
непрестанераднеакцијекојомунапређујемосопственијезик.Доброједа
знамоданикооднаснеговорибашпотпунобеспрекорнонегодасамосви
заједноможемотежититаквој,жељенојбеспрекорностикаоидеалукоји
никаданећемоиндивидуалнодостићи.Ниграматичарнилингвистакоји
дефинишенорму,нећебашувек,поготовоухитриниговора,битисасвим
спремнидапосегнузанајисправнијим,најбољиминајизразитијимјезичким
решењем!Нипесниккојипроналазинајтананијеинајлепшеизражајнемоћи
свогајезика,нећебашбитиваздабудан,негоћепонекад(штојеговорено
заХомера)уметидадремне!Затонањивамаиливадамасрпскогајезикамо
рамоиматинепрестаноотворенумобуукојојћесвакодоноситибармало
својебригеижељедаунапредимопостојећестањеидаобавимопослове
којеморамообавити.Иваљалобидасветочинимобезсвађалачкихстрасти
иозлојеђености,асвесажељомдадобронамерно,каопосвећенидомаћини,
каомобариимобарице,подижемозасадокојембринемо.
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Подсећајућисевредног,драгоценогпосленикапрофесораБогданаТер
зићакојијегодинамаидеценијамадаваоовеиовакведоприносе,миПове
љамаМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекултуреистичемоизначај
медија,тј.листаПолитика,ијавних,популаризационихакцијакаоштоје
Негујмосрпскијезик.Охрабрујућеједатоком2015.годинебиваочигледан,
повишенстепенјавнесвестиоважностијезичкекултуре.Самоудружени
иобједињенибригомосопственомјезикупомажемоиподстичемоједни
другедапоштовањемиразвијањемсрпскогајезикаодбранимосамесебе
каоколективидаотвориможељенипросторбудућности.Никосрпскијезик
незнадокраја,алисвибисмоморалиисказативољуижељудаганепреста
ноучимоиунапређујемо!

Проф.дрДраганСтанић

(РечнадоделиПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекул
туре,8.априла2016)

v

НаградуМатицесрпскеза2015.годинузаукупандопринос
неговањуговорнекултуресрпскогјезикадобиоје
проф.БогданТерзић(1.12.1928–17.1.2016)

ДелатностславистеилингвистеБогданаТерзићаобухваталајеинаучни
рад,иуниверзитетскунаставу,ипревођење,ипословеуобластиоргани
зацијенаучногживота,учешћеурадунаучнихдруштаваињиховихупра
ва,односноодборазаорганизацијумногихнаучнихскупова,учешћена
научнимскуповимауземљиииностранству,одржавањемногобројнихсе
минаразапрофесорерускогјезика,предавањанаугледнимјавнимтриби
нама,имногодругихпрегнућакојасуиспуњавалањеговживот.Посебну
пажњупосвећиваојепитањиманеговањаговорнекултуреикњижевноје
зичкенормесрпскогјезика,очемујеписаоудневимлистовима,излагао
нанаучнимскуповима,штојезаступаокаочланПолитикиногСаветаза
језик,иштојеобјављиваоусвојимкњигама,најзад,штојезаступаоилич
нимпримеромкаоособасаизузетнокултивисанимјезикомидикцијом,
којајетимемногимамоглабитиузор.

Библиoгpaфиjaпроф.БoгдaнaТepзићaoбуxвaтaпрекотристаpaдoвaoб
jaвљeниxкaкoусрпскимиjугoслoвeнскимтaкoиууглeднимстpaнимчaсo
писимaизбopницимaoвpлopaзличитимпpoблeмимa.Научнаделатност
БогданаТерзићанајизразитијејеоваплоћенауњеговимкњигама,посебно
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укњизиРускосрпскејезичкепаралеле(Београд:Славистичкодруштво
Србије,1999),алииутримакњигамајезичкихпоукаисаветаизобласти
српскејезичкекултуре,написанихукоауторствусаДрагомЋупићеми
ЕгономФекетеом,алииутримакњигамајезичкихпоукаисаветаизобла
стисрпскејезичкекултуре,написанихукоауторствусаДрагомЋупићеми
ЕгономФекетеом,Словоојезику:језичкипоучник(Београд:Партенон,1996),
Словоојезику:језичкипоучник:књигадруга(Београд:Партенон,2002)и
Српскијезичкисаветник(Београд:СлужбенилистСЦГ:Српскашколска
књига,2005),каоикњизиразговораМилошаЈевтићасаБогданомТерзићем
наславистичкеидругетемеСлавистичкипогледиБогданаТерзића(Бео
град:Партенон:Београдскакњига,2006).

