
НАШИМ ЧИТАОЦИМА

Часопис Језик данас, посвећен неговању правилности и лепоте језичког израза, 
покренут је први пут 1997. године. Жеља Уредништва била је да се на стручан и научно 
утемељен, али разумљив и широком читалачком кругу доступан начин, поговори о 
актуелним језичким проблемима. Часопис је био намењен пре свега „онима који 
непосредно, свакодневно утичу на данашњи ниво језичке културе (средњошколцима, 
студентима, профе сорима, лекторима, новинарима, писцима свих струка)”, од којих 
се оче кивала и помоћ „у заједничком напору да се језик ... улепша, ојача, оплемени, 
учини гипкијим, природнијим, изражајнијим, богатијим, сигурнијим у себе”.

Стицајем околности публикација је, после неколико година, престала да излази 
2005. Потреба за њом је, међутим, остала – у живом језичком бићу дошло је до 
промена па су се јавила нова огрешења, а многа стара нису престала да постоје; у 
међувремену је изашла допуњена и у извесној мери измењена верзија Правописа, 
а појавила се и Нормативна граматика српског језика са неким новим решењима; 
друштвена брига о језику није постала ни већа ни организованија. Због свега овога 
Матица српска је донела одлуку да поново покрене Језик данас. Овим бројем по
чи ње његова нова серија, али заснована на старим темељима.

Наводимо тематске области којима се Језик данас бавио и којима ће се и убудуће 
бавити: неговање и нормирање савременог српског језика; ортоепија, неговање 
правилног изговора и акцента, посебно на радију и ТВ; статус екавице и ијекавице 
у новим условима; настава матерњег језика у основним и средњим школама; језик 
уџбеника и приручника (у оквиру ове тематске целине обратићемо посебну пажњу 
на појмове и речи које су савременим генерацијама стране, непознате); језик 
средстава јавног информисања; политички и правни језик; стручне терминологије, 
могућности њиховог уједначавања и стандардизације; начини борбе против 
бирократизације језика; однос према туђицама (посебно англицизмима) у 
данашњим условима; питања преводилаштва (књижевног, стручног превода 
страних филмова и серија на телевизији) итд. Повремено ћемо скретати пажњу на 
она најчешћа, упорна огрешења о књижевнојезичку норму без обзира на то да ли 
је и колико о њима писано. 

Очекујемо да нам постављате питања, указујете на проблеме и предлажете 
теме које вас интересују.

Уредништво 

НОВИ САД 2014. Година X Број 1–2

ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ

НОВА СЕРИЈА
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Иван Клајн

ДВА ПРИМЕРА СИСТЕМАТСКИХ ПРАВОПИСНИХ  
ГРЕШАКА У МЕДИЈИМА: ИЗОСТАВЉАЊЕ  

СЛОВА Ј И ЗАПЕТЕ

Пра во пис је, од свих гра на нор ма тив не лин гви сти ке, она ко ја има нај ду
жу тра ди ци ју код нас. Про шле го ди не на вр ши ло се де вет де це ни ја от ка ко 
је Алек сан дар Бе лић об ја вио свој пр ви Пра во пис срп ско хр ват ског је зи ка, 
че му су усле ди ли дру ги Бе ли ћев Пра во пис из 1950, Пра во пис две ју Ма ти ца 
1960. и нај зад Пра во пис Ма ти це срп ске у ви ше из да ња од 1993. до да нас. 
По сле ди ца то га је да ла и ци че сто из јед на ча ва ју по јам пра во пи са с нор ма
тив ном лин гви сти ком уоп ште, па се пи та ју, на при мер, „да ли је ово ре че но 
по пра во пи су”, или би хте ли да кон сул ту ју „не ког струч ња ка за пра во пис”, 
а он да се ис по ста ви да се њи хо ва не до у ми ца уоп ште не од но си на на чин 
пи са ња, не го на из го вор, ак цент, про ме ну ре чи, ре че нич ну струк ту ру или 
зна че ње. 

Пра во пис је ујед но и она област у ко јој је нај лак ше про ве ри ти да ли се 
нор ма по шту је или не. У фо не ти ци, тре ба има ти уве жба но ухо да би се тач
но од ре ди ла вр ста ак цен та или при сут ност на гла ше них и не на гла ше них 
ду жи на у го во ру од ре ђе не осо бе. У син так си и ре ду ре чи мо гућ но је ви ше 
раз ли чи тих ком би на ци ја ко је ни су на про сто пра вил не или не пра вил не, 
не го се оце њу ју као ви ше или ма ње при хва тљи ве у за ви сно сти од ре ги стра, 
сти ла и дру гих чи ни ла ца. У се ман ти ци, че сто се ја вља ју но ва зна че ња ко ја 
нор ма мо же да од ба ци или да их по сле из ве сног вре ме на при хва ти. У пра
во пи су, на про тив, ако не ра чу на мо до пу ште на двој ства (у но ви јим из да њи ма 
Ма ти чи ног Пра во пи са све де на на не из бе жни ми ни мум), та кве не до у ми це 
се де ли мич но ја вља ју са мо у ин тер пунк ци ји (ко ја је ве за на за син так су ре
че ни це), кат кад у пи са њу нео ло ги за ма и но вих ту ђи ца, или у тран скрип ци
ји но вих стра них име на, по себ но из је зикâ за ко је до сад ни су да та пра ви ла. 
Све дру го је не дво сми сле но и мо же се про ве ри ти по ла зе ћи од Реч ни ка на 
кра ју књи ге.

Бе ле же ћи при ме ре из штам пе и са те ле ви зи је, за по тре бе не дељ них је
зич ких ру бри ка ко је пи шем већ че ти ри де це ни је, на и шао сам, са свим ра зу
мљи во, на по ве ћи број пра во пи сних гре ша ка. Ме ђу њи ма се по себ но ис ти чу 
две обла сти у ко ји ма је од сту па ње од пра ви ла си сте мат ско, од но сно у ко ји
ма је, по тер ми ну Тврт ка Прћићa, ус по ста вље на „псе у до нор ма”1. Јед на од 
тих обла сти од но си се на пи са ње сло ва ј по сле и, дру га на упо тре бу за пе те.

1 Tvrt ko Pr ćić, En gle ski u srp skom, II izd., Novi Sad 2011, str. 36–49.
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☼

У Ма ти чи ном Пра во пи су, пра ви ла за пи са ње ј из ме ђу и и дру гог са мо
гла сни ка да та су у тач ки 18 и при лич но су јед но став на: ј се пи ше у спо је
ви ма ија, ије, ију (т. 18а), ији (т. 18г), не пи ше се у спо ју ио (т. 18б). Ту су 
на ве де ни и из у зе ци: за пр ви слу чај сло же не ре чи (иако, ар хи е пи скоп, ни у
ко ли ко и сл.), за ии име ни ца ши ит са из ве де ни ца ма, за ио па де шки и из
ве де ни об ли ци (зми јом, Ср би јо, ви јо глав итд.), име Ра ви јој ла, као и фран цу
ска име на са из вор ним ill, ти па Ги јом, Ви јон. У нај но ви јем из да њу Пра во
пи са, т. 18а(1), до да та је и на по ме на о раз ли ко ва њу на шег жен ског име на 
Ми ја (од Ми о мир ка и сл.: мо гао се ту по ме ну ти и му шки хи по ко ри стик 
истог об ли ка, као у при ме ру по пу лар ног глум ца Ми ло са ва Ми је Алек си ћа) 
од ин тер на ци о нал ног Миа. 

Су ви шно би би ло са да рас пра вља ти ко ли ко је ова кво из два ја ње спо ја 
ио од оста лих мо гу ћих ком би на ци ја фо нет ски оправ да но (ве ро ват но је да 
се на сва ком пре ла ску из и у дру ги во кал фор ми ра по лу во кал ј) или ко ли ко 
је за сно ва но на ети мо ло ги ји (пре све га оту да што је у ве ћи ни до ма ћих ре чи 
ио по ста ло од не ка да шњег ил). Бит но је да је исто та кво ре ше ње по сто ја ло 
и у ра ни јим пра во пи си ма, да ни су уво ђе не ни ка кве ра ди кал не из ме не. То 
је у скла ду с на че лом ко га су се др жа ли и Пе ши кан и дру ги са ста вља чи 
Ма ти чи ног Пра во пи са, а ко је је нај бо ље из ра же но у ре чи ма Па вла Иви ћа: 
„Пра во пис има сми сла ме ња ти са мо ако је но во ре ше ње да ле ко бо ље од 
ста рог; ина че је гре хо та уно си ти за бу ну у пу бли ку, кр ши ти ство ре не на ви
ке, од у ча ва ти љу де од на у че ног.”2

И да на шње и про шле ге не ра ци је, да кле, у основ ној шко ли су учи ле да 
се из ме ђу и и дру гог во ка ла (осим о) сло во ј пи ше. То пра ви ло се углав ном 
по шту је и за ту ђи це и за до ма ће ре чи, али се, бар у ме диј ском је зи ку, од 
ње га кон стант но од сту па кад су у пи та њу стра на име на. То га су без сум ње 
би ли све сни и ауто ри Пра во пи са, бу ду ћи да се у по гла вљу о тран скрип ци
ји, у тач ки 197г, из ри чи то на по ми ње: „Нео п ход но је по што ва ти пра во пи сне 
од ред бе о пи са њу ме ђу са мо гла снич ког ј, што зна чи да се пи ше ија, ије, ију, 
а не ’иа’, ’ие’, ’иу’.”

Сле де ћи при ме ри на ђе ни су у По ли ти ци, Илу стро ва ној По ли ти ци, ТВ 
Ре ви ји, По ли ти ки ном за бав ни ку, Ве чер њим но во сти ма, НИНу и Гло ри ји у 
пе ри о ду од 2005. до 2013. го ди не (не про пи сно тран скри бо ва на име на озна
чи ли смо бол дом).

У Сан Се ба сти ја ну Ан ђе ли ка Хју стон... при ми ла је на гра ду за жи вот но 
де ло „Пре мио Доностиа”.

2 П. Ивић, Из про шло сти срп ског пра во пи са, у збор ни ку К но вој пи сме но сти, На уч на 
књи га, Бе о град 1998.
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У дво ри шту основ не шко ле у Ел Биару, ма лом гра ду на се ве ру Ал жи ра... 
ИНИЕСТА ПРЕ СУ ДИО (на слов)... Стре лац Иниеста у 67. из је да на е

стер ца и 79. ми ну ту... Гол ман је ума ло за у ста вио и лоп ту ко ју је Иниеста 
по слао са бе ле тач ке...

 МОРИЕНТЕС ПО ВРЕ ЂЕН... Фер нан до Мориентес опет се по вре дио 
и, ка ко пре но се шпан ски ли сто ви, не ће игра ти ве че рас.

Атре ус из осве те по гу бљу је де цу ста ри јег бра та Тиеста...3
Не што ви ше па ра до би ја пољ ски пре ми јер Марцинкиевич...
СОСИЕТЕ ЖЕ НЕ РАЛ БАН КА ПОТ ПИ СА ЛА УГО ВОР О КРЕ ДИ ТИ РА ЊУ 

СТА НО ВА (над на слов)... Сосиете же не рал ну ди 0,15 од сто ни жу ка мат ну 
сто пу.

Даниел По по вић је ро ђен у зна ку Шкор пи је... Сан дру је Даниел крио од 
јав но сти... Гла си не су рас пи ри ле Даниелову љу бо мо ру... Даниелова бив ша 
су пру га... 

На на слов ној стра ни ти ра жног и ути цај ног „Тиемпа” осва ну ла је фо
то гра фи ја... 

Њу јор шки су ди ја То мас Гриеса та да је сво ју од лу ку обра зло жио... Ви ше 
од 100 свет ских еко но ми ста тра жи ло је од Кон гре са САД да спре чи по
губ не по сле ди це од лу ке су ди је Гриесе... 

Но во сад ски „Данубиус”... сло ве нач ка ту ри стич ка аген ци ја „Колегиум”...

У нат пи си ма на РТСу и дру гим те ле ви зи ја ма, у истом пе ри о ду, за па зи
ли смо при ме ре као „Опе ра Ма дле ни а нум”, „Кри сти ан Минх, ма ђи о ни чар”, 
„Фе сти вал Ал пе Адриа”. У ита ли јан ској се ри ји „До ба љу ба ви”, на РТСу 
2007, је дан жен ски лик до след но је у ти тло ви ма на зи ван „Ма ри ан ђе ла”4, а 
је дан му шки „Еуђе ни јо” (sic!). У ита ли јан ској се ри ји „Ка при”, у два ма ха 
при ка за ној на те ле ви зи ји СТБ, глав на ју на ки ња (Vit to ria) до след но се на зи
ва „Ви то риа”, у па де жи ма „Ви то рие”, „Ви то риу”. Па де шка про ме на збу ни
ла је и пре во ди о ца јед не ка над ске се ри је на Арт те ле ви зи ји, где су се ви ше 
пу та мо гли про чи та ти об ли ци као „До шао је из Он та риа”.

Ј се го то во увек из о ста вља у ал бан ским пре зи ме ни ма на ију, као у при ме
ру по зна тог глум ца ко га ре дов но зо ву „Бе ким Фех миу”, у „Неџ ме дин Спа хиу” 
(аутор члан ка у По ли ти ци 23. 7. 14, про фе сор Уни вер зи те та у При шти ни), 
у на сло ву „Осло бо ђен бив ши ко ман дант ОВПБМ Шеф кет Му слиу” (Ку рир) 
или у сле де ћој ре че ни ци из Ве чер њих но во сти: „Лист на во ди и ре чи из ве сног 
Бе хи ма Бај ра ли уа, ме ха ни ча ра из Ве ли ког Тр нов ца у ју жној Ср би ји”.

3 Ци тат је из фељ то на пре ве де ног с не мач ког. По ред „Ти ест” уме сто Ти јест по гре шна 
је и тран скрип ци ја пр вог ми то ло шког име на, ко је тре ба да гла си Атреј.

4 Из о ста вља ње ј ов де би се евен ту ал но мо гло бра ни ти ти ме што је име сло же но. Ипак, ита
ли јан ско Ma ri an ge la је од Ma ria и An ge la, што зна чи да би ипак пра вил но би ло Ма ри јан ђе ла.
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До ова квог из о ста вља ња ј ни ка да не до ла зи у до ма ћим име ни ма као Ма
ти ја, Ли ди ја, Ти ја на, Ан то ни је, Би је лић, Ми ју шко вић, Ин ђи ја, Ћу при ја, 
При је по ље и сл. Де ли ми чан из у зе так су са мо име на стра ног по ре кла, као у 
слу ча ју бив ше ми ни стар ке фи нан си ја ко ју су у штам пи ре дов но на зи ва ли 
Ди а на Дра гу ти но вић, или по пу лар ног пе ва ча чи је се пре зи ме (не знам да 
ли ма ке дон ског или бу гар ског по ре кла) у та бло и ди ма увек сре ће као Вла до 
Ге ор ги ев, ни ка да Ге ор ги јев. Из ово га би се мо гло за кљу чи ти да по сто ји убе
ђе ње да пи са ње ј из ме ђу и и дру гог во ка ла ва жи ис кљу чи во за срп ска име
на. До пу ном пра во пи сне тач ке 18, али и де лат но шћу на став ни ка и лек то ра, 
тре ба ло би упо зо ри ти јав ност да се по ме ну то пра ви ло у пот пу но сти од но
си и на тран скри бо ва на стра на име на, као и да тре ба обра ти ти па жњу да се 
сло во ј до да при тран скри бо ва њу из вор них (пре све га ла ти нич ких) гра фи ја.

☼

За пе та је, као што ка же Пра во пис на са мом по чет ку тач ке 147, „нај ва
жни ји знак за обе ле жа ва ње уну тра шњих од но са у ре че ни ци” и ре гу ли са на 
је, не са мо у на шем је зи ку, да ле ко ве ћим бро јем пра ви ла не го ма ко ји дру ги 
знак ин тер пунк ци је. С об зи ром на то, ра зу мљи во је што се по не ка гре шка 
у упо тре би за пе те мо же сре сти сва ко днев но, и у нај бо ље уре ђи ва ним ли
сто ви ма. Кат кад је то су ви шна за пе та, па је на ла зи мо по сле ве зни ка а на 
по чет ку ре че ни це (на су прот тач ки 150 д (1)), у спо је ви ма као онај ко ји, то 
што и сл. (на су прот тач ки 156 II (1) а), или се од но сна ре че ни ца у атри бу
тив ној слу жби одва ја за пе та ма са мо за то што је умет ну та, као у сле де ћем 
при ме ру из По ли ти ке:

Али да је усво јен за кон, ко јим се за бра њу је и ка жња ва са мо цен зу ра, ве
ро ват но бих не ка ко са вла дао страх.

Знат но че шћи слу чај је, ипак, из о ста вља ње нео п ход не за пе те. За пе та 
ис пред апо зи ци је (т. 149г) не рет ко из о ста је у на сло ви ма и над на сло ви ма, 
ве ро ват но због штам пар ске скло но сти да ти де ло ви тек ста са др же што ма ње 
ин тер пунк ци је, нпр. „БОР ГРАД У КО ЈЕМ СЕ ЛАК ШЕ ДИ ШЕ” (над на слов 
ре пор та же о Бо ру), али се исто мо же на ћи и у тек сту члан ка, ре ци мо:

(1) To су не ка од пи та ња о ко ји ма ће у „Ста ву Ср би је” раз го ва ра ти 
Алек сан дар Ву чић пр ви пот пред сед ник Вла де Ср би је и Дра ган Бу јо ше вић.

Ка да је апо зи ци ја умет ну та, нај че шће се до га ђа да из о ста не дру га за пе
та. По ло жај та кве за пе те ов де ће мо обе ле жа ва ти зна ком (-). При ме ри су из 
истих ли сто ва и ча со пи са већ по ме ну тих го ре за из о ста вља ње сло ва ј.
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(2) Ди рек тор цен тра, про фе сор др Зо ран Ра до ва но вић (-) при бе гао је 
ори ги нал ном ре ше њу. 

(3) Лу ку је осно вао Ан кус Мар ци јус, че твр ти краљ Ри ма (-)ка ко би гра ду 
ко ји је све бр же ра стао омо гу ћио из лаз на мо ре. 

(4) Ана Зо ра на Бра јо вић, ди ри гент са но вим иде ја ма (-)сту па на ду
жност в. д. ди рек то ра Опе ре.

(5) Из да ва чи су не по треб ни па ра зи ти... и тре ба их уки ну ти, твр ди Џеф 
Без ос, осни вач Ама зо на (-)и ка же да ће их го ни ти као што ле о пард ло ви 
га зе ле. 

Дру га за пе та се че сто из о ста вља и по сле апо зи тив них од ре да ба (т. 149д):

(6) Си мон Си њо ре, ро ђе на 25. мар та 1921. (-)до ла зи ла је из са свим дру гог 
све та.

(7) Ту лузЛо трек при ре ђу је из ло жбу у га ле ри ји Ман зиЖо а јен, у са ли на 
пр вом спра ту (-)а кључ од ње чу ва код се бе и отва ра са мо они ма ко ји су 
упор ни да ви де из ло же не сли ке. 

(8) Мно ги Ча ве со ви по кло ни ци ве ру ју, упр кос су мор ним ве сти ма (-) да ће 
њи хов ли дер и из ове бит ке иза ћи као по бед ник.

(9) Не ке зе мље, по пут Син га пу ра и Бра зи ла (-)пот пу но су за бра ни ле ове 
про из во де.

(10) Брус Вејнс и ње гов ал тер его Бет мен, у ту ма че њу оска ров ца Кри
сти ја на Беј ла (-)био је глав ни ју нак три ло ги је о чо ве ку – сле пом ми шу. 

Јед на ко би ва и са од но сним ре че ни ца ма у апо зи тив ној слу жби, на су прот 
пра во пи сној тач ки 156 II (1) б. При ме ри:

(11) Има мо још... и ју тар њи про грам (-)ко ји смо про ду жи ли још сат 
вре ме на. 

(12) Она твр ди да не ки пре ви ше оче ку ју од Удру же ња пре во ди ла ца (-)
ко је не ма ин тер вен ци је на уго во ре, већ мо же са мо да да је са ве те. 

Иако би вла сти то име тре ба ло да бу де сиг нал да је ре че ни ца са од но сном 
за ме ни цом апо зи тив на, да кле да се ис пред ко ји мо ра ста ви ти за пе та, има се 
ути сак да су но ви на ри (и лек то ри?) сте кли на ви ку да упра во у та квом слу
ча ју из о ста вља ју за пе ту:

(13) Мла ди Ру долф Ци стлер (-) ко ји је бра нио Га ври ла Прин ци па... из 
згра де су да из не сен у бу ре ту за уље.

(14) Ле нон (-)ко ји је ра но остао без ро ди те ља, и чи ја је сце на од ра ста
ња био луч ки град Ли вер пул... на пу нио је сво ју ду шу је дом.
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(15) Раз го ва ра ли смо са Не на дом Ми ло ва но ви ћем (-) ко ји фуд бал ске ме
че ве на овој те ле ви зи ји ко мен та ри ше од пр вог да на. 

(16) Ни је ма ли бу џет нај ве ћи про блем за кул ту ру... сма тра Вла да Ма ри
чић (-)ко ји ве че рас на сту па на Бе ле фу. 

(17) Не зна мо где је фо то ре пор тер РИА Ан дреј Сте њин (-)ко ме се гу би 
траг 5. ав гу ста. 

(18) Еми ли је ушла и у Хо ли вуд (-) у ко ме је ис кљу чи во у дру штву нај ве ћих 
зве зда и ауто ра. 

(19) Нај у пе ча тљи ви ја гра ђе ви на на тр гу је Ша хо ва џа ми ја (-)ко ја има 
нај ве ћу ку по лу у гра ду. На ис точ ној стра ни тр га на ла зи се џа ми ја шеј ха Лот
фа ла ха (-)ко ја је ма ња од Ша хо ве џа ми је и не ма ми на ре те. Пре ко пу та је 
па ла та Али Ка пу (-)у ко јој су пер сиј ски вла да ри за ба вља ли ва жне го сте... 

У сле де ћем при ме ру за пе та је пра вил но упо тре бље на, али је ис пу ште на 
дру га за пе та по сле умет ну те ре че ни це:

(20) Љу би ша Ри стић, иза ко га је бо га та и бур на умет нич ка и по ли тич ка 
ка ри је ра (-) го ди на ма је из ван јав ног жи во та Ср би је. 

Ре дов но се за бо ра вља за пе та ис пред ре ла тив ног што (шта), ко је се од
но си на цео са др жај прет ход не ре че ни це:

(21) Хо ланд ском струч ња ку је оста ло још све га три го ди не до за слу же не 
пен зи је (-)што га је ис ту ри ло у пр ви план кан ди да та за по сао се лек то ра. 

(22) Суд га је... ка знио са осам ме се ци за тво ра услов но на три го ди не (-)
што у пре во ду зна чи – ако у сле де ће три го ди не бу де ко ри стио но ву фалш 
ди пло му, од ле жа ће осам ме се ци у за тво ру. 

(23) Са да у окви ру ју тар њег про гра ма има мо пет пи та ња и пет од го
во ра (-)што се по ка за ло да гра ђа ни во ле. 

(24) До су ђе ња ни ка да ни је до шло (-)за шта су, ис по ста ви ло се ка сни је, 
би ли „за слу жни” ма ђар ски по сла ни ци. 

(25) Ис по ста ви ло се да у ави о ну ни је би ло хра не (-)због че га се пи лот 
од лу чио на овај по тез. 

(26) Оска ро вац је све то не ги рао и на звао из ми шљо ти ном (-)по сле че га 
је усле ди ло из ви ње ње та бло и да. 

Aналогно ис пу шта ње за пе те сре ће мо и у ме сним (т. 156 II (2)) и вре мен
ским ре че ни ца ма (т. 156 II (3)):

(27) Ве не цу е ла оче ку је ве сти с Ку бе (-)где је њи хов ли дер опе ри сан још 
је да на е стог де цем бра и на ла зи се у кри тич ном ста њу. 
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(28) Све се то дра стич но из ме ни ло у ис точ ној Укра ји ни (-) где су но ви
на ре... по че ли да оти ма ју по бу ње ни ци. 

