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НОРМА

РадаСтијовић

ОСЛОВЉАВАЊЕЦРКВЕНИХ
ВЕЛИКОДОСТОЈНИКА

Подстицајзаовајкратактекстбилојепитањеједногчитаоца–какогласи
вокативодименицепатријарх.Жељудаседашаљиводговор–вокативодове
именицегласиВашасветости,јерсепатријархусамотакообраћамо,брзо
јепотиснуоозбиљантон–вокативименицепатријархгласипатријарше.

Трагајућизалексикомовогатипа,уочилисмонекенеправилностиу
ословљавањуцрквенихвеликодостојника,аидругихсвештенихлица.За
тоовдедоносимоформењиховогословљавања,узнапоменудасе,кадаје
писанаречупитању,разликујуправописиусакралномисветовномстан
дарду(мићемосеовдедржатисветовног).
ПатријархусеобраћамосаВашасветости;васељенскомпатријархуса

Вашасвесветости, епископу(владици)– ВашепреосвештенствоилиПре
освећенивладико(или,ублискијем,неформалнијемобраћањусамоПрео
свећени),митрополиту–ВашевисокопреосвештенствоилиВисокопрео
свећенивладико(Високопреосвећени),игуманији–Мати(Матиигуманијо), 
монахињи(калуђерици)иискушеници–Сестро+име, игуману–Очеигу
мане(уписањуи:Високопреподобниигумане+име),свештеникуимонаху 
–Оче+име, искушенику–Брате+ име. 

Католичкимсвештенимлицимаобраћамосенаследећиначин:паписа
Вашасветости, кардиналу–ВашаузоритостиилиВашаеминенцијо,над
бискупу –ВашапреузвишеностиилиПреузвишени, бискупужупнику–Ве
лечасни, монахубезсвештеничкогчинасаБрате,односноФра+име,ако
имасвештеничкичин,ондасаОче.

Запротестантскесвештеникекористисеформапоштовани+титула,
например:Поштованинадбискупекентерберијски.Насличанначинобра
тићемосерабинуилимуслиманскомсвештенику:Поштованирави+име
(рабину),Поштовани реисулулемагосподине+име,Поштованигосподи
немуфтијоитд.
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B
ПРЕИСПИТИВАЊА

ВладоЂукановић

ЛАКШЕЈЕСДЕВОЈКАМАНЕГОСМОМЦИМА...

Претригодинедојавностијестигаоједанјезичкизадатаккојијенаму
чиосиротудецукојасутадаполагаламалуматуру.Задатакјебиоједно
ставан:

„Написатиодговарајућиобликречи‘момак’узбројеве23,16и21.”

Тамогдејетребалоуписатиодговорстајалисуцифрамаисписанибро
јеви23,16и21,аизабројевабилесуцртезауписивањетачногодговора.И
ништавише.И,природно,десилоседајепревеликибројдецеуместопред
виђеногодговора„23момка”написао„23момака”.Насталојеопштечуђе
њекакосунамдецанеписмена.Украткомтекстукојијеовимповодом
објавиодневнилистБлицмоглосепрочитатикраткообјашњење:

„Broj23jeujednini,pamorabitiiimenicakojauznjegaide.Tojeslučajsasvim
brojevimadopet.Takoćesereći21momak,22momka,23momkai24momka,dok
ćeodbrojapetimenicabitiumnožini–25momaka,26momaka,27momaka...–
objašnjavaza‘Blic’profesorkasrpskogjezikaVioletaVučetić.

Ipak,onanapominjedabibilomnogoboljedapostojikontekstuokvirukogđa
cislažuimenicuuzbroj.

–Bilobidobrodajeuzadatkupostojaotekst,padauokvirutekstađacimogu
daprilagodeimenicu–kažeVučetić.”

ПрофесоркаВучетићразјашњаваштајебиоочекиваниодговоризашто,
аузгредоткриваједанодглавнихпроблемаприликомпроверавањазнања
изсрпскогјезика–питањасепостављајубезикаквогконтекста,мадасе
језикникаданекористиванконтекста;дакле,потребноједасенештозна
напамет,анеујезичкомконтексту.Истина,услучајуброја23иименице
момакнијезичкиконтекстнебимногопомогао,затоштојебројбиоиспи
санцифрама.
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Наиме,изодговоракојесудецадавалајасносевидигдејепроблем–не
кадецасуовајбројисписанцифрамапрочиталакаоосновниброј(двадесет
три),анекадецасугапрочиталакаобројнуименицу(двадесеттројица);
акобројисписанцифрамапрочитатекао„двадесеттри”,ондајеодговара
јућиобликименице„двадесеттримомка”,акогапакпрочитатекао„два
десеттројица”,ондајеодговарајућиобликименице„двадесеттројицамо
мака”.(Кодброја16оваразликанепостоји,јерјеобликименицеистии
акокажетешеснаестмомакаиакокажетешеснаесторицамомака;код
броја21непостојимогућностданаправитебројнуименицу–*двадесете
једнорица;затокодтадвабројаинијебилогрешака.)

Усвимнашимграматикаманаћићетеједнуопштунапоменукојакаже
дасеуслужбиосновнихбројеваод2до99заозначавањетачногброја
мушкихлицачестоупотребљавајубројнеименицесасуфиксомица:дво
јица,тројица,седморица,тридесетшесторицаитд.Акојетако,ондани
једнодетекојејеуписалоодговор„момака”нијепогрешило.Дасубројеви
23,16и21билиисписанисловима,анецифрама,билобијаснодалисе
радиоосновномбројудвадесеттриилиобројнојименицидвадесеттро
јица;сигурансамдатададецанебигрешила.Погрешилису,заправо,са
стављачитеста,итодвапута:првипуткадасубројеведалибезконтекста,
другипуткадасубројевеисписалицифрама.

Амисмолаганостиглидосуштинепроблема.Бројевисемогуписати
исловимаицифрама,тосвакозна.Мислим,тосвакозназаосновнеиред
небројеве.Проблемје,међутим,нештошириитоћенампоказатиових
неколикопримера:

...аупредстојећемпериодућезапослитијошдвадесетчетирирадника...

...аупредстојећемпериодућезапослитијошдвадесетчетворицурадника...

...аупредстојећемпериодућезапослитијошдвадесетчетворорадника...

Изолупинебродаспаслосепедесетпетљуди...
Изолупинебродаспаслосепедесетпеторољуди...

Налистичекањазапријемједвехиљадедвесташездесеттроједеце.

Свакаодовихреченицајесасвимприхватљива,алитребадазнатедаје
усвакомоднаведенихпримерабројизворноисписанцифрама:

...аупредстојећемпериодућезапослитијош24радника...
Изолупинебродаспаслосе55људи...
Налистичекањазапријемје2263деце.

Цифрамасе,очигледно,можеисписатииосновниброј(нпр.двадесет
четири,педесетпет),ибројнаименица(двадесетчетворица),избирниброј
(двадесетчетворо,педесетпеторо,двехиљадедвесташездесеттроје).Или
можданеможе?Аковасдохватиовадилема,немојтесепреваритикаоја,
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којисампрегледаостотинестранаграматика,правописаиосталихјезичких
приручника,аодговорнисамнашао.Можебитидајанисамдобартрагач,
алиможебитиида,једноставно,непостојиникаквоправилокојерегулише
којесеврстебројевамогуисписиватицифрама,акојене.Свештосеможе
наћиунашимприручницимаодносисенаписањебројевасловимаина
писањереднихбројевацифрама.Итачка.Онапослередногброја.

Кадајезичкенорменема,ондајејезикпрепуштеннамилостинемилост
људимакојисењимеслужесвакодневноибезикаквеконтроле,ањихов
мотоје–живелабесмртнабабаСмиљана!Нарочитоуововремекадасва
коможедапишештахоће,гдехоће,какохоћеикадајесветописањеви
дљивијенегоикадаранијеуисторијиљудскогрода(илибароткадсељуд
скиродописменио).Увремекадасеживотодвијатоликобрзодаљуди
користесвакуприликудаушпарајунештовремена,макаритакоштоће
свакибожјибројисписатицифрама.Стварнојеикраћеибржеисписати
2263(четирицифре)негодвехиљадедвесташездесеттроје(28словаплус
4размака,укупно32знака).Краћејеибржеисписати24(двецифре)него
двадесетчетири(14словаплус1размак,укупно15знакова).Краћејеи
бржеисписатиједнуцифру,нпр.7,негопетсловаречиседам.Авремеје
новац...

Да,добросмосеразумели,језикплаћаданаковомвремену.Плаћага
често,плаћаганаразличитеначине.Рецимо,женаможедародиједнодете,
двоједеце,троједеце,четвородеце,заредомилиодједном,итакосведокне
сустигнеМајкуЈуговића,паидаодедаљеодње.Исвејеуредусасрпским
језикомдоксенестигнедостатистике.

АстатистикакажеданаједанбрачнипаруСрбијисададолази0,9деце.
МајкаЈуговићаималаједеветородеце(деветсинова,акоћемопрецизно),
апросечнамајкауСрбијиданасиманулазарездеветдеце.Илинулазарез
деветородеце?Илинулазарездеветодједногдетета?Заборавитезатре
нутакнатоколикојестрашановајподатакиразмислитекакобистепра
вилнореклинасвомматерњем,српскомјезику–просечнамајкауСрбији
данас...иманулазарездеветдецеилииманулазарездеветородецеили
иманулазарездеветдететаилииманулазарездеветодједногдетета?
Иоткрићетезастрашујућучињеницудазатајстрашниподатакнепостоји 
добраконструкцијаусрпскомјезику.Акоништадруго,мождабитобио
добарразлогдасемалопорадинаподизањунаталитетауовојземљи.Аако
тараднаакцијанеуспеиакобројдецепобрачномпаруостанемањиод
један,бојимседаћеубрзобитисасвимсвеједнокакоћемочитатитајтужни
просек:0,9деце...



5

ПРЕДЛОЗИ

ДрагољубПетровић

ЛЕКСИЧКАБЕЛЕШКА:
ПРАВОРЕК(ПРАВОРИЈЕК),НЕПРАВОГОВОР?

ЛепакњижицаМилорадаТелебакаиманасловПравоговор(НовиСад,
Прометеј,2011).Аимаиподнаслов:Нечитајкакопише.Иразјашњава:
„Свепозиционеваријантегласова,паинекегласовнепромене,стварсу
правоговора(ортоепије),анеправописа(ортографије)”.1

Аусрпскомједнотомникуречправоговорнијесенашланасвом„азбуч
номместу”,алисе„сакрила”подречјуортоепија‘правилан,књижевни
изговоргласоваиречи;правилатачног,исправногизговарањаречи,пра
воговор’.Итакосмоосталиускраћенизаједнуважнуинформацијуоњеном
свеукупномобличју,незнамоњенакценатиможемонагађатидаћето
битиправоговор,илиправоговор,илиправоговор,илинешточетврто.

Имождајетознакдазањенимобличјемнетребанитрагати.Даместо
њетребаувестиправорек(њенаијекавскапаралелајеправоријек).

Тајеречизронилаизауторовог„пиперскогпамћења”,немајеуРечнику
Куча,акреснулајеизнекихзатуренихбележакаизразговорасаумним
ђедомЈошом:„Неидинаправоријеч,љепшетијезањом.Аакоизаглаву
запне,нећеонаодглавебитјефтинија”.

Аакосеправоријечразумекао‘истина,речкојасаопштаванајвишу
истину’,одњедообликаправорек(праворијек)нијенималодалеко.2Уре
ђенаје,какосевиди,поистоммоделупокојемиправопис.

1НезнамштаотомепишеОбрадНедовићукњизикојуТелебакцитира,аизмаклами
сеизпамћењаисличнаразматрањаЖаркаРужићаоправилималепогговорења.

2Накнаднанапомена.Кадјетекстоприлогуономадбиоуштампи(Језикданас,бр.
5–6,стр.1–3),наишаосамуНИНуназанимљивупричицуозбиљногкњижевникаотоме
дасенешто(незнамвећшта)десилоономад,кадјеСинБожјипоземљиходао.Такосе,
видимо,једанобичансрпскиприлогнашао„надлежним”да,уздвапретходнадана,озна
чинесамо58претходнихгодинанегоицела–двапретходнамиленијума.
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G
ОСВЕТЉАВАЊЕ

ЈованаЈовановић

ДРУШТВЕНОКУЛТУРНЕИНОВАЦИЈЕ
ИБОГАЋЕЊЕЛЕКСИЧКОГСИСТЕМА

СРПСКОГЈЕЗИКА

Лингвокултурологијајевеомамладајезичкадисциплинакојасеинтен
зивноразвијаоддеведесетихгодинадвадесетогвекаиистражујемеђусобну
повезаностјезикаикултуре.Односомизмеђуовихдвејудруштвенихтеко
винабавесејошсоциолингвистика,психолингвистикаиетнолингвистика
ивеомајетешкоуспоставитијаснуграницуизмеђупредметаициљева
свакеоднаведенихнаука.Моглибисморећидајепажњалингвокултуро
логакојиистражујевезуизмеђујезикаикултуреусмеренапресвегана
проучавањеутицајасавременекултуре,тачнијенајактуелнијихдруштвених
икултуролошкихпроменанаједанјезик.Заразликуодетнолингвистике,
којадајецелокупнуисторијскуретроспективуодносаизмеђукултуреи
језика,лингвокултурологијанастојидапокажекакосуоведведруштвене
тековинемеђусобноповезанеуактуелномисторијскомтренутку.

Односомизмеђукултуреијезикабависеувеликојмериилексикологи
ја,проучавајућипроменеулексичкомсистемуодређеногјезикадокојих
долазиподутицајемсоциолошкихикултуролошкихпромена.Захваљујући
модернизацијисвакодневногживота,пресвегапојавиразличитихиндустриј
скихитехнолошкихиновација,усрпскијезикулазивеликибројстраних
речииизраза,којиврлобрзопостајунеопходанчинилацнашесвакодневне
комуникације.Међујезичкимпуристимаилаицимауврежилосемишљење
дастранеречи,нарочитоанглицизми,штетенашемјезику,алијесваком
промишљеномчовекујаснодајесавременакомуникацијабезанглицизама
практичнонемогућа.Задатаклексикологаилексикографајесте,између
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осталог,дабележеноверечикојеизстранихјезикаулазеусрпскијезик,
каоидапратештасестимречимадаљезбиваунутарнашеглексичкогси
стема.Некеодњихсесасвимодомаћујуиадаптирајупремафонетскимили
морфолошкимзаконитостиманашегјезичкогсистема;некепакречизадр
жавајусвојизворниоблик,алиопстајуусрпскомјезикузахваљујућиспеци
фичномзначењуилипотребидасепомоћуњихпопуниодређенапразнина
улексичкомсистему.Коначно,некеречиулазеунашјезик,одомаћујусеу
њемуиупотребљавајуукомуникацијинековреме,азатимсегубе,бивају
замењенедругимречимаистогзначењаилипакпрелазеунекиспецифичан
лексичкислој,попутисторизамаилиархаизама.Такавјеслучајсавеликим
бројемтурцизамакојисусведосредине20.векабилиуобичајениусвако
дневнојкомуникацији,аданассеустандардномјезикупрактичноуопште
некористе.

Утицајкултуреидруштвенихпроменаналексичкисистемогледасекако
уновимречимакојеулазеунашјезиктакоиуновимзначењимакојаразви
јајувећпостојећеречиусрпскомјезику.АкоупоредимоМатичинеречнике
српскогјезика–шестотомниречникиз1967.иједнотомнииз2007.године,
уочићемодановијаваријантабележинекелексемекојихустаријојнема,из
простогразлогашторанијенијенибилопотребезањима,будућидаиме
нујутековинесавременетехнологије,којесеувремекадајеизрађиванше
стотомниречникјошувекнисубилеразвиле.Тако,примераради,уРечнику
српскогјезикаиз2007.налазиморечИнтернет,којаустаријој,обимнијој
варијантиМатичиногречникајошувекнијебилазабележена,штојесасвим
очекиваноакоимамоувидудасепочециинтернетавезујутекзаседамде
сетегодине20.века.

Сдругестране,великибројлексемаусрпскомјезикуразвијановазна
чењаподутицајемкултурних,историјскихидруштвенихпромена,доксе
неказначењапојединихлексемасасвимгубеизјезикаилипостајунаовај
илионајначинмаркирана.Узећемокаопримерречпионир.ОбаМатичина
речникаслажусеутомедајепионир‘онајкојијеукаквојнаучној,култур
нојилидругојделатностипрвиоткрио,основаонешто,увеонекуновину;
зачетник,родоначелник’.Пионирје,затим,‘припадникинжењерскотехнич
когродавојске’,штотакођеналазимоуобапоменутаречника–дефинисана
значењаостајунепромењенаујезику,будућидасенемењаникултурносо
цијалнистатуспојмовакојеовалексемаименује.Залексикологеилекси
кографенарочитојезанимљивотрећезначењелексемепиониркојенаводе
Матичиниречници.Старијаваријантадефинишепионира,измеђуосталог,
као‘добровољногчланаорганизацијекојаобухватадецуод7до14година’.
Уновијемречникуиз2007.годинеузовозначењестојиквалификаторист., 
штозначидаоноданасимасамоисторијскувредност–кадајесоцијали
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стичкаЈугославијапресталадапостоји,несталасуидецапионири.Наосно
вуовогаможемозакључитидаречницибележесоциолошкеикултуролошке
променеујезику,односноњиховутицајналексичкисистемсрпскогјезика.
Тосеуочавапресвегауновимзначењимакојадобијајупостојећеречи,али,
каоштовидимонапримеруречипионир,иумодификацијивећрегистро
ванихзначења.Сличнојеисаречјудруг,чијеосновнозначењеусрпском
језикугласипријатељ.Увремесоцијализма,међутим,овалексемаознача
валајеистовременоибилокојегодраслогмушкарца,докједругарицом
називанасвакаодраслажена.Променадруштвеногсистемаукомеживимо
довелаједотогадаречидругидругарицаизгубеовосоцијалнонеутрално
значење–значењеобраћања,ословљавања,тедагапоноводобијуречи
господинигоспођа.