ПитањасинxpoниjскeкoнтaктoлoгиjeБoгдaнТepзићaктивнopaзмaтpa
oдпoчeткaсвoгнaучнoгpaдa,пасутапитањаиукњизиPускoсpпскeje
зичкeпapaлeлeдобилапосебноместо.Пишућиорусизмимаусрпскомје
зику,БогданТерзићтапитањаувекстaвљaуoквиpпpoблeмaтикeкултуpe
усмeнoгиписмeнoгизpaжaвaњa.ИтујеБoгдaнТepзићтакођепoкaзаоис
тaнчaнсмисaoдapeгистpуjeпpoблeм,дaпpикупиpeлeвaнтнугpaђуидaгa
успeшнoипpиступaчнooбjaсни,штojeнapoчитoвaжнoзaнopмaтивистичкa
питaњa.Изтеобласти,укоауторствусаЕгономФекетеомиДрагомЋупи
ћем,БогданТерзићјеобјавиоитрипоменутекњигепосвећенепитањима
српскејезичкекултуре.

Значајтаквелингвистичкелитературепрецизнојеисказанупрeдгoвoру
aкaдeмикaМилкeИвићдругојкњизипоучникаСловоојезику,гдесекaжe:
„Oвaкњигaзaврeђyjeдaceнeизocтaвнoимaприрyци,дaceштoчeшћe
кoнcyлтyje”jeрjeпoтрeбнaнecaмo„лeктoримa,прeвoдиoцимaидрyгим
ocoбaмaкojecy,нaoвajилиoнajнaчин,живoтнoyпyћeнeнaбaвљeњejeзи
кoм,нeгoиcвимocтaлимгoвoрнимпредставницимaoвeнaшecрeдинeкojимa
jeиcкрeнocтaлoдoкyлтyрнoгизрaжaвaњa”.

Упостојећојлитературиосрпскојговорнојкултуриједнаоднајчешће
разматранихтемајесуcтрaниeлeмeнтиycрпcкoмjeзикy,питaњacтeпeнa
иoбликaњиxoвeaдaптaциje,кaoиповременихпретеривањакojаceтycрeћy.
Кадајеречопозајмљеницамаизсловенскихјезика,алиииздругихјезика
(нпр.кавкаских)изкојихсупозајмљеницеушлеусрпскијезикинословен
скимпосредством,БогданТерзићјеотоменаписаовеликибројчланака.
Већидеотихчланакасабранјеупоменутимњеговимкоауторскимкњигама.
Динамикајезичкихпроменасталнодоносиновуграђу,штоприручницио
културиговораодражавајуумериукојојпратетудинамику.Oстраним
елементимаусрпскомјезикуподробноидокументованообавештавајуобе
књигеCлoваojeзикy,каоиСрпскијезичкисаветник.

КрyгjeзикаизкojиxпoтичyпoзajмљeницекojeБогданТерзићрaзмaтрa
врлojeширoк:бeлoрycки,бyгaрcки,eнглecки,jeрмeнcки,нeмaчки,пoљcки,
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рycки,yкрajинcки,француcки...Кoликojeдoбрoштocерaзматрајумнoгo
брojнeпoзajмљeницеизcвeтcкиxjeзикa,пoceбнoизeнглecкoгjeзикaирycкoг
jeзикa,jeрjeпрвиxнajвишe,aдрyгececрaзмeрнoтeжeпрeпoзнajy,тoликo
jeдoбрoитoштoниcyзaбoрaвљeниниeлeмeнтиизoниxjeзикaoкojимace
oбичнoмaњeпишeиyвeзиcкojимajeвишeпрaвoпиcниxидрyгиxнeдo
yмицa.Укругтаквихпроблемаулазе,нпр.питањазaштojeпрaвилнoпиcaти
Jacтржeмпcки,Кржижaнoвcки,Oлиjник,иликaдaceycрпcкoмjeзикyпo
jaвљyjycyглacничкeгрyпe„гзгзj”или„мкртчj”,кaoyjeрмeнcкимпрeзимe
нимaГзгзjaнилиМкртчjaниcл.Тaквeинформациjeбићeнeзaoбилaзнey
припрeмaњyбyдyћиxиздaњacрпcкoгпрaвoпиca,aиyпрoyчaвaњимаcтрyк
тyрecлoгaycрпcкoмjeзикy.

Уcклoпyрaзмaтрaњaутицајaкojидoлaзeнacрпcкиjeзикиздрyгиxjeзикa
предметсучестопојавенaрyшaвaњaкyлтyрeгoвoраycфeриjaвнeрeчизбoг
нeдoвoљнoгзнaњacтрaниxjeзикa.Примeринeтaчниxпрeвoдaтипaдoбрa
вeнayмecтoлeпиБeч...(погрешанпреводнасловапесмеХороֵ аֳыВена),
нeизглeдajyзлoћyднooнoликoкoликoceчинeкaojeднoкрaтнeгрeшкe,aли
кaдacyтoтeрмини,тaквeгрeшкeceбрзoycтaлe.Пoceбанпроблемукругу
утицајастранихјезиканасрпскуговорнукултуручинедoпиcничкивaр
вaризми(cклoнocтдописникаизиностранствакayпoтрeбиcтрaниxрeчи
кojиxрaниjeниjeбилoycрпcкoмjeзикy,aкojaчecтoпoкaзyjeдaдoпиcник
cлaбoзнajeзикзeмљeизкojeизвeштaвa,причeмycyбрojиyчecтaлocтдo
пиcничкиxвaрвaризaмaoбичнooбрнyтocрaзмeрниcтeпeнyдoпиcникoвoг
знaњaтoгjeзикa),нпр.зaxвaтвлacти(yм.ocвajaњeвлacти),пoтoкoм(yм.кao
бyjицa),импичмeнт(yм.пocтyпaкзaoпoзив),кинeмaтoгрaф(yм.cинeacтa),
изрaзитиoгoрчeњe(yм.изрaзитижaљeњe),фaшиcтичкинacтyп(yм.фa
шиcтичкaoфaнзивa)итд.Ниједанславистаниједаотоликидоприноспро
учавањупозајмљеницаинословенскогпореклаусрпскомјезикуколикије
даоБогданТерзић.