(29) Са 18 го ди на при сту пи ла је По кре ту от по ра (-)где упо зна је умет
нич ки свет Па ри за. 

(30) У Ри ју (-)где су већ одав но сме ште ни, Нем ци ће има ти по вољ ни је 
кли мат ске усло ве. 

(31) По сао ће би ти за вр шен до 8. ју ла (-) за ка да је у Па ри зу за ка за на 
при прем на кон фе рен ци ја. 

(32) Под се ћа ју на ско ру по се ту аме рич ког пред сед ни ка Ба ра ка Оба ме 
Пољ ској (-) ко јом при ли ком је ис та као без бед но сну „По твр ду европ ске ини
ци ја ти ве”. 

По ме ни мо уз гред и за пе ту ис пред и иза во ка ти ва, ре гу ли са ну тач ком 
149б Пра во пи са. У је зи ку штам пе во ка тив је вр ло ре дак, у књи жев ној про
зи се за пе та углав ном пра вил но ста вља, али би ва го то во увек за не ма ре на у 
ти тло ва ним пре во ди ма фил мо ва и се ри ја, на ро чи то на ко мер ци јал ним те
ле ви зи ја ма: „Док то ре по гле дај те ово”, „На та ли ја сам уз те бе”, „Шта то 
ра диш Џи ме?” и то ме слич но. Ти тло ва ни пре во ди су и ина че пра ви ра сад ник 
ло шег је зи ка и пра во пи са, та ко да би о њи ма тре ба ло по себ но го во ри ти.

☼

При ме ри ко је смо ов де из не ли за из о ста вља ње сло ва ј и за пе те са мо су 
две пре гр шти са по за ма шне го ми ле уоби ча је них, си сте мат ских гре ша ка 
свој стве них ме диј ском је зи ку у ин тер пунк ци ји, у пра во пи су, па и у дру гим 
обла сти ма. Би ло би без сум ње ко ри сно да се све рас про стра ње не гре шке 
уоче, по пи шу и кла си фи ку ју, што би ве ро ват но мо гла би ти по год на те ма за 
се ми нар ске, ди плом ске и ма ги стар ске ра до ве. Та ко при ку пље ну гра ђу по
том би тре ба ло под врг ну ти оно ме што се у ме то ди ци на ста ве стра них је
зи ка на зи ва ана ли зом гре ша ка5, при че му при зна јем да ми ни је по зна то 
ко ли ко је та ана ли за при мен љи ва и ко ли ко се при ме њу је у нор ма тив ној 
лин гви сти ци ма тер њег је зи ка. Од та кве ана ли зе оче ки ва ли би смо да про
ве ри мо гућ не хи по те зе о спе ци фич ним узро ци ма гре ша ка, да упо ре ди њи
хо ву ре ла тив ну ва жност и да пред ло жи на чи не за њи хо во от кла ња ње. За 
из о ста вља ње ј у по ло жа ју из ме ђу и и дру гог во ка ла, ре ци мо, об ја шње ња би 
се мо гла тра жи ти у ње го вој су штин ски не фо нет ској при ро ди (не ма ствар не 
раз ли ке у из го во ру из ме ђу ија и иа, ије и ие, ију и иу), у ин тер фе рен ци ји 
па де шких об ли ка име ни ца на ио (То кио – из То ки ја, у То ки ју, Сил вио – 

5 Ви ди нпр. Деј вид Кри стал, Кем брич ка ен ци кло пе ди ја је зи ка, Но лит, Бе о град 1995, стр. 
372–373; Оли ве ра Дур ба ба, Те о ри ја и прак са уче ња и на ста ве стра них је зи ка, За вод за уџ
бе ни ке, Бе о град 2011, стр. 209–212.
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Сил ви ја – Сил ви ју – са Сил ви ом6), у по сто ја њу па ро ва му шких и жен ских 
ро ман ских име на ти па Ви то рио – Ви то ри ја, Ђу лио – Ђу ли ја, Ан то нио – Ан
то ни ја, па нај зад и у чи ње ни ци да код про сеч ног пи сме ног чо ве ка, по го то
ву код оних ко ји се ре дов но слу же ла ти ни цом, не по сто ји ја сна свест о ра
зли ци из ме ђу из вор ног и при ла го ђе ног (тран скри бо ва ног) на чи на пи са ња. 

Што се ти че из о ста вља ња за пе те, по ред оп ште те жње ка еко но ми са њу 
је зич ких зна ко ва (ако то ни је са мо уч тив си но ним за ле њост и пре те ра ну 
жур бу у пи са њу), мо гућ но је да вла да под све сно убе ђе ње да мо дер на, но ви
нар ска, а на ро чи то тех нич ка про за тре ба да са др жи што ма ње зна ко ва ин
тер пунк ци је, као и да ре дов на упо тре ба за пе те де лу је ста рин ски и „по ет ски”, 
ви ше као из ра жај но и ин то на ци о но обе леж је не го као сред ство за ко му ни
ка ци ју.7 У гор њим при ме ри ма као што су (2), (4), (6), (10) и дру ги има се 
ути сак да је аутор тек ста (или мо жда лек тор, при ли ком на кнад не ин тер вен
ци је) пре све га имао у ви ду да су бје кат ску син таг му не тре ба за пе том одва
ја ти од пре ди ка та, гу бе ћи из ви да да ако пр ва за пе та озна ча ва по че так апо
зи ци је или апо зи тив не од ред бе, дру га мо ра да озна чи њен крај. Мо жда би 
се та кви слу ча је ви мо гли ма ло пре ци зни је де фи ни са ти у Пра во пи су. У тач ки 
149 с раз ло гом се ис ти че: „За пе том се одва ја ју они де ло ви ре че ни це ко ји се 
сми сле но и ин то на ци о но осе ћа ју као из дво је ни уну тар ре че ни це. И то би ло 
да су на по чет ку, у сре ди ни или на кра ју та кве ре че ни це.” У при ме ри ма 
ко ји за тим сле де при ка за на су сва три мо гу ћа по ло жа ја, али мо жда не би 
би ло зго рег упо зо ри ти да ако по чет ни и за вр шни по ло жај под ра зу ме ва ју по 
јед ну за пе ту, по ло жај у сре ди ни ре че ни це зах те ва две. У тач ки 156 II, за од
но сне, ме сне и вре мен ске ре че ни це, да ти су ис кљу чи во при ме ри са струк ту
ром глав на + за ви сна ре че ни ца (То је мла дић чи ју си се стру упо знао; То је 
Ми ро слав Јо ва но вић, чи ју сам ти се стру ју че пред ста вио; Ишао је ку да су 
га но ге но си ле; Вра тио се у свој за ви чај, ода кле је пре 40 го ди на кре нуо у 
свет; Зо ран је опра вљао ауто кад сам до шао код ње га; Би ће мо у Ник ши ћу 
до су тра, ка да од ла зи мо у Под го ри цу, итд.), док не ма ни јед ног где је за ви сна 
ре че ни ца умет ну та у глав ну, као у на шим при ме ри ма (13), (14), (20), (30), 
или где се по сле за ви сне ре че ни це текст да ље на ста вља, би ло на по ред ном 
или још јед ном за ви сном ре че ни цом. 

Ово су ипак при мед бе од ма њег зна ча ја. Глав ни про блем ни је у Пра во пи
су, ко ји за со бом има по што ва ња вред ну тра ди ци ју и ко ји је већ до ста пу та 

6 У штам пи ни су рет ке гре шке ти па са ра ди јом (по угле ду на ра ди ја, ра ди ју, ра диј ски) 
или са Сту ди јом Б (по угле ду на дру ге па де же име ни це сту дио и на про ме ну жен ске име
ни це сту ди ја).

7 По зна та је из ра зи та скло ност ка за пе ти Ми ло ша Цр њан ског, ко ја је на ве ла Ста ни сла
ва Ви на ве ра да га ова ко па ро ди ра у сво јој Пан то ло ги ји: „Са јед ном го лом, смре ком / У, 
умор ном мра ку / И са јед ном, зе ле ном ре ком / Ја, пла во, жи вим, у ди вљем, бра ку... / Ми лу
јем ту жно, ко, бе ли глог / Ме се ца ви ти, рог / Што на ри че над, се лом...” итд.
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до те ри ван и уса вр ша ван, не го у ње го вој при ме ни. На ко ји на чин се мо же 
обез бе ди ти бо ље по што ва ње пра во пи сних пра ви ла у ме диј ском је зи ку – да 
ли ја ча њем лек тор ске слу жбе, до пун ским обра зо ва њем но ви на ра, по бољ ша
њем сред њо школ ске на ста ве ма тер њег је зи ка (ко ја, као што зна мо, већ го ди
на ма прак тич но и не по сто ји, јер се уто пи ла у на ста ву књи жев но сти) или 
мо жда по себ ним кур се ви ма (ка кав је био „Се ми нар срп ске је зич ке кул ту ре”, 
сво је вре ме но ор га ни зо ван на Ко лар че вом на род ном уни вер зи те ту, али по
одав но об у ста вљен због не до стат ка ин те ре со ва ња) – о то ме ће не што ре ћи 
они ко ји се бо ље од ме не раз у ме ју у ме то ди ку и при ме ње ну лин гви сти ку.

Милош М. Ковачевић

 МОЖЕ ЛИ СЕ РЕЋИ: ЈАЋУДАДОЂЕМ?

Системски и нормативни статус футуроида  
у савременом српском језику

У ра ду се ана ли зи ра си стем ски и нор ма тив ни ста тус фу ту ро и да, 
тј. кон струк ци је тво ре не од пре зент ског ен кли тич ког об ли ка гла го ла 
хтје ти и да+пре зент, ти па: Ја ћу да до ђем. По ка за но је да су ово 
ана ло шке кон струк ци је на ста ле ин тер фе рен ци јом не ги ра них фор ми 
фу ту ра пр вог (нпр.: Он не ће би ти ди рек тор) и сло же ног гла гол ског 
пре ди ка та мо дал ног гла го ла хтје ти у зна че њу же ље ти (нпр.: Он не ће 
да бу де ди рек тор). Оне не под ли је жу пра ви ли ма твор бе сло же них гла
гол ских об ли ка срп ског је зи ка, твор бе но су ре стрик тив ни је од фор ми 
фу ту ра пр вог, не ма ју ни јед не осо би не ко ја би оправ да ва ла њи хо ву 
свр сис ход ност, а уз то уки да ју се ман тич ку раз ли ку из ме ђу не ги ра ног 
фу ту ра и сло же ног гла гол ског пре ди ка та с мо дал ним гла го лом хтје
ти (нпр.: Стру ја не ће по ску пје ти / Стру ја не ће да по ску пи). Бу ду ћи 
не си стем ске и не свр сис ход не, фор ме фу ту ро и да ни су нор ма тив но 
до пу сти ве фор ме срп ског стан дард ног (књи жев ног) је зи ка. За то се 
умје сто кон струк ци је фу ту ро и да Ја ћу да до ђем као нор ма тив но је
ди но до пу сти ва мо ра сма тра ти кон струк ци ја фу ту ра пр вог Ја ћу до ћи.

ФУ ТУР ПР ВИ – ПРО СТИ И СЛО ЖЕ НИ ГЛА ГОЛ СКИ ОБ ЛИК

Сви лич ни гла гол ски об ли ци срп ско га је зи ка – би ли они вре мен ски или 
мо дал ни – по свом су мор фо ло шком об ли ку или про сти или сло же ни. Из у зе так 
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је је ди но фу тур пр ви, ко ји је и про сти и сло же ни гла гол ски об лик, од но сно 
и син те тич ки и ана ли тич ки гла гол ски об лик. 

Про сти и сло же ни об лик фу ту ра пр вог раз ли ку ју се по ста ту су ен кли
тич ког об ли ка гла го ла хт(ј)ети – ћу, ћеш, ће; ће мо, ће те, ће – у свом са ста ву. 
Уко ли ко уз ен кли тич ки об лик гла го ла хтје ти до ла зи об лик ин фи ни ти ва, 
фу тур пр ви има ста тус мор фо ло шки сло же ног (ана ли тич ког) об ли ка, као 
нпр.: Ја ћу ра ди ти; Ти ћеш до ћи; Ми ће мо пи са ти... Сви гла го ли, и свр ше ни 
и не свр ше ни, у обје ин фи ни тив не фор ме, и у фор ми на ти и у фор ми на 
ћи, мо гу се упо три је би ти у фор ми сло же ног фу ту ра. Је ди но ди стри бу ци о
но огра ни че ње ти че се не мо гућ но сти упо тре бе сло же ног фу ту ра се ен кли тич
ким об ли ком гла го ла хтје ти иза ин фи ни ти ва на ти, као нпр.: *Ки ша па
да ти ће су тра; *Сту ден ти учи ти ће у би бли о те ци, од но сно не мо гућ ност 
упо тре бе сло же ног фу ту ра на по чет ку ре че ни це с пре по зи ци јом ен кли тич
ког об ли ка гла го ла хтје ти, због то га што ен кли ти ка не мо же за у зи ма ти ини
ци јал ни ре че нич ни по ло жај, као нпр.: *Ће па да ти ки ша су тра; *Ће мо ићи 
у би о скоп су тра, и сл. 

За раз ли ку од ње га, про сти об лик фу ту ра пр вог усло вљен је мор фо ло
шким ти пом гла го ла у ин фи ни ти ву: он се ни кад не тво ри од гла го ла ко ји 
се у ин фи ни ти ву за вр ша ва ју на ћи, не го ис кљу чи во од оних што се у ин
фи ни ти ву за вр ша ва ју на ти, и то та ко што се на ин фи ни тив ну осно ву (по 
пра ви лу до би је ну од би ја њем ин фи ни тив ног на став ка ти) до да ен кли тич
ки об лик гла го ла хтје ти, али не ви ше са ста ту сом ен кли ти ке, не го у функ
ци ји лич ног на став ка, на ста вач ког мор фе ма, као нпр.: ра ди ћу, ра ди ћеш... 
ра ди ће мо, ра ди ће те... Док сло же ни об лик фу ту ра има ју сви гла го ли, до тле 
про сти об лик фу ту ра пр вог ис кљу чу је све ин фи ни тив не гла го ле на ћи. 

С об зи ром на не мо гућ ност ре а ли за ци је у не ги ра ном па ра диг мат ском 
об ли ку, фор ма про стог фу ту ра пр вог и се ман тич ки је огра ни че на. На и ме, 
пре ко афир ма тив ног про стог фу ту ра пр вог ни кад се не пра ви ње гов од рич
ни (не ги ра ни) пар њак, уп.: Ше та ће мо гра дом : Не ће мо ше та ти гра дом 
(али не: *Не ше та ће мо гра дом). Афир ма тив ној син те тич кој фор ми фу ту ра 
пр вог та ко од го ва ра не ги ра на ана ли тич ка (сло же на) фор ма фу ту ра пр вог. 
Пре ма то ме, по тврд ни и про сти и сло же ни фу тур пр ви сво је од рич но исти
ни то сно зна че ње из ра жа ва ју истом сло же ном не ги ра ном фор мом фу ту ра, 
тво ре ном упо тре бом од рич не пар ти ку ле не у функ ци ји пре фик са уз ен кли
тич ке об ли ка гла го ла хтје ти, као нпр.: 

(1) Не ће на сту пи ти три стан дард на чла на (Пол., 18. 9. 2014, 36); Ве ли ка 
Бри та ни ја не ће оста ти иста (Пол., 20. 9. 2014, 3); Не ћу мо ра ти да идем на опе
ра ци ју (ВН, 21. 4. 2014, 40); Не ће би ти сма ње ња пен зи ја (Пол., 28. 4. 2014, 6: 
на слов); ОФК Бе о град не ће ис па сти (ВН, 2. 4. 2014, 37: на слов); Не ће се до го
ди ти да др жа ва пла ћа клу бо ве из бу џе та (ВН, 9. 7. 2013, 2); Не ће се ви ше ни шта 
скри ва ти од гра ђа на Ср би је (ВН, 24. 7. 2012, 2); По моћ му не ће сти ћи ни из 
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Мо скве (Пол., 18. 9. 2014, 3); Не ћу их обру ка ти у Бел ги ји (ВН, 23. 9. 2014, 38); 
Тр гов ци не ће има ти основ да по ве ћа ва ју це не (Ало, 12. 11. 2012, 5); и сл. 

НЕ ГА ЦИ ЈА ЕН КЛИ ТИЧ КОГ И ПУ НОГ ОБ ЛИ КА  
ГЛА ГО ЛА „ХТЈЕ ТИ”

Не ги ра не лек се ме не ћу, не ћеш, не ће; не ће мо, не ће те, не ће у срп ском је
зи ку ни су са мо од рич не фор ме ен кли тич ких об ли ка гла го ла хтје ти, тј. 
ни су са мо твор бе ни фор ман ти од рич ног фу ту ра пр вог (ћу – не ћу, ћеш – не
ћеш, ће – не ће; ће мо – не ће мо, ће те – не ће те, ће – не ће), не го су и од рич не 
фор ме пре зен та мо дал ног гла го ла хтје ти (уп.: хо ћу – не ћу, хо ћеш – не ћеш... 
хо ће мо – не ће мо, хо ће те – не ће те...). Та ко су да те не ги ра не пре зент ске фор
ме „твор бе но би се мич не” – оне су и твор бе ни кон сти ту ент мор фо ло шки 
не ги ра ног фу ту ра пр вог, али и не ги ра ни пре зент ски об ли ци мо дал ног гла
го ла хтје ти1. Овај мо дал ни гла гол има „основ но зна че ње хте ња (тј. же ље, 
на ме ре, во ље, го то во сти и спрем но сти за вр ше ње рад ње)” (СтевАновић 1988: 
166), без об зи ра у ком је мор фо ло шком об ли ку упо три је бљен, уп.: Он је 
хтео да до ђе / Он хо ће да до ђе / Он ће хте ти да до ђе / Он би хтео да до ђе 
/ Мо жда бу де хтео да до ђе, и сл. 

Зна чењ ски мо да лан, гла гол хтје ти не мо ра би ти и син так сич ки мо да лан, 
тј. не мо ра се ре а ли зо ва ти ис кљу чи во у фор ми сло же ног гла гол ског пре ди
ка та, с ну жном ин фи ни тив ном или да+пре зент ском ал тер на тив ном до пу
ном. Друк чи је ре че но, гла гол хтје ти и у по тврд ној и у од рич ној фор ми (нпр. 
пре зент ској: хо ћу – не ћу) мо же се упо три је би ти и као са мо стал ни про сти 
гла гол ски пре ди кат у по ли су бје кат ској ре че ни ци, с тим да та да уза њ да 
пре зент ска до пу на ни је дио сло же ног гла гол ског пре ди ка та не го има функ
ци ју из рич не дакла у зе. То не дво сми сле но по твр ђу ју сље де ћи при мје ри 
за ви сно сло же них из рич них ре че ни ца у ко ји ма се не по ду да ра су бје кат основ
не кла у зе с гла го лом хтје ти у пре ди ка ту и су бје кат за ви сне дакла у зе у 
функ ци ји из рич не до пу не. При на во ђе њу при мје ра ту ће мо из рич ну кла у зу 
и њен гра ма тич ки су бје кат, ако је екс пли ци ран, ис ти ца ти под вла че њем: 

(2) Хо ћу да по бе ди мо (Пол., 18. 9. 2014, 36: на слов); Са мо сам хтео да га спа
се мо (Блиц, 15. 9. 2014, 1: на слов); Хо ће мо да то вре ме по тро ши те на ин ди ви
ду ал ни рад са уче ни ци ма (ВН, 23. 8. 2014, 4); Де мо кра те хо ће да све про пад не 
(ВН, 25. 7. 2014, 3: на слов); ...хо ће те да ми се де ца пла ше од ла ска у шко лу (Пол., 
27. 7. 2012, 7); Хтје ла је да при ча мо, у ства ри да слу шам ње ну при чу (ВН, 31. 8. 
2014, 22); Хо ће мо да Ср би ја што пре по ста не чла ни ца ЕУ (ВН, 24. 1. 2013, 2); 
Хтео сам да ми све кћер ке бу ду са мо стал не (Пол., 21. 6. 2014, 24); Хо ћу да ме 
1 „Од рич ни об лик пре зен та гла го ла хте ти је са мо је дан, и тај се је дан об лик упо тре бља

ва у оба зна че ња – у во лун та тив ном и у зна че њу ко је он има као по моћ ни гла гол у фу ту ру” 
(СтевАновић 1988: 169). 
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по шту ју (Курир, 10. 2. 2007, 24); Хо ће да Та дић бу де пре ми јер (ВН, 22. 5. 2012, 3: 
на слов); Не знам за што је хтео да идем у дом (информер, 28. 6. 2012, 11); ...не ћу 
да ме одво је од Ње го ша! (Пол., 5. 3. 2014, 13: Иван Не гри шо рац); Не ћу да ме 
по гре шно схва ти те (Курир, 17. 8. 2012, 4); Хи ла ри Клин тон не ће да оска ро вац 
сни ма филм о њој (Пол., 4. 10. 2013, 3: на слов); и сл. 

У свим на ве де ним при мје ри ма гла гол хтје ти и у сво јој по тврд ној и у 
сво јој од рич ној фор ми има свој су бје кат и функ ци ју про стог гла гол ског 
пре ди ка та основ не кла у зе, док кон струк ци ја да+пре зент има соп стве ни 
су бје кат не по ду да ран са су бјек том гла го ла хтје ти, а са мим тим и функ ци
ју до пун ске во лун та тив не из рич не кла у зе.

Кад су у пи та њу сло же не мо но су бје кат ске ре че ни це, уко ли ко у њи ма 
гла гол хтје ти у по тврд ној или од рич ној фор ми има во лун та тив но зна че ње 
(про вјер љи во нпр. за мје ном гла го лом же ље ти2), и ако је тај гла гол упо три је
 бљен у фу ту ру3, кон струк ци ја да+пре зент уз фу тур ско хтје ти ни је за мје
њи ва ин фи ни ти вом, та ко да она не пред ста вља дио сло же ног гла гол ског 
пре ди ка та, не го има функ ци ју за ви сне из рич не кла у зе, као нпр.: 

(3) Но вак хо ће да се од мо ри (ВН, 24. 1. 2014, 36); Хо ћу да ује ди ним Ср би ју 
(Курир, 14–15. 4. 2012, 8–9); Вла сни ци ку пле ра ја хо ће да се бо ре про тив про сти
ту ци је (ВН, 2. 5. 2012, 3); Хо ће мо и ми да игра мо (ВН, 24. 5. 2012, 48); Хо ћу тај 
по сао да оба вим до кра ја (Курир, 1. 3. 2004, 3); Хо ће мо да ку пи мо маг не те за 
успо ме ну (ВН, 25. 7. 2014, 11); Ара пи хо ће да из нај ме Аеро дром (ВН, 29. 4. 2014, 
1: на слов); Хо ће мо да сни ма мо фил мо ве о Ко со ву (Блиц, 29. 4. 2014, 29: на слов); 
Хо ће да нас уни ште (Пол., 20. 5. 2014, 11); Хо ћу да оста нем у Пар ти за ну! (ВН, 
26. 1. 2014, 40: на слов); Хо ће ла жи ма да нас ди сци пли ну ју (ВН, 3. 6. 2014, 3); Хо
ћу да бу дем нај бо љи стре лац (Пол., 30. 6. 2012, 33: на слов); Сту дент ски ли де ри 
ко ји ма Уни вер зи тет хо ће да от ме дом о то ме по слу шно ћу те (ГлАССрПСКе, 6–7. 
9. 2014); Ста нов ни ци Кри ма ће са ми хте ти да се вра те Укра ји ни (ВН, 13. 9. 2014, 
9); Ни сам хтео да сла вим (ВН, 15. 5. 2012, 47); Ко не ће да оде, би ће ка жњен (ВН, 
10. 7. 2005, 11: на слов); Не ће да из др жа ва ју ка зне (ВН, 8. 7. 2014, 12: на слов); 
Не ка де ца не ће да је ду по вр ће (Блиц, 17. 10. 2004, М23); Хај дук не ће да игра са 
Зве здом (Пол., 15. 1. 2005, 24: на слов); Су ди је не ће да вра те па ре (Блиц, 30. 8. 
2004, 9); Не ће са ма да се хва ли (ВН, 21. 12. 2012, 2); То не ћу да вам ка жем (Блиц, 
31. 12. 2012 – 2. 1. 2013, 14); По том, [срушио је] сте рео тип о Ср би ма ко ји веч но 
не ће да пре го ва ра ју, кад пре го ва ра ју не ће да пот пи шу, кад пот пи шу не ће да 
ис пу не до го во ре но (Блиц, 26. 5. 2013, 3); Не ћу да идем из мо је Ву че, хо ћу да 
2 „Пре зент као до пу ну на ла зи мо и уз ак це нат ски об лик гла го ла хте ти у оним по зна тим 

слу ча је ви ма упо тре бе пу них, а не ен кли тич ких об ли ка ово га гла го ла, ка да хте ти има 
зна че ње гла го ла же ле ти” (СтевАновић 1979: 601). 