Некепоследицедруштвенихиисторијскихпроменаналексичкисистем
српскогјезикасу,каоштовидимо,сасвимочигледнеибележеихувећој
илимањојмериинормативниречницистандардногјезика.Сдругестране,
појединеречиочигледнотрпеутицајсоциолошкихпромена,алиречници
књижевногјезикаидаљенебележепроменеуњиховојсемантичкојструк
тури.Такавјеслучај,например,саречјумоделусрпскомјезику,начијује
променузначењауказалаР.ДрагићевићукњизиВербалнеасоцијацијекроз
српскијезикикултуру.АуторкаполазиодједнотомногМатичиногречника,
укоменалазичак11значењаоверечи–моделјенајпре‘особакојапозира
сликаруиливајару’,азатим‘особакојаслужиписцукаоузор’,те‘узорак
некогматеријалапремакомесестварајудругефигуре’;моделјеи‘минија
турнарепродукцијанекогпредмета’,‘кројзаизрадуодећеилиобуће’или
пак‘обликрадаилипонашањакојитребадапослужикаообразац’.Р.Дра
гићевићуказујенаширењеполисемантичкеструктуреречимодел,очему
сведочиАсоцијативниречниксрпскогјезика,укоменалазимодајеуоби
чајенареакцијаиспитаниканастимулусмоделзаправо–манекен,азатим
следеодговоритопмодел, фотомодел, манекенство, манекенке, ревија 
итд.Свепоменутереакцијенаречстимулусмоделприпадајуочигледно
истојсемантичкојскупинииповезанесунаовајилионајначинсаманекен
ством,модом.Ниједанодукупно800младихиспитаника–средњошкола
цаистудената,нијеречмоделдовеоувезусаособомкојапозирасликару
иливајарукадаизрађујепортретилифигуру.Истовремено,ниједноод11
значењалексемемодел,којенаводиједнотомниМатичинречник,неодно
сисенаманекена,штопоказуједаовајречникнерегиструјеочигледну
променуузначењскојструктуриоверечиунашемјезику.Ауторкапретпо
стављакакојетопоследицачињеницедајепосаоманекенадонедавнобио
друштвенонепризнат,азатимсе,променомсистемавредностиговорника
српскогјезика,промениоидруштвенистатусовогзанимања.Кадасего
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вориомоделима,просечномговорникусрпскогјезиканепадајувишени
накрајпаметимоделиозбиљнихуметника–сликараиливајара,већпре
свегамоделиманекени.Опроменидруштвеногстатусаманекенскогзани
мањасведочи,измеђуосталог,ипроменањеговогназива,пасеманекен 
данасуглавномназивамоделом.

Споменулисмодамодернизацијусвакодневногживотаипојавуразли
читихиндустријскихитехнолошкихиновацијаујезикупратипојаванових
речииизразакојимасеморајуименоватиновипојмови.Будућидасепо
следњихдеценијанарочитоинтензивномодернизујурачунарскаиинтернет
технологија,српскијезикпринуђенједаобогаћујесвојлексичкисистем
речимаизовихобласти.Невољајеутомештосепотребазакоришћењем
одговарајућихречиобјективнојављамногопренегоштојезичкистручња
циуспејударегиструјуовајпроблемидасепозабавењиме,тејеновона
сталимпојмовимапрактичнонемогућенавременаденути„српскоиме”.У
таквимоколностима,унашјезикнадиреогроманбројанглицизама,који
можданезадовољавајунекелингвистичкекритеријуме,алисепоказуједа
сусафункционалногаспекта–сасвимдобри.Уколикооставимопострани
енглескеречи,постављасепитањекакосејошможебогатитилексички
системсрпскогјезика,аодговорнањегадоводинасдонекихзанимљивих
закључака.Чинисе,наиме,дајетворбановихречиоддомаћихосноваи
наставакаусрпскомјезикупосталаправареткост,јерсе,каоштојенапо
менуто,запотребетехнолошкихикултуролошкихиновацијауглавном
преузимајуречиизстранихјезика.Необичноје,дакле,дасезаименовање
новогпојмаилипојавеначининовадомаћареч,асасвимприроднодасе
тајпојамназовестранимименом,штојеувећинислучајеваилогично,бу
дућидасеговорниксановимпојмомисусреоуправопосредствомстраног
језика.Такоје,примераради,саиновацијамаизобластиинформатикеи
телекомуникација,сакојимасенајчешћеупознајемоуправозахваљујући
знањуиупотребиенглескогјезика.

Каткадапакновепојавеипроцесикојисеодвијајуусавременомдруштву
захтевајудаселексичкифондјезикакојимсеспоразумевајуприпадницитог
друштвасистемскидопуњавалексемамакојимаћесепоменутедруштвене
тековинеименовати.Какотоизгледаусрпскомјезикунајбољепоказују
новонасталеречикојимасеименујуженсказанимања,типасоциолошкиња, 
психолошкиња, психијатрица, деканица, ректорицаислично.Модернизаци
јадруштва,односнопроменаположајаженеусавременомдруштву,довела
једотогадасепоприличнопрошириспектарпрофесијакојемогуодабрати
иобављатижене.Друштвенеиновацијесууовомслучајунаметнулевеома
тежакзадатаклексичкомсистемусрпскогјезика,јерјепрактичнопреко
ноћибилонеопходнонаправитинизназивазановаженсказанимања.Премда
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једиференцирањеммушкогиженскогграматичкогроданаизгледзадовоље
натежњазаполномравноправношћумушкарацаиженаудруштву,чини
седасуноверечиуказаленанекедругепроблемекојисузадесилинашје
зичкисистем.

Једаноднајозбиљнијихпроблемаогледасеунедовољномкоришћењу
творбеногпотенцијалакојисрпскијезикнесумњивоима,очемусведочи
чињеницадасеназивизановепојмоветекспорадичнотвореоддомаћих
основаилинаставака.Уколикоинастају,новеречичестонезадовољавају
некепринципесрпскетворбененорме,тесетакоуговорномјезикупоја
вљујенизстранихглаголаобогаћенихдомаћимсуфиксима.Свакодневно
можемочутидајенекосејвоваоилидаунлоудоваоодређенифајл,тедасуму
лаптопилимобилнителефонизчистамирабаговали.Сдругестране,по
жељноједаоникојиимајупрофилнаФејсбукусвременанавремепонешто
нањегааплоудујуилидабаремлајкујуодређенесадржајенаволовимасво
јихфрендова.Овеисличнекованицепостајудеонашејезичкесвакодневице
–већинаговорникаупотребљаваихпоинерцији,нерегиструјућипритом
уопштедасусастановиштатворбенеобичне.Сдругестране,психијатрица 
исоциолошкињапарајуушипросечногпримаоцајезичкепоруке,авећина
људиовелексемеуопштеинеупотребљаваукомуникацији,изпростограз
логаштосунавиклидасеувекговориопсихијатруодносносоциологу,без
обзиранастварниполносиоцазанимања.Фреквентнаупотребаразнихсли
веницаоденглескихидомаћихсаставнихделовадовелаједотогадаго
ворницимасрпскогјезикабудеприродниједаупотребљавајуглаголетипа
лајковатинегоименицетипапсихијатрица.

Дазакључимо.Нужноједасекултурниконтактииутицајтековинајед
некултуренадругуманифестујуиујезикукојифункционишекаосредство
споразумевањаудруштвукојетрпитајутицај.Свакаљудскакултураисва
киљудскиколектив,мањеиливишесвесно,стварајусебионаквосредство
заспоразумевањекаквоимјепотребнои,сагласнотоме,мењајуга,ускла
ђујућигасановонасталим,промењенимпотребама.Такосу,прихватањем
тековиназападне,првенственоамеричкекултуре,усрпскомјезикуодома
ћенибројнианглицизмикојимасеименујуновипојмовииздоменарачу
нарства,технике,телекомуникација,музике,спорта,моде,филмаидругих.
Прихваћенису,међутим,ибројнеречи,изразиикованице,којисрпском
лексичкомсистемузаправонисупотребни,будућидаозначавајупојмове
закојеунашемјезикувећпостоједобредомаћеречи.

Постављасепитањештајенеопходночинитидабисеизбеглекрајности
упогледуодносапремастранојлексици–можелисепронаћизлатнасре
динаизмеђумасовнеанглизацијејезикаикултуре,сједнестране,ипуризма
ујезику,сдруге?Премданамконачанодговорнаовопитањенијепознат,
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чиниседагатребатражитиуодносукојидруштвеназаједницаимапрема
вербалномрепертоарукојимрасполаже.Друштвоукомејезикфункциони
шеморалобиспроводитинекаквујезичкуполитику–другимречима,дру
штвобиморалоплански,промишљено,институционализованоутицатина
језичкеобликејавнекомуникације,каоинаформирањедруштвенесвести
учесникаукомуникацијиотимоблицима.

РужицаЛевушкина

НАЗИВИЗАСВЕШТЕНИКАИСВЕШТЕНИЧКЕ
ЧИНОВЕУСРПСКОМЈЕЗИКУ

Навиклисмодасвештениканајчешћеназивамопоп.Вероватновелика
већинаникададругачијенијениназваласлужитељаРечиБожије.При
томесепопомчестоназивабилокојелицеумантији,независноодтогада
лиимасвештеничкичинилинема(штоједонеклеразумљиво,јермантију
носеионикојипоседујудругечинове).Акаквисвеназивизасвештеника 
(поредтриукурзивукојасувећнаведена)иколикоихпостојиусрпском
језикуказаћемоутекстукојиследи.

Уциљупрецизирањаокојимконкретноназивимаћебитиречиистога
штојевећинаназиваповезанасачиномкојисвештеникима–потребноје
дасеподсетимо,украткимцртама,каквојеустројствоцрквенејерархије.
Наиме,постојесвештенослужитељитриразличитаредаипостојисједне
странебело(мирско),асдругестранецрно(монашко)свештенство.Три
редасвештенослужитељасу:епископски,свештеничкииђаконскиред.У
овомтекстуговорићесеоназивимасамозасвештеничкиред.Такође,биће
речииобелом(тј.изредаожењених)иоцрном(изредабезбрачних)све
штенству.СвештенициуПравославнојцрквимогудаобављајусвебого
службенерадњеосимхиротонисањанекогазасвештеникаилиепископаи
освештавањасветогмира,штомогудачинесамоепископи.Заразликуод
ђакона,онимогудаслужеСветулитургију,даисповедајуидаобављајусве
СвететајнеосимСвететајнерукоположења.

Другоштотребадазнамодабисморазумелидаљитекст,тоједа,када
говоримоосвештеничкимчиновима,постоје:јерархијахиротоније(рукопо
ложења)ијерархијајурисдикције(управе).Чиновикојиседобијајурукополо
жењемјесутрајни.Посебномврстомбогослужбеногобреда(хиротонијом),
уоквирунајважнијегбогослужења–Светелитургије,неколицедобија
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једанодтихчинова(епископски,свештеничкиилиђаконски),пружањем
рукеепископанатолицеиизговарањемодређенихмолитавапритоме.
Осталичинови,чиновијурисдикцијеилиуправе,добијајусенерукоположе
њем,већназначењем,такођеуоквируСветелитургије,ионинисутрајни,
већпривремени.

Најпрепоменимолексемупрезвитеркојапредстављаисинонимпоме
нутихлексемасвештеникипоп,аихиперонимсвимлексемамаокојима
говоримо.Наиме,презвитерствојепоседовањесвештеничкогчина,чина
презвитерауопште,билоуредумонаштва,билоуредусвештенства.Када
кажемо,дакле,презвитер,имамоувидубилокогакопоседујесвештенички
чин.Овалексемајегрчкогпорекла.Њенопримарнозначење(премаРечни
куМатицесрпске;удаљемтекстуРМС)односисенаизабраногсвештени
кауПротестантскојцркви.Утекстовимаизсфереправославнедуховности
користисеготовоискључивосамоунаучном,богословскомфункционалном
стилу,каоиуадминистративноправном.

Засвештеникеизредоваожењенихимамоследећеназиве:јереј,прото
јереј,протонамесник,протојерејставрофор,свештеник,протопрезвитер,
парох,поп,периодевт(визитатор),архијерејскинамесник,прота,белац.
Навелисмоивећпомињанелексемедабисмоприказалицеоједансиноним
скиниз.Употребабилокојеодовихлексемаусловљенајеконтекстом.Само
богословскиобразованиљудииевентуалнооникојисупосебнозаинтере
сованизаовуобласт(припадницицрквенејерархијесеподразумевају)имаће
потребудакористевишеоддвеоднаведенихлексема,итоувећинислу
чајевасамоуписаномјезику.Постоји,упојединимслучајевима,ипотреба
заистицањемврстечинакојисвештеникпоседује.Хиротонијомседобија
јерејскичин,тетакочовекпостајејереј(=свештеник,презвитер).Затим
онможеостатијерејтокомцелогживота,аможеиназначењемдобитичи
новенајпрепротонамесника,апотомипротојереја(=протопрезвитера)
ипротојерејаставрофора.Последњичиндобијајуобичностаријисвеште
ници,наконвишедеценијапротојерејскеслужбе.Упреводусагрчкогје
зикаставрофорзначикрстоносац.Наиме,овајчинподразумеваиношење
напрсногкрстакојизаистаиможемодавидимонагрудимапојединихсве
штеника.Чинпротонамесника(протојерејевогзаменика)подразумевано
шењецрвеногпојаса(уместоплавогкојиносесвештенициодтренутка
кадасухиротонисани).

Речпарохјегрецизамиводипореклоодгрчкеречиπάροχοςкојајесаста
вљенаодпрефиксаπαρά(=поред;сдругестране)иглаголаΖχω(=служим)
изначијавнислужбеник(в.Скок1971:610).Онасеупотребљавакадаје
потребнодасенагласинадлештвосвештениканадодређеномпарохијом,
облашћу.Познатоје,наиме,дасвакисвештеникизредаожењенихуСрпској
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православнојцрквиимаограниченугеографскуобластнадкојомјенадле
жан.Обичносекажедаимаодређенибројдомовакојимајепарох.

Лексемапериодевтињенсинонимвизитаторјесуисторизми.Презви
терисаовомтитуломидужношћуишчезлисууСрпскојправославнојцркви
јошуХIIвеку,апретечесуданашњихархијерејскихнамесника,чијаје
дужностдауцентруједнеепархијскеобласти(делаепархије,намесништва)
надзирурадсвештеникакојиприпадајутојобласти(намесништву),тедао
томеподносеизвештајсвомеепископу.

Лексемепротаибелацсуразговорневаријанте.Првајескраћеницаод
протојерејинијетакореткауупотреби(нпр.протаМарко, протаМилан, 
отацпрота),доклексемабелацуједномодсвојихсекундарнихзначењаи
самоуијекавскомоблику,значи:мирскисвештеник(кодправославних).
ОваконамовулексемуописујеиобјашњаваРечниксрпскохрватскогкњи
жевногинародногјезикаСрпскеакадемијенаукаиуметности(удаљемтек
стуРСАНУ),наводећиитодајеантонимовојлексеми–црноризац.Треба
рећидајепоменутиантонимлексемакојасевеомареткокористиидасе
теоријскицрнорисцемможеназватиимирскисвештеник,самоакопотоњи
носиредовно(црну)мантију.Лексемацрноризац,наиме,потичеодречицрн 
ириза(=мантија).Поредтога,имамоилексемуцрнацкојатакођеуједном
одсвојихсекундарнихзначењаозначаваистоштоилексемацрноризац
(РМС:редовник,калуђеркојиносицрнуодећу,црнумантију;исп.црноризац).
Напоменимоитодаселексемебелац,црнацицрноризацмогуодноситине
самоначовекасасвештеничкимнегоисабилокојимдругимчином.Овде
главнуулогуиграсемантичкакомпонентакојасеодносинауопштепри
падностцрквеном,биломонашкомбиломирскомреду,апотоминаизглед,
односно(не)ношењемантије.Познатоје,наиме,дамирскисвештеници(белци)
ванхрамамогуиданебудуобучениумантију,докјепотоњакодприпад
никамонашкогреда(црнаца,црноризаца)обавезна.

Свештеничкичинпоседујуиприпадницимонашкогредаизатаквепре
звитереимамоследећеназиве:јеромонах,игуман,синђел,протосинђел,
архимандрит,ставрофорнимонах,свештеномонах,свештеноинок.Прва
лексемаодговарапозначењулексемијереј.Другимречима(прост)монах
(=инок),кададобијепрезвитерскичин(вршењемистогобредакаоизадо
бијањечинајереја,тј.хиротоније)–постајејеромонах(=свештеномонах,
свештеноинок).Следећичиновикојемогудобити(назначењем,анехиро
тонијом)свештеници–припадницимонашкогредајесу:синђел,протосинђел
иархимандрит.Потоњадвасуурангупротојерејаипротојерејаставро
форакодмирскогсвештеничкогреда.

Дабисмообјаснилизначењелексемесинђел,потребноједасевратимо
упрвевековехришћанства,кадасуовимонасивисокогчинаживелиса
епископимаибилисведоцињиховеморалнечистоте.Лексемајетакође
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грчкогпореклаиможесепревестинасрпскијезиклексемомсакелејник(онај
којиживиснекимуистојкелији,уовомслучајусепископом).Иакојејош
отприликеуседмомвекунесталапотребазапостојањемсинђелакојисууз
епископеживели,видимодасесамназив,титула,доданасуСрпскојпра
вославнојцрквикористи.ОвојеутоликозанимљивијештознамодауРуској
православнојцркви,например,синђелиданаснепостоје.Синђелје,дакле,
почаснатитулауСрпскојправославнојцрквииодговарадонеклепрото
намесникуизредамирскогсвештенства.