ПитањимаговорнекултуреикњижевнојезичкенормесрпскогајезикаБог
данТерзићједаодрагоценеприлогеиукњизиМилошаЈевтићаСлавистички
погледиБогданаТерзића(Београд:Партенон:Београдскакњига,2006).

Заизузетноуспешан,истрајанибогатрадБогданТерзићјевишепута
биоинаграђиван.Зазаслугеуобластипроучавањаинаставерускогјезика
награђенјеодстранеМеђународнеасоцијацијенаставникарускогјезикаи
књижевностиПушкиновоммедаљом,аодстранеСлавистичкогдруштва
СрбијеПовељомпочасногчлана.КултурнопросветназаједницаСрбије
наградилагајезлатномзначком.Године2013.БогдануТерзићуједодељена
државнаПушкиновамедаљакојомгаје–заизузетнезаслугеупроучавању
иочувањурускогкултурногнаслеђа,зближавањеиузајамнообогаћивање
народа–одликоваопредседникРускеФедерације.Проф.БогданТерзић
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добиојеивишедругихпризнањазасвојрад.СлавистичкодруштвоСрбије
исказаломујесвојепоштовањеиобјављивањемзборникаБогдануТерзићу
участ(2014).

АкадемикПредрагПипер

v

ЖириМатицесрпскеусаставу:МиодрагМатицки,председник,акаде
микПредрагПипер,проф.дрДраганСтанић,председникМатицесрпске,
проф.дрМатоПижурицаиакадемикСлободанРеметић–имазадовољство
даПовељуМатицесрпскезанеговањејезичкекултуреза2015.годинудоде
лиАкцијиНегујмосрпскијезик,којудоживљавамокаонаговештајжељно
очекиваногпреокрета:

ДАРАТОВЕЗАСРПСКИЈЕЗИКИПРАВОПИС
ЗАМЕНИВРЕМЕМИРАЗАСРПСКИЈЕЗИК

снадомдаћемоуспетидатакавосећајнаметнемо,односноучинимоблиским
претежномделунашекултурнеистручнејавности,илијошпожељније–да
младежи,какобисестаромоднимматичарскимјезикомрекло,неоставимо
изасебеосећајгубитништваитескобе.Заосећајгубитништва,будућида
јенашулогпревелики,имаоснова,алинеизаосећајтескобе,јерјесрпски
језикбиоиостаосрпски,безобзиранањеговаименаикумове,послеВука
наовамо.Кожајенашаинијенамтесна!Међутим,мисмоунемалојпотре
би.Кадкажемми–мислимналингвистичкуструкуинауку,надржаву,на
нашеинституције,одкојихјеједнаиМатицасрпска.Матицутообавезује,
такавстатусјојгоди,аверујемодајојзаслуженоиприпада.

Даипакречипримеримситуацијиидаувезисанамеромносилацаак
цијецитирамколегуВељкаБрборића:

„Намеранамјебиладаскренемопажњунастатуссрпскогјезикаистатус
језичкекултуре,даакцијомобавежемоодговорненаважандржавниидру
штвенизадатакидаафирмишемобригуосрпскомјезику,језичкојкултури
иматичномписму.”

„ОдлучилисмодасеакцијазовеНегујмосрпскијезик,датобудесло
ган,сматрајућидатонећебитиспорно,даникогнеружимо,даникогне
прозивамо...”

Украткокакотоизгледауреализацији:
Узаглављубилбордâплакатâ,једанисподдругог,двалоготипауформи

