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НОРМА

РадаСтијовић

ЧИЈАЈЕГОСПОЂИЦА?
(ОПОСЕСИВНОМГЕНИТИВУ)

У срп ском је зи ку се по се сив ност, при па да ње не ко ме или не че му ис ка
зу је при свој ним (по се сив ним) при де вом (Маринамајка, Андрићевa„Госпо
ђица”, бакинколач, очевсат, краљевагарда и сл.) или при свој ним (по се
сив ним) ге ни ти вом (мај ка лепеМаре, „Го спо ђи ца” ИвеАндрића, сат мога
оца, гар да краљаПетра и сл.). Ја сно су раз гра ни че не си ту а ци је у ко ји ма ће 
се упо тре би ти при дев од оних у ко ји ма ће се упо тре би ти ге ни тив и ова два 
об ли ка нај че шће ни су за ме њи ва.

У при ро ди срп ског је зи ка је да се по се сив ност из ра жа ва при свој ним 
при де вом кад год је то мо гу ће. Ре ћи ће се: „Ви део сам Петровукућу”, а не 
„Ви део сам кућуПетра”; „На сле дио сам очевсат”, а не „На сле дио сам сат
оца”. На ве шће мо за то оне слу ча је ве у ко ји ма се мо ра упо тре би ти ге ни тив. 

Пр во, ако уз име пој ма ко ме не што при па да сто ји не ка од ред ба (атри бут, 
апо зи ци ја, од но сна ре че ни ца) и ни је мо гу ће од ње га на пра ви ти при свој ни 
при дев, мо ра се упо тре би ти ге ни тив: „То је мајкалепеМаре”; „Пра тио га 
је ликженекојујеволео”; „То је капутЛуке,нашегдомара”. Ако би се од
ред бе из о ста ви ле, при свој ни при дев од по ме ну тих име ни ца био би мо гућ и 
у по се сив ној кон струк ци ји је ди но оправ дан: Маринамајка, Лукинкапут, 
ауторовоиме и сл.

Дру го, ге ни тив се мо ра упо тре би ти и он да ка да се исто вре ме но на ве ду 
име и пре зи ме оно га ко ме не што при па да: „Го спо ђи ца” ИвеАндрића (али: 
Андрићева „Го спо ђи ца”), по е зи ја ПетраПетровићаЊегоша (али: Његошева 
по е зи ја) итд.

Че сто се по ста вља пи та ње да ли се у ова квим си ту а ци ја ма, ка да се ис
ка зу је при па да ње де ла не ком ау то ру, мо ра упо тре би ти бес пре дло шки ге
ни тив – „Го спо ђи ца” ИвеАндри ћа, или је до зво љен и ге ни тив с пред ло гом 

1



2

од – „Го спо ђи ца” одИвеАндрића. Са свим су ре гу лар не обе кон струк ци је: 
„Го спо ђи ца” ИвеАндрића и „Го спо ђи ца” одИвеАндрића (та ко и: „Не чи ста 
крв” одБореСтанковића, „Жи ти је Сте фа на Не ма ње” одСветогСаве итд.). 
Нор ма до зво ља ва да се упо тре би ге ни тив с пред ло гом од и ка да уз пре зи ме 
не сто ји име ау то ра: „Ве о ма ми се до па ла ‘Го спо ђи ца’ одАндрића”, „Жи вот 
Све тог Са ве” одДоментијана итд. (ма да је че шће и уо би ча је ни је: „Ве о ма 
ми се до па ла Андрићева ‘Го спо ђи ца’”, Доментијанов „Жи вот Све тог Са ве” 
итд.). 

Ста ри је гра ма ти ке на во де и при ме ре ти па: „То је оде ло одмогадруга”, 
„Ово је ку ћа одмогастрица”, „Ка пе тан одтелађе звао се Неп тун” (Љ. 
Не на до вић, ПисмаизНемачке, 35), али ка жу и да су „иш че зли из са вре ме
ног је зи ка” (Стевановић: 226–227).1 Но ви ји нор ма тив ни при руч ни ци их не 
до но се (ПиПер и др., ПиПер и Клајн). Ка ко се они још увек не осе ћа ју са свим 
нео бич ним, не тре ба жу ри ти са нор ма тив ним дис ква ли фи ка ци ја ма.  

По се сив ни ге ни тив с пред ло гом одмо гућ је и ка да се њи ме ка зу је од нос 
де ла пре ма це ли ни, али ка да се ра ди о ин те грал ним де ло ви ма пред мет них 
обје ка та (не и људ ског те ла): но га одсто ла, по кло пац од ку ти је (не: ру ка од 
чо ве ка).