Каданекисвештеникмонашкогредапостанепротосинђел,онтимесамо
добијавећипочасничин,доксеуњеговомначинуживотаништанемења,
каоштосе,уосталом,немењаникададобијетитулусинђела.Сасвимје
другачијекадаовакавсвештеникпостанеигуман.УСрпскојправославној
црквиигуманисуоникојиуправљајуманастиром.Чинпостављањанеког
свештениказаигуманапонекадсеинеобавља,тесетакавуправникмана
стиразваничноназиванамесникомилинастојатељем,апонекадпросто
старешиномманастира.Упракси,међутим,свакогкосеналазиначелу
некогманастиранародназиваигуманом,билодајеобредпостављањаза
игумананадњимизвршенилиније.ИнтересантноједасеуРускојправо
славнојцрквинаилазиуправонаобрнутеслучајеве:постојањетитулеигу
мана(тј.извршенобред)кодособекојаупраксинеуправљаманастиром.
ВећинаигуманауРускојправославнојцрквизаистаиуправљаманастиром,
алиувеликимманастирима(најчешћеутзв.лаврама)можесенаћиипо
неколикоигумана.Теоријски,игуманможедабудеи(прост)монах,инок
којиједостигаовисокнивоумонашкимподвизима,аизнекогразлога(че
стојеовајразлогбиоодбијањемонахаданасвојаплећапреузмебреме
бриге,пастирствовањанадљудскимдушама,штојевезаносправомна
обављањеСвететајнеисповестикоједобијанаконрукоположења,каои
осећањенедостојностислужењаСветелитургије,наштатакођедобијапра
во)нијерукоположензасвештеника.Међутим,последњихвековатојеве
омаретко,премдаможедапостоји.

Јеромонахилиигуман,обичнонаконвишедеценијаслужбе,можеда
добијеиправоношењакрста,чимепостајеставрофорни(јеро)монахили
игуман,ачестодобијаичинархимандрита.Уданашњевремевећинаигу
манауСрпскојправославнојцрквиимачинархимандрита.

Коначно,забилокогаодсвештенстваизреданесамосвештеничког
(презвитерског)негоиепископског(неиђаконског)–можесеупотребити
лексемапастир.Овдедоминирасема„онајкојисебринеостаду”.Овасема
доминираикодлексема:духовник,духовниотац,душебрижник(душобри
жник),исповедник.Овдеможемододатиизастарелулексемубаштакоја
јеималазначењеилидуховника(према:Грујић1993)илистарешинеума
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настируХилендару(трећезначењеуРСАНУ).Потоњалексемазадржана
јеуосновиречибаштина(=очевина),аиначеимаистуетимологијукаои
рускобаֳюֵка(=отац).Интересантнојеитодајелексемабаштаубугар
скомјезику–иданасјединаречзаотац.

Затим,свештеникаможемоназватиибогослужитељем–кадажелимода
нагласимодасерадиоособикојаслужизаСветимолтаром,тј.којаслужи
Богу.

Акодоминирасема„онајкојисемоли(задруге,заљуде)”,ондајесино
нимлексемесвештениклексемамолитвеник.Акоједоминантнасема„онај
којиприпадаЦрквенојјерархији”,постојеисинонимицрквеникицрквени
отац,застарелалексематурцизамкарабаш,каоивећпоменутоцрноризац.
Потоњедвелексемевишесеодносенаприпадникемонашкогреда.

ПостојииназивзасвештеникакојијеуРМСиРСАНУоквалификован
каопогрдан:грецизампапас(одгрчкогπάππας=отац).УРСАНУпостоји
иваријантапапазкојајепримарна,докједефиницијалексемепапасупу
ћивачка(упућујесенапапаз,гдеистојиквалификацијапогрд.игдепри
меризаистапотврђујутаквуквалификацију).Међутим,небисмосесасвим
сложилисаквалификацијомлексемепапаскаопогрдном.Овајназивупотре
бљавалисуТурцикадасусеобраћалисвештеницимаувремесвојевлада
винеусрпскимземљама,тесемождаизтогразлогалексикографодлучио
даупотребиквалификаторпогрд.Међутим,чакнипримеркојиседајеу
обаречника(„Враћајућисеханусустиженадрумуједногкалуђера...Јеси
лити,папас,одавде?”–ИвоАндрић)неможедапотврдипостојањепогрд
неконотацијеузначењулексеме.Можемонавестипримеркојијеисасвим
оповргава:Пашасеуплашидага[попаЛисицу]можестатиглавеоношто
намјераварећи,пагаповучезарукавишапнуму:„...суз,брепапас!”(Бајић
ПодереГин1987:187).

Накрају,билокогсвештенослужитељасвештеничкогиђаконског(неи
епископског)реда,уличномиприсномобраћањуможемоназватиоцем,а
ређеивећпоменутимрусизмомбаћушка. 

Укупнојепоменуто45лексичкихјединицакојимасеусрпскомјезику,у
различитимконтекстимаиуразличитовреме,каоиузависностиод(не)по
стојањаодговарајућегчина–називајусвештенициилипрезвитери.

Вратимосесаданалексемупоподкојесмоипочели.Онајеадаптирана
варијантавећпоменутегрчкелексемеπάππας,која,виделисмо,икаотаква,
неадаптирана,постојиусрпскомјезику.Овометимологијомистичеседаје
првенственоназначењесвештеникадабудуочевикојисебринуодушама
поверенихимљуди.Тосеизражаваиприснимобраћањемсвештенику:оче.
Стогазавршиможељомдасвипоповиистинскииштобољеостварујуово
својеглавноназначење,тојестдаувекбудудобриочевисвојојпастви.
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ВладанЈовановић

ОДСУШТЕИСТИНЕДОСУШТОГА
(прилоглексичкосемантичком

описупридевасушти)

1.Придевсуштиприпадаонимречимасрпскогјезикакојесусвојуупо
требуограничиленамањибројлексичкихспојеваиодређенејезичкеконтек
стеистилове.Овајпридевунеутралнојупотребиданассесрећеуневеликом
бројусинтагми.Иакосерадиопридевукојисеусавременојкомуникацији
налазиумањембројуспојева,употребанекиходтихспојевавеомајефре
квентнаусавременомсрпскомјезику.Например,усинтагмисуштаистина 
придевсуштиреализујезначење„потпун,чисти,апсолутни”,штоћемо
илустроватиследећимпримерима:Захваљујућинашемпажљивомирадо
зналомчитаоцуизИсточногСарајева,когајезанималодалијезаиста
могућедаСАД„затуре”хидрогенскубомбу,утврдилисмодајетосушта
истина1; Крвјечудеснасупстанцакојаживотзначи...Итојесушта
истина2итд.Затим,синтагмасуштасупротностсасличнимзначењем
придевасуштиупотребљавасеуготовонеограниченомбројуконтекста:
Карјакинјесуштасупротносттипичногшахисте.Неманаочаре,неноси
џемпер,ниједубокозамишљен,нијепогрбљениненосишах3; Далићемо

1Преузетосаинтернетстранице:http://politikinzabavnik.rs/public/posts/chudovishtana
dnumora,13.6.2017.

2Преузетосасајтаhttps://kalorijskatablica.com/,14.6.2017.
3Преузетосаинтернетстранице:https://ruskarec.ru/sport/2017/02/15/sergejkarjakinnova

shahovskalegenda,13.6.2017.
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се,дакле,трајновезатизаособусупротногполакојаимаособиненашег
родитељаилићетаособабитисуштасупротносттомеродитељу4,ау
сличномзначењуупоредбенојфункцији„истикаонеко,једнаксањим”упо
требљавасепридевсуштиуследећимпримерима:суштиотац(РМС),Играо
јејединствено,одглаведопете...биојесуштионајАјдукВељко(Срем.,
РМС),ХришћанинјесуштасликаХристова(БоГдановић2008:20)итд.

Придевсушти,каоштосевидиуописулексичкогзначења,иманеко
ликосинонимакојимасеудатомконтекстуможеисказатињеговсадржај.
Такосе,узпоменутелексичкеспојеве,користеисемантичкиеквивалентне
синтагмекаопукаистина,чистасупротност,истиотацисл.Нанивоу
творберечипридевсуштиналазисеутвореницамакаолексичкидеоречи
заједносадругимтворбенимелементима,причемунајраширенијуупотребу
уопштеупотребномјезикуимаименицасуштинаињендериват–придев
суштински.Обепоменутеречиусебисадржекоренсушт.

2.Посматраноизисторијскојезичкогугла,придевсуштиусрпскомкњи
жевномјезикупредстављаконтинуантцрквенословенскогпартиципапре
зентаsM{JйодглаголаbR ti5(реМнёваидр.1999:214),одаклејеизведенаи
апстрактнаименицанаина:суштина.Истомтворбеномгнездуприпадаи
придеводређеногвидасапрефиксомна:насушни„безкојегсенеможе,
прекопотребан,неопходан”,такођесаспецијалномупотребомуцрквеном,
богословскомконтексту:хлебнасушни(Скок,подбити1);Обогословљеност
нашебеседеДухомСветимоПрвомТеологуЦрквеГосподуИсусуХристу
...насушнајепотребауслужбибогословскојицрквеној(Перовић2011:15).

3.Самаречсуштиуфункцијимотивнеречи(основе)улазиусаставтво
реницакојепримарноприпадајуправославномбогословскомдискурсу,о
чемунасупућујуиздвојенипримери:
једносуштана.„којијеистесуштине,истеприроде,једнобитан(оСве

тојТројици).”–Иданасмолимсвакогаодвасдадржитеверуусветујед
носушнуинераздељенуТројицу(Мил.М.Ђ.,РСАНУ);б.„једнак,истипо
својојсуштини,природиуопште”.–Једнасуштина...проходиоведвеза
повести[ољубави];посвемуонесуједносушне(Поп.Јуст.,РСАНУ);Та
проповедјеувекиусвемуједносуштна(!)сапроповеђуједне,Свете,Са
борнеиАпостолскецрквеоистој,оправојвери(Перовић2011:74);
јединосуштан(истоштоиједносуштан).–Поклањамсеоцуисинуисве

томеДуху,Тројицијединосушнојинераздјелној(Дан.Ђ.,РСАНУ);
4Преузетосаинтернетстранице:https://www.ana.rs/forum/index.php?topic=35136.013.6.

2017.
5СличнуетимолошкувезупремаглаголуbR tiимаоблик3.л.јд.през.јест(е)одкојег

сунасталеследећетворенице:јестество, јестаство‘бивство’идаљеизведенице:јеста
ствен,јестаственица‘природопис’итд.(в.Скок,подбити1).Такође,етимолошкипосма
трано,истикоренкаоипридевсуштиимајуследећеречи:одсутан,одсутност,присутан,
присутност,присуствовати(Скок,подбити1; ФаСМер,подсущий).
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једносушност„особинаоногакојијеједносуштан,којијеистесуштине,
природе(оСветојТројици)”.–ЛогосјеличностразличитаодБогаОца,али
јесњимунајтјешњојживотнојисуштинскојзаједници,јединству,једно
сушности–иакосуонидвапосебналица(СуБотић2016:13)итд.

Синонимнуупотребупремапридевусуштиимапридевсуштаствену
значењу„прави,истински”(РСАНУ).Рјечникхрватскогаилисрпскогаје
зика(РЈАЗУ)наводиглаголсуштаствовати„бити,бивствовати”преузет
изПоповићевогСрпсконемачкогречника,аотудиглаголскуименицусу
штаствовање.

4.Поредописанихзначењапридевасушти,којасеунеутралнојупотре
биреализујууодређенимвезанимспојевима,убогословскимконтекстима
придевсуштиупотребљавасеуатрибутскојслужбиузГоспода,ањегов
појмовниеквивалентдругимречимаисказујесеизразом‘којијесте’:
Трезвењеинеамбициозност...суиоградаодуметниковерелативиза

ције...самогаЈеванђељаСуштогаГосподаИсусаХриста(Перовић2011:46),
односно‘онајкојијесте’уколикојепридевупотребљенуименичкој

служби:
ЉубопитујућиоприродиСуштог(ОногКојијесте),незаустављајсе

натомештаОнније,већономештоОнниједодајионоштоОнјесте6.
ПремаР.Левушкиној,„тојеухришћанскојтрадицијијединственосамо

именовањеБожије”(Левушкина2013:170).Црквенословенскирефлекспар
тиципапрезентанајбољесеочуваоуовојфункцији.Атоштоселексема
Суштичестопишевеликимпочетнимсловомговориуправоотомедасе
њомеозначавасамГосподБог.Дакле,уграматичкомсмислулексемасу
шти,а,о(иСушти)уовимконтекстимапредстављанајближиконтинуант
поменутогпартиципа.

5.Иакојеусавременимтекстовимасрпскогправославногбогословља
употребапридевасуштиврлофреквентна,уописнимречницимасавреме
ногсрпскогјезика(двамаМатичинимречницима,вишетомномиједнотом
ном),осимквалификаторацсл.којиупућујенацрквенословенскопорекло
речи,употребапридевасуштиупримарном,религијскомзначењусапар
тиципскомфункцијом„којијесте”,каоисаименичкомфункцијом„онај
којијесте”заименовањесамогГоспода–Сушти,нијеилустрованаприме
риманитијетозначењеуњимадато.7 

Имајућиувидуречено,предлажемодаречипопутпридевасушти,које
ипопореклуипокомуникативнојфункцијипримарноприпадајуцрквеном
језику,уописнимречницимасрпскогјезикабудуобрађенетакоштоћесе

6http://www.verujem.org/alfejev/1%20Cutanje%20i%20rec.htm,14.6.2017.
7УРМСдатасузначења:а.Прави,истински,збиљски,сапримеримауспојевима:сушта

истина,суштодете,суштапроза,суштоколебање,сушталаж,иб.исти,истоветан:сушти
отац,суштионајАјдукВељко.ИстазначењапренетасуиуједнотомниречникМС(РСЈ).
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првоописатипримарно–уовомслучајуспецијално,терминолошко–зна
чење,атекпотомдатиизведена,секундарназначењананивоуопштеупо
требногјезика.Поредтогаштоћесенатајначинузопистерминолошког
значењапридевасуштиуказатинањеговупримарнуупотребуусистему
функционалнихстиловасрпскогјезика,навођењемизведенихзначењапо
слетерминолошкогпружићесејошједанпримердетерминологизацијеспе
цијалнелексикекаоједногодначинанастанкаполисемијеусавременом
српскомјезику.
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ДраганаЦвијовић

ДАЛИЈЕГОСПОДАДОШЛАИЛИ
СУГОСПОДАДОШЛА?

Честонисмосигурнидалиузименицекаоштосугоспода, сирочад,
унучад, чељадисл.предикатстојиуједниниилиумножини.Оконгруирању
сазбирномименицомусрпскомјезикудостасеписало.1Улитературисе
истичедајесањимамогућедвојакослагањепредиката:позначењу(логичко)
иобликом(граматичко).Дакле,предикатсеузовеименицеупотребљавау
множинијерсубјекатзначимножинуреферената,илиуједнинијерсубјекат
имаобликједнине:Свачељадједошла(граматичкослагањејерјеименица
уједнини)илиСвачељадсудошла(семантичкаконгруенцијајерзнамода
имавишеодједногреферента).

1.Граматичкаконгруенција
Кодзбирнихименицанајеидејаскупакаоцелинејевеомаизражена,

тепредикатовихименицаувекстојиуједнини:Грањејеопало(интернет);
Камењејевредно300милионадолара(СрпКор);Лишћејепожутело(интер
нет);Цвећејепроцветало(интернет).

Ипредикатзбирнихименицадеривиранихдругимтворбенимформан
тима,нпр.наеж,ија,инаиствонајчешћестојиуједнини:

еж:МладежудруженауПетефиклубданоноћнојерасправљалао
судбиниМађарске(СрпКор);Градскамладежмушкогполабилајевише
негопрекоушијупозаљубљиванаусекретарицумесногкомитетакомуна
лаца(СрпКор);

ија:Млађаријајебилавеоманеобазривакадјетаконештосмислила 
(СрпКор);Сеоскамангупаријајеуништаваламладунцеигнезда(СрпКор);
Студентаријаје,подаркадама,непрекиднопевала(СрпКор);

ина:Свејетобилазаузелакрупнаварошкагоспоштина(СрпКор);Гра
ђанштинајесвојеобредеуздиглананиворелигије(СрпКор);Малограђан
штинајесмртдуховногживота(СрпКор);

ство:Грађанствојебилопреслабодаполитичкиостварисвојетежње
(СрпКор);Грађанствојеузнемирено(СрпКор);Великоплемствојејошимало
старијеимлађегране(СрпКор);Војноруководствоуовојфазијебилобез
војнихлица(СрпКор);Чиновништвојебилоподмитљивоиискварено(СрпКор).

1 Стевановић1936:202‒206;Маретић1936:434;Пецо1956:245;Барићидр.1979:341;
Прањковић1984:174−175;ПиПеридр.2005:883,887−889,906,909−910;СиМић2007:5−14;
Стијовић2013:229–237идр.
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Идругеименицекојереализујузбирнозначење,нпр.лексичкезбирне
именицекаоштосудружина, народ, породица, раја, робаслажусесапре
дикатомуједнини,јерсезамишљасадржајтихзбирнихименица,анесам
збир.
Дружинајеоткрилаправимајдандрва(СрпКор);Идокједружинапре

лазила,певалисунекувеселупесму(СрпКор);Поселимасенародвраћао
својимстаримгосподарима(СрпКор);Алијенародстизаосасвихстрана
(СрпКор);Породицасекаопородицаугасила(СрпКор);Скупиласепороди
ца(СрпКор);Његовапородицајеоткрилаовучињеницу(СрпКор);Рајаје
непослушнаиневаљала(СрпКор);Стиглајероба(интернет).