печатамедаљона,стекстомнаВуковојћирилици.Први:Филолошкифакултет
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уБеограду,други:БиблиотекаградаБеограда;исподњих,увертикално
оријентисанојколони,ГрбградаБеограда.Набилбордима,поправилу,
најпрејезичкапоука(зналачкиизабрана)аисподфотографијеубоји,(досад)
тридесетак,препознатљивихјавнихличности(наравноувекновихипоједи
начно),углавномизсавременекултуреиспорта,нпр.одпознатогдрамског
писцаакадемикаДушанаКовачевића,композитораакадемикаИсидоре
Жебељан(увремеизборанајмлађегнаспискубесмртника),допрославље
ногкошаркашаикошаркашкогтренераАлександраЂорђевића;наједном
плакатусМатичинимПравописомсрпскогајезикаурукама,считљивим
насловом–МоникаБелучи.Дасенашалим:недужна,јерневерујемдаје
ПравописносилаломатајућисесКустурицомхерцеговачкимкршем.Сим
боликајејасна:нормативниприручницисунамењенионимакојисесрпским
језикомбавеионимакојигауче,усавршавајуинегују,каосвојиликаостра
ни.Користилисуовекњигеичинилиихивизуелноупадљивовидљивим(на
билбордимакојесмовидели):Правописсрпскогјезика,Нормативнаграма
тика,Речниксрпскогјезика(Матичинједнотомник),Средњошколскаграма
тикаиСрпскијезичкиприручник.Вероватнојошпонека,алинемасумње
увекзналачкиизабрана.(Неспадамоуонекојимиследасенемаизчега
учити,штосенереткозлоупотребљавакаоизговоризаштитаоднерадаине
бригеојезикуикултуриуопште.Узто,кадајеонеговањујезикареч,зависти
унутарлингвистичкогеснафанебисмелодаимаместа.)

НаједномкњижарскомизлогууБеоградуАлександарЂорђевићдржи
Средњошколскуграматику,аизнадодштампантекст:

НЕЗАБОРАВЉАЈУСЕТРЕНУЦИ
КАДАСЕПОПНЕТЕНАПОБЕДНИЧКОПОСТОЉЕ.

НЕЗАБОРАВЉАСЕНИДАЈЕПРАВИЛНОТРЕНУЦИ,
АНЕТРЕНУТЦИ,КАОИПОПЕТИСЕ,АНЕПОПЕЊАТИСЕ.

АкцијусуосмислилиВладанВукосављевић,секретарзакултуруГрада
Београда,иВељкоБрборић,управникКатедрезасрпскијезикФилолошког
факултетауБеограду,апослетогајеуследиоспоразумосарадњинаакцији
ФилолошкогфакултетауБеоградуиСекретаријатазакултуруБеограда,а
њимасекаснијепридружилаиБиблиотекаградаБеограда,чијијеуправник
ЈасминаНинков,иРадиотелевизијаСрбијекаомедијскиспонзор.Планира
седаакцијатрајетригодине,аубрзо,сјекавизиранимслоганомЊегујмо
српскијезик,прелазиуРепубликуСрпску.Саставнидеоакцијејеизванредна
изложбанаБеоградскомсајмукњига2015,чијијеауторЖељкоЈовановић,
фотографлистаПолитика.Идејнорешењеплакатаурадилисусарадници
БиблиотекеградаБеограда.Изложбакрећенапутовање:НовиСад,Смедерево,



48

БањаЛука.ГлумацБулеГонцићурадиојенеколиколепихспотовакојиафир
мишуцеопројекат.НаовогодишњемФЕСТусвакапројекцијафилмапочела
јесанекимодспотоваНегујмосрпскијезик.Носиоциакцијунисуоставили
невидљивомнинаинтернету,штоједопринелоафирмацијиипровериидеје.
АкцијајепромовисанаинаРепубличкомзимскомсеминарузанаставникеи
професоресрпскогјезикаикњижевностиизцелеСрбије;одржанјеициклус
предавањанаКоларчевомнародномуниверзитету...Надамоседајеовознак
дасевраћаверауделотворностструкекојомсебавимо.

Данијебилоионихкојимасуидејаиизванреднаакцијазасметали,с
различитиммотивимаипобудама,штоћесевероватнодеситиисаМати
чиномПовељом–небисмомибилими!Алимипреданимистрпљивим
радом,сверомупотребунеговањасрпскогјезика,хоћемодаучимо,имамо
изчегаиодкога.

Матицасрпска,посредовањемЖирија,једногласноисаистинскимза
довољством,одајепризнањеакцијиНегујмосрпскијезикПОВЕЉОМ,ове
реномтримасликамамедаљонимасрпскихродоначелнихпросветитеља:
СветимСавом,ДоситејемиВуком.

Свечеститкепокретачима,носиоцимаисвимучесницимаовеизванред
неакције.