Од пре зи ме на на ски не из во де се при свој ни при де ви, за то се та ква пре
зи ме на, за ис ка зи ва ње по се сив но сти, мо ра ју ста ви ти у ге ни тив: УлицаЧер
нишевског, а не Чернишевскијеваулица (али: Његошеваулица, Доситејева
улица, кад при де ви ни су од пре зи ме на на ски), романиДостојевског, а не 
Достојевскијевиромани (али: Пушкиновапоезија, Матавуљевеприповетке 
и сл.).

При свој ни ге ни тив је ди но је мо гућ и он да ка да је име пој ма ко ме не што 
при па да у мно жи ни: „Детињствомалишана2 би ло је без бри жно”; „Живо
тистановника ни су ви ше угро же ни”; „Пред ста вље на су делаписацаи
сликара”.

Са мо су на из глед за ме њи ви при ме ри ти па жениносмех и осмехжене, 
директоровауторитет и ауторитетдиректора, пријатељеваподршка 
и подршкапријатеља. И при дев ске и ге ни тив ске кон струк ци је су ов де је зич
ки ва ља не, али се не мо гу за ме њи ва ти, јер но се у се би раз ли чи та зна че ња. 
При дев ске кон струк ци је озна ча ва ју кон крет ну, од ре ђе ну осо бу, а ге ни тив ске 
го во ре уоп ште но: директоровауторитет је ау то ри тет ди рек то ра ко га зна
мо или о ко ме го во ри мо („Ди рек то ров ау то ри тет је спа сио ко лек тив од 
ра су ла”), а ауторитетдиректора је ау то ри тет ди рек то ра уоп ште, би ло ког 

1 Ра зу мљи во, у не ким си ту а ци ја ма ова кав ге ни тив ни је мо гућ. У ре че ни ци: „До био сам 
оде ло одмогабрата” ни је ја сно да ли је реч о бра то вом оде лу или о оде лу као о бра то вом 
по кло ну.

2 На по след ње а у ма ли ша на и ста нов ни ка ста ви ти ге ни тив ни знак.
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ди рек то ра („Ау то ри тет ди рек то ра је нео п хо дан за функ ци о ни са ње јед ног 
пред у зе ћа”).

У свим си ту а ци ја ма осим на ве де них тре ба упо тре бља ва ти при свој ни 
при дев за ис ка зи ва ње по се сив но сти.

Л и  т е  р а  т у  р а :

Пре драг ПиПер и др., Синтаксасавременогсрпскогјезика:простареченица, Бео
град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град ска књи га, Но ви Сад: Ма ти ца 
срп ска, 2005, 144–145.

Пре драг ПиПер и Иван Клајн, Нормативнаграматикасрпскогјезика, Но ви Сад: 
Ма ти ца срп ска, 2014, 339–340.

Ми ха и ло Стевановић, СавременисрпскохрватскијезикII, Бе о град: На уч на књи га, 
1974.

Рада Стијовић
Институт за српски језик САНУ, Београд
ra da.sti jo vic @isj.sa nu.ac .rs 
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B
ПРЕДЛОЗИ

ДушкаКликовац

ООБЕЛЕЖАВАЊУУПРАВНОГГОВОРА
НАВОДНИЦИМА

0. Увод

У ве зи с тим ка ко се управ ни го вор обе ле жа ва на вод ни ци ма по сто ји у 
прак си не ко ли ко не до у ми ца. Не ке од њих про ис ти чу из то га што сам ва же
ћи пра во пис (Правописсрпскогајезика, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2010. – у 
да љем тек сту Правопис2010) да је упут ства ко ја ни су са свим од ре ђе на, а 
дру ги из то га што не ке про бле ме и не раз ма тра. У овом при ло гу по за ба ви
ће мо се не до у ми ца ма ко је нам се чи не нај ве ћим.1 То су сле де ће:  

1) ко јим се ре до сле дом пи шу из вод ни на вод ни ци и дру ги ин тер пунк циј
ски зна ци; 

2) да ли се пи ше за рез као тре ћи ин тер пунк циј ски знак у ни зу;
3) ка ко се раз два ја ју управ ни и пи шчев го вор;
4) ко ли ко се на вод ни ка пи ше кад се у управ ни го вор уме ће пи шчев го вор.