3 „Да је упо тре ба овог или оног об ли ка (ин фи ни ти ва или пре зен та са да) усло вље на 
раз ли ком у зна че њу ко је об ли ци пре зен та гла го ла хте ти има ју у мо дал ној и фу тур ској 
слу жби, оче ви дан је до каз и то што се уз све дру ге об ли ке овог истог гла го ла, као и уз оста
ле не пот пу не из ра зе, упо тре бља ва ју на по ре до оба до пун ска об ли ка” (ис ти ца ње – МК) 
(СтевАновић 1988: 169).
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оста нем, хо ћу да бу дем бли зу де де Бо го сла ва (ВН, 15. 4. 2014, 9); Не ће мо да 
жи ви мо у бе тон ској џун гли (ВН, 14. 5. 2014, 30); и сл. 

У свим на ве де ним при мје ри ма уз по тврд ну и од рич ну фор му гла го ла 
хтје ти кон струк ци ја ве зни ка да и пре зен та има функ ци ју за ви сне из рич не 
кла у зе ко јом се ка зу је да се не што же ли или не же ли, не што на мје ра ва или 
не на мје ра ва ура ди ти (СтевАновић 1988: 170), па за то у нај ве ћем бро ју слу
ча је ва ни је уоп ште мо гу ћа за мје на кон струк ци је да+пре зент ин фи ни ти вом 
(као нпр.: Но вак хо ће да се од мо ри / *Но вак се хо ће од мо ри ти; Хо ће мо да 
ку пи мо / *ку пи ти маг не те; Ко не ће да оде / *оти ћи, би ће ка жњен), а та мо 
гдје је суп сти ту ци ја мо гу ћа, кон струк ци је не ма ју исто значење, не го има ју 
бит но друк чи ја зна че ња (као нпр.: Хај дук не ће да игра / игра ти са Зве здом; 
То кио не ће да уго сти / уго сти ти Пу ти на).

Та раз ли ка у зна че њу ових дви ју фор ми до бро се чу ва у кон струк ци ја ма 
с гла го лом би ти уз не ги ра ни пре зент ски об лик гла го ла хтје ти – не ће би ти 
и не ће да бу де – јер се фор мом а) фу ту ра не ће би ти кон ста ту је бу ду ће ста
ње као чи ње ни ца, док се б) фор мом за ви сно сло же не ре че ни це не ће да бу де 
ис ка зу је во лун та тив но зна че ње, тј. на мје ра или же ља су бјек та да се не ре
а ли зу је оно што је озна че но кон струк ци јом да+пре зент. Због то га са мо 
пр ва фор ма мо же има ти ег зи стен ци јал но им пер со нал но зна че ње. На ту зна
чењ ску ди фе рен ци ја ци ју дви ју на ве де них, се ман тич ки не кон ку рент них 
фор ми го то во са мо о чи глед но ука зу ју при мје ри што их на во ди мо: 

(3а) Не ће би ти вој не ба зе у Ни шу (ВН, 30. 4 – 2. 5. 2014, 3: на слов); Не ћу би ти 
шеф ди пло ма ти је (информер, 28. 6. 2012, 4: на слов); Не ће нам би ти ни ма ло ла ко 
(ВН, 8. 7. 2012, 5); Не ће би ти чист ке (Пол., 30. 6. 2012, 33); То не ће би ти спо ра зум 
о по ми ре њу (информер, 3. 7. 2012, 2); Не ће би ти при ва ти за ци је (ВН, 1. 12. 2012, 
2); Мо жда не ће те би ти не што пре ви ше за до вољ ни по слом (Курир, 22. 11. 2012, 
31); Не ћу би ти на ли сти Де мо крат ске стран ке (Пол., 1. 2. 2014, 6); итд.

(3б) Не ћу да бу дем пре ми јер (ПечАт, 8. 6. 2012, 18); Је ле на Кар ле у ша не ће да 
бу де део ри ја ли ти ја о срп ским до ма ћи ца ма (информер, 29. 6. 2012, 17); Не ћу да 
бу дем глу ми ца (Курир, 26. 4. 2012, 37); Не ће Ве ља би ти ми ни стар по љо при вре де 
(информер, 3. 7. 2012, 4); Не ћу да бу дем скеп ти чан и сум њи чав пре ма но вој вла
ди (Блиц, 19. 7. 2012, 4); Али не ћу да бу дем ту жи лац (ВН, 19. 7. 2012, 3); Не ћу да 
бу дем на сту бу сра ма (ВН, 28. 2. 2013, 12: на слов); ...не ћу да бу дем пу ки обје кат 
на си ља (Пол., 5. 3. 2014, 13); итд. 

Ова ква упо тре ба кон струк ци је да+пре зент уз мо дал ни по тврд ни или 
од рич ни гла гол хтје ти раз ли ку је се од фу тур ске ин фи ни тив не кон струк
ци је не са мо по зна че њу4 не го и по функ ци ји за ви сног ди је ла, од но сно 
ста ту су пре ди кат ске син так се ме: у фу ту ру је то про сти гла гол ски пре ди кат 

4 „Пре ма то ме, бу ду ће вре ме, чим се не упо тре би за не што што је на си гур но по у зда но 
да ће се из вр ши ти, по ста је мо дал ни об лик” (Белић 2000: 247).
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(нпр.: Хај дук не ће игра ти са Зве здом), док је ов дје у пи та њу сло же на ре че
ни ца са за ви сном до пун ском кла у зом (нпр.: Хај дук не ће да игра са Зве здом). 
Али по што у мо дал ном зна че њу, ка кво је зна че ње гла го ла хтје ти ов дје, 
до пу на мо же има ти и/или ин фи ни тив ну и/или пре зент ску дафор му, он да 
се кон струк ци ја не ги ра ног фу ту ра и ин фи ни ти ва и кон струк ци ја не ги ра ног 
се ман тич ки мо дал ног а син так сич ки пу но знач ног гла го ла хтје ти (не ћу) 
по чи њу схва та ти као фор ме исто га гла го ла с ал тер на тив ном до пу ном ин
фи ни ти ва или да+пре зент, па се ман тич ки мо дал ни гла гол по ста је и син
так сич ки мо да лан, јер да+до пу на не ма ви ше ври јед ност за ви сне кла у зе, 
не го до пу не мо дал ном гла го лу, чи ја се и син так сич ка мо дал ност по твр ђу је 
за мје њи во шћу ин фи ни ти ва и да+пре зен та. 

То нај бо ље по твр ђу ју при мје ри у ко ји ма не ги ра ни пре ди кат не ћу+да+пре
зент до ла зи уз су бје кат за не жи во. А не жи вом су бјек ту не мо же се при пи
са ти мо дал но зна че ње гла го ла хтје ти: „има ти во љу, на ме ру и спрем ност, 
ре ше ност, да се не што ура ди, из ве де, же ле ти” (речниК 2007: 1474). Не жи ви 
су бје кат, ако ни је ме то ни миј ски или пер со ни фи ка циј ски упо три је бљен, у 
ак тив ним ре че ни ца ма ис кљу чу је мо дал но зна че ње не ги ра ног гла го ла не ћу, 
од но сно под ра зу ми је ва са мо ње го ву фу тур ску уло гу, а са мим тим „зах ти је ва” 
ис кљу чи во ин фи ни тив ну до пу ну, а ни ка ко до пу ну да+пре зент, што по твр
ђу је и не мо гућ ност ње го ве суп сти ту ци је бли ско знач ним му гла го лом же ље
ти. Но, и по ред то га уз не жи ви се су бје кат у но ви нар ском је зи ку ре а ли зу је 
уз не ги ра ни об лик гла го ла хтје ти на мје сто фу ту ра пр вог фор ма да+пре зент, 
као нпр.:

(4) Хра на не ће да по ску пи [→ *не же ли да поскупи] (ВН, 7. 8. 2014, 2: на слов); 
Шта фе та не ће да ста не [→ *не же ли да стане] (ВН, 26. 5. 30: на слов); Лук суз 
не ће да им про ђе [→ *не же ли да им прође] (ВН, 14. 7. 2012, 5: на слов); ...сма трам 
да иде ја ис ко па ва ња ни кла не ће да за жи ви [→ *не же ли да заживи] (Пол., 18. 8. 
2013, 15); итд.

Упо тре ба да+пре зент ске фор ме у ре че ни ца ма с не жи вим су бјек том, у 
ко ји ма је ло гич ки је ди но оправ да на упо тре ба ин фи ни ти ва, као што је ин
фи ни тив је ди но ло ги чан и у им пер со нал ним ре че ни ца ма – у ко ји ма се та
ко ђе ја вља да+пре зент, уп.: Све сни смо да не ће да нам бу де ла ко (ВН, 15. 
1. 2014, 40); Ов де ви ше не ће да се кра де (ВН, 3. 8. 2012, 2) – по ка зу је да до
ла зи до ин тер фе рен ци је фу тур ске и сло же но пре ди кат ске фор ме с не ги ра ним 
гла го лом хтје ти, тј. да се гу би зна чењ ска ди фе рен ци ја ци ја ових дви ју кон
струк ци ја. То зна чи да да+пре зент ска кон струк ци ја ал тер ни ра ин фи ни ти ву 
и у слу жби твор бе „фу ту ра”. Исто вре ме но то зна чи да се у окви ру те не ги
ра не кон струк ци је по чи њу ал тер на тив но упо тре бља ва ти ин фи ни тив и 
да+пре зент без об зи ра да ли не ги ра на не ћукон струк ци ја има фу тур ско или 
пак зна че ње сло же ног гла гол ског пре ди ка та. 
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Гла гол хтје ти, ка ко се из на ве де них при мје ра ви ди, по ста је не са мо се
ман тич ки не го и син так сич ки мо да лан, ула зи у си стем мо дал них гла го ла 
уоп ште. А као син так сич ки мо да лан, он под ра зу ми је ва ал тер на тив ност 
ин фи ни ти ва или кон струк ци је да+пре зент у са ста ву сло же ног гла гол ског 
пре ди ка та. По сље ди ца то га је сте ми је ша ња оп ште фу тур ске не ги ра не фор
ме и сло же ног пре ди ка та с том фор мом.

Не ги ра ни фу тур по ду да ра се, да кле, с јед ном од фор ми сло же ног пре ди
ка та – оном с ин фи ни ти вном до пу ном. Мо дал ни не ги ра ни гла гол хтје ти 
та ко се из јед на ча ва с не ги ра ним ен кли тич ким об ли ком тог гла го ла. То из
јед на ча ва ње пот по ма же и фор мал на по ду дар ност фу ту ра пр вог у пра вим и 
за ви сно у пит ним ин тер о га тив ним ре че ни ца ма5 са по тврд ним кон струк ци
ја ма мо дал ног гла го ла хтје ти, што по твр ђу ју и сље де ћи при мје ри: Хо ће ли 
ме ре бо ле ти? (Пол., 19. 9. 2014, 5); Хо ће ли то би ти це на по сла ко јим се 
ба ви и по те за ко је бу де по ву као? (Пол., 19. 9. 2014, 5); Хо ће ли тај про цес 
до ве сти до бал ка ни за ци је Ује ди ње ног Кра љев ства...? (Пол., 21. 9. 2014, 2); 
Тех нич ко је пи та ње хо ће ли се гра ђа ни о то ме из ја сни ти на ре фе рен ду му 
(ПечАт, 21. 9. 2012, 12); и сл. 

 У пу бли ци стич ком но ви нар ском сти лу че сто до ла зе до пот пу не, фа кул
та тив не ал тер на тив но сти ин фи ни тив не и да+пре зент ске до пу не не ги ра ном 
гла го лу хтје ти у истом тек сту, чак у хо мо лек сич кој ре че ни ци. Ове дви је 
кон струк ци је та ко гу бе раз ли ку у зна че њу, по ста ју зна чењ ски исто вет не, тј. 
по ста ју ко му ни ка тив ностил ске ва ри јан те, као нпр.: 

(5) Не ћу вра ти ти ман дат (Блиц, 9. 12. 2012, 11: на слов); Не ћу да вра тим 
ман дат (ВН, 9. 12. 2012, 5: на слов); Пе тро вић не ће да вра ти по сла нич ки ман дат 
(Пол., 9. 12. 2012, 5: на слов); Још не ћу да оста вим филм. Не ка се зна: ја се још не ћу 
по ву ћи (нАционАл, 27. 1. 2003, 19); ...не ћу при ста ти да ме ла жу, не ћу да бу дем 
пу ки обје кат на си ља (Пол., 5. 3. 2014, 13); ...бе сми сле не из ја ве Сне жа не Ма ло вић 
не ћу ко мен та ри са ти (Блиц, 26. 1. 2013, 2); ...бе сми сле не на ме штаљ ке Сне жа не 
Ма ло вић и ње не еки пе не ћу да ко мен та ри шем (Блиц, 26. 1. 2013, 2); итд. 

ИН ТЕР ФЕ РЕН ЦИ ЈА ФУ ТУ РА ПР ВОГ И ФУ ТУ РО И ДА 

По што је до шло до из јед на ча ва ња не ги ра не фор ме фу ту ра пр вог и сло
же ног гла гол ског пре дика та са не ћу као не ги ра ном фор мом гла го ла хтје ти, 
у од ре ђе ним је слу ча је ви ма до шло до пот пу не не са мо фор мал не не го и се
ман тич ке по ду дар но сти кон струк ци ја не ћу+ин фи ни тив и не ћу+да+пре зент 

5 „Упит ни об лик фу ту ра гра ди се пу ним (на гла ше ним) об ли ци ма пре зен та од хте ти 
и упит ном реч цом ли, нпр. Хо ћу ли их ви де ти?, Хо ћеш ли их ви де ти? итд. или са из ра зом 
да ли ис пред не на гла ше них об ли ка, нпр. Да ли ћу их ви де ти?, Да ли ћеш их ви де ти? итд.” 
(ПиПер – КлАјн 2013: 174).
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(нпр.: Ки ша не ће па да ти / не ће да па да). Та екви ва лент ност у окви ру не ги
ра них фор ми пре ма прин ци пу ана ло ги је на ла зи свој пан дан и у по тврд ним 
фор ма ма. Друк чи је ре че но, јед на кост пре зент ског не ги ра ног об ли ка у окви
ру фу ту ра пр вог и сло же ног пре ди ка та с мо дал ним гла го лом хтје ти, ути че 
да се ана ло шки на пра ви јед на кост и по тврд ног об ли ка тих гла го ла. А та се 
јед на кост по сти же из во ђе њем по тврд не из исто вр сне не ги ра не фор ме од би
ја њем не ги ра ног пре фик са не. То се нај бо ље ви ди у сље де ћем при мје ру: 
Ср би ја не ће ла ко на пре до ва ти или ће на пре до ва ти као са те го ви ма на но
га ма (ВН, 28. 9. 2014, 5) – гдје је у пр вој ко ор ди ни ра ној кла у зи упо три је бљен 
не ги ра ни об лик фу ту ра не ће на пре до ва ти а у дру гој ра став ној кла у зи ње гов 
по тврд ни екви ва лент до би јен од би ја њем не ги ра ног пре фик са не: ће на пре
до ва ти. На исти на чин и од Ја нећу ра ди ти до би ја мо Ја ћу ра ди ти, а ана
лог но то ме и од Ја нећу да ра дим до би ја мо Ја ћу да ра дим, што по твр ђу је 
и сље де ћи из но ви на за би ље же ни при мјер: Не ћу ја да се ба вим ис тра га ма 
пре ко ме ди ја (информер, 15–16. 9. 2012, 4); ...сад ћу ја лич но да се ба вим тим 
ис тра га ма (информер, 15–16. 9. 2012, 5). Та ко су, по угле ду на су од нос не ги
ра не и по тврд не фор ме фу ту ра пр вог, од не ги ра них фор ми сло же ног гла гол
ског пре ди ка та с гла го лом хтје ти од би ја њем од рич ног пре фик са не до би је
не ње го ве по тврд не фор ме, с тим да у тим фор ма ма ви ше не ма мо си стем ски 
је ди ни оправ дан пу ни пре зент ски об лик гла го ла хтје ти, не го се ре а ли зу је 
ен кли тич ки об лик пре зен та гла го ла хтје ти6. То на го то во очи гле дан на чин 
по твр ђу је сље де ћи при мјер:Не ће мо да во ди мо ди пло ма ти ју пре ко ме ди ја, 
ни ти ће мода ди ску ту је моо де та љи ма по вер љи вих раз го во ра (ВН, 19. 9. 
2014, 8) – у ко је му је у пр вој кла у зи оства ре на лек сич ка не га ци ја гла го ла 
хтје ти (не ће мо), док у дру гој кла у зи не га ци ја ни је лек сич ка не го је ре че
нич на, оства ре на ве зни ком ни ти, чи ја упо тре ба ис пред би ло ко је кла у зе 
њен фор мал но по тврд ни са др жај пре во ди у од рич ни. Упо тре бом ве зни ка 
ни ти од ри че се, да кле, са др жај фор мал но по тврд ног пре ди ка та (ни ти ће мо 
да ди ску ту је мо = не ће мо да ди ску ту је мо). За нас је ов дје, ме ђу тим, зна чај
но на ко ји је на чин до би је на по тврд на фор ма пре ди ка та ни тикла у зе. Тај 
фор мал но по тврд ни пре ди кат ди рект но је из ве ден уки да њем од рич ног пре
фик са не из лек сич ки не ги ра ног пре ди ка та прет ход не кла у зе, та ко да смо 
од не ће мо до би ли ће мо, а до пу на је у оба слу ча ја оста ла иста: да+пре зент 
дру го га гла го ла (у пр вој кла у зи да во ди мо, у дру гој – да ди ску ту је мо). На тај 
на чин не ги ра на фор ма не ће мо да во ди мо ди рект но је због упо тре бе ре че нич
не а не лек сич ке не га ци је пре ве де на у свој по тврд ни екви ва лент ће мо да 

6 Уп.: „Ја ми слим да је ја ча упо тре ба ово га да у бу ду ћем вре ме ну, иако се јед но вре ме 
ми сли ло на стра не ути ца је, до ла зи из од реч них ре че ни ца. Јер у од реч ној ре че ни ци не ћу : 
не ћеш итд. зна чи под јед на ко: ’не хо ћу до ћи’ и fu tu rum. У пр вом слу ча ју ла ко се раз ви ло (не 
хо ћу) > не ћу да до ђем и по че ло ути ца ти да се овај об лик за др жи и у по тврд ном об ли ку” 
(Белић 2000: 248). 
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ди ску ту је мо. Да ти по тврд ни об лик у су прот но сти је са ну жним усло вом 
упо тре бе до пу не да+пре зент у мо но су бје кат ским ре че ни ца ма, јер ова до пу
на до ла зи ис кљу чи во уз не ен кли тич ке об ли ке мо дал них и фа зних гла го ла 
као дио сло же ног гла гол ског пре ди ка та или пак по себ на за ви сна кла у за. А 
ен кли тич ки пре зент ски об лик ћу, ћеш, ће итд. слу жи је ди но за твор бу фу ту
ра пр вог. Та ко би се на осно ву да тих ен кли тич ких об ли ка мо гло за кљу чи ти 
да је ов дје у пи та њу фор ма фу ту ра пр вог. То ме, ме ђу тим, „про ти вур је чи” 
кон струк ци ја да+пре зент ко ја сто ји на мје сту ин фи ни ти ва, а ко ја ин фи ни
ти ву ни је кон ку рент на у фу тур ској фор ми, не го са мо у фор ми сло же ног 
гла гол ског пре ди ка та (нпр. Мо же да тр чи / Мо же тр ча ти; Хо ће да по мог
не / Хо ће по мо ћи, и сл.). Пре во ђе њем не ги ра не фор ме сло же ног гла гол ског 
пре ди ка та са дапре зент ском до пу ном ни је до би је на по тврд на фор ма с ен
кли тич ким об ли ком гла го ла хтје ти, јер је упо тре ба тог об ли ка ве за на ис
кљу чи во за твор бу фу ту ра пр вог, не го је до би је на спе ци фич на фор ма фу
ту ра пр вог, ко ју ви ше не чи ни ве за ен кли тич ког об ли ка гла го ла хтје ти и 
ин фи ни ти ва, не го је са чи ња ва ве за ен кли тич ког об ли ка гла го ла хтје ти и 
кон струк ци је да+пре зент, уви јек за мје њи ве ин фи ни ти вом. Та је за пра во 
хи брид на фор ма фу ту ра пр вог и сло же ног гла гол ског пре ди ка та (јер ен кли
тич ки об лик гла го ла при па да са мо фу ту ру, а кон струк ци ја да+пре зент за
мје њи ва ин фи ни ти вом при па да са мо сло же ном гла гол ском пре ди ка ту). За 
ту је фор му на уч но пот пу но аде ква тан тер мин дао Р. Си мић, на зи ва ју ћи је 
ФУ ТУ РО И ДОМ (Симић 2009: 51–55). Фу ту ро ид као хи брид на фор ма што 
ком би ну је ди је ло ве твор бе фу ту ра и твор бе сло же ног гла гол ског пре ди ка
та, вр ло је че ста у но ви нар ском је зи ку. За по твр ду на во ди мо ове ћи број 
при мје ра, ко ји опет не пред ста вља ју ни по ло ви ну при мје ра што смо их 
за би ље жи ли из но ви на:

(6) Ка да ће те ма ло да се ра ду је те? По ла ко, да на пра ви мо још је дан ко рак, 
па ће мо он да да ска че мо (ВН, 11. 9. 2014, 37); До кле ће те да нас бру ка те? (Блиц, 
15. 8. 2004, 40: на слов); „Цвет ни трг” ће да уве не (ВН, 16. 8. 2004, 1: на слов); 
...упра во ћеш то да ура диш (Курир, 4. 8. 2004, 21); Власт ће ова ко оја ча на пот
пу но да уни шти Ср би ју (ВН, 17. 3. 2014, 2); Не ко ће да од го ва ра! (ВН, 11. 3. 2006, 
3: на слов); Ар би тра жа ће да пре су ди (ВН, 14. 1. 2005, 11: на слов); Ше ћер ће да 
из гу би сласт (ВН, 17. 7. 2004, 10: на слов); Она ће да при ча 80 од сто вре ме на 
(Блиц, 21. 7. 2004, 27); Бал кан ке са мо гле да ју шта ће дру ги да ка жу (Курир, 21. 
9. 2004, 13: на слов); Де вој ке... уоп ште не пи та ју ко ли ко ће да ра де, већ да ли ће 
да на ђу же ље ни по сао (Блиц, 27. 6. 2004, 11); То ће бр зо да им се вра ти као бу
ме ранг (ВН, 2. 6. 2004, 4); ...ка же да ће да са ра ђу је са Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма (ВН, 1. 6. 2004, 5); Ко ће да од го ва ра (Курир, 15. 6. 2004, 4: на слов); 
Ми он да од ре ди мо ко јим ре дом ће да ле те ави о ни (ВН, 6. 6. 2004, 21); ...ни ка ко 
не мо же да се од лу чи где ће да ве че ра (Курир, 22. 6. 2004, 21); Ма ке до ни ја ће 
још ви ше да по то не (ВН, 17. 8. 2004, 12); А ако осво ји мо „са мо” брон зу, би ћу 