Проф.дрМатоПижурица

v

ДОПРИНОСПОЛИТИКЕСРПСКОЈ
ЈЕЗИЧКОЈКУЛТУРИ

Уданашњемсвечарскомчинуимаипригоднесимболике.Најстарија
књижевна,културнаинаучнаинституцијасрпскогнародаподсећанасна
допринос„најстаријеновинскекуће”напросторудонедавнезаједничкенам
државеунеговањујезичкекултуре,уочувањуликаиобликанајсавршенијег
средствакомуницирањаорганизованељудскезаједнице.Једанаестпроху
јалихСрбимасвеколиколомнихдеценијапамтићесеипоједномпријатном
континуитету,узорнојистрајности,небашчестојособининашегменталите
та.Свесемењало:идржавеињиховегранице,уместодвепаивишежетви,
рађалисусенови„народиинародности”,одсрединеXIXстолећанапро
сторуизмеђуБугарскеиСловенијејединикњижевнијезикјепреименован
вишепута,самосебитнијенијемењалановинскаинституцијазакојује,да
сеподсетимо,преравночетиридеценијенаписанодаса„око2.000запо
слених”усвојих11издања„годишњереализује27%укупнејугословенске
производњедневнихинедељнихлистова”.
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СтатусузораунеговањујезичкогизразаПолитикајепостизалаипости
жеокупљањемподсвојеокриљенајпозванијихинајпрозванијих,дораслих
захтевимапреузетепросветитељске,паипатриотскемисије.Самотакои
затојеодсамогоснивањапосталаидоданашњегданаосталаобразацје
зичкекултуресрпскогнарода.Политикајеажурноодржавала,настављала,
развијалаистваралачкипримењиваланормеисмерницејезичкеполитике
којусууспоставилеранијегенерацијесрпскефилологије,алијеистовре
меносопственимжурналистичкимстиломивисокимстандардимакњи
жевнеписменостисамоиницијативносвевишедизалалествицујезичког
израза.Тојеиразумљивоакосеиманаумудасвојумисијунијеоствари
валасувим,новинскимјезикомсаограниченомисуженомлексиком,него
јеинформатичкиновинарскижанрсталнопомералапремаграницамакњи
жевног,уметничкогтекста.ЗаПолитикусеможеиморарећидасеувек
држаладвајуосновнихначела.Првоједајесведогађаје,паионенајзва
ничнијеинајсувопарније,стављалауконтекстсвакодневног,животногиску
стваобичногчовека,дајућиимтакопрвенственољудскумеру.Другоједа
јесвакаинформацијаималасвојувисокујезичкокњижевнуформуимеру.
ЈошодДучићевогдоласкауБеоград,гдејепостаосталнисарадникПоли
тике,аод1908.годинеиуредниккултурнерубрике,уугледномлистусу
се,каоновинари,сталнииповременисараднициилиауторипојединих
литерарнихприлогаогледалипрактичносвизначајнијисрпскиписцидва
десетогстолећа,штосенастављаиуовомвеку.УПолитицисмо,осим
Дучића,редовносреталиМиланаРакића,ИсидоруСекулић,ИвуАндрића,
МилошаЦрњанског,ВладимираЋоровића,СлободанаЈовановића,Десанку
Максимовић,БранкаЋопића,ГлигоријаБожовића,СкендераКуленовића,
ГуставаКрклеца,СтеванаРаичковића,МатијуБећковићаимногедруге
српскеинесамосрпскеписце.КаодасуималинаумуВуковомишљењео
одговорностиписацазаразвојкњижевногјезика,текпоменутиствараоци
ињиховасабраћапресудносудоприносилиутемељењусудадаседопринос
Политикеочувању,неговањуиразвојусрпскогјезикаможесматратинеупо
редивиминезаменљивимусрпскојкултури.

Надамседаоквиреграђанскепристојностинећенарушитимишљење
даубризиинеговањујезичкогизразаурепрезентативномнационалном
гласилуугледомнезаостајунијезичкистручњаци.Изасвестиодговорних
опросветарскојинационалнојмисијиводећегновинскоглистастојизасни
вањепосебнихрубриканамењенихорганизованојбризиојезичкомизразу,
укојимасусенереткооглашавалиипонајбољиизструке,атепраксеПоли
тикаседржалаодпочеткадонашихдана.Протоколарниоквириданашње
пригодедозвољавајусамоселективниизборсадугогспискапослениказа
служнихзауспешнумисијуводећегнационалноглиста.Деведесетихгодина
прошлогстолећапокренутајерубрика„Словоојезику”саПавломИвићем,
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МитромПешиканом,ДрагомЋупићем,БогданомТерзићем,ИваномКлај
ном.Рубрикаћесеизпоследњегданаседмицевременомпреселитиувећ
традиционалниКултурнидодатак.Годинаманасје,данезаборавимо,су
ботомподучавао,опомињаоинаразнолике,честобајковите„ситницеје
зикословне”подсећаоЕгонФекете.Данастајсаветодавнибарјакнеговања
иочувањакњижевнојезичкогизразанастраницамаводећеглиставеома
успешноносиРадаСтијовић.Озбиљносттренуткаводинасрукомерудите
ПавлаИвићаисписанимУводнимнапоменамаЈезичкогприручникаРадиоте
левизијеБеоград,насталогукоауторствусаИваномКлајном,МитромПеши
каномиБраниславомБрборићем,приручникарађеногускладусадокумен
томЈезичкаоријентацијаРадиотелевизијеБеоград,утврђенимсредином
фебруара2016.иобјављениминастраницамаПолитикинихиздања:„Језич
којоријентацијиРТБпретходиојесличандокумент,насловљенкаоЈезичка
оријентација’Политике’иобјављенуматичномлистутекуће28.V1983.го
дине.Тадвадокументасадржеистеилисличнеидеје,коједелеширистручни,
научни,културнииполитичкикруговиуБеоградуиРепублициСрбији.
Билобиможданескромнорећи–јерјеуизрадитихдвајутекстовасудело
ваоиауторовихуводнихнапомена–дасутодванајважнијаманифеста
тивнадокументаукојимасеогледајезичкаполитикаСрбије,акојисудобро
примљенииудругимнашимрепубликама”.