2.Семантичкаконгруенција
Ослагањусазбирнимименицаматипабраћа, властела, господа, деца 

улитературитакођепостојеопречнамишљења.Појединилингвисти(Ма
ретић1931/1936:401;Барићисар.1979:341)сматрајудасенаведенеименице
упримериматипа:Браћасупевала; Децасунесташна,уродуибројуслажу
спредикатнимречимауједниниженскогрода,докдруги(Прањковић1984:
175)сматрајудасеслажусапредикатнимречимаумножинимушкогрода.
Збирнеименицебраћа, властела, господа,децаозначавајумножинуодбрат, 
детеисл.,тепрематомепредикатстојиумножини:Браћапевају(интернет);
Децаиграју(интернет);Децасуједнасатисфакција(СрпКор).Међутим,
именицавластелајављасеиуједнинијерозначаваједансталеж,дакле,
једанпојам:Српскавластелајеималавеликогутицајанадржавнепосло
ве; Збогчегајевластеланезадовољна?Упримерутипа:Некавластеласу
сепослецаревесмртиодметнулаодцентралневласти–истаименицане
означававишецеосталеж(тојасноговориизаменицанеки)већједанброј
људикојијеприпадаовластеоскомсталежу,дакле,множинуодименице
властелин,пасениглаголуједниниузовуименицунебимогаоупотребити.

Контекстуалнереализацијеизразличитихизвора(СрпКор)показујудасу
ипакчешћислучајевислагањазбирнеименицесапредикатомумножини,
дакле,заступљенијајесемантичкаконгруенција:
Јерникадабраћатонисунибила; ГрадиласугабраћаЛукићизВеликог

Села; ВласницикафанебилисубраћаНиколић; Међуњимасусенашлаибра
ћаСтефаниЛазарМусић; Докјевеликавластелабилаукљученаудржавне
послове,ситнипоседницислужилисувладарукаоратници; Уђесањима
заједноуглавнуодају,гдесувећседелагосподаипосадиихуврхстолапо
редсебе; Господасусигурнозналанекутајну; Господасубилаљубазнада
јојпонекадпозајмљујуромане; Међутим,искрслојеједнопитањенакоје
господанисугледалаолако; Мојотацбиистотакобиозадовољандасуго
сподабогатија; СвасудецадошланасветпослемогодласкаизБеограда; 
Школскадецасуишламирно.
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3.Семантичкаиграматичкаконгруенција
Кодзбирнихименицанаадочекујеседајепредикатобичнијиумножи

нијерчестофункционишукаосуплетивнамножинаименицамауједнини
којенемајурегуларне,системскеобликемножине,међутим,срећусеиу
једнини:Његовасирочадгладују/Његовасирочадгладује; Теладјепасла/
ТеладсупаслаилиДугмад јеситна/Дугмадсуситна.

Евидентноједа,икадасеслажеуједнини,икадасеслажеумножини,
ипообликуипозначењу,збирнаименица,нпр.телад,односнооноштосе
именујењомеусвимграматичкимконтекстима,означавасекаомноштво,
скуп,целина,јединостоногаштојеозначенолексемомтелад.Товажииза
осталезбирнеимениценаадкодкојихпостојимогућностслагањаиујед
нинииумножини.Међутим,каоштосмоприметили,улитературиније
уједначеномишљењеувезистимкојијеобликглаголаобичнијиуслагању
сазбирномименицом.Појединиауторинаводедаједанасобичнијеслагање
сапредикатомумножини(Стевановић1936:202‒206;Пецо1956:245;Си
Мић2007:14),маданијенеуобичајенодасејавииуједнини.Онаведеној
појависведочеибројнеконтекстуалнереализацијеизразличитихизвора:

ад:Тонезабрањујеупотребуметалнихпредмета,каоштосудугмад; 
Адугмадсумубилазашивенаритмичнимредом(СрпКор);Пуститетру
пље,дагазвјерадразнесу(Љуб.,РМС);Аоковатрејеуплашенорикалаи
урлаластрашназверад(Црњ.2,РСАНУ);Гденељудинисустигли,пашчад
суразвукла(СрпКор);Прасадсуугинула(СрпКор);Теладсутешкаод12до
15килограма(СрпКор);Крозразваљенуограду,измеђугробова,теладје
начиниластазе(СрпКор).

Семантичкаопозицијанарелацијисемантичкаједнина−семантичка
множинаигразначајнуулогууконгруирањусазбирномименицом.Тозна
чидајесемантичкикритеријумпресуданиакојесистемски(граматички)
обликмножински,односноконгруентниобликуфункцијипредикатајеу
множини,нпр.Децасуотишла.Међутим,каданаведенесемантичкеопози
цијеодречиистогагнезда/коренанема,ондаконгруентниглаголскиоблик
уфункцијипредикатаостајеуједнини:Друштвоједошло/отишло.

И з в о р и :

Интернет:Корпуссачињеннаосновупримерапреузетихизразнихтекстоваса
интернета.

РМС:Речниксрпскохрватскогкњижевногјезика,МатицасрпскаиМатицахрват
ска(I−III),НовиСад−Загреб,Матицасрпска(IV−VI),НовиСад,1967−1976.

РСАНУ:Речниксрпскохрватскогкњижевногинародногјезика,I−XIX,Српска
академијанаукаиуметности,Београд,1959−.
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СрпКор:ЕлектронскиКорпуссавременогсрпскогјезикаМатематичкогфакултета
УниверзитетауБеограду,подруководствомДушкаВитаса.

Л и т е р а т у р а :

Барићисар.1997:EugenijaBarićidr.,Hrvatskagramatika,Zagreb:Školskaknjiga.
Маретић1931/1963:TomoMaretić,Gramatikahrvatskogailisrpskogaknjiževnogje

zika,Zagreb:Maticahrvatska.
Пецо1956:АсимПецо,Облициколективнихименицанаад, НашјезикVII/7−10,

234‒246.
ПиПерисар.2005:ПредрагПипер,ИванаАнтонић,ВладиславаРужић,СретоТа

насић,ЉудмилаПоповић,БранкоТошовић,Синтаксасавременогасрпског
језика,Простареченица,уредакцијиакадемикаМилкеИвић,Прилозиграма
тицисрпскогајезика,ИнститутзасрпскијезикСАНУ,Београдскакњига,Ма
тицасрпска,Београд.

Прањковић1984:ИвоПрањковић,Збирнеименицеикатегоријабројаухрватском
илисрпскомјезику,НаучнисастанакславистауВуковедане13/1,171−175.

СиМић2007:РадојеСимић,Родумножинскимоблицимаименицанаад, Научни
састанакславистауВуковедане36/1,5−14.

Стевановић1936:МихаилоСтевановић,Предикатзбирнихименица,Нашјезик
IV,1936,202‒206.

Стијовић2013:РадаСтијовић,Колебањауупотребизбирнихбројеваусветлураз
војакњижевнојезичкенорме,НаучнисастанакславистауВуковедане42/1,
229–237.
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МилорадТелебак

ЈЕЗИЧКО„ПУТОВАЊЕ”ПОСРБИЈИИЦРНОЈГОРИ
(ОДЕКЛИНАЦИЈИНЕКИХТОПОНИМА
ИИЗВОЂЕЊУЕТНИКАИКТЕТИКА)

Уједномодпрошлихбројеваовогчасописа„путовалисмо”поРепублици
Српској,указујућинанизтопонимакојиујезичкојпраксиимајунеправил
непадежнеоблике,пријесвега,збогпогрешнепредставеоњиховомроду
иброју,збогчегасесврставајуунеприпадајућуврступромјене.Напримјер:
Чемерно–наЧемерном,умјестонаЧемерну.

Погрешниоблицијављајусекоднекихтопонима,претежноонихсредњег
рода,насталихпоименичавањемпридјева(супстантивизацијом),одкојих
некизадржавајустару,придјевскупромјену(нпр.Брчко–Брчког, Брчком),
анекиприхватајунову,именичкупромјену(нпр.Гацко–Гацка, Гацку).

Гријешисеиуупотребипојединихназивастановника(етника)иприсвој
нихпридјеваизведениходтихтопонима(ктетика).

Радиуказивањанатаквеслучајеве,крећемона„путовање”поСрбијии
ЦрнојГори.

КтетикодтопонимаБачкајебачки,аетницисуБачвани(аналогијом
премаМачвани,одМачва),јерјеочекиваниобликБачани„резервисан”за
становникебачкогселаБача,укомеживеБачанииукомејошпостојеру
шевинесредњовјековнебачанскетврђаве.
ЕчкајеселокодЗрењанина.УЕчки(не:у„Ечкој”)живеЕчанииЕчанке.

Познатисуечански(рјеђеи:ечки)рибњаци.
БлизуграницепремаРумунијијеградВршац(санепостојанима:из

Вршца,уВршцу),укомеживеВршчанииВршчанке.СликарПајаЈовановић
јепознатиВршчанин.Ктетикјевршачки:надалекосупознативршачки ви
ногради.

НападинамаФрушкегорејеварошица(некадаград)Ириг,укомеживе
ИрижанииИрижанке.ПрекопревојајеИришки венац.

ЈужноодФрушкегорејеРума.РумскистановницисуРумљанииРу
мљанке.ПрвисекретарПравитељствујушчегсовјетаБожидарГрујовићбио
јеРумљанин,аједаноднајученијихРумљанабиојеписацинаучникАта
насијеСтојковић.

МалојужнијејеСремска Митровица.УњојживеМитровчанииМитров
чанке(не„Митровичани”!);ктетикјемитровички(бољенегомитровачки).

НапутуодБеоградапремаОбреновцујеварошицаУмка.Конијебиона
Умки(не„Умци”)требадаоденаУмку(не„уУмку”),поразговарасаУмча
нимаиУмчанкамаипогледаумчансконасеље.
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УУбу,варошицинаистоименојријециузападнојСрбији,живеУбљани 
иУбљанке.СтановнициЉигасуЉижани;ктетикјељишки.

ИдућиодБеоградапремаСмедереву,многисемалозадржеуГроцкој, 
кодГрочанаиГрочанкииуживајуугрочанскомпејзажу.

МалоисточнијејеградПожаревац,познатуисторијипоПожаревачком 
мируиМилошевомконаку.УновијевријемечувенјепоЉубичевскимко
њичкимтркама,којерадопосматрајуПожаревљанииПожаревљанке.

Нештосјеверније,скоронаушћуМлавеуДунав,смјештенајевароши
цаКостолац,језичкизанимљивапонеизмијењеномл:Костолац–Костол
ца, Костолцу,заразликуодСоколац–Сокоца, Сокоцу, Столац–Стоца, 
Стоцу, Долац–Доца, Доцу.

ГотовонасамомулазуДунавауЂердапскуклисурујеварошицаГолу
бац.УГолупцусеиданасналазеостацисредњовјековногГолубачкогграда,
аГолупчанисеокупљајуидружеухотелу„Голубачкиград”.

ИзмеђуЗајечараиСокобањејепланинаРтањ.НаРтњурастебиљка
вријесак,одкојесеправиртањскичај.

Малојужније,наЈужнојМорави,смјештенјеградићАлексинац,познатпо
алексиначкомугљу.СтановнициАлексинцасуАлексинчанииАлексинчанке.

УНишусуНишлијеиНишлијке(облициНишевљанииНишевљанкесу
књишкиизастарели).ЗасвеоноштосеодносинаНиш(припадаНишу,
потичеизНиша)кажемодајенишко:нишкикрај, нишкатврђава.

АкоизНишапођемопремаДимитровграду,наићићемонаПирот,град
настаојошуримскомпериоду.Познатисупиротскићилимикачкаваљ,
којепроизводеПироћанцииПироћанке.

Кадсмовећнајугу,данезаборавимодревноВрањеипознатеВрањанце
иВрањанке,нпр.,БоруСтанковићаињеговуКоштану.Ктетицису:врањски 
–којисеодносинаВрање,иврањански–којисеодносинаВрањанце.

Сјеверноодатле,уТопличкојкотлини,налазисеПрокупље,насељеиз
древнепрошлости.СтановникПрокупљајеПрокупчанин,астановница
Прокупчанка.ПрокупчанисуподиглиспоменикјунацимачувеногГвозденог
пука.Ктетикјепрокупачки(не„прокупљански”).Прокупљејеназванопо
тамошњојЦрквиСветогПрокопија.

УКраљевуживеКраљевчанииКраљевчанке,аоноштоприпадаКраље
вуилисенањегаодносијекраљевачко(не„краљевско”!,осимушалио
путникунамјерникукојијенатамошњојжељезничкојстаниципитаокад
има„данскикраљевскивоззаЧачак”).

Краљевачкосело(иманастир)Жича„крије”усебистариглаголжити 
–живјети(Житча–Жича;упореди:отац–отчев–очев).

ЈужноодКраљевајеРашка.Овајтопонимјепоимениченипридјев(од
Раса,средиштасредњовјековнесрпскедржаве).НазивРашкапокриватри
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значења:градић,ријекуиобласт.Поновомсрпскомправопису,областРа
шкаимапридјевскупромјену(Рашка–Рашке, Рашкој...),анасеље–име
ничку(Рашка–Рашке, Рашки,допуштенои:уРашци).СтановникРашке
областијеРашанин,становницаРашанка,ктетикјерашки.Становникгра
даРашкајеРашчанин,становницаРашчанка,ктетикгласи–рашчански.
ЧачакседодоласкаТураказваоГрадац.Чачанисујошсредином19.

вијекаосноваличитаоницу,аодавноимајуисвојнедјељникЧачанскиглас.
НајпознатијаЧачанкајеНадеждаПетровић,аиЈованОбреновић,Милошев
брат,биојеједновријемеЧачанин.

ОдЧачкапремазападусуПожегаиУжице.УПожеги(обичнијенего
уПожези)требапоразговаратисаПожежанимаиПожежанкама,којиће
васпочаститиракијомодчувенихпожешкихшљива.

НедалекојеиУжице.Овајтопонимјеименицасредњегродаједнинеи
имасљедећупромјену:Ужице–Ужица, Ужицу...(каонпр.лице–лица, 
лицу...),ане–каконекимисле–именицаженскогродаумножини,паупо
требљавајупогрешнепадежнеоблике:Ужице–„Ужицā”,„Ужицама”...(као:
улице–улицā, улицама...).УњемуживеУжичанииУжичанке,познатии
каоЕре;нагласусуиужичкиспецијалитети–пршутаикајмак.

Занимљивајеетимологијаовогатопонима.Посвојприлицисеимеграда
Ужицевезујезаречжлица(какосуСрбиназиваликашикупријеприхва
тањаовогтурцизма),затоштосеналазиукотлиникојаасоциранакусало
кашике.Старословенсколъжица,послијегубљењаполугласникаимета
тезелжужл,изговаралосенаразненачине:жлица, лажица, ужица.
ОтудаУжице.

КодУжицајеиродномјесточувенихТарабића–селоКремна.Треба
знатидатонијеименицаженскогродауједнини,којабиималапромјену:
из„Кремне”,у„Кремни”(какосечесточује),негоименицасредњегрода
множинеиимасљедећеоблике:Кремна–Кремана, Кремнима...(каонпр.:
јутра–јутара, јутрима...).УКремнимаживеКремњани.Ктетикјекре
мански(не„кремњански”).

СтиглисмонаКосово.СрбинаКосовунису„Косовари”и„Косоварке”
(тосуалбанскиоблици)негосуКосовцииКосовке(знамосвизаКосовку
Д(ј)евојку).Косовскибожурисујаркоцрвенебоје.Метохијаједобилаиме
потерминуметох,балканскомгрцизмукојизначи„црквеноимање,цркве
нипосед”.УбогатојметохијскојравнициживеМетохијцииМетохијке.

ЗаКосовскуМитровицу,упогледуетникаиктетика,важионоштојерече
нозаСремскуМитровицу:Митровчани, митровички(бољенегомитровачки).

ТопонимГњиланејеименицасредњегродауједнинииимасљедећепа
дежнеоблике:Гњилане–Гњилана, Гњилану...ЕтницисуГњиланациГњи
ланка;ктетикјегњилански.
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СаКосова,долиномИбра,стижесеуЦрнуГору,уварошРожаје,чији
називјеженскогродаумножиниимијењасепопадежимаовако:Рожаје 
–Рожаја, Рожајама...(као,нпр.:стаје–стаја, стајама...).ОбликРожај, 
којиналазимокодВука,икојијеимаомушкупромјену,данасјеархаизам.
Тоћепотврдитисвиурожајскомкрају.

Недалекоодатле,наЛиму,налазисеБеране(нековријемеИванград).
ГрадБеране–какокаженароднапјесма:„немамане”.Немаакосемијења
попадежимакаковаља,тј.каоименицаженскогродамножине:Беране–
Берана, Беранама...(не„Беранима”),каонпр.:гране–гранā, гранама...Ет
ницисуБеранациБеранка;ктетикјеберански.

Најсјевернијицрногорски(ранијехерцеговачки)градПљевља(усредњем
вијекуБрезница,утурскодобаТаслиџа)именицајесредњегродаумножи
нииимапромјену:Пљевља–Пљеваља, Пљевљима...(каонпр.:копља–ко
паља, копљима...).Иликао,већпоменутитопоним,Кремна–Кремана, 
Кремнима...Погрешнисуоблици„Пљевље”и„Пљевљама”.УПљевљима 
живеПљевљацииПљевљанке;ктетикјепљеваљски(не„пљевљански”,што
сеодносинамјестоПљевљанекодНовогПазара).

УБоки Которској,иликраћеБоки(не„Боци”),живеБокељииБокељке.
Нанеколикобокељскихтопонима–собзиромначеступогрешнуупотребу
њиховихоблика–требауказати.ТосуРисан,Пераст,ТиватиПрчањ.