19

пр ви ко ји ће да че сти та мом ци ма и тре не ри ма (ВН, 17. 8. 2004, 48); Ко ће су тра 
да бра ни зе мљу? (Блиц, 1. 7. 2004, 3); Ко ће да пла ти? (Курир, 26. 5. 2004, 9: на
слов); Фа кул тет ће он да за вр ши! (Курир, 29. 3. 2005, 10); Ни је ва жно ко ће да 
пре го ва ра, не го да ли ће да се на ста ви тим по губ ним пу тем (ВН, 12. 7. 2012, 2); 
Ср би ји ће ко нач но да сва не (ВН, 21. 12. 2012, 2: на слов); ...чи ме ће то да до ка жу? 
(Пол., 29. 10. 2013, 7); Обе ћа вам да ћу да про ме ним у Ср би ји све оно што не ва ља 
(Курир, 25. 5. 2004, 5); Пр вих не ко ли ко да на са мо ћу да трч ка рам (Курир, 30. 4. 
2004, 24); Јед но став но, на дао сам се да ће да про ма ши (Курир, 1–3. 5. 2004, 31); 
Ми ни стар про све те на ја вио да ће да уде се то стру чи број ино стра них ака де ма
ца (ВН, 15. 10. 2013, 5: над на слов); Уско ро ће не ка да га сми ри (Курир, 25. 1. 2014, 
28); ...ни ко не зна ко ли ко ће да ко шта (ПечАт, 14. 2. 2014, 13); Све ћу да ура дим 
да Ср би ја бу де срећ на (Блиц, 3. 6. 2012, 2); При ча ло се да ће те и му зи ку да ра
ди те? (Блиц, 5. 9. 2004, 12); Ни сам знао ко ће да по бе ди, ни ти ка ко ће ства ри 
да се раз ви ја ју (Пол., 16. 3. 2013, КУН, 1); Сла жем се да је ти му по треб на шок 
те ра пи ја, а ка ква ће она да бу де, то ће мо ви де ти (ВН, 3. 11. 2013, 39); Још са мо 
пи та ње – од че га и ка ко ће да жи ве? (Пол., 27. 2. 2005, 10); Ми ни стар ство про
све те ће да из ми ри дуг пре ма фа кул те ту (ВН, 28. 4. 2012, 31); Он ће да при ча о 
гра ни ци на Ду на ву! (Курир, 26. 4. 2012, 3); ...сад ћу ја лич но да се ба вим тим 
ис тра га ма (информер, 15–16. 9. 2012, 5); Баш ћу да пи там же ну шта ми сли о 
то ме! (ВН, 4. 11. 2012, 23); Ми слио сам да ће да ме уби је (ВН, 1. 2. 2013, 24: на слов); 
То ће да се до го ди, али то ма ло ко схва та (ВН, 26. 5. 2013, 3); Али, ја ћу да играм 
сво ју игру (ВН, 1. 6. 2013, 37); Ми ни стар ство ће да од лу чи на у штрб ко јих пред
ме та ће то да бу де (ВН, 4. 7. 2013, 4); То ће са мо да уне се збр ку (ВН, 4. 7. 2013, 
5); Ни је све оти шло до ђа во ла. Тек ће да оде (ДАнАС, 4. 7. 2013, 7); И то ће мо да 
ре ши мо (ВН, 6. 7. 2013, 10); Ви ће те да нам да те дво ји цу ва ших (Блиц, 6. 7. 
2013, 32); У то ме ћу све сно да им по мог нем (ПечАт, 20. 7. 2012, 14); Па ка ко ћеш 
да умреш? (информер, 16. 7. 2012, 18); До бро отво ри очи с ким ћеш да спа ваш 
(ВН, 6. 10. 2013, 23); На дам се да ће ти ме ди ји да ре а гу ју (Курир, 18. 7. 2012, 4); 
Али не ка не оче ку је да ћу да га на пад нем по бе ђе ног (ВН, 19. 7. 2012, 3); Уз прет
њу да ће све да по би је, ушао је у ку ћу (Пол., 20. 4. 2013, 7); Ср би ја ће тек да 
са би ра шта је до би ла (Пол., 20. 4. 2013, 5); Из ра жа вам озбиљ ну сум њу да ће све 
да про тек не ре гу лар но (ВН, 26. 9. 2012, 3); ...ја ћу да се за ду жим, а дру ги ће да 
вра ћа (Блиц, 30. 9. 2012, 2); Ми ха и То ле ће да ча сте (Курир, 1. 4. 2013, 38); То 
ћу да по др жим (Блиц, 4–5. 5. 2013, 5); Бо рис Та дић је као не на во ђе на ра ке та. 
Ни ко у де мо крат ској стран ци не зна где ће да уда ри и кад ће да екс пло ди ра (ВН, 
4. 12. 2013, 2); Са да ће да до ђе све на сво је ме сто (Пол., 5. 12. 2013, 1); Сад ће мо 
ма ло и да одах не мо! (Курир, 17. 12. 2013, 9: на слов); То ће да по тра је (Пол., 29. 
12. 2013, 5); Сад чу јем да ће пред сед ни штво да иза бе ре не ки ор га ни за ци о ни 
од бор ко ји ће да про пи ше про по зи ци је (ВН, 26. 9. 2012, 3); Тек ће да га ис пи ту ју! 
(Курир, 4. 12. 2012, 1); Дра ге во ље ћу да пре у змем ту исто риј ску од го вор ност 
(ВН, 19. 7. 2012, 2); Ни смо у си ту а ци ји да би ра мо са ким ће мо да раз го ва ра мо 
(ВН, 1. 12. 2012, 3); Бер лин ће да че ка про ле ће (ВН, 15. 10. 2012, 11); Ко ће да 
при ча о ре пре зен та ци ји од ја ну а ра до ма ја? (Пол., 25. 1. 2014, 48); То ће да га 
под стак не да ви ше ра ди (ПреС РС, 28. 1. 2014, 24); Он да че кај те да ви ди те шта 
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ће да се де си (ПреС РС, 28. 1. 2014, 25); Ви де ће мо ко ли ко ће мо у то ме да успе мо 
(Пол., 27. 7. 2012, 33); Не знам да ли ће да за ту ре мо је ре зул та те или ће да ура
де не што го ре од то га (Пол., 8. 11. 2013, 40); Обе ћао сам ма ми да ћу да се же ним! 
(Курир, 25. 1. 2014, 1); Шта ће да бу де са до са да шњом Ве ли ком Бри та ни јом и 
ко ли ко ће још да тра је оно што је од 1707. би ло Ује ди ње но Кра љев ство? (ПечАт, 
26. 9. 2014, 46); итд.

У свим на ве де ним при мје ри ма фор ма да+пре зент упо три је бље на уз по
тврд ни ен кли тич ки об лик гла го ла хтје ти (ћу, ћеш и сл.) без из у зет ка је 
за мје њи ва ин фи ни ти вом. То зна чи да је ова кон струк ци ја ко му ни ка тив но 
пот пу но си но ним на фор ми фу ту ра пр вог. Те фор ме чак слу же по кат кад и 
као сред ство стил ског раз јед на ча ва ња уну тар јед не сло же не ре че ни це, као нпр.: 

(6а) Или ће да гра деили ће им се од у зе ти зе мља (ВН, 11. 9. 2014, 27: на слов); 
Ми слим да ћу оро би ти му же вљев нов ча ник па ћуле по да ку пим но ве чи зме 
(Блиц, 16. 2. 2004, 9); Не би ра бир цуз у ко ји ће ући, али би ра астал за ко ји ће да 
сед не (Пол., 29. 12. 2013, 25); Ми слим да је фор ми ра на вла да ко ја ће о то ме нај
ви ше да во ди ра чу на и ко ја ће има ти при ја те ље на свим стра на ма све та (ПечАт, 
20. 7. 2012, 14); Ја ћу је пла ти ти, ја ћу и да одем (Блиц, 28. 10. 2012, 35); С тим 
ре зул та ти ма ће мо иза ћи пред Глав ни од бор, а он да ће стран ка да до не се од лу
ке (ВН, 8. 5. 2013, 3); Још не ћу да оста вим филм. Не ка се зна: ја се још не ћу 
по ву ћи (нАционАл, 27. 1. 2003, 19); То не ћу да ко мен та ри шем и увек ћу би ти 
бли ска исти ни и иде ја ма ДС (ДАнАС, 23. 8. 2012, 3); Ни сам луд и уско ро ћу да 
иза ђем из бол ни це (нАционАл, 15–16. 2. 2003, 20: на слов); Ни сам луд! Као што 
ви ди те у до бром сам ста њу и иза ћи ћу одав де нај ве ро ват ни је већ за не ко ли ко 
да на (нАционАл, 15–16. 2. 2003, 20: До бри ло Не на дић); Ан дреј их не ће ту жи ти, 
не ће суд ски да го ни сво ју др жа ву (ВН, 29. 9. 2014, 10); и сл. 

Те фор ме – фор ма ћу+ин фи ни тив и фор ма ћу+да+пре зент – ни су ме ђу тим 
ап со лут но за мје њи ве. Док је фор ма ћу+да+пре зент уви јек за мје њи ва фор мом 
фу ту ра, до тле фор ма фу ту ра свих гла го ла ни је за мје њи ва фор мом ћу+да+пре
зент. У ли те ра ту ри је, на и ме, већ кон ста то ва но да „код мо дал них или мо да
ли та тив них гла го ла ове за ме не не ма, нпр.: ја ћу хте ти/хо ћу, али не *ја ћу 
да хо ћу; ја ћу сме ти/сме ћу, али не *ја ћу да смем” (Mrazović – vukadinović 
1990: 124; уп. и: Thomas – osipov 2012: 341). И за и ста, ка да се тво ри од мо дал них 
гла го ла, ни ка да фу тур ској ни је ни ти мо же би ти кон ку рент на фор ма ћу+да+ 
пре зент, што по ка зу ју и сље де ћи при мје ри фу ту ра пр вог, чи ју ће мо не гра
ма тич ну кон ку рент ску дафор му ре кон стру и са ти у за гра ди са стре ли цом: 

(6б) Ста нов ни ци Кри ма ће са ми хте ти [→ *ће да хоће] да се вра те Укра ји ни 
(ВН, 13. 9. 2014, 9); Љу ди не ће хте ти [→ *не ће да хоће] да ин ве сти ра ју код нас 
(Блиц, 25. 1. 2013, 6); Док то ри ће мо ћи[→ *ће да могу] да от кри ју обо ље ња 
мно го пре не го што се она по ја ве (Пол., 21. 9. 2014, 21); Мно ги ин ве сти то ри ... 
не ће мо ћи [→ *не ће да могу] да сер ви си ра ју кре ди те (информер, 25. 7. 2012, 9); 
На рав но, Но ле ће мо ра ти [→ *ће да мора] да по бе ди да би смо из јед на чи ли (ВН, 
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15. 9. 2013, 40); Док ММФ ве ру је да Укра ји на не ће мо ра ти[→ *не ће да мора] 
да ре струк ту ри ра ду го ве, бер зе ли ци ти ра ју да тум ка да ће об ја ви ти сте чај (Пол., 
16. 9. 2014, 2); Али не ће сме ти [→ *не ће да сме] да по пу сти (ПреС, 22. 8. 2012, 
2); Бе о град не ће же ле ти [→ *не ће да жели] да увре ди Ва шинг тон ни Бри сел 
(Блиц, 19. 7. 2012, 9); и сл. 

Са ма чи ње ни ца да фу ту ро ид ћу+да+пре зент ни је мо гућ од свих гла го ла, 
до во ди у пи та ње ње гов мор фо ло шки ста тус. Има ли да та кон струк ци ја ста
тус мор фо ло шког об ли ка фу ту ра пр вог? Че шћи су им пли цит ни не го ли екс
пли цит ни од го во ри што их на то пи та ње ну ди гра ма тич ка ли те ра ту ра. Код 
ма лог се бро ја ауто ра у мор фо ло шком по гла вљу у окри љу твор бе фу ту ра 
пр вог као ал тер на тив на ин фи ни тив ном фу ту ру по ми ње и фу тур ска кон
струк ци ја са да+пре зент. Та ко П. Мра зо вић и З. Ву ка ди но вић (1990: 124) 
у по гла вљу о твор би фу ту ра у по себ ној на по ме ни ис ти чу да „у об ли ку фу
ту ра I, ако не сто ји сам или се њи ме не по чи ње ре че ни ца, мо гућ на је за ме на 
ин фи ни ти ва кон струк ци јом да+пре зент. Ова по ја ва је обич ни ја у ис точ ној 
не го у за пад ној ва ри јан ти”. И Д. Шип ка у сво јој Мор фо ло ги ји на гла ша ва да 
се „у срп ском кон струк ци је да+пре зент мо гу ко ри сти ти уме сто ин фи ни ти ва” 
(Šipka 2005: 223). И то је све што се ти че срп ских лин гви ста. Код не срп ских 
ауто ра ис ти ца ње срп ског ка рак те ра фу тур ске кон струк ци је са да+пре зент 
по пра ви лу слу жи да се ука же на јед ну од нај бит ни јих ди фе рен ци јал них 
цр та из ме ђу срп ског и хр ват ског је зич ког из ра за и/или стан дар да. Та ко чи ни 
Б. Кун цман Ми лер сма тра ју ћи да се у хр ват ском стан дар ду или, ка ко она 
ка же „је зи ку”, фу тур тво ри са мо по мо ћу ен кли тич ке фор ме гла го ла хтје ти 
и ин фи ни ти ва, или „ре ду ци ра ног ин фи ни ти ва”, док се у срп ском тво ри на 
два на чи на: а) син те тич но, при че му се ре ду ци ра ној ин фи ни тив ној осно ви 
до да је ен кли тич ки об лик гла го ла хтје ти (пи са ћу), и б) ана ли тич но, та ко 
што се умје сто ин фи ни ти ва упо тре бља ва дакон струк ци ја (то ће мо да ви
ди мо; и он ће да до ђе) (КuncMan-мüller 1994: 53). Х. Хај да ре вић и А. Кр шо 
у свом при руч ни ку кон ста ту ју да се фу тур пр ви „тво ри од ен кли тич ког 
(не на гла ше ног, скра ће ног) об ли ка пре зен та по моћ ног гла го ла хтје ти и ин
фи ни ти ва (ћу чи та ти), или да се умје сто ин фи ни ти ва ко ри сти да+пре зент 
(ћу да чи там”, с тим да пр ви тип твор бе сма тра ју ка рак те ри сти ком „бо сан ског 
и хр ват ског је зи ка”, а дру ги тип осо би ном „бо сан ског и срп ског је зи ка” 
(Hajdarević – krŠo 2013: 219), из че га про ис ти че да у срп ском је зи ку уоп ште 
и не ма твор бе фу ту ра пр вог са ин фи ни ти вом. П. Л. То ма и В. Оси пов на во
де да „ка да по моћ ни гла гол прет хо ди ин фи ни ти ву, да кле са из ра же ним 
су бјек том или на гла ше ном ри јеч ју ко ја прет хо ди гла го лу, ин фи ни тив се 
мо же за ми је ни ти ве зни ком да + гла го лом у пре зен ту. Ова је упо тре ба рас
про стра ње на у срп ском је зи ку, у ко ме се ма ње ко ри сти ин фи ни тив ( ја ћу 
да пи шем; ти ћеш да пи шеш....)” (Thomas – osipov 2012: 341). С. Кор дић пак 
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ка же да се „фу тур I тво ри од пре зен та по моћ ног гла го ла хтје ти (пр вен стве но 
ен кли тич ких об ли ка) и ин фи ни ти ва глав ног гла го ла или, по го то во у ис точ
ном ди је лу хр ват ско срп ског го вор ног под руч ја, да+пре зент глав ног гла го ла: 
Он ће гле да ти филм. – Он ће да гле да филм” (kordić 1997: 40).

Обич ни ји су, ме ђу тим, слу ча је ви да се у мор фо ло шком ди је лу гра ма ти
ке, та мо гдје се го во ри о твор би фу ту ра пр вог, спо ми ње са мо ње го ва фор ма 
са ин фи ни ти вом, док се дапре зент ска као ин фи ни ти ву кон ку рент на фор ма 
спо ми ње у син так сич ком ди је лу гра ма ти ке, нај че шће при об ра ди функ ци
је и зна че ња са мо га пре зен та. Та ко по сту пају у сво јој гра ма ти ци Т. Ма ре тић 
(1963: 640), А. Бе лић (2000: 248), М. Сте ва но вић (1979: 601), Ж. Ста ној чић и 
Љ. По по вић (1992: 377), С. Та на сић (2005: 442–443). 

На упо тре бу дапре зент ске фор ме у са ста ву фу ту ра пр вог од по чет ка XX 
ви је ка до да нас скре та на је па жња у ни зу на уч них, пр вен стве но син так сич ких 
ра до ва (уп. нпр.: Musić 1900; моСКовљевић 1936; Брозовић 1953; КрАвАр 1953; 
ГуДКов 1963; Gallis 1970; ивић 1972; ћирКовић 1985; СтевАновић 1988; војво-
Дић 1995, 1996; ЂуКАновић 1999; рАДић 2003; Симић 2009; оКуКА 2010; СтА-
нојевић 2014).

И у гра ма тич кој и у на уч ној ли те ра ту ри о кон струк ци ји да+пре зент у 
са ста ву фу ту ра пр вог не ри јет ко је да ва на и оцје на о ње ној нор ма тив ној, 
од но сно стан дард но је зич кој ври јед но сти. Уоп ште но се мо же ре ћи да гра
ма ти ча ри ко ји о овој кон струк ци ји го во ре у окри љу мор фо ло шког по гла вља 
о твор би фу ту ра пр вог не до во де у пи та ње ње ну стан дард но је зич ку ври јед
ност (Mrazović – vukadinović 1990: 124; КunzMann-мüller 1994: 53; 
Hajdarević – krŠo 2013: 219; kordić 1997: 40); из у зе так су П. Л. То ма и В. 
Оси пов, ко ји на гла ша ва ју да „ова кон струк ци ја, иако у срп ском че шћа не го 
она с ин фи ни ти вом, ипак при па да фа ми ли јар ном ре ги стру, у пи са ном је зи ку 
се у прин ци пу ви ше ко ри сти ин фи ни тив” (Thomas – osipov 2012: 314), од но
сно П. Пи пер и И. Клајн, ко ји у по гла вљу о твор би фу ту ра пр вог у по себ ној 
на по ме ни ис ти чу: „У об ли ци ма сло же ног фу ту ра I упо тре ба спо ја да + пре
зент уме сто ин фи ни ти ва свој стве на је раз го вор ном сти лу и усме ној не зва
нич ној ко му ни ка ци ји, нпр. Он ће да пи ше, али се у дру гим при ли ка ма пре по
ру чу је сло же ни фу тур са об ли ком ин фи ни ти ва и гра ма тич ког еле мен та ћу, 
ћеш, ће... итд. (Он ће пи са ти)” (ПиПер – КлАјн 2013: 173). Слич ну кон ста та
ци ју из но се и Ж. Ста ној чић и Љ. По по вић, иако ову кон струк ци ју не по ми њу 
у мор фо ло шком не го у син так сич ком ди је лу сво је гра ма ти ке: „Пре зент с 
ве зни ком да, у раз го вор ном сти лу, упо тре бља ва се и са зна че њем и функ
ци јом фу ту ра I” (СтАнојчић – ПоПовић 1992: 377). Стан дард но је зич ки ста тус 
овој кон струк ци ји екс пли цит но од ри че С. Та на сић, кон ста та ци јом да „без 
об зи ра на про ши ре ност ове кон струк ци је у ис точ ним де ло ви ма срп ског го
вор ног про сто ра, тре ба ре ћи да она ни је од ли ка стан дард ног срп ског је зи ка” 
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(тАнАСић 2005: 443). Оста ли ауто ри ко ји о овој кон струк ци ји го во ре у окви
ру син так сич ких функ ци ја и зна че ња пре зен та, по пра ви лу не да ју ни ка кве 
огра де у по гле ду нор ма тив не не до пу сти во сти ње не упо тре бе (в. нпр.: Mare-
tić 1963: 640; Белић 2000: 248; СтевАновић 1979: 601). 

У гра ма ти ка ма се по пра ви лу да је ква ли фи ка ци ја о нор ма тив но сти или 
не нор ма тив но сти да те кон струк ци је без екс пли цит но на ве де них кри те ри
ју ма на ко ји ма та ква нор ма тив на (пр)оцје на по чи ва. Ни у на уч ним ра до ви
ма по све ће ним ово ме пи та њу не ма са гла сно сти о нор ма тив ном ста ту су ове 
кон струк ци је. Њу су нај при је као не нор ма тив ну ока рак те ри са ли М. Мо ско
вље вић (1936: 85–102) и Д. Бро зо вић (1953: 13–18, 153–154). С та квом се 
нор ма тив ном ква ли фи ка ци јом ове фу тур ске кон струк ци је ни је сло жио М. 
Сте ва но вић, на во де ћи као про тив ар гу мент ка ко ауто ри тет Т. Ма ре ти ћа и 
А. Бе ли ћа, ко ји ову кон струк ци ју ни су нор ма тив но про го ни ли, та ко и ње ну 
рас про стра ње ност у је зи ку пи са ца XIX и XX ви је ка, за кљу чу ју ћи да се „у 
сва ко ме слу ча ју, да кле, и у фу ту ру пре зент мо же упо тре бља ва ти у ис тој 
функ ци ји с ин фи ни ти вом”, па да „на осно ву ово га не ма мо пра ва оспо ра ва ти 
пра вил ност упо тре бе фу ту ра у ово ме об ли ку, као што то чи не Мо ско вље вић 
и Бро зо вић” (СтевАновић 1988: 171–172). Ка сни ји за го вор ни ци нор ма тив ног 
ста ту са ове кон струк ци је углав ном су на осно ву да тог кри те ри ју ма про ши
ре но сти у упо тре би, на во де ћи за по твр ду број не при мје ре ка ко из сва ко
днев ног је зи ка та ко и из књи жев но у мјет нич ког сти ла, за кљу чи ва ли ка ко 
да та кон струк ци ја тре ба да до би је нор ма тив ни ста тус. Та ко, на при мјер, В. 
Ђу ка но вић сма тра да је „за оче ки ва ти да се мо ди фи ку је и ко ди фи ко ва на 
нор ма срп ског је зи ка” та ко што у њој тре ба при зна ти ком би на ци је до ћи ћу, 
ја ћу до ћи и ја ћу да до ђем, а од ба ци ти са мо об лик (ја) ћу до ђем ко ји, пр во, 
на ру ша ва си стем, и, дру го, пре по зна тљив је „као не стан дар дан, јер они ко ји 
га упо тре бља ва ју нај че шће ни су но си о ци дру штве ног пре сти жа” (ЂуКАно-
вић 1999: 96–97). На сли чан на чин раз ми шља и П. Ра дић, ко ји ка же да у 
усло ви ма „ка да ова кон струк ци ја (п)оста је обе леж је је зи ка на ших во де ћих 
ин те лек ту а ла ца, укљу чу ју ћи и лин гви сте, – ја сно је да ће она из бо ри ти сво
је ме сто у је зич ком стан дар ду у Ср би ји” (рАДић 2003: 137).

М. Оку ка је не дво сми слен у по гле ду стан дард но је зич ког ста ту са ове 
кон струк ци је. На кон ис црп ног пре гле да раз ли чи тих по гле да на ову кон
струк ци ју, а на во де ћи ве ли ки број при мје ра из пу бли ци стич ког и књи жев
но у мјет нич ког сти ла, уз по ко ји при мјер из „на уч ног сти ла” (углав ном из 
је зи ка Р. Бу гар ског), он за кљу чу је да је „фор ма да + пре зент у твор би фу
ту ра I већ из бо ри ла сво је мје сто у срп ском стан дар ду (не са мо у Ср би ји), 
она сто ји на по ре до с ин фи ни тив ном фор мом у раз го вор ном, књи жев но у мјет
нич ком и пу бли ци стич ком сти лу” (okuka 2010: 21). Та кав за кљу чак М. Оку ка 
те ме љи на сље де ћим кри те ри ју ми ма:„Пре ма то ме, да ли ће не ка је зич ка 
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по је ди ност по ста ти стан дард ном или неза ви си од је зич ке упо тре бе као 
нај ва жни јег је зич ког ауто ри те та и ста ва је зич кихауто ри те та за јед ни це 
пре ма њој. Ва ри ја ци је ко је се у је зи ку ствар но ко ри сте не би се смје ле про
гла ша ва ти не гра ма тич ним. Уз то је зна чај но на гла си ти и то ка ко од ре ђе но
дру штво схва та је зич ку нор му: да ли се на и ме у пре скрип ти ви сти ци др жи 
дис јунк тив ненор ме (или/или, тј. да је се пред ност јед ној од дво стру ко сти 
или ви ше стру ко сти)или кон јук тив не нор ме (и/и, тј. не да је се пред ност ни
јед ном ду бле ту и/или три пле ту).Срп ска пре скрип ти ви сти ка се углав ном 
при др жа ва(ла) кон јук тив не нор ме. Ато зна чи да се пра ви ла ко ди фи ка ци је 
из во де, при је све га, на те ме љу подсвје снихприн ци па или кон вен ци ја ко ји ма 
се ру ко во де из вор ни го вор ни ци. Та ко су у ср би сти циси но ним ске ка те го
ри је у ве ћи ни слу ча је ва при зна ва не стан дард ни ма. Оне су у је зи куствар но 
жи вот не са мо он да ако се ауто ри тет ко ди фи ка то ра те ме љио (и те ме љи)на 
подсвје сним прин ци пи ма или кон вен ци ја ма ко ји ма се ру ко во де из вор ни 
го вор ни ци” (okuka 2010: 19–20).