Делећисудбинусвоганарода,Политикасе,премаочекивању,укључи
лаунаметнутуборбузазаштитусрпскогјезикаиписмаисрпскеписане
културнебаштине,уборбукаквасеникадаинигдедругденапланетиније
водила.Историјакојасепоиграласакрајњимрезултатоминтелектуалног
подвигасамоукаизТршићаилингвистичкиинжењерингстојеиза„поли
глосије”којом,КАКАВКУРИОЗИТЕТ,одосновнешколевладајуносиоци
свихтихтакозванихјезика.Борбајенеравноправна,јерсеводисаонима
којисеничеганестиде,саонимакојисевладајупокодексуизреке:„Добра
вактакообразанема”.Задуженизабригуојезику,анатомепољуПолитика
постојанобарјактари,приморанисуданаваљујунаотворенаврата,дадо
казујудоказано,укључујућиијезичкеаксиоме.

ПовељуМатицесрпскезадоприносПолитикесрпскојјезичкојкултури
уручујемоунадидаћеседанашњаибудућегенерацијечиталацаследећих
једанаестдеценијаунепомућеноммирунаслађиватисадржајемијезиком
најстаријегиводећегновинскоггласилакодСрба.

АкадемикСлободанРеметић
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\
ПИСЦИОЈЕЗИКУ

УЗНАКОБЕЛЕЖАВАЊАСТОГОДИШЊИЦЕСМРТИ
ПЕТРАКОЧИЋА

ЗАСРПСКИЈЕЗИК

Уданимакадамесумња,кадамецрнеинемилемислиморео
судбиниОтаџбинемоје,тисијединикојиминедашдаклонем,
овелики,силни,сјајниислободнирускијезиче!Кадтебејош
небибило,мораобихочајавати,гледајући,штасесвезбива
уОтаџбинимојој.

ИванТургењев

ТворацновесрпскекњижевностиВукКараџићнаписаојенаједноммје
стуово:„СрпскисеговоринајчистијеинајправилнијеуБоснииХерцего
вини.”Послије33годинеаустријскевладавиненашјејезиксилнопострадао,
такопострадаодабисемоглорећимирнедушедаседанасуБоснииХерце
говини,земљамаматераманашегкњижевногјезика,најнечистијеинајне
правилнијепишеиговориуредовиманашеинтелигенције.Широкемасе
народнезбогвеликенеписменостичувајујошједнаконашјезикуњеговој
оригиналнојчистотииљепоти,иакосечестопутаможечутииодпрости
јегчовјекапонекиизраз,понекаријечкојамуникаконеприличи.Коиоле
имасмислаиосјећајазастилијезик,тајјенесумњивоопазиоиосјетио
какосеуБоснииХерцеговиниподновомуправомињенимкултурнопро
свјетнимустановамастваранекакавнарочитјезиккојисесасвимнепоклапа
саговоромуХрватској,аисувишеједалекоодјезикакојиседанасразвија
уСрбији,каокултурномсредиштусрпскогнарода.

Утицајновеуправеињенихустановананашјезиктакојештетанитако
очигледандаморамостраховатиданамсенашкраснијезик,најљепшимеђу