УРисанскомзаливујеградРисан,укомеживеРишњанииРишњанке.
ПерашкистановницисуПераштанииПераштанке.УТивту(не„Тивату”)
живеТивћанииТивћанке.ПознатисуТиватскизаливитивћанскаљуба
зност(љубазносткојаодликујеТивћане).ЗаразликуодобликаТиват–Тив
та, Тивту(санепостојанима),утопонимуПрчањсетајвокалчуваусвим
облицима:саПрчања,наПрчању(не:„Прчња”,„Прчњу”...);ктетикодовог
топонимајепрчањски.
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ЗАПАЗИЛИСМО

РадојицаЈовићевић

ВЛАСТТАМЕ,АНЕЦАРСТВОМРАКА
(СрпскипреводнасловадрамеЛаваНиколајевича

ТолстојаВЛАСТЬТЬМЫ)

ДрамуВласֳьֳьмы(српскиВласттаме)ЛавН.Толстојнаписаоје
1886,објавиоје1887.године,авећследеће(1888)годинеуБеоградујеобја
вљенсрпскипревод.ДрамујеподнасловомЦарствомракапревеокњижев
никикњижевнипреводилацЈованМаксимовић(Рума1864–Београд1955),
којијеуБечудипломирао(наславистициинемачкојкњижевности),гдеје
(1899)идокторираокодВатрославаЈагићаодбранившидисертацијуУлога
Пушкинапристварањурускогреализма.Биојевеомаплоданиуспешан
преводилац,највишесруског,алиисанемачког,францускогиенглеског
језика.Театролозигапосебноценекаопреводиоцадрама,„сизразитом
интуицијомзаприродниговорнијезик.Његовипреводидрамскихкомада
суналепом,правилном,нарочитотечномговорномбинскомјезику,при
чемујеуспеваодасачуваособеностистилаоригинала”.Таафирмативна
оценасеусвемуодносиинаМаксимовићевпреводТолстојеведрамеВласֳь
ֳьмы,усвемуосимнапреводнасловадрамесинтагмомЦарствомрака.

ОбеименицеизМаксимовићевапреводанасловаТолстојеведраме–и
царствоимрак–jeсуопштесловенске,пасусамимтимуистовремеируске
исрпске,саистимиликом,иобликом,изначењем:1.рус.царсֳво=срп.
царство,царевина,царевање,царствовање(рус.живоֳноецарсֳво=срп.
животињско царство, фауна; расֳ иֳ ельноецарсֳво=биљноцарство,
флора; ֳёмноецарсֳво=тамнивилајет);2.рус.мрак=срп.мрак,помрчи
на,тама,туга,жалост,безнађе; мрачна,неразјашњенаствар).
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Моглобисе,дакле,рећидаМаксимовићевопреводилачкорешење(син
тагмацарствомрака)садржиистоштоиТолстојевнасловдраме(синтагма
власֳьֳьмы).Заобесинтагмемоглобисерећидасусинонимне,пасе,самим
тим,чинидасеиТолстојмогаоодлучитиза„Максимовићеворешење”,али
уфункцијизамисли,садржајаинасловаТолстојеведрамесинтагмецарство
мракаивласттаменемајуистутежину,пасамимтиминисуистозначне.
НоиакоМаксимовићевпреводнасловаТолстојеведраменијениверанни
одговарајућиоригиналу,уСрбијијетајнасловопстао.Прихватилисуга
најпреиздавачи,пасучакипонекиврснисрпскиисторичарирускекњижев
ностисхватилиМаксимовићевнасловкаонепомеривоодомаћенопреводи
лачкорешење.АдајеЦарствомрака„ушлоујезик”(какокоднаспонеко
понекадзапонештопомирљивокаже)моглосечутиивидетиизимускад
јеНароднопозориштеуБеоградупочетвртипутусвометрајању–трипут
упрошломипрвипутуовомевеку–заигралоТолстојевудрамуподМак
симовићевимнасловом.НовостисутоусвоммесечномподлисткуПозо
ришненовине(март/април2017)пропратилетеатролошкимкоментаром
ЈелицеСтевановић,алинеподауторским,већподредакцијскимнасловом
безикаквихзнакованавода–ЦарствомракауХХвеку(sic!).

Толстојевнасловдраме(Власֳьֳьмы)садржииТолстојевузамисао,и
Толстојевополазиште,иТолстојевогледиште,штоМаксимовић(напочетку
својевеомабогатеиуспешнепреводилачкекаријере,а–каоштосевиди
–икасније)нијеимаоувиду,каоштоувремепревођењадраменијеимао
увидуниоколностикојесутихосамдесетихгодинаХIХвекабилепрелом
неуживотуистваралаштвуЛаваНиколајевичаТолстоја.Затосесамнаслов,
каоипитањепревођењанасловаТолстојеведрамеВласֳьֳьмы,узјезичку
икњижевнуанализу,морасагледатиуправоизуглатихоколности,прелом
нихуауторовуживотуистаралаштву.

ДвепретходнедеценијеТолстојјесавсвојживотподредиокњижевном
стварању,овековечившисероманимаРатимириАнаКарењина.Најпре
је–проучившивеликиисторијскиматеријал–засамошестгодина(од1864.
до1869)написаороманепопејуучетирикњигеРатимир,азатимје(са
прекидима)запетгодина(од1873.до1877)написао,поречимаТомасаМа
на,„највећидруштвенироманусветскојкњижевности”АнаКарењина.Тих
годинаукућиТолстојаповременоједолазилоидонарушавањаскладне
породичнеатмосфере,углавномкадабисупругаСофијаАндрејевнанасто
јаладаињиховапородицаживи„племићки”икадјепоказиваладасујој
Толстојевеидејезближавањаснародом,идејеодрицањаодплемићкихпри
вилегијаираскошногживотабиленепојмљиве.

АгрофЛавНиколајевичТолстој–изданакједнеоднајзначајнијихруских
грофовскихпородица,којајенеколиковековаРусијидаваламногезначајне
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личности(државнике,генерале,министре,дипломате,научнике,писце...)
–преживљаваојетихгодинадубокудушевнукризу:биојевеоманезадо
вољанисобом,иживотомсвојепородице,икласомкојојјеприпадао.Кри
зајекулминиралакрајем70ихипочетком80ихгодинаХIХвека,кадаје
дошлодопотпуногпреломауњеговимпогледиманаживот,наморалне
основе,нарелигију,надруштвенеодносе,каоинацелокупносоцијалнои
државноустројство.

ОтомпреломуТолстојпишеусвојојИсповести:„Самномседогодио
преокрет,којиседугоумениприпремаоичијисузадациувекбилиумени.
Самномседогодилотодамијеживотнашесредине–животбогатихи
учених–несамоогадио,већиизгубиосвакисмисао.Сванашаделатност,
сварасуђивања,наука,уметност–светозаменесадаимановзначај.Јасам
схватиодасеутоменеможетражитисмисао.Делатнострадногнарода,
креативниживот,схватиосамкаојединуправуствар,схватиосамдаје
истинауналажењусмислаутаквомживотуијасамјеприхватио”(Л.Н.
Толстой,Исֲ оведь,Москва1879–1881,[гл.]Х;прев.Р.Ј.).

ТакоТолстојраскидасасвојомплемићкомкласомипрелазинапозици
јепатријархалногсељаштва.Онмењачакиспољашњиначинживота(„од
ричесеспољашњихживотнихугодности,бависефизичкимрадом,облачи
простународнуношњу”),асуштинскипостајефилозофморалист,чијесе
учењезасниванајеванђелскојетици:љубавпремаближњем(укључујући
иљубавпреманепријатељима)инепротивљењезлунасиљем.Његовоуче
ње(„толстојевство”)стичевеликупопуларностнесамоуРусијивећиу
иностранству,пачакиуИндијииЈапану,ањеговаЈаснаПољанапостаје
својеврснидуховницентарокупљањањеговихпоштовалацаизразнихкра
јеваРусијеисвета.УсвојимкњижевнимипублицистичкимрадовимаТол
стојнепрестаједасезалажезахуманеиправеднедруштвенеодносе.Цен
зурајезабрањивалаштампањепојединихТолстојевихрадова,алисуих
његовипоштоваоциипристалицепреписивалиихектографскиумножава
ли.Збогтакведелатностикрајем1887.године(истегодинекадјеобјављена
идрамаВласֳьֳьмы)ухапшенјезаједносадвојицомсвојихпријатеља
младипрофесормосковскегимназије,филологМихаилНовосјолов,учијем
јестануоткривенаумноженазабрањенаТолстојеварукописнаброшура
НиколајПалкин(батинаш).Сазнавшизахапшење,ТолстојјепохитаоуМо
сковскужандармерију,гдесеобратионачелникугенералуСљозкину,изја
вивши:„Јасамзамолиотемладељудедамиучинеуслугу.Ухапсилисте
невине.Јасамаутор,ухапситемене”.Агенералмујенатомудроодговорио:
„Грофе!Вашаславајепревишевеликадабимогластатиунашезатворе”.
Ухапшенитолстојевцисупуштенииззатвора,аЛаваТолстојанисуухап
сили.ЊегајеододговорностиослободиоличноимператорАлександарIII
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(запамћенкаоцарМиротворац),којисесагласиосминистромунутрашњих
делаипредседникомАкадемијенаукагрофомДмитријемАндрејевичем
ТолстојемдајеауторЛавНиколајевичТолстојброшуруНиколајПалкин 
„безикаквесумње–писаоизванбилокаквихпревратничкихвезаинаме
ра,искључивоунаступурелигиозногфанатизма”.

Толстојевидејнипреломпостепеногаједовеоидопреиспитивањасве
укупнеуметничкеделатности(књижевне,ликовне,музичке).Усвојојрас
правиТакчֳоженамделаֳь?(Паштадарадимо?)Толстојпише:„Мисмо
произвелиогроманбројљудиувеликеписце.Уистовремесмотеписцедо
ситницаистражилиинаписалибрдакритика,икритикенакритике,икри
тикенекритикекритика.Сакупилисмогалеријесликаидотанчинаизу
чилиразнешколеуметности.Имамотаквесимфонијеиопереданамихје
посталотешкослушати.Аштасмомидодалинародномеепу,легендама,
бајкамаипесмама;којесмосликеунелиународ,којумузику?...,Књижев
ностјеистоштоитрговина–самовештаексплоатацијаодкојеимајуко
ристисамоњениучесници,алинароднеманикакве”(прев.Р.Ј.;Исп.Л.Н
Толстой.Такчֳоженамделаֳь?//Л.Н.Толстой.Собраниесочиненийв
22тт.М.:Художественнаялитература,1983.т.16.с.166–396.стр.342).

Толстојевоодрицањеод„лепекњижевности”узбудилојеизабринуло
његовепријатељеипоштоваоце.ТимповодомИванСергејевичТургењев,
неизлечивоболестан,умирућиутуђиниитугујућизадомовином,насамо
месецданапредсмртпишеТолстоју:„МилиидрагиЛавеНиколајевичу,
одавноВамнисамписао,јерсамбиоисадасамбуквалнонасамртномод
ру.Даоздравимнемогу.АпишемВамдабихВамрекаоколикосамсрећан
штосамбиоВашсавременикидабихВамизрекаосвојупоследњуискрену
молбу.Пријатељумој,вратитесекњижевнојделатности!Јервашдарје
отудаодаклејеисведруго”(11.июля1883.Буживалъ;прев.Р.Ј.).

Ивратиосе,алинановисвојначин.Негирајућисвојуранијукњижевну
делатност,видећиу„лепојкњижевности”самосредствозаподстицање
грешнихстрасти,Толстој–узинтензиванпублицистичкирад–тихгоди
напочињедастварапосебанвидкњижевностизанарод,ширећитако
својасоцијална,филозофска,верска,анарочитоморалнасхватањазасно
вананајеванђељскојетици.ТаконастајечитавнизТолстојевихкраћих
причасизразитопоучнимкарактером,учијојсуосновифолклорнииби
блијскимотиви.ТакосунасталењеговеНароднеприповетке(Народные
рассказы,1887),каоштосу:Одчегаљудиживе, Двастарца,Свећа, Прича
задецу,Богправдувиди,алибрзонеказујеитд.

УТолстојевукњижевностзанародспадајуињеговадрамскадела,која
јенаговестиоусвомдневникупочеткомосамдесетихгодина:„Пошаосам
навашар.Игре,вотка.Штета.Фабричкирадници,кржљави.Боже,научи
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мекакодаимслужим”.Тадајеодлучиоданапишенеколикодрамазанарод.
НајпрејепричуКакојеђавозаслужиокомадхлебапрерадиоукомадПрви
ракиџија(Первыйвинокур),којијекњижевнакритикаоценилакао„први
озбиљанпокушајорганизовањапозориштазанарод”.Основнимотивкомада
једемонскопореклоалкохола(одтрикапи–лисичје,вучјеисвињске).Ко
мадјенаишаонаодобравање(публикеикњижевнекритике)инанеодобра
вање(изидејнихразлога,алиизаинтересованихзадистрибуцијуалкохола).

ДругиТолстојевкомаднамењенпозориштузанародбилајењегова„пучка”
драмаВласֳьֳьмы(Власттаме),зачијисижеауторкаже:„Власттаме 
самготовоуцелиниузеоизконкретногкриминалногслучаја,којисерас
прављаоуТулскомсуду...Конкретандогађајсугерисаомијечакиглавне
типове”.Јунацидрамесуобичниљуди,каоштоје,например,сељанка
Матрјона,закојујекритикарекладаје„Јагоусукњи”и„ЛедиМагбет
тулскегуберније”изакојујеТолстојсаветоваорежији:„Матрјонуникако
нетребаигратикаозлочинца...Тојеобичнастарица,паметна,којасвоме
синужелидобро.Поњеноммишљењу,свичинемрачнепоступке,безтога
сенеможеживети,ионасењих[тихпоступака]небоји”.Радњадрамесе
заснивананеколикозлочинарадиновца,ановацје„разориопатријархал
ниморал”исвисумупотчињени.Сви,осимбезазленогадедаАкима,чија
једевиза„требаживетиправедно”.ОнјеузПлатонаКаратајева(Ратимир),
„најснажнијиликсељакауТолстојевомстваралаштву”.Његовим„понаша
њемирепликамаауторизражавасвојеетичкогледиште”(Исп.Милосав
Бабовић,РускакњижевностХIХвека,књигаII,Београд1983,417–419).

Послеовогподужегосвртанаоколностивезанезаживотистваралаштво
ЛаваТолстојаувременастанкањеговедраме„занарод”,можесепотпуни
јесагледатизначењенасловаВласֳьֳьмы,каоисамопитањепревођења
тоганаслова.

СуштинузамислиовеТолстојеведрамесадржењеннаслов,њенподна
словињенмото.Самасинтагмавласֳьֳьмысамоједеопуногнаслова
оригинала,аонгласи:Л.Н.Толстой,ВЛАСТЬТЬМЫ,ИЛИ„КОГОТОК
УВЯЗВСЕЙПТИЧКЕПРОПАСТЬ”,зачимследимотодраме.Насловори
гинала,каоштосевиди,садржиједанбиблијскиизраз(власֳьֳьмыкао
наслов)иједнурускународнуизреку(каоподнаслов).Идокјерускаизре
касложенијазапревођење,акојујеЈованМаксимовић–каоштоћесеви
дети–тачнопревео,библијскиизраз(власֳьֳьмы)готоводаинеморада
сепреводи.Довољнобибилодасесамопримениодговарајућафонетскомор
фолошкаадаптацијаитосамокоддругогчланасинтагме.Асмисаоруске
народнеизреке,смисаоподнасловаједаималигрехзасобомповлачивеће
греховеиодвлачичовекаупропаст.Изаовогупозорења,садржаногуруској
народнојизрецикаоподнасловудраме,следиТолстојевепиграфдрамекао
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противдејствогреху,заснованнајеванђељскојетици.ТосуХристоверечииз
Беседенагори:„Ајавамкажемдасвакикојиспожудомпогледанажену,већ
јеучиниопрељубусњомусрцусвоме.Аакотеокотвоједесносаблажњава,
ископајгаибациодсебе;јертијебољедапропаднеједанодудоватвојих,
неголисветијелотвоједабудебаченоупакао”(ЈеванђељепоМатеју5,27–29).

Узнаведенисмисаорускенароднеизрекеуподнасловудраме,каоиуз
успешанпреводдрамеуцелини,постављасепитањезаштосепреводилац
одлучиозаслободанпреводнасловадраме,засинтагмуцарствомракауме
стозавласттаме.Преводделујеоригинално,алинијеблизакоригиналу.
Преводилацнијеимаоувидудајевласттамеустаљенизраз,којислико
витоозначаванепросвећеност,културнуиполитичку,ауТолстојевојдра
мииморалнузаосталост.ЗанасловсвоједрамеТолстојјеузеобиблијски
израз,прецизнијеречено–Христоверечи.ТосуречикојејеХристосизго
ворионапочеткусвогастрадања,кадасепослеЈудинеиздајеобратиопр
восвештеницима,старешинамахрамовнимизаповедницимастраже:„Зар
стекаонаразбојникаизишлисножевимаибатинамадамеухватите.Сва
киданбејахсвамаухрамуинеподигостеруку[генитивдвојине,Р.Ј.]на
мене;алиовоје вашчасивласттаме”(ЈеванђељепоЛуки22,52–53).

Претпостављамдасенекомеможеучинитидаизмеђусинтагмивласт
тамеицарствомракаинеманекеразлике.Ноугрчкомеоригиналустоји
‛ηُεξουσίατουσκότους,где‛ηεξουσίαзначивласт, моћ, снага,дакле:власт 
/моћ/снагатаме,анецарство(грч.‛ηβασιλείαкаоумолитвиОченаш:
„...ُελθέτω‛ηβασιλείασου=некадођецарствотвоје”Мт.6,10).Иусвим
преводимаНовогазаветаовасинтагмагласиизначивласттаме.Такоиу
латинскомепреводуpotestastenebrarumимаистозначење,дакле:моћ/власт
/владатаме,анецарство(лат.regnumкаоумолитвиОченаш:„...adveniat 
regnumtuum=некадођецарствотвоје”).Навешћујошсамоодговарајуће
местоуЛутеровупреводуБиблијенанемачкијезик:dieMachtderFinsternis, 
систимзначењем,дакле:моћ/сила/снага/власт/влада(вина)таме,ане
царство(немачкиReichкаоумолитвиОченаш:„...zukommeunsdein Reich 
=некадођецарствотвоје”).Очигледно:ниутериторијалномниуфигура
тивномзначењуречиовонијеконтекстзаречцарствоинеможесењоме
заменитиречвласт,која(поредтогаштозначимоћ, сила),убиблијској
синтагмисименицомтамаимаакционозначење–владавина, деловање, 
дејство(таме).