Кри те ри ју ми на ко ји ма М. Оку ка од ре ђу је стан дард но је зич ки ста тус ове 
фу тур ске кон струк ци је ви ше су не го спор ни. На и ме, про ши ре ност у упо тре
би ни ка да ни је би ла од лу чу ју ћи кри те ри јум нор ма тив но сти не ке је зич ке 
по ја ве. То нај бо ље по ка зу је ве ли ка про ши ре ност у упо тре би нпр. ин де кли
на би лне фор ме по тен ци ја ла: *Ја би ра дио, *Ми би ра ди ли, Ви би ра ди ли..., 
или пак за мје нич ког об ли ка сво (нпр.: *Сво вре ме је при чао...) итд. Те не стан
дар но је зич ке фор ме ни су ни шта не про ши ре ни је у упо тре би од спор них 
фу тур ских фор ми ти па *Ја ћу да ра дим... па их ипак ни ко нор ма тив но од
го во ран не сма тра стан дард но је зич ким, за то што оне ни су си стем ске, не го 
ди рект но на ру ша ва ју си стем стан дард ног срп ског је зи ка. Ста во ви је зич ких 
ауто ри те та, уко ли ко се не те ме ље на бит ни јим нор ма тив ним кри те ри ју ми
ма, одав но су пре ста ли би ти не са мо од лу чу ју ћи не го уоп ште ре ле ван тан 
нор ма тив ни кри те ри јум. А шта тек ре ћи за ма гло ви ти кри те ри јум М. Оку ка 
о „подсвје снимприн ци пи ма или кон вен ци ја ма ко ји ма се ру ко во де из вор ни 
го вор ни ци”. То ни ти је би ло ни ти ће ика да би ти ре ле ван тан нор ма тив ни 
кри те ри јум, јер би на осно ву ње га, на при мјер, све суп стан дард не је зич ке 
осо би не до би ле при мат над стан дард ним. Друк чи је ре че но, на осно ву тог 
кри те ри ју ма, ди рект но се као „пре сти жан” уво ди „не мар ни стил” стан дард
ног је зи ка, од но сно псе у до нор ма усту па мје сто на уч но уте ме ље ној нор ми 
(уп. Prćić 2005: 33–49). При све му то ме, М. Оку ка и сви они ко ји би да 
нор ма тив ност ове кон струк ци је из ве ду и из ње не про ши ре но сти у књи жев
но у мјет нич ком сти лу за бо ра вља ју да је да нас књи жев но у мјет нич ки стил 
нај ма ње нор ма тив но за хтје ван, јер се у ње му у умјет нич ке свр хе упо тре
бља ва ју сви и нор ма тив ни и не нор ма тив ни ти по ви је зич ких је ди ни ца. Јер, 
„књи жев ник са мо нео ви сан о стан дар ду мо же би ти на услу зи стан дар ду. 
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Да ка ко, нео ви сан о стан дар ду не зна чи и нео д го во ран пре ма стан дар ду” 
(silić 2006: 102).

Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да се ни М. Оку ка, а ни дру ги за го вор ни ци 
стан дард но је зич ког ста ту са ове фу тур ске кон струк ци је (В. Ђу ка но вић и П. 
Ра дић на при мјер) не по зи ва ју ни на је дан од два нај бит ни ја нор ма тив на 
кри те ри ју ма: кри те ри јум си стем но сти и кри те ри јум свр сис ход но сти. Ко
ли ко је, да кле, кон струк ци ја ја ћу да ра дим у скла ду са си сте мом и ка ква је 
ње на свр сис ход ност, при је све га ће од то га за ви си ти њен нор ма тив ни ста тус. 
О си стем но сти и свр сис ход но сти ове кон струк ци је ма ло ко од оних ко ји су 
о њој пи са ли го во ри. Нај ши ре и на уч но нај у те ме ље ни је o не си стем но сти 
ове фу тур ске кон струк ци је без сум ње је пи сао Р. Си мић. Он ка же да ће 
„фор ма ци ју ’ћу/ћеш ...+да+пре зент’ пре све га, на зва ти фу ту ро и дом јер смо 
ми шље ња да не ма мор фо ло шки ста тус”, тј. она се „не мо же сма тра ти стан
дард ним из ра жај ним сред ством у срп ском је зи ку” (Симић 2009: 52). 

А фу ту ро ид не спа да „у ин вен тар мор фо ло шких фор ми, јер ње гов ста тус 
про тив ре чи си сте му пе ри фра стич ких фор ми, код ко јих ва жи пра ви ло спа ја
ња лич них об ли ка по моћ них гла го ла и не лич них об ли ка основ ног гла го ла. 
Спој два лич на об ли ка ни је при хва тљив као је дин стве на фор ма мор фо ло
шког ни воа”; из тих раз ло га да та се кон струк ци ја „не мо же увр сти ти у 
спи сак стан дард них фор ма ци ја као фу тур и сл.” (Симић 2009: 54). 

НЕ СИ СТЕМ НОСТ И НЕ СВР СИС ХОД НОСТ ФУ ТУ РО И ДА

Фу ту ро ид се, да кле, не мо же сма тра ти си стем ским мор фо ло шким об ли
ком фу ту ра, јер је у су прот но сти са си сте мом мор фо ло шких сло же них гла
гол ских об ли ка, ко ји се сви без из у зет ка тво ре ком би на ци јом лич ног об ли ка 
по моћ ног гла го ла би ти или хтје ти и не лич ног об ли ка основ ног гла го ла (ја 
сам пи сао; ја бе јах пи сао; ја бих пи сао; ја ћу пи са ти...). Фу ту ро ид не ги ра 
да то твор бе но си стем ско пра ви ло јер ком би ну је два лич на гла гол ска об ли
ка: лич ни ен кли тич ки об лик пре зен та гла го ла хтје ти и пре зент ски об лик 
основ ног гла го ла (ја ћу да пи шем). И не са мо што ком би ну је два лич на пре зент
ска об ли ка, не го у свој твор бе ни са став фу ту ро ид укљу чу је и не гла гол ску 
ри јеч – ве зник да. То је дру го си стем ско твор бе но огре ше ње ово га об ли ка. 
На и ме, сви мор фо ло шки гла гол ски об ли ци, без об зи ра је су ли они про сти 
или сло же ни, у свом са ста ву од вр ста ри је чи има ју са мо гла го ле (про сти се 
са сто је од гла гол ске осно ве и на став ка, а сло же ни од по моћ ног и основ ног 
гла го ла). У твор би ни јед ног мор фо ло шког гла гол ског об ли ка у срп ско ме 
је зи ку не уче ству је ни јед на дру га вр ста ри је чи сем глаголa. Гла гол ски 
об ли ци су гла гол ски по то ме што у свом са ста ву има ју ис кљу чи во гла го ле. 
Фу ту ро ид, ме ђу тим, у свом са ста ву осим два лич на гла гол ска об ли ка има 
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још и ве зник. То је дру га не си стем ска осо би на фу ту ро и да. Фу ту ро ид је, 
пре ма то ме, дво стру ко не си стем ски мор фо ло шки гла гол ски об лик: нај при је 
по то ме што на су прот свим дру гим сло же ним гла гол ским об ли ци ма срп ско
га је зи ка на ста је ком би но ва њем два ју лич них об ли ка гла го ла, а за тим и на 
осно ву то га што у ње го вој твор би уче ству је ве зник да као не гла гол ска ри јеч. 

Ни свр сис ход ност као дру ги – уз си стем ност вје ро ват но нај бит ни ји – 
кри те ри јум нор ма тив но сти фу ту ро и ду не мо же обез би је ди ти ста тус стан
дард но је зич ки „по доб не” и по треб не пе ри фра стич ке фор ме. А свр сис ход ност 
фу ту ро и да мо же се од ре ди ти тек из ње го вог од но са пре ма сло же ном фу ту ру 
пр вом. Зна чењ ски су они го то во без из у зет ка си но ним ни. Зна че ње фу ту ро
и да ни у че му не од у да ра од зна че ња фу ту ра пр вог. Из ме ђу фу ту ра пр вог и 
фу ту ро и да не ма, да кле, ни ка кве, чак ни ми ни мал не се ман тич ке раз ли ке, е 
да би се на осно ву спе ци фич но сти зна че ња мо гло го во ри ти о по тре би за фу
ту ро и дом. За мје њи вост фу ту ра пр вог и фу ту ро и да, уз то, не под ра зу ми је ва 
дво стру ку не го јед но стру ку им пли ка ци ју: сва ки је фу ту ро ид за мје њив фу
ту ром пр вим, док сва ки фу тур пр ви ни је за мје њив фу ту ро и дом, за то што 
се фу ту ро ид не тво ри од мо дал них гла го ла (уп.: *Ја ћу да хо ћу / да мо гу / да 
сми јем...). Твор ба фу ту ра пр вог та ко за хва та све гла го ле, док је твор ба фу
ту ро и да ре стрик тив на, од гра ни че на са мо на не мо дал не гла го ле. Фу ту ро ид 
не ма ни ди стри бу ци о них пред но сти у од но су на фу тур пр ви, не го има чак 
су же ни ју ди стри бу ци ју. На и ме, ни фу ту ро и дом се као ни сло же ним фу ту
ром пр вим не мо же за по че ти ре че ни ца (уп: *Ћу до ћи су тра / *Ћу да до ђем 
су тра). Сло же ни фу тур од ин фи ни тив них гла го ла на ћи, ме ђу тим, пре мје
шта њем ен кли тич ког об ли ка иза глав ног гла го ла без за пре ка за у зи ма ини
ци јал ну ре че нич ну по зи ци ју (уп.: До ћи ћу су тра), док је ен кли ти ка у фу ту
ро и ду „не по крет на”, уви јек до ла зи ис пред кон струк ци је да+пре зент, та ко 
да се фу ту ро ид не мо же ре а ли зо ва ти на по чет ку ре че ни це ни кад је тво рен 
од ин фи ни тив них гла го ла на ћи (уп.: *Да до ђем ћу су тра). Због твор бе не 
ре стрик тив но сти (јер се не тво ри од мо дал них гла го ла), због су же не ди стри
бу ци је (јер због бло ки ра не по зи ци је ен кли ти ке не мо же до ћи на по чет ку 
ре че ни це), због зна чењ ске не спе ци фи ко ва но сти (јер не ма ни јед ну се ман тич
ку ни јан су ко ја би га одва ја ла од сло же ног фу ту ра) фу ту ро ид је пот пу но 
не свр сис хо дан пе ри фра стич ки об лик срп ско га је зи ка. Пре кла па ју ћи се са 
ди је лом упо тре бе сло же ног фу ту ра пр вог, без ијед не пред но сти (ни твор
бе не ни се ман тич ке ни ди стри бу ци о не) у од но су на фу тур пр ви – фу ту ро ид 
је пре ма кри те ри ју му свр сис ход но сти „ба ласт” срп ско га стан дард ног (књи
жев ног) је зи ка. Том ба ла сту по себ но до при но си чи ње ни ца да је фу ту ро ид, 
за ко ји се сма тра ло да има са мо по тврд ну фор му (уп.: Ја ћу да до ђем), за хва
тио и од рич ну фор му, што је очи глед но у при мје ри ма с не жи вим су бјек том 
(уп.: Стру ја не ће да по ску пи), чи ме се уки да си стем ска зна чењ ска раз ли ка 
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из ме ђу не ги ра ног фу ту ра пр вог (нпр.: Ја не ћу до ћи) и не ги ра ног сло же ног 
гла гол ског пре ди ка та са мо дал ним гла го лом хтје ти у зна че њу же ље ти 
(нпр.: Ја не ћу / не же лим да до ђем).

Бу ду ћи не си стем ски и не свр сис хо дан, по пут свих дру гих не си стем ских 
и не свр сис ход них је зич ких је ди ни ца – фу ту ро ид је ди но мо же би ти има
нент на ка рак те ри сти ка раз го вор ног је зи ка, а пре ко ње га и од ре ђе них жан
ро ва пу бли ци стич ког и књи жев но у мјет нич ког сти ла (књи жев но у мјет нич ког 
за то што се у ње му сви ти по ви је зич ких је ди ни ца без об зи ра на свој стан
дард но је зич ки ста тус сло бод но упо тре бља ва ју у умјет нич ке свр хе). Јед ном 
ри јеч ју, фу ту ро ид има ко му ни ка тив ну ври јед ност фу ту ра пр вог, али не ма 
и не мо же има ти (због не си стем но сти и не свр сис ход но сти) стан дард но је
зич ку ври јед ност, па ње го ва упо тре ба у тек сто ви ма ко ји под ра зу ми је ва ју 
ис кљу чи во стан дард ни (нор ми ра ни) је зик, као нпр. у на уч ном сти лу, је сте 
од раз не мар ног од но са пре ма стан дард ном је зи ку, или пак од раз ауто ро вог 
не зна ња стан дард ног је зи ка. Друк чи је ре че но, та ква упо тре ба фу ту ро и да 
нај бо љи је по ка за тељ не кул ти ви са ног је зич ког из ра за. Ни ка да у је зи ку све 
што има ко му ни ка тив ну ври јед ност – а да притом из не вје ра ва кри те ри ју ме 
си стем но сти и свр сис ход но сти – не ма, ни ти мо же има ти, и стан дард но је
зич ки ста тус. Фу ту ро ид ту ни је ни ти мо же би ти из у зе так.

И з в о р и

Ало – Alo, dnev ne no vi ne iz Be o gra da. 
БАлКАн – Bal kan, dnev ne no vi ne iz Be o gra da. 
Блиц – Blic, dnev ne no vi ne iz Be o gra da.
ВН – Ве чер ње но во сти, днев не но ви не из Бе о гра да. 
ГлАСјАвноСти – Глас јав но сти, днев не но ви не из Бе о гра да. 
ГлАССрПСКе – Глас Срп ске, днев не но ви не из Ба ња лу ке.
ДАнАС – Da nas, dnev ne no vi ne iz Be o gra da.
интернАционАл – In ter na ci o nal, dnev ne no vi ne iz Be o gra da.
информер – In for mer, dnev ne no vi ne iz Be o gra da. 
Курир – Ku rir, dnev ne no vi ne iz Be o gra da. 
нАционАл – Na ci o nal, dnev ne no vi ne iz Be o gra da. 
нАшеновине – Na še no vi ne, dnev ne no vi ne iz Be o gra da. 
ПечАт – Пе чат, не дељ не но ви не из Бе о гра да. 
Пол. – По ли ти ка, днев не но ви не из Бе о гра да.
ПреС – Press, dnev ne no vi ne iz Be o gra da. 
ПреС РС – Press Re pu bli ke Srp ske, dnev ne no vi ne iz Ba nja lu ke. 
24 САтА – 24 sa ta, dnev ne no vi ne iz Be o gra da. 
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Марина Спасојевић

ДА ЛИ ЈЕ ЛИШЋЕ ПОЖУТЕЛО  
ИЛИ ЈЕ ПОЖУТИЛО?

О облицима и значењу глагола на ети, ити и ати
у српском књижевном језику

Мешање облика глагола који се у инфинитиву завршавају на ети (у 
ијекавском изговору на јети) а у презенту на им (као црнети/црњети, 
црним), са облицима глагола који се у инфинитиву завршавају на ити а у 
презенту на им (као црнити, црним), јесте особина која прати српски књи
жевни језик од почетака његовог формирања на Вуковој и вуковској осно
вици до данас. Oгрешења о норму се усложњавају пошто се различитим 
облицима исказују различита значења. Често се, рецимо, многи запитају 
који облик да употребе ако хоће да нам саопште да је лишће крајем септем
бра постало жуто: да ли је оно пожутело или је пожутило, а ако хоће да нам 
дочарају да се оно том својом бојом надалеко истицало, да ли треба да кажу 
да се лишће жутело или да се жутило. Дилема у избору облика јавља се 
и када желимо да пренесемо како смо нешто учинили жутим: да ли смо, 
дакле, маркером зажутили грешку или смо је зажутели. Такође, недоумица 
при избору облика остаје и ако је предмет нашег обавештења да је неко сам 
себе неком материјом обојио у жуто: да ли се ужутио или се ужутео једући, 
нпр., жуманце.

У граматикама стоји да глаголи настали од придева и наставка (ј)ети 
имају значење ’поста(ја)ти онаквим што значи придев у основи’ (непрела зни 
медијални глаголи): оголети ’постати го’, поплавети ’постати плав’: Крошња 
је оголела; Усне су јој поплавеле. Глаголи с наставком ити требало би да 
се употребљавају у значењу ’(у)чинити да неко/нешто постане онаквим што 
значи придев у основи’ (прелазни активни глаголи): оголити ’учинити голим’, 
поплавити ’учинити плавим’: Мајстор је оголио жицу; Неспретни писар је 
морао мастилом поплавити рукаве. Исто важи и за повратне глаголе: наста
вак (ј)ети се употребљава код оних глагола који казују да не што постаје 
онаквим што значи придев у основи, да добија особину исказану придевом 
и да се њом издваја: забелети се ’постати бео’, белети се ’одавати белу боју, 
истицати се белом бојом’: Забелео се планински врх; Белела се постељина 
на жици, а ити када се жели исказати да неко сам на себи врши неку радњу: 
набелити се ’учинити себе белим, нанети нешто бело на себе’: Набелила се 
брашном правећи питу.
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Дакле, глаголи настали од придева, попут: гладан, груб, глув, глуп, жедан, 
нем, пуст, ружан, сирот, трудан, хладан итд. (и сви они удружени с разли
читим префиксима: за, из, на, о, од, по, пре, при, раз, с, у, уз итд.) 
када се употребе у значењу ’постајати, односно постати онаквим што значи 
придев у основи’, морају имати наставак (ј)ети; облици с наставком ити 
су неправилни: Како је дан одмицао, све више је гладнела (не гладнила); Пре
гладнећу ако пита не стигне убрзо (не прегладнићу); Заглувесмо од пуцњаве 
(не заглувисмо); Ожеднећемо до следеће паузе (не ожеднићемо); Сви су се 
обрадовали када су чули да је затруднела (не затруднила); Напољу је баш 
захладнело (не захладнило); Кожа јој је на ветру огрубела(не огрубила); Оне
мевши од чуда, гледала је тупо (не онемивши); Село је опустело (не опусти
ло); Нико није приметио да је поружнела(не поружнила); Осиротесмо у 
рату за један дан (не осиротисмо) итд. 

Наспрам ових глагола стоје глаголи с наставком ити, који значе ’(у)чи
нити да нешто постане онакво што значи придев у основи’. Глаголи са овим 
значењем нису чести у употреби и такву употребу углавном имају глаголи 
с префиксима: изгладнити, заглувити, огрубити, он(иј)емити, опустити, 
поружнити, осиротити и сл. Дакле, треба говорити и писати: Дуга шетња 
ју је изгладнила(не изгладнела); Тежак живот јој је огрубио лице (не огрубео); 
Његово понашање нас је оставило без текста, заиста нас је онемило (не оне
мело); Војска је опустила село (не опустела); Ни године јој нису могле по
ружнити лице (не поружнети); Мере штедње осиротиће још више већ 
си ромашан народ (не осиротеће) итд.

Иако је у језичкој пракси чешћа грешка да се код глагола који значе да 
неко добија неку особину, постаје некакав, јављају варијанте са наставком 
ити, код неколико глагола који значе ’учинити нешто некаквим’ среће се 
једнако учестало огрешење у обрнутом смеру – варијанте са наставком (ј)ети 
и облици од њих, па посебно скрећемо пажњу на те глаголе. Огрешења о 
норму у „оба смера” срећемо код следећих парова: разбеснети/разбјесњети 
се : разб(ј)еснити, оголети/огољети : оголити, ожив(ј)ети : оживити, 
залуд(ј)ети : залудити, излуд(ј)ети : излудити, омилети/омиљети : омилити, 
осл(иј)еп(ј)ети : осл(иј)епити, поскуп(ј)ети : поскупити и сл. Исправно је 
само: Разбеснела се због тога што је каснио (не разбеснила се), али Разбе
сниће је његово кашњење (не разбеснеће); Оголевши пре октобра, дрвеће је 
дрхтало на ветру (не оголивши), али Слој по слој, и оголисмо стару лутку 
(не оголесмо); С пролећем оживеће наша башта (не оживиће), али Оживили 
су привреду (не оживели); Чини ми се да сам већ залудела од буке, а излудећу 
потпуно ако не престане (не залудила и излудићу), али Та музика ће је залу
дити и излудити да више неће знати куд хода (не залудети и излудети); 
Временом јој је омилело свако биће из те велике породице (не омилило), али 
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Никаквим похвалама нису му могли омилити ту скромну девојку (не оми
лети); Бауљао је по соби ослепевши од бљеска неонке (не ослепивши), али 
Ослепио га је шилом (не ослепео); Сведоци смо тога да је на пијаци све 
поскупело (не поскупило), али Поскупићемо струју – најављују из ЕПСа (не 
поскупећемо) итд.

У употреби су веома често глаголи изведени од придева са значењем 
боје: бео/био/бијел, блед/блијед, жут, зелен, модар, плав, плаветан, румен, 
светао/свијетао, сед/сијед, сив, таман, црвен, црн, шарен итд. и наставка за 
творбу (ј)ети, којима се исказује да нешто или неко постаје одређене боје. 
Такође, и када ови глаголи имају неки од префикса, рецимо, за, из, о, по, 
про, раз и сл., и значе да је неко без ичијег деловања постао те боје, да је 
сам од себе добио неки колорит, срећемо исти наставак за творбу и следеће 
облике: Забелела је зора (не забелила); Избледеће успомене (не избледити); 
За трен озеленеше шуме (не озеленише); Оседећемо и ми (не оседићемо); 
Поруменеше образи (не поруменише) и сл. Исто правило важи и када је 
глагол повратни и њиме се исказује да се неко или нешто истиче, издваја 
одређеном бојом, као: Жутели су се сунцокрети (не жутили су се); Распла
вела се љубичица (не расплавила се); Светлео се излог (не светлио се); 
Зацрвенеће се образи (не зацрвениће се); Прошаренела се улица од нового
дишњих украса (не прошаренила се).

За разлику од глагола са значењем ’поста(ја)ти одређене боје’, за глаго
лима изведеним од ових придева са значењем ’(у)чинити да неко/нешто 
постане одређене боје’, тј. ’(о)фарбати, (о)бојити у одређену боју’ ипак не 
посежемо тако често, можда баш због чињенице што обично користимо 
последњу поменуту конструкцију када желимо да саопштимо тај садржај. 
Но, правило каже, било да се овакви глаголи употребљавају са префиксом 
или без њега, они имају наставак ити. Дакле, исправно је само: Обелили 
смо (окречили) кућу (не обелели); Избледила је фармерке (не избледела); 
Озеленила је сукњу седећи на трави (не озеленела); Нарумениће образе и 
посветлиће косу за следећи излазак (не наруменеће и посветлеће); Оседише 
ме бриге, али нећу никога оцрнити (не оседеше и оцрнети) и сл.