52

словенскимјезицима,сасвимнеисквари,неизблиједи,неизгубисвуону
својукристалнујасностиљупкузвучносткојојготоворавненема.Мисмо
добилиукњигама,уновинама,законима,наредбама,пошколамаипосудо
виманекакавјезиккојистојиуврлолабавој,чесгопутаниукаквојвезиса
живимнароднимговором.Тојеједнаодурнасрпскохрватсканаказа,тешка
иусиљена,многопутапотпунонеразумљива,безгипкости,еластичности
извучности,тихбитнихособинанашегкрепкогјезика.Тојејезиккаонаш,
анијенаш.Нашесуријечи,алијезикнијенаш.Изтогјезиканепровијава
духинебијемириснашегјезика,тонијејезиккојисмонаучилисамајчиних
усана,тонијебогоданијезикнароднихумотворина,пјесамаиприповједака,
којимајетакобогатанашаотаџбина.Овуодурнунаказуодјезикастворили
сустранциинашиљуди,СрбииХрватиизХрватске.Странцисунашјезик
научилисамолексикално,аСрбииХрватисудошлисаједнимнакарадним
језикомкојисејеопетразвиоуХрватскојподутицајемњемачкогканцела
ријскогјезикаиграничарскекоманде.Иједниидруги,свакинасвојначин,
почелисудаквареимрцваренашјезик.Кроздугинизгодинаиздаванесу
наредбенајезикукојинароднијениприближноразумијевао,изрицанесу
пресудеиукривичнимиуцивилнимспоровима,иљудисуслијегалиу
недоумицираменима,незнајућидалисуосуђениилиослобођени,далису
добилиилиизгубили.Коликолијесамоокорјелихзлочинацаизбјеглозаслу
женуказну,аколикоправедникаосуђенорадинезнањајезика!Кроздуги
низгодинапреднашимсудовимаодигравалесусенајтрагикомичнијесце
не.Незнањенародногјезикадоводилојечакволовепредсуд,инасаме
шејтане„протезали”судржавниправобраниоцисвојеоптужбе!Тонисуни
приченизлурадоизмишљенестваринегоголечињеницекојихсеиданас
многиљудисјећајукојисусасудовимаималипослаиживљегсаобраћаја.
ГлавниконтигентсудијскичинилисуупрвимахПољаци.Погрешномисле
ћидакадзнајупољски,знајуисрпски,онисујурилисталноусудове.Истом,
кадсудошлиудодирсанародомисаживописномсрпскомконверзацијом,
осјетилисукакојеисувишескромноњиховознањесрпскогјезика.Изне
нађенитимфактом,онисусе,устрахуданегријеше,повуклиусе,држећи
сеслијепоигрчевитоонезваничне,изХрватскепренесене,накарадеод
језика,којомсутакођеповршновладали.Уњиховимосудаманеосјећасе
ниунајмањојмјеризадахживогнародногговора.Јединошто„критичне”,
инкриминисанеријечиоптужениковеимајуизвјеснезнакенародногјезика,
акосувјерноухваћенеинаведене.Осталојесвезванично,хладно,укочено
иненародно.Суцисенисумноготрудилидасвојстилосвјежеисвојбежи
вотнијезикобогатеиокријепенароднимјезичнимблагомивеомаихје
малобилокојисутежилидаразмакнуграницесвомезнањусрпскогјезика.
Отудасеу„разлозима”осуда,којисеморајусамосталнообрађиватиигдје
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непомажешаблона,моженаћичестопутаисувишенелогичнихинејасних
мјеста.Кадствариовакостоје,несумњивоједасуисудови,поредосталих
штетакојеовамонедолазе,наносилиштетуинашемјезику,ананосеида
нас,иакосеупошљедњевријемеопажапохвалнатежњадасеурјешењима
ипресудама,баремвишихсудова,посветивећапажњачистотииправил
ностинародногјезика.

[…]

Рђавиненароданјезикзавладаојеусвиманашимјавнимустановама,
пасеотудаполаганошириипреносиународниживиговоркојијеприје
окупацијебионеобичночистисвјеж.

Поредсудоваиосталихјавнихустанова,поредновинаиновинараи
„правитељствених”књижевника,инашешколе,нарочитогимназије,неумор
носуисистематскирадилеираденакварењуибездушноммрцварењунашег
језика.Језикистилугимназијскимуџбеницимаисподсвакесукритике.Те
сууџбеникеиуопштесвешколскекњигесастављалиубогикајкавциича
кавци,илипохрваћениСловенци,Чеси,Пољаци,Нијемци,којичакнезнају
ниправогзначењапојединихријечинашегјезика.Класичанјепримјерзаову
нашутврдњуМарцелКушар,к.гимн.професор,дописничланЈугославенске
академије(јелимогуће?)уЗагребуињеговаЧитанказаIразредсредњих
школа,којасеупотребљавакаоуџбеникзасрпскијезикиунашимсредњим
школама,гимназијамаиреалкама.Уовојчитанци,исподтекста,даојепи
сацсвојаобјашњењазанекеријечииизразедаби,натајначин,упутио
ученикенадругеријечииизразекојитоистозначе,илиуопштедаимобјасни
којунепознатуријеч.Утомјебиоврлонесретнерукеипоказаојекакоон
простонеразумијештазначепојединеријечиунашемјезику.Такоимамо
настрани10.његовообјашњењедајеклада–пањ,асвизнамодајеклада
другонешто,адругоопетпањ.Настрани23.истечитанкеимамоодмах
другопогрешнообјашњење:станарица–женаштогојиовце,асвизнамо
дајестанарицаженакојамузеовцеибависесамосиромимлијеком.УКу
шарајећуп–лонац,штур–гњио,порта–гробље,бостан–врт[…].Итии
таквиљудипишууџбеникепокојимасепредајесрпскијезикунашимшко
лама!Тиитаквиљудикрозтридесетгодинаквареиунакажавајунашкра
сниизвучнијезик,изврћућиусвомжалосномнезнањучакиправозначење
нашихнајобичнијихријечииизраза.Кадсенезнајузначењанинајобич
нијихријечи,какоондаможебитиговораосвестраномидубокомзнањуи
осјећањустилаијезика,безкаквихсесвојставанеможенизамислитиписац
школскихуџбениказајезик?