Осталајеименицатама,којајеуприличнојмерисинонимичнасиме
ницоммрак,алисеуБиблијиобејављајуипаралелноуистомконтексту
као,например:„Иодмахпаденањегамракитама”(Делаапостолска13,
11).ТакођеуБиблији–осимштоозначаваодсуствобилокаквесветлости 
усвакомсмислу,апосебноуфигуративном–тамасесматраидемонским
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стаништемидемонскимделовањем.Утомсмислутамајеметафораза
грех.ТометафоричнозначењеимаиунасловуоригиналаТолстојеведраме,
накојијошједномуказујем:ВЛАСТЬТЬМЫ,или„КОГОТОКУВЯЗВСЕЙ
ПТИЧКЕПРОПАСТЬ”.Библијскомизразувладавинатаме(Власֳьֳьмы)
унасловуоригиналадрамеодговарасинтагмавладавинагреха,штоТолстој
поткрепљујеподнасловомдраме–рускомнародномизреком,чијисамсми
саовећнавео–ималигрехзасобомповлачивећегреховеиодвлачичове
каупропаст,аштојеЈованМаксимовићодличносажеоусрпскиосмерац:
„Једанпутсесамосклизне,азагрехомгрехсеваља”.

НакрајуовогаосвртананасловТолстојеведраме,парафразирајућируског
песникаВладимираАлексејевичаГиљаровског(1855–1935),можесерећи
дајезасвакудржавуважнодајеникаданеснађениједнаоддвемогућена
пасти:нинаднуВЛАСТТАМЕ,нинаврхуТАМАВЛАСТИ!
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\
ПОВОДОМ.. .

ДаринкаГортанПремк

РЕЧИПОДЛУПОМ

Крајем2016.годинеиздавачкакућаТанесиизБеоградаобјавилајезбор
никрадоваолексицисрпскогјезика,какостојиуподнасловукњиге,акоју
јеприредилаРајнаДрагићевић.Зборниксадржи,узРечУредника,36кра
ћихтекстовакојисуобјављениулистуПолитика2015.и2016.годинеу
оквируакцијеСачувајмосрпскијезик;акцијујепокренуолекториновинар
ВладимирАнчић.Ауторисуовихтекстовамладидокториидокторанди,
њих13,сараднициИнститутазасрпскијезиккојираденаРечникусрпско
хрватскогкњижевногинародногјезикаСАНУињиховаменторкапроф.др
РајнаДрагићевић.Навешћуњиховаименаредоследомизсадржајакњиге:
РајнаДрагићевић,НеђоЈошић,МаријаЂинђић,МаријанаБогдановић,Да
нијелаРадоњић,НаташаМиланов,СлободанНовокмет,ЈованаЈовановић,
ДраганаЦвијовић,МилицаСтојановић,ВеснаНиколић,АнаМиленковић,
МиленаЈакићиВањаМиљковић.РадећинаРечникуСАНУ,онисусеупо
зналисаречима,сањиховимзначењимаињиховомупотребом,арадећи
своједокторскедисертацијесасвојомменторкомупозналисусесаоргани
зацијомифункционисањемлексичкогсистема.Овасуимзнањаомогући
ладаиукраткимтекстовиманапопуларанначинпредставеизначења,и
употребуречипонечемуинтересантнихвеликомбројучиталаца,ифунк
ционисањефрагменаталексичкогсистема,исликустварностионаквукакву
јеговорницисрпскогајезикаразумејуиисказујуречима.

Пођиморедом.Стварањемодерногкњижевногјезикаупознајемоизпред
вуковскогвремена,изРечникамалогсасамогакраја18.века,извремена
кадасусешеширизваликлобуци,извременакадајеусрпскомјезикубило
многословеносрпских,српскословенских,руских,алиинесловенскихречи,
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турских,мађарских,немачкихфранцуских,грчкихикадасусеонеписале
старом,предвуковскомкомликованомграфијом,кадасесрећазвалаисча
стије,абракисупружество,абунариисточник.Даље,упознајемосеса
различитимсхватањимаобогатствусрпскогајезикауВуковомРјечнику,
ополемикамадалисенатаквомјезикумогуизразити„умозрителнемисли”,
аразумеседамогу.ДаљесеупознајемосајезикомСавкеСуботић,најобра
зованијеженедругеполовине19огипочетка20огвека,ињениминтер
национализмима:еманципован, инфериоран, интернационалан, хуманитет, 
етични, интелект, карактеријошмногимдругим.Упознајемосеиса
речимакојејеВукначиниоиупотребиоусвомпреводуНовогазавета;то
су:вртар, трубач, осветник, преступница, виноградар, вратарпрељубо
чинац, незнабоштво, смјерност, избављењеимногедруге.Аречбубњали
ца,којанијезабележенаунашимречницима,највероватнијејесадашња
творевиналексикографаипесникаМилосаваТешића.Нестварајусамо
познатиљудиноверечи,њихствараинарод,абележеихобичнопознати.
ТакојеИвоАндрићтридесетихичетрдесетихгодинапрошлогавеказабе
лежио500речии100фраземаизразговорног,колоквијалногјезикаградске
средине,београдске,амождаисарајевске;навешћунекеодњих:задрибал
да(борбен,осиончовек),авлијара(женасвађалица),мучибабић(мушкарац
когаиздржавастаријажена),антизортин(ракијакојасепилаодстрахаза
времебомбардовања),странирати(држатикоместрану),извућикомеасуру, 
померитикомедаску/цименту(нашкодитиму,упропаститига),идане
наводимвише.

Интересантнајечињеницадајелексиказановепојавеготовоистау
свимсловенским,аидругимјезицима:бизнисклуб, фитнесклуб, џезкон
церт, вулгаризација,компјутерист;вероватнојеистоисхватањепојмова
означениховимречима.ОдоваквихсеречибираиРечгодине,штојевео
мапопуларнопоследњихгодина;нпр.,премаОксфордскомречникуреч
годинеза2013.билајеселфи.

Даљесеупознајемосабилопочемумаркираномлексиком,маркираној
попореклуилипоупотребнојвредности.Првосеупознајемосатермином
турцизам,подкојиммиподразумевамонесаморечипозајмљенеизтурско
гајезика,већиречиизарапског,персијскогидругихјезикакојесупреко
турскоосманскогушлеунашјезик.Овихјерећиуранијавремена,упро
шломземанубиломноговишенегосада;нпр.,уједномеречникусполо
винепрошлогавеказабележенојеблизу9000турцизама,ауједнотомном
речникусрпскогајезикаспочеткаовогавеказабележенојесамо850.Али
нисмосамомипозајмљивалиодТурака,позајмљивалисуиТурциоднас,
акакоинебикадјесрпскијезиккодПортебиоједаноддипломатскихје
зика,аречикојесмоимдалибашинисусведипломатске;тосу:квочка,



37

таљиге,плуг,гачак, губица,папак,попара,пиво,шубара,вишња,коса,краљ,
војвода,Божић;судбинајеовихречиутурскомистакаоисудбинатурских
усрпскомјезику–губесе,нестају.Разумесе,негубесесве,каоштосеи
усрпскомнегубесвитурцизми;садаихукњижевномјезикуимаоко3000;
најфреквентнијесу:чак, сат, бар/барем,боја,пара,кафа,кревет, кутија,
џеп,комшија.Турцизамаимаиукулинарскојлексици–долма,ђувеч,ка
вурма,мусака,пилав,сарма,аиматуигерманизама–ајмокац,паштета,
римфлајш,ироманизама–рижото,трипе,ихунгаризама–гулаш,перкелт, 
а,разумесе,највишеједомаћихречи–паприкаш,шкембићи, подварак,
гибаница,савијача,зељаницаимногедруге.

Затимсеупознајемосанароднимназивљемзасрпскевоћке,аназиваје
много,око1500;навешћемонеке:памуклија, циганчица, шимширка, жа
рунка, крстовача(зајабуке),јагодњача, јечмењача, илињача(закрушке).
Паондасазаборављенимнароднимречима,каквесуобразан(антонимод
безобразан),снеруке, дерт,аодуденутиималисмоиглаголсупротног
значењаизутнути,анесоцијаланчовекбиојеодвојник,ијошједостаза
борављенихречикојебинамкаткадидобродошле.

Новазначењапознатихнамречитакођебогате,сталнобогателексички
фонд.Нпр.,нијесамоножоштар,оштарјеинагиб,ипадинајеоштра,
оштарјеибол,иоко,оштрајеказна, оштресуиречи.Илипреманашој
колективнојекспресији–троми,неспретниљудисукраве,наивниовце,
глуписућурке,гуске,волови, сомови,азлипсиикурјаци,анекисумушкар
цибабе,анекисуметузалемиилилешеви;Црногорацјелењчовек,Босанац
јеглупчовек.Или–пешачкипрелазисузебре,аутомобилимогубитибубе,
мечке,децапуштајузмајеве,носимолептирмашне.Или–деминутивне
творевиненеморајубитисамоумањеницеиречиодмила,већмогубити
иречикојимасеизражаваниподаштавање,презир,нпр.,официрчић, инте
лектуалчић, чиновничић,мајорчић.Творбеносуинтересантнииглаголиса
вишеразличитихпрефикса:исподавати, подзакупити,испокажњавати,
изнауживатисе,поразмислити;њихјевишеуразговорномјезику,аисто
ионихглаголасаудвојенимпрефиксомпо:поподигнути,попотрчати,
попогледати.

Даљесеупознајемосаизрекамаипословицама;уњимајеизнетанарод
намудрост,народносхватањеоколине,иприродеиљуди.Народјеопрезан,
сумњаусве,затосунекадањеговепорукеоистомпојму,различите,чаки
супротне.ТакоНикојеблагоневредикаовреднаженаиЂенијежене,он
ђенијеникуће,алииЗмијаиженастварјеједнаиУженеједугакосаа
краткапамет.Јединосукућаидомаћинуфраземимаувекспозитивном
колективномекспресијом:мојакућицамојаслободица, свудапоћи,кући
доћи, штокућиваљаниуцрквусенедаје.Имафразеологизамаибиблијског
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порекла:пастиснеба, пратируке, битинаседмом(деветом)небу.Аизра
заимаизастарелих,каоправитикур(удваратисе),битивољаннанекога
(битинаклоњеннеком),ићипопрекокоме(правитисметњенекоме).

Ијошбисештоштаималорећиоречима,оонимакојимасеисказују
осећања,каоионимакојимасеисказујуљудскеособине,далисмоупла
шениилиплашљиви,далиморамоосећатистрахдабисмобилихрабри,да
лисмослепиодљубавиизаслепљенимржњом.Аливременанемамоипо
требноједасведемо.
Речиподлупомкњигајецртицаојезику,цртицакојескупљенеиуређене

дајускицу,обрисефрагменаталексичкогсистемасрпскогајезика.
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МАЛИСАВЕТИ

Далисезнацинаводапишуиспредилиизатачкенакрајуреченице?

Једнаоднајчешћихдилемаодносисенаписањенаводникаиспредили
изатачкенакрајупотпунозавршенереченице,јерјеправописноправило
уовомслучајуприличнокомпликовано.Записањетачкеизанаводника
наводисеследећипример:
(1)Настављајућисвојуасоцијацију,промрмља:„Свајезгода,бићеграда
тешка”.
Азаписањетачкеиспреднаводника,једанпримергласиовако:

(2)Поаропримети:„Аливи,мадам,нистебилисасвимзадовољни.”
Упрвомслучајује,премаПравопису,изостављенатачкакојубимогао

тражитисамстих,анаписанаје,каобитнија,самотачкакојазакључује
целуреченицу.Додајесезатимдаовоправилонијечврстоиданијепогре
шнонаписатитачкуипрезнакаизвода.Задругипримерсепакнаглашава
дајеоправданотачкуписатипрезнакаизвода,јерјепишчевтекстсамо
најаваизакојеследицеловитнавод.

УшколскомиздањуПравописаМ.Дешићаовоправилојепоједноста
вљенотакоштосенаводидаседругинаводникпишеупотпунозавршеним
реченицамаизаупитникаиузвичника,аиспредилиизатачке(јерјетешко
одредитичемусепридајевећизначајутексту:наводуилиисказукаоце
лини).

Сматрамодабисе,аковећпостојифакултативностуизборуписања
тачкеизаилииспреддругогнаводника,правиломоглосасвимпоједноста
витиприменомистогпринципазасвезавршнезнакеинтерпункције.Утом
случају,правилобигласилоовако:

Завршнизнацинаводапишусеизаупитника(Анамеупита:„Дали
падакиша?”),узвичника(Анавикну:„Падакиша!”)итачкенакрајурече
нице(Анамирече:„Почелајекиша.”).
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v

Далиједопустивоупотребљаватиисказ:радисеотомеда,анемења
тигаурецимо:речјеотомеда?

Усавременомјезикусасвимјеуобичајенаконструкцијарадисео:„Радисе
оодговорномзадатку”;„Радисеоделукојетраје”;„Радисеоминималним
разликама”;„Радисеопразнимречима”;„Нерадисеобојазнидамисенеће
поверовати”.

Оваконструкцијајебилаподстакнутастањемунекимдругимјезицима
(немачком„eshandeltsichum”илифранцуском„ils’agitde”),пасустарији
нормативистибилисклонидајепрогласенерегуларномисамимтимнепо
жељномукњижевномјезику.Међутим,онасетоликоукоренилаиуобича
јилаусрпскомјезикуданемаразлогапрогонитијеизњега.Налазисеикод
нашихнајбољихписаца,нпр.кодАндрића:„Аподужинимолитвеирев
ностимујезинамоглосенаслутитидасерадионекоммоћномибогатом
покојнику”(Причаовезировомслону),„Ниједозвољенодасезлевестии
несрећнидогађајиширеипрепричавајуниондакадсеусуседнојдржави
десе,акамоликадсерадиорођенојнесрећи;алисевећпопочецимамогло
видетидасерадиотврдој,богатојграђевини”(НаДринићуприја),кодВи
навера:„Радисеогосподинунадвојводи”(преводХашековогДоброгвојни
каШвејка),кодБошкаПетровића:„Нерадисеомени,овама–самооболе
сницима”(преводРемарковогЦрногобелиска),кодЦрњанског:„Радисео 
томе...дасествори...штобројнија,росијска,пехота(Сеобе,другакњига).

Некиговорницисрпскогјезикасматрајудајеоваконструкцијанеправил
најермиследајеовдеречоглаголурадитисе.Међутим,уисказурадисе
оречјеобезличнојконструкцији,сачињенојод3.л.једнинеглаголаради
тииречцесе,укојојглаголрадитинеманиједноодсвојихзначења(„оба
вљатикакавпосао”,„пословати”,„производити”,„поступати”исл.).Онје
овдеупотпуностидесемантизован.Безличниобликовогаглаголаспред
логомојестеједнаблокиранаконструкцијакојомсескрећепажњанасадржај
оногаштојеречено.Нашереченицеспочеткатекстамоглебисеисказати
инаследећиначин:„Речјеоодговорномзадатку”;„Имасеувидуделокоје
траје”;„Упитањусуминималнеразлике”;„Нијеупитањубојазанда...”
итд.
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Каданештонестане,изгубисе,кажелиседајеишчезлоилидајеиш
чезнуло?

Правилнасуобаоблика.Глаголишчезнутиприпадатрећојглаголској
врсти–њиховапрезентскаосновазавршавасенане,аинфинитивнана
ну.Презентгласи:ишезнем,ишчезнеш...императив:ишчезни(те),аорист:
ишчезнух, ишчезну...радниглаголскипридев:ишчезнуо,ишчезнула,ишче
знуо,придевпрошли:ишчезнув(ши).Овајглагол,међутим,аорист,радни
придевиприлогпрошлиможедаградииодокрњенеоснове,безкрајњег
ну,дакле,попрвојврсти:ишчезе, ишчезао, ишчезав(ши).Такозаоношто
јенестало,штосеизгубиломожемодакажемоидајеишчезлоидајеиш
чезнуло.Потврђујутоинашиписцикојипишулепимкњижевнимјезиком:
„Једваоткинувшиочиодмјестагдјесуишчезлисељаци,Гојкосеокрену
премашуми”(Б.Ћопић).„Нојошумениишчезнуоније/следбеникмладог
Вертераштосања”(М.Ракић).„Осмејаккаодаишчезеслица”(Ј.Весели
новић).„Пењаосеузједанзапуштенсокак...зарастаоукупину...одједном
сесагнуисавишчезнуугустојкупини”(Б.Ћопић).

Оваквисуиглаголи:оклизнутисе,смрзнутисе,облизнутисе,омрзну
ти,каои:сагнути(сагнухисагох,сагнуисаже,сагнуоисагао),тргнути,
упрегнутиисл.

v

Какогласискраћеницазамастер?

Скраћеницазамастергласимсрипишесебезтачке,попутсличних
скраћеницадрзадокторимрзамагистар.
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ОДЛУКЕОДБОРАЗАСТАНДАРДИЗАЦИЈУСРПСКОГЈЕЗИКА

САТИЛИЧАС

1.Оберечи,ичасисат,потпунолегитимноживеусрпскомјезичком
стандарду,причемујезначењскопољеречичасмногошире,искључиво
временско,сазначењимакојаобичнонисупрецизноодређена.Напротив,она
сунеодређенаиразуђена,алиуапстрактном,(искључиво)временскомсмеру.