Исто тако, и када желимо да саопштимо да смо на себе нанели неку боју, 
да смо себе обојили, употребићемо повратни глагол са наставком ити: 
Опет ћеш се набелити поред тога зида (не набелети се); Ужутила се једући 
кувано јаје (не ужутела се); Затамниле се, уцрниле се девојке том зимском 
одећом, па многи једва чекају пролеће, кад ће се опет ушаренити (не затам
неле се, уцрнеле се и ушаренети се) и сл.

Међутим, како је језик жива, динамична материја, подложан је променама. 
У њему је видљиво застаревање и повлачење једних јединица или облика, 
ширење других, те паралелна употреба јединица са истом вредношћу. Тако 
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се издваја група глагола код којих је и у значењима ’поста(ја)ти онаквим 
што значи придев у основи’ преовладао наставак ити и постао доминантан, 
па су ове варијанте прихваћене као правилне. Ово важи код глагола наста
лих, рецимо, од придева матор, слаб, стар и сл.: Знала је да ће у туђој земљи 
брже маторити и слабити; Старили су из дана у дан итд. Када се ови глаголи 
јаве са префиксима, нпр. за, из, о, по и сл., у језичкој пракси се могу сре
сти и варијанте са наставком (ј)ети, које нису неправилне, али се сматрају 
споредним, дакле: Оматореће од бриге пре времена (поред обичнијег омато
риће); Лекар ми је саветовао да морам ослабети (поред обичнијег ослабити); 
Остаресмо од нашег последњег сусрета (поред обичнијег остарисмо) итд. 
Дакле, глаголи попут ових истим обликом исказују оба значења, нпр., ма
торити ’постајати матор’: Маторила је упадљиво откад јој је син отишао 
у Америку, и ’чинити маторим’: Маторила га је та по грбље ност и похабана 
одећа; ислабити ’постати слаб’: Ислабивши у дугој болести, већ неко време 
не може на ноге, и ’учинити слабим’: Удари ветра су ислабили бедеме и сл.

Дублети, тј. равноправне варијанте допуштене су код глагола гњилети/
гњиљети и гњилити, трулети/труљети и трулити, који значе ’постајати 
гњио, труо’. Наравно, дублети су и када имају префикс: У воћњаку су крушке 
гњилеле/гњилиле, а ако их не покупите, иструлеће/иструлиће убрзо.

Глаголи настали од придева који се завршавају на ав, попут блесав, 
лабав, млитав, мршав, ћелав, ћопав, ћорав, имају наставак ити и када значе 
’поста(ја)ти блесав, лабав итд.’ и ’учинити блесавим, лабавим итд.’. Тако 
ћемо рећи: Он се све време блесавио, као и Није успео и мене заблесавити; 
Образи су јој омлитавили, као и Не вуците деци уши. Измлитавићете их 
скроз; Омршавила је много, као и Омршавиле су је велике бриге; Оћопавио 
је од тих ципела, као и Те ципеле су га оћопавиле итд. Облици попут ола ба
вео, омршавео у значењу ’постати лабав, мршав’ у примерима: Ола бавела је 
копча на ципели; Много је омршавела, представљају секун дарне (споредне) 
варијанте и још увек су нормативно прихватљиви.

Међутим, има и оних глагола насталих од придева који значе ’поста(ја)ти 
онаквим што значи придев’ а да су им правилни само облици са наставком 
ити, као што су: доцнити, (за)каснити, раскрупнити (се), отромити, пра
знити (се) и сл.: Сваког дана је све више и више доцнила, каснила, иако су јој 
напоменули да не сме више ни минут одоцнити, закаснити; Раскрупниће 
се и разбокорити божури итд. Дакле, овде нема разлике између глагола када 
значе ’поста(ја)ти некакав’ и ’(у)чинити некаквим’, као: Празниле су се улице 
након знака за узбуну, као и Војска је празнила све на шта је наишла; Угојио 
се и потпуно отромио, као и Килограми су га отромили и сл.

 Од значења зависи и наставак код још неких глагола. Тако, треба упо
требљавати глаголе копнети/копњети, ископнети/ископњети, окопнети/
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окопњети ако желимо исказати значење ’нестајати; ишчезавати, топити се, 
тј. нестати; ишчезнути, истопити се’, а глаголе копнити, ископнити, окоп
нити за значење ’(у)чинити да нешто нестане, ишчезне, истопи се’: Њена 
лепота је копнела (не копнила); Снегови су временом окопнели (не окопнили), 
али Порази су је копнили (не копнели); Сунце је окопнило ледене брегове (не 
окопнело). У значењу ’доби(ја)ти кору’ правилно је само: кор(ј)ети (се), 
за кор(ј)ети се, окор(ј)ети (се), скор(ј)ети се. Међутим, када глагол значи 
’(у)чи нити да нешто добије кору’, исправно би било једино: корити, закори
ти, окорити, скорити. Разлику показују следећи примери: Лубенице ће 
ускоро окорети (не окорити); Скорела се крв (не скорила се), али Недаће су 
окори ле њено срце (не окореле); Суша је скорила земљу (не скорела). Док је 
пра вил но само смрд(ј)ети у значењу ’одавати смрад’: Од буђи је смрдела 
соба (не смрдила), норма препоручује да треба разликовати глаголе засмрд
(ј)ети, усмрд(ј)ети се у значењу ’почети одавати смрад, почети смрдети’ од 
засмрдити, усмрдити у значењу ’учинити да нешто одаје смрад’: Осетили 
смо да је засмрдео дим напољу (не засмрдио), али Засмрдили су воду сум
пором (не засмрдели); Усмрдела се у тој кафани пуној дима (не усмрдила), 
али Ширио се мирис пржене рибе и потпуно јој усмрдио косу и одећу (не 
усмрдео). Наспрам повратног глагола стид(ј)ети се у значењу ’осећати стид’ 
није уобичајен глагол са наставком ити, који би значио ’чинити да неко 
осети стид’: Никада се није стидела својих предака (не стидила). Ипак, код 
глаго ла са префиксима треба облички разликовати застид(ј)ети се, по
стид(ј)е ти се ’осетити стид, почети се стидети’ од застидити, постидити 
’учинити да неко осети стид’, као у примерима: Дечак се застидео пред ле пом 
девојчицом (не застидио се); Постидевши се пред непознатим људима, једва 
је говорила (не постидивши се), али Може ли га тај лапсус бар мало засти
дити (не застидети); Иако је на све начине покушао, није га постидио пред 
супарником (не постидео).

Велика је група глагола на (ј)ети код којих су облици према глаголима 
на ити неправилни без обзира на то шта ови глаголи значе. Такви су углавном 
неизведени глаголи и малобројни глаголи настали од именица, као и ти 
исти глаголи када се употребе са префиксима, као: за, из, на, о, по, пре, 
при, про, раз, у, уз итд. Дакле, треба водити рачуна о томе да се упо тре
бљава: бд(ј)ети, бдео–бдела (ијек. бдио–бдјела), бд(ј)ећу, пребд(ј)евши, 
пробд(ј)ех, а не бдити, бдио–бдила, бдићу, пребдивши, пробдих итд. Ово тре
ба имати на уму у промени следећих глагола: болети/бољети, вид(ј)ети, 
волети/вољети, врв(ј)ети, врети, врт(ј)ети, гор(ј)ети, грм(ј)ети, желети/
жељети, жуд(ј)ети, завид(ј)ети, зрети, изволети/извољети, кип(ј)ети, 
кипт(ј)ети, лебд(ј)ети, лет(ј)ети, милети/миљети, одолети/одољети, 
пламт(ј)ети, свид(ј)ети се, сврб(ј)ети, снабд(ј)ети, трп(ј)ети, увид(ј)ети, 
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чилети/чиљети, штед(ј)ети итд. Дакле, исправно је, нпр.: Заболела га је 
рука (не заболила); Видевши Марију на улици, кренуо јој је у сусрет (не 
видивши); Вода за кафу је проврела (не проврила); Чим је загрмело, деца су 
утрчала у кућу (не загрмило); Воће је сазрело (не сазрило); Млеко ће ми иски
пети (не искипити); Птице долетеше на кров (не долетише); Беба је одми
лела из кревеца (не одмилила); Њеном осмеху нико није могао одолети (не 
одолити); Баш ми се посвидео тај ланчић (не посвидио се); Шта све није пре
трпела док је чекала вести (не претрпила); Лагано ми је ишчилео из сећања 
(не ишчилио); Ако смањите трошкове, уштедећете за летовање (не уштеди
ћете) итд.

За глаголе вредети и седети може се успоставити различита норма у 
зависности од тога да ли је посреди екавски или ијекавски изговор. У ијекав
ском изговору ови глаголи гласе вриједјети и сједјети, па је могуће разјед
начавање рефлекса јата у узастопним слоговима. Тако се фонетским путем 
добијају варијанте вриједити и сједити. Зато у ијекавском варијанте на ити 
припадају стандарду, док су у екавском оне некњижевне. Дакле, овако би 
гласили примери употребе: Та је књига много вредела (не вредила) ијек. 
вриједјела/вриједила; Преседеће (не преседиће) ијек. пресједјеће/пресједиће 
мајка крај дечије постеље читаву ноћ. Такође, и за глагол мрзети важе иста 
правила: у екавском је само мрзети, замрзела и сл., док у ијекавском, поред 
мрзјети, замрзјела, смемо употребити и мрзити, замрзила и сл.: Није је 
мрзела (не мрзила) ијек. мрзјела/мрзила док није схватила да је неискрена. 
Отада ју је замрзела (не замрзила) ијек. замрзјела/замрзила.

Издваја се група неизведених глагола и глагола насталих од именица код 
којих су варијанте на (ј)ети и ити дублети. Такви су следећи глаголи и 
њихове префиксиране творенице: бубрети и бубрити, дажд(ј)ети и дажди
ти, пуп(ј)ети и пупити, стреп(ј)ети и стрепити, треперети и треперити, 
(х)ла п(ј)ети и (х)лапити, цвилети/цвиљети и цвилити, шум(ј)ети и шу мити 
итд. Дакле, дозвољено је: Пасуљ је у води набубрео/набубрио; Јесен је, па је 
цео дан даждело/даждило; Пропупела/пропупила је ружа; Стрепеће/стре
пиће док год не добије испитне резултате; Затреперело/затреперило ми је 
нешто у стомаку кад се огласило звоно за почетак часа; Излапео/излапио је 
потпуно; Сигурно ће од муке процвилети/процвилити; Као да је шумело/
шумило нешто у купатилу итд. 

Такође, варијанте на (ј)ети и ити могу бити дублетне код неких гла
гола у оним значењима у којима је глагол непрелазан, док је за прелазни гла
гол резервисана само она на ити. Рецимо, дублети су глаголи в(ј)етрети 
(се) и в(ј)етрити (се) у значењу ’прелазити у гасовито стање, испаравати, 
губити се’ и изв(ј)етрети и изв(ј)етрити у значењу ’прећи у гасовито стање, 
испарити, изгубити се’: Мирис дувана ветрео/ветрио је споро; Алкохол је 
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изветрео/изветрио. Међутим, уколико се употребљава са значењем ’(про)чи
стити помоћу ветра, ваздуха’, исправно је само в(ј)етрити, изв(ј)етрити, 
пров(ј)етрити: Увек је пред зиму и у пролеће ветрила ћилиме; Не можемо 
проветрити кућу од тог смрада.

Употреба неправилних облика према глаголима на (ј)ети уместо стан
дардних облика глагола на ити није раширена као њој супротна претход
но описана појава. Таква огрешења о норму нису бројна, али се могу срести 
у текстовима који припадају српском књижевном језику. На неправилне 
облике према глаголима на ети треба обратити пажњу код следећих гла
гола и глагола насталих префиксима од њих: вирити, висити, глумити, 
жмурити, зјапити, зурити, јездити, корити, мислити, пиљити, радити, 
цаклити, црпити, цурити, чамити, чкиљити (цкиљити, шкиљити) итд. 
Дакле, треба говорити и писати само, рецимо: Тог тренутка провирила је 
кроз прозор (не провирела); Са дрвета висили су плодови (не висели); Доби
ла је громогласан аплауз пошто је бриљантно одглумила госпођу министарку 
(не одглумела); Мајка га је благо прекорила што не учи граматику (не пре ко
рела); Пиљио је бесомучно и њу (не пиљео); Исцрпићемо све могућно сти (не 
исцрпећемо); Та вест је процурила у етар несмотреношћу новинара (не про
цурела) итд. У ијекавским текстовима треба обратити пажњу код глагола 
тужити, чинити, те треба употребљавати: Дјевојка је тужила за лијепом 
хаљином, иако је све учинила да је не поцијепа (не тужјела и учињела).

Код неких глагола на ати варијанте на (ј)ети могу се сматрати дубле
тима, а на ити неправилним, као код: буктати, букћем и буктим и буктети, 
буктим; зврктати, звркћем и зврктим и зврктети, зврктим; јектати, 
јекћем и јектим и јектети, јектим; киптати, кипћем и киптим и киптети, 
киптим; трептати, трепћем и трептим и трептети, трептим; цептати, 
цептим и цептети, цептим; ћутати, ћутим и ћутети, ћутим ’не говори
ти’ (док је у значењу ’осећати’ правилно само ћут(ј)ети). Све ово важи и 
када имамо префиксиране глаголе, као у примерима: Све је у њему зацепта
ло/зацептело (не зацептило); Мислила је да ће јој прећутати/прећутети 
грешку (не прећутити). 

Триплете норма дозвољава код глагола: сјактати/сјакт(ј)ети/сјактити, 
тутњати/тутњети/тутњити, шкрипати/шкрип(ј)ети/шкрипити, као: 
засјактале/засјактеле/засјактиле токе на прсима; Небом је протутњао/
протутњео/протутњио авион; Ситни кораци су шкрипали/шкрипели/шкри
пили у снегу.

Ретки су случајеви у којима су облици од глагола на ати неправилни пре
ма правилним облицима на (ј)ети, као: Шутјела је све време (не шута ла); 
Одједном је зашутјела (не зашутала). Но, овај глагол је карактеристичан 
за ијекавско изговорно подручје.
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Најзад, норма каже да су варијанте на (ј)ети и ити и облици према њима, 
као код: дрхт(ј)ети, звечети и звечити, звижд(ј)ети и звиждити, јече ти 
и јечити, шапт(ј)ети и шаптити, шушт(ј)ети и шуштити неправилни, 
а да су правилни само глаголи на ати: дрхтати, звечати, звиждати, је
чати, шаптати, шуштати, што се односи и на ове глаголе с префиксима: 
Задрхтала је од хладноће (не задрхтела, задрхтила); Звечала су у лонцу 
недокувана зрна пасуља (не звечела, звечила); Звиждао је идући улицом (не 
звиждео, звиждио); Сву ноћ је јечала од јаких болова (не јечела, јечила) итд.

Још нешто: код ових глагола треба имати на уму: радни глаголски при
дев у придевској служби (као атрибут, део именског предиката итд.) има 
облик на ео, ела, ело (ијек. ио, јела, јело) и од оних глагола који као пре
дикати имају наставак ити: Славина се олабавила, али олабавела слави на; 
мајка је остарила, али остарела мајка; вест је закаснила, али закаснела вест 
итд.

Александар Лома

НАДА ТВРДА КАО ЧЕЛИК

На ше школ ство про ис те кло је, у крај њој ли ни ји, из кла сич ног, грч корим
ског обра зо ва ња, те је сто га ра зу мљи во што је реч шко ла грч ког, а лек ти ра 
ла тин ског по ре кла. Ети мо ло шки, грч ко skho lḗ је ’до ко ли ца’, у сми слу рас
те ре ће но сти од днев них оба ве за ко ја оста вља вре ме за уче ње, а ла тин ско 
lec tu ra зна чи ’оно што тре ба чи та ти’. Да нас се под школ ском лек ти ром разу
 ме из бор из књи жев но сти на ма тер њем је зи ку као оба ве зно шти во у основ
ним и сред њим шко ла ма. По што је је зик ма тер њи, ту, да кле, не би тре ба ло 
да има је зич ке пре пре ке у раз у ме ва њу тек ста. Ме ђу тим, сви ђа ци се чи та
ју ћи школ ску лек ти ру код не ких пи са ца ре ђе, код дру гих че шће спо ти чу и 
би ва ју при мо ра ни да по сег ну за реч ни ком ма ње по зна тих ре чи и из ра за 
при до да тим на кра ју књи ге. Ако је уте ха, то је та ко од са мих по че та ка школ
ства. Ста ри Гр ци су у свом обра зо ва њу за основ ну лек ти ру има ли Хо ме ра, 
чи ји је је зик већ у кла сич но до ба био то ли ко уда љен од њи хо вог сва ко днев
ног го во ра да су мно га ме ста мо гли раз у ме ти са мо по мо ћу ко мен та ра зва них 
„схо ли је”, у ко ји ма су са бра на ту ма че ња по је ди них хо мер ских ре чи и па су
са, по те кла из пе ра пр вих фи ло ло га, јер је упра во при бли жа ва ње ар ха ич ног 
је зи ка хо мер ских спе во ва чи та о ци ма би ло род но ме сто на у ке ко је се зо ве 
фи ло ло ги ја. То по сред ни штво ни је сме та ло мла дим ста рим Гр ци ма да у 
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пу ној ме ри до жи ве ле по ту „Или ја де” и „Оди се је”, па не би тре ба ло да сме
та ни на ма да нас, ако на ше на род не пе сме или Ње го ша не мо же мо чи та ти 
без ма ње или ве ће по мо ћи реч ни ка.

Кад ка жем „да нас”, ми слим до брих по ла ве ка уна зад, укљу чу ју ћи и сво
ју ге не ра ци ју. Се ћам се про бле ма ко ји сам имао са сти хом из „Гор ског ви
јен ца”, у пи сму ве зи ра Се ли ма вла ди ки Да ни лу: Пу чи на је сто ка јед на 
грд на. У мо јој мла дој гла ви, он се по ве зао са дру гим шти вом из лек ти ре, 
Ан ђе ли ји ном пе смом из дра ме Ла зе Ко сти ћа „Мак сим Цр но је вић”, где се 
мор ски ва ло ви по и сто ве ћу ју нај пре са ко њи ма: Еј, пу сто мо ре! Еј, пу сти 
ва ли! / По но сни бељ ци, ср ча ни ждра ли!, а он да и са ов ца ма: сви би ко јањ ци 
мо рем по ле гли; тре ба за ми сли ти пе ну на вр ху та ла са као коњ ску гри ву или 
јаг ње ће ру но. Та ко сам из ве сно вре ме жи вео убе ђен да је Ње гош упо тре био 
исту сме лу ме та фо ру, по и сто ве ћу ју ћи ус та ла са ну по вр ши ну отво ре ног мо ра 
– реч пу чи на знао сам са мо у том зна че њу – са кр дом сто ке у тр ку. На по кон 
сам са знао да је Ње го ше ва пу чи на пе јо ра тив ни ауг мен та тив од пук, али не 
у оном зна че њу те ре чи ко је ми је би ло по зна то (вој на је ди ни ца), не го у ста
ри јем и из вор ном „на род”, и да је при бли жан си но ним на шем са вре ме ном 
све ти на. Из пе пе ла по е тич не сли ке вас кр сао је пра ви сми сао. 

Има у „Гор ском ви јен цу” и дру гих сти хо ва ко ји би код чи та ла ца не вич них 
је зи ку ње го ва вре ме на и за ви ча ја мо гли про у зро чи ти слич не не спо ра зу ме. 
Је дан од њих је у истом ве зи ро вом пи сму: Пе сни цом се на да не рас те же! 
То је јед на од мак си ма чи је ни за ње да је осо бен пе чат Ње го ше вом пе снич ком 
из ра зу, ону не пре ва зи ђе ну ме ру ми са о не згу сну то сти и је згро ви то сти је
зич ког ис ка за. Шта је Ње гош овим сти хом хтео ре ћи? Да се на да у не што 
не мо же на си лу одр жа ва ти? Но он у зна че њу ’на да’ упо тре бља ва дру ге 
ре чи. У „Гор ском ви јен цу” на ла зи мо два пут на да ње, по јед ном сла ве ни зам 
на де жда и ма ску ли нум нâд (На да не ма пра во ни у ко га „На де зби ља не ма 
ни у ко га”). Но у сти ху где го во ри о рас те за њу на де, то ни је са вре ме на 
књи жев на реч, ко ја се на гла ша ва нáда, а Ње гош ју је мо гао из го ва ра ти нâда 
или нāдȁ. Тај стих тре ба чи та ти: Пе сни цом се нȁда не рас те же. У свом 
Рјеч ни ку Вук бе ле жи две на гла ском и зна че њем раз ли чи те име ни це: нáда 
и нȁда. За ову дру гу ка же да се та ко у Цр ној Го ри на зи ва „оно што се до да је 
кад се на ди”, упу ћу ју ћи на си но ним нȁдо ’че лик’, а гла гол нȁди ти об ја шња
ва ова ко: „Кад се на ди н. п. сје ки ра, он да се на оштри це ње зи но на ста ви на да 
(че ли ка), па се по сли је ис та њи и из о штри”. Сми сао на шег сти ха је, да кле: 
„го лом ру ком не мо же се рас тег ну ти, са ви ти че лик”: упо зо ре ње тур ско га 
ве ли ка ша не по кор ним Цр но гор ци ма. 

Реч је у обе ва ри јан те са мо срп ска, хр ват ска и сло ве нач ка (слн. ди јал. 
nádo, nâd f., nā da ’че лик’), али је гла гол за бе ле жен још у бу гар ском, ста ро
че шком, ста ро ру ском и не ким са вре ме ним ру ским ди ја лек ти ма у зна че њу 
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’пре вла чи ти че ли ком гво зде ни пред мет, пре све га се чи во’. Ове ре чи из во де се 
од пра сло вен ског гла го ла *nadě ti, у са вре ме ном срп ском над(ј)ети, над(ј)е ну
 ти, углав ном са објек том име, на ди мак, док је пр во бит но зна че ње би ло 
оп шти је: ’ста ви ти на не што, на до да ти’; на до је из вор но че лич ни слој ко ји 
се на до ме ће на обич но гво жђе, на ди ти ’пре вла чи ти на дом (о се чи ву)’, ода
тле су се раз ви ла зна че ња код име ни це ’че лик’ а код гла го ла ’ка ли ти (о 
гво жђу)’. Тај ста ри сло вен ски на зив за че лик сву да се из о би ча јио и очу вао 
са мо као ар ха и зам и ди ја лек ти зам. Kод Ср ба и Хр ва та по ти снут је тур ци
змом че лик; ра ни је се упо тре бља вао у том зна че њу ла ти ни зам оцал, оци ло. 
Исти ла тин ски пред ло жак је и у фран цу ском aci er /асј̍ е/, ита ли јан ско ac ci
a io /аћ̍  а јо/, а на ње га се, гер ман ским по сред ством, сво ди и да на шња сло ве
нач ка реч за че лик je klo. Ру ско сֳа ль, жен ског ро да (Как за ка ля ла сь сֳа ль, 
„Ка ко се ка лио че лик”, на зив по зна тог ро ма на Ни ко ла ја Алек се је ви ча 
Остров ског) јесте од не мач ког Stahl /штâл/, иста гер ман ска реч је да ла и 
ен гле ско steel /стил/. У ру ском има и реч булáֳ ’вр ста че ли ка’, по све до че на 
од око 1400. го ди не, ко ја до ла зи и као лич но име (пе сник Бу лат Оку џа ва) и 
као пре зи ме, а из во ди се из пер сиј ског по сред ством не ког од тур ских је зи
ка. Иста реч из гле да да је по сто ја ла и у ста ром срп ском је зи ку, бу ду ћи да је 
лич но име Бу лат по све до че но још у XIV ве ку у Де чан ској хри со ву љи, а 
да нас по сто је пре зи ме на Бу лат и Бу ла то вић упо ре до са Че лик, Че ли ко вић. 
За раз ли ку од че лик, *бу лат би био ра ни ји, пре до сман ски тур ци зам.