Заблудајепроизвољнатврдњаонихполуписменихзваничнихстворења
којасеусвојојзбуњеностиубишедоказујућикакојесрпскијезиксиромашан
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утачнимознакамазапојединепојмове,какојенеразвијен,какосењимене
можесветачноипрецизноизразити.Овојемишљењеизосновапогрешно.
ТребасамоотворитидјелаСлободанаЈовановића,паћесеодмахвидјети
каквесесветешкестваримогуизразитисрпскимјезиком,итосасвимјасно,
прецизноилогично.Самоједнотребаиматисталнонауму–дајеснага
српскогјезикауглаголуанеуименици,којајебитнаособинањемачког
језика.Поредосталогнеразумијевања,иовонезнањеинеосјећањеосновних
особинасрпскогињемачкогјезикадоводидонајнакараднијихкованица,
доводидоварварстваипорабоћавањанашегвеликог,силног,сјајногисло
бодногјезика.ТонаскаостареидобреБошњанеморабољети,јерјенаш
језикиунајстаријимвременимабионеобичнолијепизвучан,многољепши
инароднијиодјезикауисточнимсрпскимземљамакојисејеразвиоуне
коликоподутицајемвизантијскекултуреигрчкесинтаксе.Тоговоренаши
стариспоменицииповеље,тоживоговори,измеђуосталих,иовајполетни
надгробнинатпис:„АсијебиљегпочтенаигласитавојводеРадивојаОпра
шића.Доклебих,почтеноигласитопребихилегохутуђојземљи,абиљег
мистојинабаштини”.

Насобузиманаизмјеничногњевисјетапосматрајућикакосебездушно
насрћенадрагоцјенудуховнутековинународну,начистотуиљепотународ
ногјезика.Гњевнасобузимаштоиутомунакажавањуимрцварењунашег
сјајногислободногјезикаосјећамосвојусвеопштуколонијскупорабоћеност
иподврженост;сјетудубокуудушиносимоштосмослабиинемоћнида
заштитимоодпрофанисањаиобесвећењасвојвеликиисилнијезик,који
нассвојомобилномисјајномтрадициономкњижевношћу,својомкристал
номчистотомипланинскомсвјежиномсвогадахахрабриисоколидане
клонемонапутуживота,напутувјековногпосртањаистрадања,напуту
падањаиустајања.

ИсидораСекулић

АНКЕТА

Преноштоотомјезику[уБосни]нештокажем,заовдепотписана,поште
ноједапризнамдајемени,житељуизВојводине,посрцуидушизавичај
Босна.

Какотоиоткуда?ЗбогтугеодБосне,кадизДубровникапутујемисту
пимуБосну,смрачисеокомененештотамничкоиодБогаиодљудизабо
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рављено.Ашумабосанскаиводебосанскеирекеионивидицинасвестра
неструкајуипевајузавамаипратевасдопредџамију,допредкатоличку
цркву,допредправославниманастир,допредјеврејску,тешкозакатанчену
магазу.Дивота.Алинадасвејезик.Очараомејеичарапомомеслухуи
духуиданас.Свесебојимсад,овакополетна.радна,лепа,данассутраи
богата.шумамаиводамаирудама,вала,престаћедаговорионајјезикша
пата,певуцкања,лирике,крвавогхумораи,најзад,игњева.Такомеживе...
изаБоснуживеоонајкогаВладимирГаћиновићлепокрстибосанскилав,
ПетарКочић,несрећнипесникзлатоуст,несрећниСрбин.Србисунесрећан
свет,злосрећансвет.Имајупуномана,аодталенатаимсталнонедостаје
вештинаживетииробусвојупродавати.ПоштосепродаоидаоКочићса
свимонимогромнимштојеуњемуживело?Потодаумладимгодинама
јошдоспеусудницу.Мрачајскипрото,Симеунђак,сељакШтрбац,тоје
равноГорскомвијенцу,то,то,то.ПуститедадрекнемдасебардоБосне
чује.Исвугдејезик!Кадбимогаојезикједногачовекапостатикњижевни
језик,јабихгласалазаКочићевјезик.Којаснага,којистил,којизвук,која
магикатрансцендентна!Наравно,нијеКочићсамјезикБосне.Ћопић,у
његовимтекстовима,једнакоговоринарод,простсвет,село,акојимјезиком
сластидуше,истине,лепоте.ОсобитоодраниједокЋопићсвојујединствену
фантазију,једнуоднајвећихкојеимамо.нијеспутаоутемеједногаправца.
Јаверујемдаћесеон,имајошвремена,вратитиМартину,којициклуспри
чајечистакласика.Андрићевјезикјемногопремишљанаирађенавари
јантабосанскосрбијанскогјезика:муклалирикајебосанска,екавштинаи
рационаланстилјесрбијански.Одивнојеидивнојеговориоимислиотај
језикдокјеАндрићписаоБосну,њенебреговеиводе,неБеоград,докјепи
саофратре,докјеписаопричеискоророманеАникинавремена,саскривеним
трансцендираниммитовима,истинамаитоновима,докјечаробнолетеопо
самимврховимаираскопаваосвесаметајне,докјезатовременајвећиту
приповедач.........везирепропалетурске,господупоповеправославне,фра
њевцеихоџе,рзавскебреговеиДринуинањојћуприју.