2.Речсатстарајепозајмљеница,потпуноуклопљенаусрпскијезички
систем,истандардниисупстандардни,докреччасприпадасвесловенском
лексичкомкорпусу,алијењенозначењскопољесувишерасуто,тестога
онанијеподесназапотпуноразговетно,(готово)једнозначнотерминолошко
одређење.Речсатсасвимјеподесназадватерминолошказначења:а.справа
замерењевремена,честосатрибутимаручни/џепни/зидни(умножинисато
ви),гдејојјемањеподесанконкурентчасовник,иначекњишкатворевина,
иб.најважнијасвакодневнавременскајединица,потпуноодређеногзначе
ња,јединицакојатраје60минутаизавршавасеутренуткукадаистекне
60.минут(умножинисати).

3.Реччастакођесејављаутерминолошкимзначењима,нарочитоусин
тагмамашколскичас(обично45минута)иполицијскичас(вишесати,обично
ноћних,гдејенезамењива),доккаозаменазасат(узначењу60минутне
временскејединице)–припадаадминистративномстилу,нарочитоусвеча
номсаопштавањувременапосле12сати(нпр.13часова, 24часа),даклеу
књишкомначинуизражавања.Нитунијенарочитоподесна,алијестепод
ношљива,докјеуколоквијалномстилузаправоискључена(Коликојесати?
–Пет[јесати]идесет[минута],анеКоликојечасова?–Пет[јечасова]
идесет[минута]!).

4.Значењскопољелексемечас–којауразличитимсловенскимјезици
маимаразличитазначења–преоптерећенојеразноликим(истосмерним,
апстрактним)временским(не)одређењима:

а)временскајединицанеодређеногтрајања=трен(утак), момен(а)т 
(нпр.Упрвинасчаснепрепознаше);

б)време,добауопште(нпр.касничасови, вечерњичасови);
в)времеодређенозакакаврадилипровод(нпр.Часовеодмораобично

проводимкодкуће; Часовимузикемногојојпријају);
г)убројнимфраземама(изразима)лексемачаснемазначење60минута:

часодлуке, правичас, самртничас, свакичас, (у)заочас,итд.;
д)временскајединицашколскенаставе,којаобичнотраје45минута,често

нештомање,ређенештовише(Данассмогубилидвачаса);
ђ)усинтагмиполицијскичас„садржисе”,каоштосморекли,вишесати,

обичноноћних,одпадамракадозоре.
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5.Часје,каоштојеречено,свесловенскареч:условеначком,чешкоми
словачкомјезикуосновнозначењеоверечијестевреме.Урускомјеоснов
нозначење60минута,имисмоовозначењепреузелиодРуса,алисеоно
устварномговорујавногживотаникаданијепотврдило.Штавише,оноје
осталоискључивоуадминистративномстилу,уњеговомнајкњишкијем
слоју,каоштоисаопштавање(тачног)временапослеподнева,после12сати,
припаданајкњишкијемслојуадминистративногстила,паимишљења.У
колоквијалномстилувремесе„природно”бројидо12сати,даклесамодо
поднева,послечегасепоновокрећеодброја1панадаље–до12сатиноћу.
Осимтога,ибројчаницисправазамерењевременаобичноимају12подељака.

6.ВукКараџићусвомеСрпскомрјечнику(1818.и1852.године)узначењу
60минутаимасамосат,докмучасзначиискључивотренутак, тачкау
времену,спримерима:зачас, заједан час, часом, часпријеималочас.Итиме
сепотврђујесазнањедајесатстаријапозајмљеница,итонародна,ачасу
60минутномзначењу–новија,итокњишка.УвезистимВукКараџић
полемисаојесВасилијемЛазићем,којијеулистуПодунавка,године1845,
објавиочланакОчистотииправилностијезикасрбскога,гденастраници
113бпише:„Саатилисахатјетурски,асрбскичас.”ВукјеурадуПисма
осрпскомправопису,уБечу,1845,настраници46,натојасноикатегорично
реаговао:„Часнијесахатнегосамоњековрломаловријеме.[...]Самоза
онеријечиможег.Лазић,исвакидруги,поправдиказатидасусрпскеили
српскитоитодазначе,којенароднашујезикусвомезаистаимаиуономе
истомезначењуговори,акогодтокажезаријечи,којијехусрпскоменарод
номјезикуилинеманикакоилидругоштозначе,онајнасрамотусвоју
читатељевараијезикнашзамршујеиквари.”

7.Семантичкопољеречисатзнатнојеужеисводисеобичнонаовадва
значења:

а)справазамерењевремена(Купиосамручнисатјапанскемарке„Сеико”);
б)двадесетчетвртидеодана,тј.60минута(Коликојесати?–Дваипет

наест; Коликојетрајалапредстава?–Вишеодтрисата.Итд.).
Истина,понекадсе,алиретко,зазначењеа)употребљавасинонимчасов

ник,изкојегасеизводимајсторзапоправке,тј.часовничар(уколоквијал
номстилусајџијауместоизворногобликасахатџија,укојемјефонемах
замењенафонемомј,аиспалајесеквенцаат).Ничасовничарнисајџија 
нисунарочитосрећнарешења,алинамјединоонастојенарасполагању.
Међутим,мадачасовничарпоправљасамосатнимеханизам,никадсеније
нипомишљалонатодасетомемеханизмупридружиатрибутчасовнички.
(Најзад,омогућим,бољим,решењима,усклађенимс„привилегованим”сатом 
[као„времемером”],каоштобинпр.моглибитисатарилисат[ов]ничар, 
никадсенијеразмишљало.)
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8.РечсатпримилисмопосредствомТурака,алијеонаарапскогпоре
кла,попутнекихдругихречи,каоштосунпр.кафа, алат, џеп, алкохол, 
кусур,неизоставнихусрпскомејезичкомстандарду.

9.„Лепоти”и„чистоти”,тј.делотворности,српскогајезичкогстандарда
нималонесметаречсат,којајеунашјезиксавршеноуклопљена–ифо
нолошки,иморфолошки,исинтаксички.Речсатнијенибољанигораод
толикихдругих,домаћихилипозајмљених,макарјојочитквалитетбиоу
томештојекраткапопутнизадругих:час, рат, пад, рад, пак, лак, мак,итд.
ОнаприпадаживомнародномистандардномговоруширомСрбије,Црне
Гореи(Републике)Српске,каоиудругимкрајевимаубившојСФРЈисве
тугдеживеговориоцисрпскогајезика.

10.Реччас,наравно,крепкоживиувећинидругихзначења,априбегава
њелексемисатудваважназначењанеподразумевадасесложеницејед
ночасовни, петочасовни, осмочасовниитд.морајуаутоматскизамењивати
сложеницамаједносатни, петосатни, осмосатниитд.,нитипакдаседруги
деополусложеницекиловатчасморазаменити.Акадсупосредифразем
скесинтагмеудобарчас, узаочас, управичас,лексемачасуњимајесте
незамењива.(Неможесенпр.рећи:Стигаојеу[добар, заоилиправи]сат.)

[ОдговорсуприпремилиБраниславБрборићиИванКлајн, 
члановиОдборазастандардизацијусрпскогјезика, 

иПредрагПипер,чланКомисијезасинтаксу.]
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ПОВЕЉЕМАТИЦЕСРПСКЕ
ЗАНЕГОВАЊЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

ЖиризадоделуПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекул
туреусаставу:проф.дрВељкоБрборић,дрМиодрагМатицки,председник,
академикСлободанРеметић,проф.дрДраганСтанић,председникМатице
српске,ипроф.дрСретоТанасић,наседнициодржаној14.марта2017.го
динеједногласноједонеоодлукудасеПовељеМатицесрпскезанеговање
српскејезичкекултуреза2016.годинудоделе:

1.Проф.дрМатуПижурицизаукупандоприноснеговањусрпскејезичке
културе;

2.Српскојкњижевнојзадрузизаукупнидоприносочувањусрпскогје
зика,неговањусрпскејезичкекултуреићириличногписма;

3.АкцијиДансрпскогјезикауРумунији,закојусузаслужниСавезСрба
уРумунији,господинСтеванБугарскиигосподинСлавомирГвозденовић.

РЕЧИНАДОДЕЛИПОВЕЉЕ
(изговорене24.априла2017.године)

ОЗБИЉАНИПРЕДАНПОСВЕЋЕНИКСРПСКОМЈЕЗИКУ 
ИЈЕЗИЧКОЈКУЛТУРИ

МатоПижурицајерођен1942.годинеуВељемДубоком,уРовцима,
општинаКолашин(ЦрнаГора).УНовиСад,настудије,дошаојепре54го
дине,гдеједипломирао,магистрираоидокторираосатемомЈезикАндрије
Змајевића.РадиојеуИнститутузалингвистикууНовомСаду,до1976.г.,
кадасеИнститутинтегрисаосаФилозофскимфакултетомуНовомСаду.На
Филозофскомфакултетурадиоједоодласкаупензију(октобра2009),про
шавшисванаставназвањаодасистентадоредовногпрофесорауниверзитета.

ДоприноспрофесораПижуриценеговањусрпскогјезикаисрпскејезич
кекултуреогледасеуњеговојсвеукупнојпосвећеностиунаставиинауци
–тј.бризиосрпскомјезику,његовојнормативистици,посебнобризиосрп
скојјезичкојкултури.

Стручнаинаучназнањапреносиојегенерацијамастудената,данаспро
фесоримасрпскогјезика,алиинабројнимсеминарима,предавањимаидру
гимнаступимапосвећенимунапређењунаставнетеоријеипраксе.Цеоживот
провеојерадећисанајписменијимаистарајућиседањиховјезичкиизраз
будештобољи.Увекјеторадиоснајбољимнамерама,искреномпосвећено
шћу,сдостаосећајазамеру,истрајно,одговорно,добронамерноипредано.
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ПрофесорПижурицајеукњигама,научнимистручнимприлозима,цео
својраднивекпровеокаоозбиљанипреданпосвећениксрпскомјезикуи
језичкојкултури.ПрофесорПижурицајечланОдборазастандардизацију
српскогјезикаодњеговогоснивања,пунихдвадесетгодина.

Његоврадниопусимаојетрипољаделовања:
Првије,немасумње,пресвегауприпремамаиконачнојизрадиновог

правописаињеговихпоновљених,измењених,допуњених,дорађенихи
прерађенихиздања.

Другијеупедагошкомијавномделовању,свимајепознатоипедагошко
ијавноделовањеМ.Пижурицедужеодполавека.

ТрећибисмоозначиликаодограђивањеиучвршћивањеулогеМатице
српскекаоделегираненационалнеинституцијеуобластистандардизације
српскогјезика.

Дакраткоиобразложимо.Кажемодајезичкунормучинитрикњиге:
правопис,граматикаиречник.ПадавидимоштајеМ.Пижурицаурадио
управописуиречнику.Овдејеречотимскомраду,алисвизнајукаквује
улогуутомтимуилиутимовимаимаоМ.Пижурица.

ПрвирезултатправописноградаМ.Пижурицевиђенјепребезмало
тридесетгодина,укњизиПрилозиПравопису.УследилојеПравописсрп
скогајезика(1993),узасебнимекавскимиијекавскимверзијама;екавска
верзијаједоживелајошдваиздања.

ПотомсмоималиПравописсрпскогајезика.Школскоиздање(1995),у
засебнимекавскимиијекавскимверзијама(екавско=деветиздања;ијекав
ско=седам).

УчествоваојеиуснажењуновогправописаукњизиКновојписмености,
Београд,1998.ПотомјештампанПравописсрпскогајезика.Приручникза
школе,2001.

УследиојеПравописсрпскогајезика(другоизмењеноидопуњеноизда
ње;главниредактор),2010,самосталнојеприредиојошчетирињеговаиз
дањасвакенареднегодине,закључноса2016).
Правописсрпскогајезика(ијекавскаверзијадругогизмењеногидопу

њеногиздања,2013).
КраткиправописсрпскогјезикаI–V(Посебниколордодаци/по16стра

на/у„Вечерњимновостима”суботомод29.септембрадо27.октобра2012.
Краткиправописсрпскогјезика,Даница(Вуковазадужбина),Београд,

2012.
НијепотребнопосебнообјашњаватикаквајеулогапрофесораМ.Пи

журицеуРечникусрпскогајезика,2007.речникимаоко85.000речи,1.561
страну,онјебионосилацпројектауМатицисрпскојузавршнимгодинама
радаиРечникпотписујекаоглавнииодговорниуредник.
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Кодправописаиречникаупитањујетимскирад,неспорнајеулогапроф.
Пижурице,азнамокакојерадититимскикадајепосредиосетљивајезич
канормативистика.Тујемогаобитисамоонајкојетолерантан,разборит,
сабранидобронамеран,алиузсветосвестанулогеиинституцијеијезич
кенорме.

УкњизиСрпскијезикуогледалуСрпскекњижевнезадруге,МатоПи
журицајеимаоприлогснасловомСрпскијезикдвавекапослеВуковеПи
сменицеиуњемујенаписаоовереченице:„Крећућисеизмеђуначелних
констатацијаиобавезедабудемкоректан,приметиобихдабибилодобро
данашубригуојезикуусмеримоудваправца:(1)нанеговањекултуреод
носапремасрпскомјезикуи(2)нанеговањесрпскејезичкекултуре.Нама
јепотребноиједноидруго”(стр.217).

ПрофесорМатоПижурицајеауторнеколикозапаженихмонографија,
приредиојенеколикокњига,објавиовишеод130научнихистручнихра
доваивећибројпублицистичкихприлога,углавномизструке(стањенау
ке,језичкаполитика,статусћириличкогписмаисл.).

Томевредидодатиирад:1.Енциклопедије,лексикониилингвистички
атласи;2.Учешћенастручнонаучнимскуповима;3.Руковођењенаучним
пројектимаи4.Уређивачкуиредакцијскуделатност.

СвеовојеодредилоодлукуЖиријадаМатоПижурицабудедобитник
ПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекултуреза2016.годину.
УимежиријаиусвојеимеискреночеститампрофесоруПижурициижелим
дауздрављуносиовозаслуженопризнање,НАМНОГАЈАЉЕТА.

Проф.дрВељкоБрборић
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ЈЕЗИЧКИРАДОВИСРПСКЕКЊИЖЕВНЕЗАДРУГЕ

Унапоримадасесагледајупутевисрпскогјезичкогразвитка,књиге
Српскекњижевнезадругемогунамбитиоднајвећепомоћи.Српскакњи
жевназадругајеустановаформирана1892.годинедабисвојомиздавачком
делатношћу,алиидругимврстамаактивности,темељноутицаланаразви
јањесрпскејезичке,књижевнеикултуролошкесамосвести.Бављењесрп
скимјезикомунајширемсмислу,атозначинесамоњеговомстандардном,
граматичкомструктуроминормом,тећириличнимписмом,негоидијале
катскимоблицима,историјскимизучавањима,каоиизражајним,стилским
могућностима,представљаједноодосновнихупориштанакојимајеСКЗ
требалодаутемељисвојумисију.Захваљујућитаквомопредељењу,овауста
новајеобјавиланекеоднајдрагоценијихкњигаизобластилингвистичких,
филолошкихистилистичкихистраживањасрпскогајезика.

Уовојприлицидовољноје,започетак,поменутисамодвенајзначајни
јестудије,објављенеуразмакуоддвепунедеценије:књигуАлександра
БелићаОконашегкњижевногјезика(1951)икњигуПавлаИвићаСрпски
народињеговјезик(1971).Овестудијеоставилесунајвећиинајдубљимо
гућитрагуначинунакојисеосрпскомихрватскомјезику,итокаоједном
језику,мислилоикакосеонизучавао.ОлакоиблагонаклоноизреченаБе
лићеваконстатација,узпозивањенаДаничићеваистраживања,да„имаи
Хрватаувеликомбројукојиговорештокавскимговором,пасеникаконе
можерећидасуХрватисамочакавци,адајештокавскидијалекатсамо
српски”,1уИвићевимистраживањимадобиојепрецизнијуитачнијуоцену
да„штокавскоиновационоогњиштепоказалосекаоједнооднајактивнијих
ујужнословенскојобласти”,ада„основнаполитичкаформацијаукојојсе
развиоштокавскидијалекатскитипбилајесредњовековнаСрбија”.2Узто
Ивићуказујеиначињеницудаутомхрватскомусвајањуштокавскеијека
вицеима„нечегмаркантног,наокочакпарадоксалног”,собзиромнатода
„наземљиштутадашњеХрватскеијекавскисуговорилисамоСрбии,туи
тамо,Хрватиуњиховомсуседствуиподњиховимутицајем”,тедаjeброј
таквихХрватавеомамали,а„њиховудеомеђукатолициманашегјезикане
премашаједнудесетину”.3Ивићевиистраживачкирезултатипредставља
јуосновниоријентирзасвабудућасазнањадокојихћесрпскалингвистика
доћииодкојихубудућемвременумораполазити.

УтимпословимаодвеликепомоћиможеиморабитиИсторијасрпског
народа(1981–1986)уиздањуСКЗ,капиталнипројекатгрупеаутораисва

1Наведенопрема:АлександарБелић,Оконашегкњижевногјезика,Изабранаделатом8,
приредиоАлександарМладеновић,Заводзауџбеникеинаставнасредства,Београд1998,стр.43.

2 ПавлеИвић,Српскинародињеговјезик,другоиздање,СКЗ,Београд1986,стр.41.
3Нав.дело,стр.186.
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каконајкомлекснијаисторијаСрбакојаједосаданаписана.Одељкеосрп
скомјезикуиисторијисрпскогкњижевногјезиканаписаојеуглавномПавле
Ивић,узделимичноучешћеАлександраМладеновићаиЈованаКашића.
Захваљујућитомопису,добилисмонајсадржајнијинаучниописразвоја
српскогкњижевногјезика,атајсеописизврсноуклопиоуопштуслику
историјеСрба.ЗахваљујућиовимИвићевимрадовима,аиопштемлингви
стичкомдоприносуПавлаиМилкеИвић,српскилингвистисудалеко
спремнијимоглидочекатираспадјезичкогјединствасаХрватима,амноге
заблудемоглесуилислакоћомбитиотклоњенеилипакукљученеуједан
сложенији,коригованиинтерпретативнисистем.