Док Ње го ше во пу чи на из на шег пр вог при ме ра, из ве де но у по грд ном 
зна че њу од пук, ста ро срп ски плк ’на род’, ети мо ло шки не ма ни шта за јед нич
ко са пу чи на ’отво ре но мо ре’, где у ни је од во кал ског л не го од пра сло вен ског 
зад њег на за ла *ǫ, а ко рен је као у пу ћи, пу ца ти у зна че њу ’ши ри ти се’ (пу ца 
ви дик), реч нáда са сто ји се из истих ети мо ло шких еле ме на та као нȁда, нȁдо 
’че лик’: пред ло га (пре вер ба) *na и гла гол ског ко ре на прасл. *dě од пра ин
до е вр оп ског *dhē ’ста вља ти, чи ни ти’, са мо не у до слов ном, не го у пре не
се ном зна че њу. Срп ско нáда ве ро ват но је на ста ло кон трак ци јом (сте за њем) 
од об ли ка по све до че ног у дру гим сло вен ским је зи ци ма *nadě ja, где је у 
дру гом де лу про ши ре на гла гол ска осно ва *dějati; ва ри јан та из ве де на од 
ре ду пли ко ва не осно ве пре зен та ded *na de dja да ла је цр кве но сло вен ско 
на де жда, ко је се у про шло сти упо тре бља ва ло и код нас као књи жев на реч 
и кр ште но жен ско име, а у ру ском је по ти сну ло до ма ћи лик надëжа. Зна
че ње ’на да ти се’ раз ви ло се из ’по ла га ти на не што’, уп. да на шњи из раз по
ла га ти на ду у не што ко ји је калк (до сло ван пре вод) не мач ког Hof fnung in 
et was le gen.
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Рада Стијовић

КАД МИШЉАХ (ДА ЋУ) УМРЕТИ

У елегији Бранка Радичевића Кад млидија умрети има архаизама који 
захтевају објашњење, али један од њих изазива највише недоумица код да
нашњих ученика. То је лексема из назива песме дата у облику млидија, а 
која је и фонетска, и морфолошка, а за понеког и семантичка непознаница.

Облик млидија[х] јесте 1. лице једнине имперфекта глагола мнити – 
’мислити’. Правилан, књижевни облик имперфекта гласи мнидијах (поред 
мњах), док је овај који је употребио Бранко – дијалектизам. Бележи га, до
душе, и Вук у Рјечнику, али га савремена норма не прихвата. Нису све 
особине народног говора ушле у књижевни језик. Ово је једна од њих, која 
се среће и код књижевника чије је дело у темељима савременог књижевног 
језика, као што је Бранко Радичевић. Нагомилавање носних елемената дово
ди у дијалектима често до разједначавања сугласника тако што један од њих 
губи назалност. Група мн из мнити, мнидијах и сл. прогресивном дисими
лацијом прешла је у мл, као и у дијалектизму млого добијеном од много 
(сличну појаву имамо у гумно>гувно и тамница>тавница, само што је диси
ми лација овде регресивна). Облик без х такође је одлика народних говора.

Глагол мнити стара је свесловенска и прасловенска реч настала од коре
на *men ’мислити’, који је сачуван у добро знаним лексемама: помен, поме
нути, помињати, памет, памтити, мњење и др. Речи од овог корена има 
и у другим индоевропским језицима, као нпр. у: грчком mimnesko ’опоми
њем’, латинском memini ’опомињем се’, mens ’памет’, немачком mahnen ’под
се тити’, литавском atmintis ’памет’.

Потврде за глагол мнити у српској писаној традицији налазимо од Све
тога Саве. У XIX веку он је још увек у живој употреби. Вук га је забележио 
у бројним народним песмама: Нађе старац сандук од олова / млидијаше у 
њему је благо (Наход Симеун); Кад сам тебе цуру поклонио, / Ја сам мнио 
да си јунак бољи (пример из Рјечника). Кочићев јунак из Јазавца пред судом 
каже: Ја млим, жено, у окружни [суд ћу ићи], јер је штета велика, а Змај у 
Певанији: Ибра гледа, па у себи мније: Што л’ ме Алах њему дао није. У 
другој половини XX века, међутим, ову лексему користе још само поједини 
писци из стилских разлога. Тако Црњански у Сеобама, дочаравајући и јези
ком време о коме пише, даје патину своме изразу употребљавајући и лексеме 
попут мнити: Он, Петар, мни да треба да оде до Трифуна и да му каже да 
не срамоти фамилију. Кад те узех, мних да си већ жена, ал’ ти жена ниси. 
Него девојчурак у жени. Из свакодневног говора ова реч је готово потпуно 
нестала. Заменио ју је глагол мислити. 
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Радичевићеву песму, савременим језиком речено (а употребљавајући 
песникове речи), могли бисмо назвати Кад мишљах (да ћу) умрети или, с 
обзиром на то да је и имперфекат изашао из свакодневне употребе – Кад 
сам мислио (да ћу) умрети.

Весна Ломпар

НЕМÒГУ ИЛИ НÈМОГУ?

Како треба изговорити прво лице једнине одричног облика презента 
глагола моћи у реченици Не могу данас да дођем код тебе?

Данас се чује и Не мòгу данас да дођем код тебе, с акцентом на глаголу, 
али и Нè могу данас да дођем код тебе, с акцентом на одричној речци. Ово 
дру го чешће је код млађих говорника. А који је од ова два облика правилан?

Поћи ћемо од правила које важи за преношење акцента на проклитике 
(у овом случају на речцу не).

На речцу не (која служи за образовање одричног облика глагола) 
акценат се преноси само ако је СИЛАЗНИ!

Дакле:

Ако је акценат узлазни, НЕ ПРЕНОСИ СЕ! Ако је акценат силазни, ПРЕНОСИ СЕ!
жúвūм → не жúвūм
жèлūм → не жèлūм

вȍлūм → нè волūм
рâдūм → нè рāдūм

Пошто глагол моћи у првом лицу једнине презента има краткоузлазни 
акценат ( ја мòгу), у одричном облику нема преношења акцента на речцу не 
( ја не мòгу). Откуда онда погрешан облик са пренетим акцентом? Верова
тно је у питању аналогија према трећем лицу множине (они мȍгӯ, па зато и 
они нè могӯ).

Правилно Неправилно
ја не мòгу

они нè могӯ
ја нè могу

они не мòгӯ

И кад год се колебамо око преношења акцента не речцу не, сетимо се овог 
једноставног правила. Оно ће нам помоћи да разрешимо дилему да ли се, на 
пример, у одричном облику глагола умети акценат преноси на речцу или не.
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Слободан Б. Новокмет

КАКО ЗОВЕМО СИМБОЛ @?

Експанзија компјутерске технологије, подстакнута информатичком и техно
лошком револуцијом у другој половини XX века, условила је велики напредак 
у свакодневном животу, али и извесне промене у језику које се највише огледају 
у приливу великог броја нових стручних речи. Лексика из области компју
терске технологије представља један од најраспрострањенијих терминолошких 
система, не само у вокабулару њених професионалних корисника већ и као 
део општег лексичког фонда већине корисника ове технологије. О томе коли
ко су компјутерски термини постали део разговорног стила сведоче и тексто
ви новина и часописа, као и језик медија, где се свакодневно сусрећемо са 
де сетинама примера употребе ове лексике. Под терминолошком лексиком из 
области компјутерске технологије подразумевамо (у ширем смислу) називе 
различитих компанија, програма, сајтова (властита имена) – Виндоус, Фејсбук, 
Мајкрософт, Епл, Јутуб/Јутјуб, Ворд, Ексел; називе различитих компоненти 
и појмова везаних за рад компјутера – дисплеј, хардвер, софтвер, харддиск, 
штампач, миш, тастатура; називе појмова који су у вези са радом опера
тивних система, интернетом и комуникацијом преко интернета – вајфај, 
даунлоуд, онлајн, имејл, атачмент, вебадреса, шеровати, апдејт; називе 
компјутерских команди – ентер, шифт, бекспејс. Као што видимо, начин 
формирања компјутерске терминологије у српском језику углавном се засни
ва на преузимању мање или више адаптираних термина из енглеског језика, 
што намеће проблеме како прилагодити ове нове речи фонолошким, морфо
лошким и правописним правилима српског језика као и питање одређивања 
њиховог статуса и места у лексичком систему. 

Компјутерску терминологију одликују, пре свега, неуједначена, неси
стематизована и недовољно прецизно дефинисана правила употребе, што 
подразумева честе недоумице у вези са правилним изговором, писањем, 
али и значењем појединих термина. Међутим, један од најфреквентнијих 
проблема у области правилне употребе ових термина на плану значења и 
изговора, чак и код професионалних и верзираних корисника информатич
ке технологије, препознајемо у употреби симбола @, који представља ин
тегрални део свих имејл адреса на свету. Српски језик у овоме није изузетак, 
пошто се сличан проблем намеће у свим већим светским језицима, чега није 
поштеђен ни енглески језик, из кога потиче најдоминантнији фонд компју
терских термина. Семиотичка природа симбола @ условила је тенденцију 
најразличитијег именовања овог знака које се разликује од народа до народа 
и од културе до културе. Заједничко овим називима је то што се одговарајући 
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језички еквивалент за овај знак најчешће тражи управо у неким појмовима 
са којима симбол @ има, пре свега, визуелне сличности, што неретко резул
ту је сликовитим називом.

У широку употребу, која је данас позната већини корисника интернет 
комуникације, симбол @ ушао је 1971. године, када је компјутерски на учник 
Реј Томлинсон (Ray Tomlinson) покушао да нађе решење како да по веже ком
пју терске програмере једне са другима. Његов изазов састојао се у пробле
му како насловити поруку коју пише један корисник и која се преко мре же 
шаље на други компјутер. Адреси је требало засебно име и име компјутера 
који може да користи више корисника. Тако је Реј Томлинсон одлучио да 
искористи симбол @ који је послужио да раздвоји те две адресе, а главни кри
теријум при одабиру баш тог симбола био је у његовој малој распростра ње
ности у програмима и оперативним системима, тако да није било опасно сти 
да га програм помеша са неким другим симболом.1 На тај начин је савре мена 
употреба овог симбола постала карактеристична за именовање имејл адре
са, нпр. pera.peric@yahoo.com, што би значило да је корисник под називом 
pera.peric лоциран (енг. located at, directed at) на сајту yahoo.com, а сим бол @ 
постао је део свих компјутерских тастатура.

Иако се усталио у савременој интернет комуникацији, историја симбола 
@ заправо сеже далеко у прошлост. Према једној теорији, знак је настао као 
трговачки стенографски симбол за „eachat” (сваки засебно) и графички је 
подсећао на мало слово а унутар малог слова е, да би се разликовало од дру
гог симбола „ет” (at) које је представљено само словом а или речју „per”. На 
пример, цена од 12 јабука @ $1 била би 12 долара, док би цена 12 јабука „at” 
$1 била 1 долар. Друга теорија у вези са настанком овог симбола везује се 
за средњовековне монахе и скраћенице коју су користили за латински пред
лог ad (на, према, од, о) уз број. Скраћеница се користила пре свега да би се 
уштедели простор и мастило у условима када су се књиге ручно преписива
ле и умножавале, а поменути предлог био један од најчешће употребљава
них. По овој теорији знак је настао тако што се велико латинично D писало 
обрнуто, и то тако што би се писало преко слова а. Први историјски доку
мент који садржи овај симбол у комерцијалној употреби је шпански Taula 
de Ariza, регистар који означава пошиљку пшенице од Кастиље до Арагона 
1448. године, а спомињу се и извори који наводе да га је први пут у докумен
ти ма употребио извесни Франческо Лапи, фирентински трговац, који га је 
користио да означи јединице вина које су се звале амфоре, и које су се отпре
ма ле у великим глиненим посудама. Тако се у италијанском јези ку симбол 
@ интерпретира тако да значи амфору, јединицу тежине која се базира на 

1 Извор: http://www.smithsonianmag.com/sciencenature/theaccidentalhistoryofthe 
symbol18054936/?noist
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капацитету стандардне амфоре (посуде), али и јединицу са значењем „по 
цени од”. С друге стране, симбол се у шпанском и португалском већ дуго 
користи као абревијација за аробу (arroba), што је јединица тежине еквива
лентна тежини од око 11,5 килограма, а изведена је од арапског израза за 
јед ну четвртину који се изговара arrub.2 На основу ових значења, у савре
ме ном енглеском језику симбол @ је добио и комерцијалну употребу у 
ра чуноводству и економији са значењем „по цени од” (at the rate of ), али се 
данас ретко користи у финансијским документима. Једна необична грама
тичка употреба овог симбола односи се на родно неутралне речи у шпанском 
и португалском језику, као што су оне које означавају скуп људи, рецимо 
amigos. У случају да постоји потреба да се покаже родно неутрална приро
да скупа у коме се налазе и мушкарци и жене, може се уместо граматичког 
наставка за мушки род os или женског as написати amig@s.

Чињеница да нема јединствене речи у енглеском језику којом би се овај 
симбол назвао условила је и често коришћење француске речи arobase или 
творбе нових речи као што су asperand, ampersat или apetail, али ниједна 
од њих није доживела раширену употребу. Тако је у француском, шпанском 
и португалском назив за овај симбол данас ароба (франц. arobase; шпан.
arobata; пор. arroba), по наведеној позајмљеници из арапског, док се у енгле
ском језику усталио назив „ет” у значењу „на” (at, скраћено од at the rate of ). 
Већина светских језика прихватила је овакав начин изговора симбола @ (ет) 
у званичној комуникацији, међутим, у разговорном стилу и претежно жар
гонском регистру могу се наћи и други називи. Тако у белоруском, украјин
ском и италијанском откривамо да се овај симбол зове и пуж. У језицима 
као што су африканс, холандски и румунски називају га и мајмунов реп, или 
мајмунче у пољском, а у данском и шведском слонова сурла. У јерменском 
је познат и као штене (shnik), у финском као мачји реп (kissanhäntä), у немач
ком као мајмунпаук (Klammeraffe), у грчком као гушчи ца или паче (παπάκι, 
papaki), у руском као пас (собака), а у мађарском црв (kukac). У понеким 
је зицима назив овог симбола пренео се са назива хране карактеристичког 
из гледа, па га тако у чешком и словачком зову по укисељењој рибљој ролни
ци zavináč, а у хебрејском штрудла. Такође, актуелни су и опи сни називи 
овог симбола, па тако у кинеском он може бити познат и као quan а (заокру
жено а) ili hua а (чипкасто a), у норвешком као закривљена алфа (krøllalfa), 
у бугарском лоше написано а (кльомба) а у вијетнамском као савијено а или 
искривљенo а. Такође, у Морзеову азбуку овај симбол је унет 2004. године 
са посебном наменом за диктирање имејл адреса и познат је као комбинација 
кода А и кода Ц (···). Ово је једина промена која је у ову азбуку унета још 
од Првог светског рата.

2 Извор: http://en.wikipedia.org/wiki/At_sign#cite_noteasperand3
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На основу онлајн анкете коју смо спровели на Фејсбуку у језичкој групи 
„Сваки дан по једно правило из области језичке културе” (која броји више 
хиљада чланова који свакодневно учествују у постављању и решавању раз
личитих језичких недоумица), закључили смо и да су и у српском језику 
актуелни различити називи за овај симбол. Иако га већина корисника на
зива по енглеској скраћеници „ет” (у неким случајевима користећи варијанту 
„ета”), испитаници су се ипак одлучили и за називе: мајмун, мајмунче, мај
мун ско а, манки (енг. monkey, мајмун), манки а, слонче, слоновска сурла, сло
ново уво, свињско уво, мала патка. Поједини називи су сликовити (вирић), 
други су описни (а у кружићу) или експресивни (лудо а), а и овде налазимо 
храну као изворну мотивацију за пренос назива (бурек), као и називе који 
показују несигурност корисника у погледу значења овог симбола, са упући
вачким детерминатором (оно а или онај знак). 

Ова анкета, као и примери називања симбола @ у различитим светским 
језицима, показују нам да је у процесу номинације овог симбола најактив
нији механизам у коме се трансфер назива врши према физичкој сличности 
са неком животињом (мајмун, слон, пуж) или делом тела животиње који 
има карактеристичан савијени изглед (мајмунов реп, слонов реп, слоново 
уво итд.). У питању је лексичка метафора по којој се именовање неког појма 
објашњава асоцијативном везом која се успоставља између појма који тре
ба именовати (у нашем случају симбол @) с неким другим појмом који има 
засебан назив (у овом случају најчешће зооним). То је уобичајен и раширен 
лексички механизам по коме лексема са основним значењем животиње може 
означавати и неки предмет или појам, нпр. зебра (пешачки прелаз), козлић 
(гимнастичарска справа), папагајке (клешта) и сл. Тако настају сликовити 
метафорични називи који се заснивају на физичким сличностима између 
два појма, где се структура или слика једног домена пресликава у структуру 
и слику другог домена да би се потоњи боље разумео и именовао. 

3 
Н аз иви симбо ла @ у  различит им светским  језицима 3

Језик  Назив  Превод
аф рик анс aapstert ма ли мајму н
јерменски shnik штене
белоруски сьлімак пуж, спирала

бугарски кльомба лоше написано а
маймунско а мајмунско а

3 Треба узети у обзир да је у већини ових језика (као нпр. у кинеском, холандском, фран
цуском, немачком, италијанском, норвешком, румунском, шведском, украјинском) најчешће 
у званичној употреби назив „at” (ет).
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кинески
quan A заокружено а
hua A чипкасто а

xiao laoshu мали миш
чешки zavináč рибља ролницасловачки
дански snabela слонова сурла

холандски apenstaartje мајмунов реп
фински kissanhäntä мачји реп

француски arobase ароба
немачки Klammeraffe мајмунпаук

грчки παπάκι (papaki) паче, гушче
хебрејски (shtrudel) לדורטש штрудла
мађарски kukac црв

италијански chiocciola пуж
корејски golbaengi баитоп шкољка

норвешки krøllalfa закривљена алфа
пољски małpa мајмун

португалски arroba ароба
румунски Coadă de maimuţă мајмунов реп

руски собака пас
словеначки afna

шпански arroba ароба

српски

мајмун, мајмунче, мајмунско а, манки, манки а, 
слонче, слоновска сурла, слоново уво, свињско уво, 
мала патка, вирић, бурек, лудо а, а у кружићу, оно а, 

онај знак
шведски snabela слонова сурла

украјински 
равлик пуж

вухо уво
песик мали пас

вијетнамски còng савијено а
móc а са куком

Из свега наведеног види се да је начин именовања симбола @ у разли чи
тим светским језицима разноврстан и неуједначен. Углавном се заснива на 
метафоричним, сликовитим везама које се уочавају између неког представ
ника животињске врсте и симбола @. Већина тих назива потиче из разговор
ног, колоквијалног и жаргонског регистра, показујући изузетну језичку креа
тивност у способности уочавања веза између ствари и појава из природе са 
апстрактним терминима, а као најучесталији назив у различитим језицима 
показао се англицизам „at”.
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Иван Негришорац

ЕКАВИЦА И ИЈЕКАВИЦА:  
ДВА КРИЛА ИСТИХ ПЛУЋА

По во дом ије кав ског из да ња Ма ти чи ног Пра во пи са срп ско га је зи ка (Ма
ти ца срп ска, Но ви Сад 2014) мо гли би смо рас пра вља ти о не ко ли ко круп них 
про бле ма срп ске је зич ке прак се. Ипак, пре све га би ва ља ло да ис ка же мо 
на шу во љу и од луч ност да Ср би са обе стра не Дри не за јед нич ки, до го вор
но оба вља ју сво је по сло ве, а у том скло пу и да во де про ми шље ну, на уч но 
уте ме ље ну и ре ал но оства ри ву је зич ку по ли ти ку. Та и та ква по ли ти ка мо
ра ла би да се во ди на це ли ни срп ског је зич ког про сто ра, а тре ба ло би да 
бу де по сле ди ца на ше љу ба ви и же ље да свој је зик не гу је мо са пу ном по све
ће но шћу и са све шћу да се у ње му, у је зи ку, на ла зи јед но од нај ва жни јих 
упо ри шта на шег на ци о нал ног би ћа и на шег оп стан ка. У Ма ти ци срп ској је 
та ква свест о ва жно сти је зи ка за суд би ну срп ско га на ро да од у век по сто ја ла, 
а већ пре ко по ла ве ка на ша уста но ва је сте цен трал но ме сто где се пи та ња 
стан дар ди за ци је је зи ка и из ра де свих нео п ход них ин стру ме на та је зич ке 
по ли ти ке ре ша ва ју са нај ви шом ком пе тент но шћу и на уч ном уте ме ље но шћу. 

О то ме за што је по треб но да не гу је мо срп ску ије ка ви цу ве ру јем да ов де, 
у Ма ти ци срп ској, мо жда и не би тре ба ло по себ но рас пра вља ти. Не го ва ње 
ије ка ви це био је Ма ти чин за да так и у вре ме ну ка да се ве ро ва ло у срп ско
хр ват ско је зич ко је дин ство, па ка ко он да то не би би ло оба ве за и за нас 
да на шње, ко ји би смо мо ра ли ја сно де фи ни са ти шта све са чи ња ва срп ски 
је зич ки про стор и ка ко тај про стор ва ља уре ди ти и не го ва ти. Ије ка ви ца је 
пр вен стве но срп ско на реч је, па тек он да мо же би ти и не чи је дру го. Оту да 
она мо ра оста ти бри га свих нас, нас ко ји ма је ста ло до це ло ви то сти срп ског 
је зич ког про сто ра и до не го ва ња це ло куп не срп ске је зич ке ба шти не.

Уко ли ко ми не би смо по ка за ли до вољ но бри ге о срп ској ије ка ви ци, то 
би зна чи ло да је ми пре пу шта мо не ко ме дру го ме ко би био во љан да је не
гу је. Ни ко нас, ме ђу тим, ни је овла стио да се та ко нео д го вор но од но си мо 
пре ма јед ном од два сре ди шња срп ска на реч ја и пре ма јед ном ва жном сег
мен ту срп ског је зич ког на сле ђа. Ни ко нас ни је овла стио да све оно што су 
на ши пре ци до ма ћин ски не го ва ли и са би ра ли ми са да крч ми мо као нео д
го вор ни, блуд ни си но ви. Уко ли ко ије дан део срп ског је зич ког на сле ђа пре
пу сти мо не ко ме дру го ме, тај дру ги ће с пра вом по ми сли ти да мо же сло бод
но по се за ти за срп ском је зич ком ба шти ном ка ко му се прох те. Уоста лом, 
већ је до вољ но то што се у про стор срп ског је зи ка не пре ста но усе ља ва ју 
не ка кви но ви, из ми шље ни на зи ви са но вом стан дар до ло шком стра шћу и са 
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за но си ма ру ше ња ста рих је зич ких до мо ва и ог њи шта. Бо гат ство и ши ри на 
је зич ке ба шти не, али че сто и нео пре зност и нео д го вор ност у по гле ду не го
ва ња те ба шти не, то су од ли ке ко је мо же мо пре по зна ти у ду гом то ку исто
ри је срп ског стан дард ног је зи ка и из град ње срп ске на ци о нал не са мо све сти. 
Ис пра ви ти по гре шке ко је су на чи ње не и не по чи ни ти но ве по гре шке, то је 
ми ни мум ци ље ва ко ји би се мо рао по сти ћи у овим вре ме ни ма пре пу ним 
ис ку ше ња и опа сно сти.

Да се ми, Ср би, од рек не мо ије ка ви це, то би на ши де жур ни не при ја те љи 
је два до че ка ли. Ти ме би смо ми по чи ни ли упра во оно што је у ко рист на ше 
ште те и у ко рист оних ко ји на на шој ште ти ак тив но ра де. До вољ но је са мо 
да кон ста ту је мо ка ко за по ста вља њем ије ка ви це и од ри ца њем од ње ле ги
тим ни на след ни ци чи та ве ије кав ске тра ди ци је по ста ли би упра во они ко ји 
ки да ју срп ску је зич ку це ло ви тост и тим ки да њем ја ча ју не ка кву сво ју је
зич ку по себ ност. Ка ко би смо ми бра ни ли све оне пи сце, па и те ри то ри је на 
ко ји ма се го во ри срп ска ије ка ви ца, уко ли ко ни смо у ста њу да не гу је мо ије
кав ско на реч је као са став ни, ак тив ни део срп ске је зич ке прак се? Ије ка ви цу 
мо ра мо бра ни ти јер је упра во ије кав ски срп ски жи ваљ нај и зра зи ти је из ло
жен ге но ци ду и ет нич ком чи шће њу, те на сил ној и до бро вољ ној аси ми ла
ци ји, а све то са иде јом про та го ни ста то га зло чи на да се сви ко ји го во ре 
срп ски и пи шу ћи ри ли цом, вре ме ном, ели ми ни шу са про сто ра на ко ји ма 
жи ве. Исто вре ме но, њи хо ва основ на ге но цид на иде ја је да тре ба срп ску 
ије ка ви цу у пот пу но сти при сво ји ти, пре и ме но ва ти и, ин си сти ра њем на 
ди фе рен ци јал ним чи ни о ци ма, стан дар ди зо ва ти на по не што дру га чи ји на
чин, а ти ме би они при ба ви ли на кнад на оправ да ња за по чи ње ни зло чин 
ко ји би, та ко, остао го то во не при ме ћен. Та квим же ља ма срп ских не при ја
те ља не сме мо из ла зи ти у су срет и по ма га ти им соп стве ном не спрет но шћу 
и не буд но шћу: ако на зло чин жр тва при ста је, он да је ла ко бра ни ти те зу да 
ту зло чи на и не ма.

Сви до бро зна мо да је у срп ској кул ту ри би ло пред ло га да се ије ка ви ца 
по ти сне у ко рист ека ви це, а тај се пред лог ар гу мен то вао по тре бом да се, што 
је мо гу ће ви ше, оба ви уни фи ка ци ја срп ског је зи ка. Та кав пред лог је, по све
му су де ћи, био пре све га по сле ди ца стра ха пред бу ду ћим, мо гу ћим рас ко
ли ма за сно ва ним на де мон ској по тре би и про клет ству ма лих раз ли ка. Ипак, 
укла ња ње тих раз ли ка уну тар срп ско га је зи ка има ло би мно го ви ше не га
тив них не го по зи тив них по сле ди ца, а то би тра ди ци о нал ним, ва зда буд ним 
не при ја те љи ма Ср ба са мо по мо гло да и да ље оба вља ју свој по сао. Ко нач но, 
по сто ја ност ије ка ви це на про сто ри ма где се она го во ри до вољ но ја сно по
ру чу је да је иде ја о пре ла ску Ср ба на ека ви цу прак тич но не спро во ди ва.

Овој кон ста та ци ји тре ба до да ти још не што. Уко ли ко као на род не уме мо 
да жи ви мо са та квим, искре но ре че но не ве ли ким, екав скоије кав ским осо
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бе но сти ма, он да ти ме ис ка зу је мо све у куп ну не спо соб ност да жи ви мо у ми
ру са ле по том раз ли ка и са сло же но шћу ко ја од ли ку је ка ко наш је зик та ко и 
на ше на ци о нал но би ће. Не из гра ђе ност уме ћа да се ускла де и око цен трал не 
иде је на ци о нал ног иден ти те та оку пе мно ге на ше раз ли чи то сти мо же има ти 
ве о ма не при јат ну, ви со ку це ну. За то би сва ки по ку шај осми шља ва ња иде је 
на ци о нал ног иден ти те та мо рао ра чу на ти са уме ћем ве штог укљу чи ва ња 
мно гих спе ци фич но сти ко је се да ју об је ди ни ти основ ном иде јом.

Шта нам, да кле, ва ља чи ни ти? Пре све га нео п ход но је да срп ски је зич ки 
стан дард не гу је мо на це лом про сто ру ње го вог ва же ња: у том сми слу дра
го це на је по др шка ко ју Ма ти ца до би ја од Ре пу бли ке Срп ске, те од ње ног 
Пред став ни штва у Ср би ји. Сад кад је ије кав ска вер зи ја Пра во пи са срп ско
га је зи ка иза шла, тре ба ло би све учи ни ти да овај при руч ник до пре до свих 
по тен ци јал них ко ри сни ка – на фа кул те ти ма и шко ла ма, у лек тор ским слу
жба ма штам па них и елек трон ских ме ди ја, у ми ни стар стви ма и др жав ним 
слу жба ма, на свим ме сти ма на ко ји ма се мо же до при не ти не го ва њу срп ско га 
је зи ка. Као и у оста лим де ло ви ма срп ског је зич ког про сто ра, и у Ре пу бли ци 
Срп ској тек тре ба да из гра ди мо успе шну и ефи ка сну је зич ку по ли ти ку ко ја 
ће до при не ти очу ва њу на шег је зич ког иден ти те та, од бра ни ћи ри ли це и по
зи тив ног од но са пре ма из ра жај ним по тен ци ја ли ма срп ског је зи ка. 

Због све га то га, ије ка ви цу ва ља си сте мат ски не го ва ти у ду ху це ло ви те 
срп ске је зич ке по ли ти ке. Уко ли ко из гра ди мо чврст и је дин ствен срп ски стан
дард на це лом на шем је зич ком про сто ру, та да би екав скоије кав ске раз ли ке 
би ле са свим си тан чи ни лац ко ји не би тре ба ло да по при ма не ке за бри ња ва
ју ће раз ме ре. Али од те стреп ње још је ва жни ја чи ње ни ца да у ле по ти и 
из ра жај ним мо гућ но сти ма срп ске ије ка ви це, исто ко ли ко и срп ске ека ви це, 
тре ба искре но да ужи ва мо. За та ко не што до вољ но раз ло га пру жа нај ве ћи 
део на ших на род них пе са ма, кла сич ни пре вод Све тог пи сма, Вук, Ње гош, 
Љу би ша, Мар ко Ми ља нов, Шан тић, Ма та вуљ, Ћи пи ко, Ко чић, мла ди Ду чић 
и мла ди Ан дрић, Скен дер Ку ле но вић, Ме ша Се ли мо вић, Ћо пић, Де сни ца, 
Ми хај ло Ла лић и мно ги дру ги. Кључ ни раз лог за што ије ка ви цу тре ба не го
ва ти је сте упра во то: да се и тај из ра жај ни по тен ци јал срп ског је зи ка и да ље 
са чу ва, те да сва ки је зич ки ком пе тент ни Ср бин у свом слу ху са чу ва осе ћа
ње за ле по ту оба на реч ја, ка ко ека ви це та ко и ије ка ви це. Са мо за јед ни штво 
та два плућ на кри ла омо гу ћи ла би да срп ски на род је зич ки ди ше пу ном 
сна гом и да ту сна гу не осе ћа као смет њу за са мо га се бе. Тај сна жни дах мо
же би ти са мо из вор на ци о нал ног здра вља и ства ра лач ке енер ги је. 

Очу ва ње срп ске ије ка ви це на ме ће нам се, сто га, као им пе ра тив. Са чу ва
ти ије ка ви цу, то исто вре ме но зна чи са чу ва ти ди нар ски тип кул ту ре и срп ство 
у Бо сни, Хер це го ви ни, Хр ват ској, Цр ној Го ри; са чу ва ти ека ви цу, то зна чи 
са чу ва ти ко сов ски, мо рав ски, шу ма диј ски и вој во ђан ски тип кул ту ре, те 
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срп ство на тим про сто ри ма. Не ки би во ле ли да се срп ски на род све де са мо 
на Ср би ју и са мо на ека ви цу, али та квим на ме ра ма не тре ба да при по ма же
мо. Исти на је, мо же се ди са ти и јед ним плућ ним кри лом, али се тај жи вот 
све ви ше сво ди на пу ко пре жи вља ва ње. Тек кад про ди ше мо пу ним плу ћи ма, 
мо же мо ми сли ти чи сто, де ла ти сна жно и за пе ва ти ле по. За то са чу вај мо оба 
плућ на кри ла на шег је зи ка! Са чу вај мо ије ка ви цу, јер ако то са да не учи ни мо, 
су тра не ће мо има ти сна ге да са чу ва мо чак ни ека ви цу, бу де ли не ко, уз по
др шку свет ских моћ ни ка, ус хтео да је пре у зме! Не бу де мо ли као на род 
уме ли му дро да ја ча мо, не ми нов но ће мо не ста ја ти и про па да ти!

Тре ну так оку пља ња око од бра не срп ске ије ка ви це зна ча јан је не са мо са 
ста но ви шта прак тич них ак тив но сти ко је ова кви до го во ри омо гу ћу ју не го 
је зна ча јан и у сим бо лич ком сми слу. За јед нич ким де ло ва њем ми јав но по
ка зу је мо ка ко у сфе ри је зич ке по ли ти ке, као јед ном ва жном сег мен ту у 
обла сти кул ту ре и на у ке, по чи ње мо по сло ве да во ди мо она ко ка ко тре ба: 
на нај ви шем на уч ном ни воу, са пот пу ном дру штве ном од го вор но шћу и уз 
за јед нич ко ста но ви ште ко је за сту па ју ка ко на уч не уста но ве та ко и др жав не 
струк ту ре и по ли тич ке за јед ни це. Ако смо са гла сни око ова квих на че ла, 
има ло би мно го то га да се у јед ном ду гом про це су прак тич но оба ви, да се 
мно го ко ри сних ства ри ура ди и из гра ди. За по че так је са мо до вољ но да у 
гла ви све раз ја сни мо и да утвр ди мо шта нам ва ља чи ни ти! То што се Ср би ја 
и Срп ска удру жу ју око пи та ња при вред ног, по ли тич ког, про свет ног, на уч ног 
и кул тур ног раз во ја, то нас све охра бру је и бу ди на ду у бу дућ ност. Оту да 
не ка је хва ла сви ма они ма ко ји, сво јом др жа во твор ном све шћу, од го вор но
шћу и енер ги јом, на та квом раз во ју до га ђа ја ак тив но ра де! Због све га оно га 
што је у исто ри ји кре а тив но учи нио, срп ски на род има и мо ра има ти пра во 
на бу дућ ност!

(Реч на пред ста вља њу ије кав ске вер зи је Пра во пи са срп ско га је зи ка у Ма ти ци 
срп ској 10. сеп тем бра 2014. го ди не)
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Милица Радовић Тешић

ПОПУЛАРИСАЊЕ ЈЕЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

1.

Го во ри се, че сто без кон крет не ар гу мен та ци је, да нам је је зик у кри зи, а 
притом се ви ше ми сли на по ли тич ка ра сло ја ва ња срп ског (срп ско хр ват ског) 
је зи ка, на по ти ски ва ње ћи ри ли це у јав ној (по не кад и слу жбе ној) упо тре би, 
а ма ње на ње го ву ко му ни ка тив ну и са знај ну функ ци о нал ност. (С овим у 
ве зи је и пи та ње не до стат ка лек тор ске и ко рек тор ске слу жбе у но ви на ма, 
елек трон ским ме ди ји ма, из да вач ким ку ћа ма, што за по сле ди цу има пре ве
ли ку де мо кра тич ност, да не ка же мо анар хи ју и суп стан дард ну упо тре бу 
је зи ка у ме ди ји ма, на по се токшоу еми си ја ма и та бло и ди ма, али све то, 
опет, за ди ре у тран зи ци о на со ци о ло шка ста ња на ци је и не за ви дан еко ном
ски по ло жај ста нов ни штва.) Од го вор на пи та ње да ли нам је књи жев ни је зик 
за пу штен, до би ће мо ако по ка же мо шта он има на струч ном и на уч ном по љу, 
тј. има ли ква ли тет не гра ма ти ке, пра во пис, реч ни ке. Ако има од го ва ра ју ће 
је зич ке при руч ни ке, од школ ских и уни вер зи тет ских до оп штих (на уч нопо
пу лар них) на ме ње них нај ши рем кру гу го вор ни ка – он да не тре ба го во ри ти 
о угро же но сти је зи ка. Та кви при руч ни ци ће омо гу ћи ти да се пра вил на упо
тре ба књи жев ног је зи ка са вла да кроз обра зо ва ње, у основ ним и сред њим 
шко ла ма – где се је зик и гра ма ти ка ини ци јал но и те мељ но усва ја. Оста ло 
је ствар при ме не тог зна ња у оп штој кул ту ри.

По бољ ша њу је зич ке кул ту ре да нас по себ но до при но се но вин ске је зич ке 
ру бри ке (По ли ти ка, НИН), jeзичке три би не (Ко лар чев уни вер зи тет), али и 
раз ли чи те је зич ке по у ке ко је се об ја вљу ју у ча со пи си ма (нпр. Наш је зик) или 
у об ли ку по себ них це ло ви тих нор ма тив них при руч ни ка на ме ње них раз ли
чи тој уз ра сној пу бли ци.

Го ди на ма уна зад по ја вљи ва ли су се раз ли чи ти при руч ни ци ко ји су до
при но си ли не го ва њу оп ште је зич ке кул ту ре. Ако из дво ји мо зва нич не пра
во пи се (срп ско хр ват ски Ма ти чин из 1960, и срп ски Ма ти чин са дватри 
до ра ђе на и до пу ње на из да ња – 1993, 2002, 2010) ко ји по сво јој при ро ди 
кре и ра ју нор ма тив на „пра ви ла и њи хо ве осно ве”, да кле, да ју те о риј ске осно
ве и при ме ну тих осно ва (у пра во пи сном реч ни ку) – оста ли при руч ни ци 
је зич ке кул ту ре, са не ко ли ко из у зе та ка, има ју пре вас ход но прак тич ну на ме
ну. Пре сти жне срп ске гра ма ти ке, уни вер зи тет ске и школ ске – Сте ва но ви ће ва 
и Ста ној чи ћа–По по ви ћа, има ју угра ђе не и нор ма тив не аспек те, а по слу жи ле 
су као пре те жна ба за за она пра во пи сна ре ше ња ко ја се ти чу гра ма тич ке стан
дард но сти. Њи ма се од ско ра при дру жу је Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског 
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је зи ка (2013) Пи пе ра и Клај на ко ја, по ред при ме не мо дер них лин гви стич ких 
те о ри ја и од сту па ња од кла сич них гра ма тич ких ана ли за, пре скрип тив ност 
има екс пли цит но у на сло ву. Кад је реч о не го ва њу је зич ке кул ту ре, зна чај
ну уло гу за нор ма ти ви сти ку имао је и Срп ски је зич ки при руч ник (два из да
ња, 1991. и 2004) гру пе ауто ра (Ивић, Клајн, Пе ши кан, Бр бо рић). Иван Клајн 
са ви ше књи га (Реч ник је зич ких не до у ми ца, Стран пу ти це сми сла и др.) и 
Ми лан Шип ка (Кул ту ра го во ра, При че о ре чи ма и др.) у раз ли чи то про фи
ли са ним тек сто ви ма кон ти ну и ра но су се ба ви ли пи та њи ма је зич ке и го вор не 
кул ту ре. Ви ше го ди на XX и по чет ком XXI ве ка бри гу о је зи ку, са ве ли ком 
енер ги јом и струч но вр ло по у зда но, во ди ли су у ин ди ви ду алним при руч ни
ци ма или за јед нич ки (Сло во о је зи ку, 1996, 2002) Е. Фе ке те, Д. Ћу пић и Б. Тер
зић. Ме ђу ком пе тент не ауто ре ко ји се по ред дру гих лин гви стич ких обла сти 
из ср би сти ке ба ве и кул ту ром упо тре бе је зи ка, ових го ди на на мет ну ла се 
Ра да Сти јо вић (тек сто ви ма у По ли ти ци и две ма књи га ма: Срп ски је зик – 
нор ма и прак са и Је зич ки са вет ник). Без на ме ре да да је мо ис цр пан пре глед 
ра до ва, на по ме ну ће мо још да је би блио гра фи ја из ове обла сти да ле ко бо га
ти ја. У из да вач кој про дук ци ји, „Про ме теј” из Но вог Са да до при но си по пу
ла ри за ци ји је зич ке кул ту ре об ја вљу ју ћи (у пре по зна тљи вој мо дрој бо ји) де ла 
ви ше раз ли чи тих ауто ра (Клајн, Шип ка, Те ле бак и др.) ко ји се ба ве, на раз
ли чи те на чи не, пи та њи ма је зич ке кул ту ре – у ужем или ши рем сми слу.

2.

За ову при ли ку из два ја мо књи гу Ви о ле те Ба бић 365 је зич ких цр ти ца ... 
чи ји је на слов ци ља но до пу њен ре чи ма „за све оне ко ји же ле да го во ре и 
пи шу пра вил но”. Да кле, реч је о нор ма тив ном при руч ни ку на ме ње ном нај
ши рој чи та лач кој пу бли ци, али по опре ми из да ва ча, већ уве ли ко про фи ли
ра ног „Кре а тив ног цен тра”, по ди зај ну и илу стра ци ја ма те укуп ној ви ше бој
ној тех нич кој опре мље но сти, Је зич ке цр ти це ће се по себ но сви де ти школ ској 
по пу ла ци ји. (Аутор ка ове за ни мљи ве књи ге је ина че ду го го ди на би ла тех
нич ки уред ник ве ли ког Реч ни ка СА НУ, ве ро ват но у це ло куп ном из да ва штву 
за штам па ње нај ком пли ко ва ни јег де ла, али и це ње ни лек тор и ре дак тор у 
„Кре а тив ном цен тру”, па у ње ну ком пе тент ност не тре ба сум ња ти.) Осо бе
ност 365 је зич ких цр ти ца ... је из ме ђу оста лог и у то ме што на сло вом су ге ри
шу усва ја ње јед не по у ке днев но за 365 да на у го ди ни, да тум ски од 1. ја нуа  ра 
(Но ва го ди на) до 31. де цем бра. Уче ње и са вла да ва ње пра во пи сних пра ви ла, 
ко ја су ина че че сто у гра ма ти ка ма и пра во пи су та ко пред ста вље на да су 
не до вољ но при јем чи ва за пам ће ње, олак ша ва то што се ов де пра вил но ре
ше ње ну ди кроз (че сто) ду хо вит раз го вор ни дис курс, ко ји се обич но во ди 
у ку ћи, у шко ли, на ули ци, у про дав ни ци и дру где. 
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Књи га об у хва та ра зно вр сне пра во пи сне са др жа је, ак ту ел не при ме ре сва
ко днев не упо тре бе је зи ка – од ве ли ког сло ва (на зи ви ули ца, тр го ва, ре јо на, 
пра зни ка, ме ста итд.), спо је ног и одво је ног пи са ња ре чи (не га ци је, по здра ви, 
из ра зи, реч це и др.), гра ма тич ког об ли ка ре чи (ком па ра ти ви, гл. кре та ња и 
ми ро ва ња, гл. тре ба ти, им. на лац у па де жи ма, за ме ни це итд.), гла сов них 
про ме на и ал тер на ци ја (под ши ша ти, Ми ли чин, Бе о гра ђан ки, до ве зен, ка
ми он и др.) до тран скрип ци је стра них ре чи (Ди сел дорф, бе би си тер ка, ин
фаркт, ва ку ум и сл.) и ви ше раз ли чи тих син так сич ких обр та и из ра за. Сва
ко пра во пи сно пи та ње има свој на слов из ко га се мо же за кљу чи ти о че му 
је реч. Нпр.: Је си ку ћи, Вр ши мо услу жно пе че ње јаг ње ти не, Да ли не смеш 
или не ћеш, Не ма њић ска кул ту ра и пле мић ски мо рал, Ни шта ми не хва ли, 
На ше ре чи по ре клом из не мач ког, Те шки тре нут ци, Обу ци ци пе ле, па да 
по ђе мо, итд. Ови на сло ви ни су да ти у об ли ку са др жа ја, ње га за ме њу је Ин
декс ре чи да тих у пра вил но упо тре бље ном об ли ку на кра ју књи ге.

Уве ре ни смо да ће 365 је зич ких цр ти ца Вио ле те Ба бић по себ но до бро 
по слу жи ти на став ни ци ма у шко ла ма, а на по се у но ви нар ству и елек трон ским 
ме ди ји ма. Књи га (16 см) се мо же но си ти у џе пу одн. жен ској или му шкој 
та шни, али и у ђач ком рук са чи ћу.
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B
ЈЕЗИЧКЕ НЕДОУМИЦЕ

Много пута сам чула да се каже „Богом дано”. Зар је то исправно? Ако 
јесте, како је дошло до тога да се овако говори и шта то тачно значи?

Из групе Сваког дана по једно правило  
из језика са интернета

Конструкција „То (тако) ми је Богом дано (дато)” у преводу на савреме
ни српски језик гласила би „То (тако) ми је од Бога дано” или „То (тако) ми 
је Бог дао”. Слична је: „Нек ти је Богом просто” (тј. „од Бога просто” или 
„Нека ти Бог опрости”).

Овај тип тзв. субјекатског инструментала у пасивним конструкцијама 
(дакле, вршилац радње је у инструменталу) јесте стара словенска па и ин
доевропска категорија, која је из српског језика нестала још у средњем веку.
Остала је у устаљеним фразама. Заменила га је у неким случајевима абла
тивна конструкција с предлогом од: Богом дано – од Бога дано (дато), а чува 
се и у случајевима када субјекат није биће, тј. када су инструменталом 
обележене било какве друге појаве сем бића: „Измучен је глађу и немаш
тином”.

У другим словенским језицима чува се и данас: „Я знаю, ты мне ֲослан 
боֱом, / До гроба ты хранитель мой” – пише Татјана Оњегину у познатом 
Пушкиновом роману у стиху Евгеније Оњегин.

Р. С.

v

Прочитао сам недавно у новинама реченицу: „Расписан је конкурс на 
нивоу града за дозволе постављања киосака”. Питам се како гласи генитив 
множине те именице. Киоска највероватније, а не киосака, како стално 
пише по новинама.

Синиша Драгић, Београд

Генитив множине именице киоск треба да гласи киоска. Овде је реч о 
именицама, позајмљеницама из страних језика (обично класичних, али и 
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других, попут именице киоск, која нам је дошла преко француског) чија 
основа се завршава на сугласничку групу.

Правило каже да се у сугласничке групе које садрже с или з не умеће 
непостојано а, а генитивни наставак је а, које је дуго: лингвиста, обелиска, 
анекса, реверса, индекса, импулса, агенса, ресурса; Пелазга, огрозда итд. 
Тако је, дакле, и киоска.

Постоји уз ове и низ других сугласничких група у које се не умеће непо
стојано а, нарочито међу новијим позајмљеницама, мада се често ради о 
групама које не постоје у домаћим речима: офсајда, килобајта, митинга, 
шопинга, концерна, вестерна, катапулта. Групе са д понекад се раздвајају: 
докторанд – докторанада и магистранд – магистранада, али већином 
остају нераздвојене: смарагда, гепарда, викенда, стандарда, стјуарда, ре
корда, апсурда.

Слично је са сугласничким групама које садрже т: јогурта, шлагворта, 
рапорта, Копта, али: рецепата, експерата. 

Када су старе позајмљенице у питању, нарочито оне из класичних јези
ка, сугласничке групе се у генитиву по правилу раздвајају. То се готово ре
довно односи на групе нт и кт: елемената, протестаната, медикамената, 
лавирината, продуката итд., уз понеки изузетак: виконта, ремонта, директа 
и индиректа.

Ове именице често и у номинативу једнине задржавају сугласничке гру
пе, с тим што је понегде могуће двојство. У савременом српском стандарду 
једино су обични облици: инсект, проспект, континент, као и клијент, 
азилант, брилијант, дијамант, манипулант, секундант, сонант, консонант, 
формант итд. Међутим, несумњиву превагу имају акценат, дијалекат, 
факат над спорадичним облицима акцент, дијалект, факт, а равно правно 
се употребљавају ефекат и ефект, афекат и афект, докуменат и документ, 
перфекат и перфект, пројекат и пројект, таленат (талент), проценат и 
процент. 

Р. С.
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V
ПИСЦИ О ЈЕЗИКУ

СТРУНА

1
Мукло то нечуј неки
у мени случи.

Прснув занемела
смрћу дa гласа струна.

2
И меда или жучи
чаша ли ова пуна,
бол ме, –

до дна искапим,
мрем неизречјем
у реч.

3
Не мене, не мене,
брата то
у незнању мог
муклије тим
потаја ова мучи.

4
И знам, и знам,
срце где куца,
од злата или тучи
немо у њему распиње се Бог.

Плакало ил’ певало
трнова за уздарје
плете му се у потаји круна.

5
Мукло то нечуј неки
у мени случи.

Прснув занемела
смрћу дa гласа струна.

Момчило Настасијевић