ПоследњихгодинаСрпскакњижевназадруга,идаље,посебнупажњу
посвећујејезику.Објавилајеутомпериодубардвекњигекојепредставља
јузначајнедоприносеуовојобласти.КњигаМилошаКовачевићаЛингво
стилистикакњижевногтекста(2012)отворилајеновепросторестили
стичкихистраживањасрпскекњижевности,акњигаЈелицеСтојановић
Путсрпскогјезикаиписма(2016)указујенапроблемеуизградњисрпског
језичкогстандарда,потврђујућизначајВуковереформе,осврћућисенајезич
кеспецифичностиградаДубровникаињеговогзалеђа,проблеместатуса
српскогјезикауЦрнојГори,проблемеукоришћењућирилицеисл.Српска
књижевназадругакаоустановаактивнопратисрпскастандардолошкапитања,
пајеодсамогпочеткаучествовалауоснивањуОдборазастандардизацију
српскогјезика.Узтооваустановаје2013.годинеосновалаОдборзасрпски
језиккаосталнотелокојетребасистематскидасебависвимпитањимаиз
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назначенихобласти.Одборјеодржаонаучнискупиприредиопубликацију
СрпскијезикуогледалуСрпскекњижевнезадруге(2014),ауњојјеосветљен
лингвистичкирадипосвећеностнеговањусрпскогајезикауовојстарој
српскојустанови.

Збоговаквих,капиталнихдоприносасрпскојјезичкојсамосвестиова
старакултурнаустановајесразлогомпонелапризнањеПовељуМатице
српскезанеговањесрпскејезичкекултуре.Овимпризнањемзадугуиупор
нујезичкумисију,МатицасрпскаСрпскојкњижевнојзадрузи,својојмлађој
сестри,срдачночестита125годишњицупостојањаижелијојмногоуспеха
ураду!Итонесамоудоменујезикаијезичкекултуре.Намногајаљета!

Проф.дрДраганСтанић

ДРЖАВАЈЕЗИКАНЕМАГРАНИЦЕ

ПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскогјезикадодељујусеугодини
којусмоозначилигодиномјезикаиписмасрпскогнародауматици,загра
ничјуидојаспорама.Неможесезаобићиниузвитланајавнатрибинаповодом
Декларацијеојединственомјезикународакојивековимаживенајужносло
венскомпросторумакакогатинародивековимаименовалиужељидасе
Европиогласекаојединственоколоужепородицесловенскихнарода,да
стекнусвојеместонакултуролошкојевропскојкартииупишусекаоравно
правничлановиевропскепородиценарода.Занамасуепохезаблудадаи
нашинародиијезиципотичуизистихилирскихисточника,пасусепроте
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раниилирциизЗагребаокупљалисредином19.векауБеограду,,уздани
јукодЈелена”,ииздавалилистБраниславнамењенсвимјугословенима.За
намасуереславеносербства,рускословенства,вишеталасаславенофилских
усхитаизаносадасекупањемуБугуможеостарословенити(терминСиме
МилутиновићаСарајлијеизписма,,КадсамјапутоваопоРусији”).Најви
шезахваљујућиВуку,уследилојераноосвешћење.Послењеговеславено
сербскепеснарицеиз1814,јављасеСрпсканароднапесмарицаиз1815.То
јевећвремекадаВуксаЈернејомКопитаромрадинасвомречникуиводи
борбуиокописменаијезикакојимћесештампатииокоњеговогназива.
НепримапреклињањаЛукијанаМушицкогдаприхватидатобудеславе
носербскисловар,опредељујесезаимеСрпскирјечникитомкњигомкоја
заслужуједаимапосебанспоменик,јединственусветуспоменикједној
књизи,зачињекоперниканскуеруусрпскојкултури.Величанствениизра
жајанјезикВуковихзаписасрпскихнароднихпесама,нашепрвеинајвеће
класике,закојусутадауЕвропиговорилидајујестворио,,живиХомерјед
ногмалогнарода”–увеонасјеусветскукњижевност.ЗахваљујућиЈакову
Гриму,Вукјесабраоинароднеприповеткеиобјавиоих1853.посвећујући
ихГриму,којесуодигралезначајнуулогуунастајањуиразвојуаутентичне
српскепрозе,којесууослободилесилекоједоносификцијабајки,ослобо
дилевеликипотенцијалнародногхумора,приповедањеврцавимдосeткама,
шаљивимзагонетањем,двосмисленостима,доскочицама,играмаречима.
ЗахваљујућиВуку,великобогатствоусменогприповедањапосталоједоступ
ноширемчиталачкомкругу,превазишлојеускеграницегдејенастајалои
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бивасвевишеприхватанокаоопштеусменоблагосрпскогнарода.Захва
љујућизбиркамабечкогиздањаСрпскихнароднихпјесама,књизиСрпске
народнепословице,другомдопуњеномиздањуСрпскогрјечникапрепуном
усменепрозеипословица,Српскимнароднимприповијеткама–главним
Вуковимзадужбинаманасталимсредином19.векакадајеонувеликоза
окруживаосвојсакупљачкирадинаставиодасепотом,досмрти,бавиописом
животаиобичајасрпскогнарода,неможемоолакоговоритиоретроградном
дејству,,Вуковогканона”,подразумевајућипритомпресвегаепскународ
нупесму,већо,,новомправцу”усрпскојкњижевностикојићеизнедрити
Андрића,Црњанског,Попу.

ВукједугоносиоусебидалекосежнуДоситејевупорукуоједномсвима
натимпросторимаразумљивомјезику.Поновићејеготоводословноупред
говорусвогКовчежићаиз1849.којијенаписаојош1834.године,акоји
слови:Србисвиисвуда.Каоприпадникепохепросвећености,Доситеју
свомпрограмскомписмуупућеном1783.годинељубезномХаралампију,
којимизапочињесвојекњижество,заједничкијезиксматрапредношћуна
планупросвећивања,шансузапунудемократизацијулитературеинауке.
ВуккаонекокосталноимаувидудасвешторадиипишенамењујеСрбима
свимаисвуда,неприхватајућиутомконтекступоделепозакону(вери)и
именовањународакојиживенатомпростору,готовопонављаистумапу
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језикакојимтинародиговореиспоразумевајусе,чаккористииистеречи:
уСрбији,уБосни,уХерцеговини,уЗети,уЦрнојГори,,,уБанату,уБачкој,
уСријему”,,,одвишеОсјекадоСентандреје”,,,уСлaвонији,уХрватској(и
ТурскојиАустријскојкрајини),уДалмацији,исвемуАдријатичкомпри
морјуготовоодТрстадоБојане–народједнимјезикомговори”.

Особитамијебилачастдасам21.новембра2016.годинеимаоприлику
дасе,уимеМатицесрпскеињеногпредседникапроф.дрДраганаСтанића,
обратимСрбимауТемишварунаакадемијипосвећенојсрпскомјезику,Ву
ковомделуињеговимследбеницимауРумунији,пресвегауТемишвару,
каквисубиливеликивуковциДимитријеТиролиБранкоРадичевић.Том
приликомподелилисморадостзбогодлукеРумунскогпарламентадасе
21.новембарпрогласизаДансрпскогјезикауРумунији.Радоваломејешто
присуствујемњеговомобележавањупрвипутнаовојсвечанојакадемији.
Самимтимдругачијејебилопримљенопредстављањеуправоизашлог
ЛексиконаСрбакњижевникасатладанашњеРумуније,јерписцисунај
већијезикотворцикњижевногјезикаиподједнакоганегујуиодржавају
живимуматици,заграничјуидијаспори.Преднамасенашлаинајновија
свескачасописаКњижевниживотпосвећенајезикуиписму,саприлозима
осинтаксипериодике,оратарскојлексици,оелектронскојбазисрпскогјези
каудијаспори,оутемељењуМатицесрпскеињеногделовањауПешти,као
иантологијастваралаштвазадецусрпскихписацаудијаспори.Академију
јепратилаМишеловаизложбанајлепшихтиповакалиграфскећирилице.

ПриликомдоделеПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскогјезика
билисмосвеснидаизавеликебригеосрпскомјезикииписму,изаповези
вањасаматицомиСрбимаузаграничјуимногимдијаспорама,већдеце
нијамастојиСавезСрбауРумунији.Жиринијемогаодазаобиђенипоје
динцекојисубиликреаторинизаакција,такмичења,штампанихкњига,
уређивањачасописаинаучнихзборника,онекојисусвевремеостајалиу
чврстојвезисаматицомиводећимкултурнимустановамауСрбији,Матицом
српскомиСАНУ.Разговоружиријујенедвосмисленоиздвојиовишедеце
нијскипреданираддвојицепрегалацанаовомпољу,научникаСтевана
БугарскогипесникајезикотворцаСлавомираГвозденовићакојијегодинама
водиоовајСавезинаставиодамудоприносизаједносасадашњимпредсед
никомгосподиномОгњеномКрстићем.Овосуразлозиштосетриповеље
МатицесрпскеузсвепоштовањедодељујуСавезуСрбауРумунији,Стевану
БугарскомиСлавомируГвозденовићу.Приликајеидазахвалимпеснику
СлавомируГвозденовићуштонамјеподариослоганкојимсмоукрасилиову
годинупосвећенусрпскомјезику,акојигласи:,,Државајезиканемагранице!”

ДрМиодрагМатицки
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ПИСЦИОЈЕЗИКУ

ЛОГОС

ЛОГОС(грч.λόγος–реч,слово),РечБожја,Речкаомедијумстварања
света,Речкаоносилацживотаисветлости,РечкојајеучењеГосподњеи
ипостаснастварност(личностбожанскогЛогоса),Речкојаимаизузетни
значајзаљудеисвет.Речкаопојамизистинеиблагодатијестенесамомач
Божјиуслужбипротивзланегоипокретач,моћ,откривенапорукакоја
произилазиизизворасвакогдобра,Бога;манифестацијабожанствауисто
ријикаоманифестацијаглавнетајне–тајнеспасења.

РечБожјасеуодносупремаљудимајављаутриоблика:првиобликје
Светописмо(Библија)–написанаРечБожја,претечаипостасноготкривења
ГосподаИсусаХриста;другиобликјесамГосподИсусХристос:„ИЛогос
постадетијелоинастанисемеђунама,ивидјесмославуњегову,славукао
ЈединородногаодОца,пунблагодатииистине”(Јн1,14)1,којиречима,де
лимаидогађајимаобјављујеСебе,објављујеРечкојачинипредметхри
шћанства;итрећиобликјеЦрква,установакојојјеповеренапроповед, 
дакле,Речједиректнопостављенауњенуслужбу;уњојсеаутентично
тумачиСветопредање–незаписанидеоОткривења.

РечБожја(λόγος)означавасилу,радњу,делауДухуСветомикрозДуха
Светог,„јерникадпророштвоненастадечовјечјомвољом,негопокретани
ДухомСветимговорашесветиБожјиљуди”(2Пет1,21).

Латинскаречratioпотичеодглаголаreorкојизначирачунати.Тајглагол
припадаједнојодтригрупепразначењагрчкогглаголаλέγεινизкојегвуче
коренречлогос.НововековносвођењеЛогосана„тачанпрорачун”,тј.„ра
ционалност”,датупарадигмомлогикеиматематике,јестеоноштосеизбе
гавакаомогућаконотација,тесеупреводукористишири,неутралнији
термин:реч,ум,смисао,закон,законсвета,Бог.

1Разрешењескраћеница:Јн–СветојеванђељепоЈовану;2Пет–Другасаборнапосла
ницаСветогапостолаПетра.
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Логосјебитнакарактеристикагрчкефилософије.ПоХераклиту,Логос
јеиманентансвемупостојећем,даклебитан,унутрашњи,„удубљенупри
роду”.ТоХераклитовосхватањеЛогосаутицалојенанекестоичкеконцеп
ције(кодстоикајефилософијапантеистичка,Богјеиманентанузроксвета,
даклесамсвет–лат.Deussivenatura).УздизањеЛогосадокосмолошког
начела(кодстоика)представљаприроднупоследицупоистовећењаЛогоса
сабитијемкодХераклитаицелогменталитетадревногјелинства,одакле
појамЛогоспреузимајубиблијскиписци,хришћанскиапологетиицрквени
писци.Логосјеречкојаиманајвишезначења.Кодсвакогантичкогфило
софакојијеупотребиоречЛогос,онаимадругозначење(око78значења).
Кодсв.ЈованаБогословаиФилонаАлександријскогЛогосјесхваћенкао
СинБожји,тј.односисенаГосподаИсусаХриста.Топоказуједалингви
стичкапозајмицапојмаЛогосизгрчкефилософијенезначиасимилацију
тогфилософскогсадржаја.

ДанашњахришћанскатеологијазапојамЛогосимадвазначења:Лого
сностилибожанскисмисаоиипостасниЛогос(ДругоЛицеСветеТројице). 
Логосностилибожанскисмисаопостојикаоинтелигибилни(натчулни
свет),аЛогосјеутеловљен,какоутворевини(природнооткривење),тако
иуречима(Светописмо).ДоктриномоЛогосуправослављежелидакаже
даништанијенелогосноуегзистенцијибића,дасвепостојиуБогу.Аопет,
сватаегзистенцијалностнеможесесхватитибезипостасногЛогоса,тј.Ло
госаБожјег.ЕгзистенцијабићаиЛогосБожјиформирајудијалогзаснован
најединствунепосредности.

Логос,илиРеч,имавишезначења,почеводакустичнемасеартикули
санихгласова,прекосемантичкогсмислаидубокоглингвистичкогзначења
докосмичкогсмислакодХераклитаиРечиБожје,ЛогосауСветомписму, 
посебноупрологуЈеванђељапоЈовану(1,1–18).Овопоследњезначење,
значењеРечиБожје,јестеЛогосовозначењекојеухришћанствуимапримар
нозначењеДругогаЛицаСветеТројице.Логосје,ипрофаноузет,средство
разговора(грч.λόγος,διαλογος)измеђуличности.Уовомправцуразмишља
њаиразговораС.Н.БулгаковтретирапитањеБожјегаоткривења,асличан
мујеуконцепцијиМартинБуберукњизиЈаити,којапредстављаусвојој
структурифилософијудијалога.Поовојконцепцији,личничовек,немајући
задовољавајућегодговоранасвојенедоумице,пита,аЛичниБогтопитано
примаинањегадајесвојадекватанодговор,итаконастајеразговоризмеђу
Богаичовека,чијајепревасходнасадржинасадржајоткривеногасазнања–
откривењеБога(осеби,свету,човеку)–човеку.ЧовекуЦрквитуречБожју
(датукрозоткривење)даљеинтерпретира,објашњава,спроводиуживот,па
јетоосновназалогаитемахришћанскепроповеди.Реч(λόγος)јестеједна
однајдубљихконституентичовекакаоличности[...]којунемајудругабића
наЗемљи[...] 
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ИзразЛогосуНовомзаветуупотребљенјевишеод300пута–увеку
значењуречи,људскеилиБожје.Узначењуљудскеречитојеобичноприча
ње,аузначењуБожјеРечииманеколикозначењскихваријанти:записива
ње,учење,откривењеСтарогзавета;говор,проповед,учењеИсусаХриста;
ЈеванђељеоспасењууХристу;књигеСветогписма;садржајхришћанске
вере;предначална,тј.исконскабожанскаипостас–ИсусХристос.

УНовомзаветуредовносеистичерелигијскиитеолошкикарактертер
мина:икадсеЛогосузимауконтекстуљудском,упоређујесесаБожјом
РечинаначинкојипоказујенадмоћБожјеРечиикаозависностљудске
речиодБожанске.ОвопоређењеизраженојекаоудвемабојамауХристо
вимдијалозимасаЈеврејима,најјаснијеупаралеламаСтарогиНовогзавета 
датимнајвишеуоквируБеседенагори,гдесеХристосувекприказујекао
онајкојиимавластисвеизненађујесвојимречимаиразмишљањемкојесе
крозњихиспољаваипреливаусветчујни,видљиви,опипљиви–једном
речи:светреални.СличнојеХристуСветиЈустин,мученикифилософ,у
свомделуРазговорсаТрифуномЈудејиномизносиопредностиНовогнад
Старимзаветом.

Вредностљудскеречикаорелативнеизражавасеимериуњеномставу
иодносупремаРечиБожјој,којајеапсолутна:онанеидеодБога–тоби
ипакбиларелација,него–онајестеБог:РечиХристоведухсуиживотсу
(Јн6,63).

ИзЕнциклопедијеправославља,књигадруга,стр.1118и1119.



Дај ми оно желе од јагода.
ај

Много је масан овај бурек.ст

Купио сам ново ауто.
и

Љепо ово дјете.Лиј
иј

Задатци нису тешки.

Хелихоптер високо лети.

к

У Османском Царству говорио се османски турски.
ц

Подигао је станбени кредит.
 м

Дошао је ђед Томо.

дј

Купи мало ораса.
х



Позив на сарадњу
и претплату

Уредништво вас позива на сарадњу – са 
задовољством ће објавити ваше прилоге, 
одговорити на ваша питања, настојати да 
разјасни језичке недоумице. Прилоге и пи-
тања шаљите на адресу Уредништва: Ма-
тица српска, 21000 Нови Сад, ул. Матице 
српске бр. 1 или на e-mail: 

ksunajko@maticasrpska.org.rs

Претплату за 2018. годину у износу од 
300,00 динара можете уплатити на жиро ра-
чун број 205-204373-09, са назнаком да је 
сврха дознаке „прет плата на Језик данас” 
а прималац: Матица српска, Нови Сад.