На кра ју ће мо пр о ко мен та ри са ти гра фич ко ре ше ње за на вод ни ке ко је 
про пи су је Правопис2010.

1. Редоследизводнихнаводникаидругихинтерпункцијскихзнакова

Ов де ће мо раз ма тра ти сле де ће пи та ње: ка кав је ре до след за вр шног ре че
нич ног зна ка и дру гог де ла на вод ни ка кад би смо ме ђу на вод ни ке ста ви ли 
управ ни го вор у при ме ри ма као што су сле де ћи: 

1 У осно ви овог при ло га сто ји де та љан рад о обе ле жа ва њу управ ног го во ра на вод ни
ци ма и цр том (КлиКовац 2013), у ко јем смо из ло жи ли и ана ли зи ра ли пра ви ла о то ме у до
са да шњим срп ским и хр ват ским пра во пи си ма и пра во пи сним при руч ни ци ма, при ка за ли 
из да вач ку прак су и пред ло жи ли од го ва ра ју ћа ре ше ња. 
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(1) Мар ко ре че: До ћи ћу.
(2) Мар ко упи та: До ла зиш ли?
(3) Мар ко вик ну: До ђи од мах!
(4) Мар ко ре че: До ла зим...

У при ме ри ма 2, 3, 4 не ма ни ка кве ди ле ме: из вод ни на вод ници до ла зе по 
сле за вр шног зна ка ин тер пунк ци је: 

(2а) Мар ко упи та: „До ла зиш ли?“ 
(3а) Мар ко вик ну: „До ђи од мах!“
(4а) Мар ко ре че: „До ла зим...“

У ве зи с тач ком у при ме ри ма као што је 1, ме ђу тим, Правопис2010 ну ди 
два ре ше ња – да се она пи ше пре на вод ни ка и по сле њих:

(1а) Мар ко ре че: „До ћи ћу.“
(1б) Мар ко ре че: „До ћи ћу“.

На и ме, Правопис 2010 та кве при ме ре на во ди на два ме ста. Нај пре то 
чи ни у по гла вљу о ин тер пунк ци ји, на стр. 134, и та да је ре ше ње да се тач ка 
пи ше ис пред из вод них на вод ни ка (под вла че ње, и ов де и у да љим при ме ри
ма, на ше – Д. К.): 

Хо ћеш да си не при мет на а оне, са свим за ча ра не, мр мља ју „Ка ко је тво ја 
мај ка ле па.”2 Из и гра ваш со ба ри цу а оне до да ју: „Пра ва је го спо ђа.”

Ме ђу тим, у по гла вљу „Ком би но ва ње пра во пи сних зна ко ва и ви до ва тек
ста или сло га“  пре и мућ ство се да је тач ки иза дру гог де ла на вод ни ка; при
мер је сле де ћи (стр. 156): 

На ста вља ју ћи сво ју асо ци ја ци ју, про мр мља: „Сва је зго да – би ће гра да те
шка”.

Обра зло же ње је сле де ће: нај пре се ус по ста вља ана ло ги ја пре ма слу ча ју 
кад иза управ ног го во ра сле де пи шче ве ре чи:

„Сва је зго да – би ће гра да те шка”, про мр мља на ста вља ју ћи сво ју асо ци ја
ци ју. 

А ка же се и сле де ће: „на пи са на је као бит ни ја она [тачка] ко ја за кљу чу је 
це лу ре че ни цу.“ Та тач ка, да кле, обе ле жа ва крај оне ре че ни це ко ја по чи ње са 
„Наста вља ју ћи сво ју асо ци ја ци ју...“, а тач ка ко ја обе ле жа ва крај управ ног 
го во ра из о ста вље на је, као ма ње ва жна. 

2 У при ме ру ис пред на вод ни ка ни је на пи са на дво тач ка; прет по ста вља мо да је то ома шка. 
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Али Правопис2010 на ста вља: „То, ме ђу тим, ни је ни ка кво чвр сто пра ви
ло ни ти по сто јан оби чај, не го се че сто тач ка ста ви од мах уза сло во, па тек 
он да знак из во да. Ни тај по сту пак ни је по гре шан, а на ро чи то је оправ дан 
кад је – као у дру га два при ме ра – пи шчев тек ст са мо на ја ва, иза ко је сле ди 
раз ви јен и це ло вит на вод; дру гим ре чи ма: кад је на вод глав ни део ис ка за.“ 
То се илу стру је сле де ћим при ме ри ма: 

Ис пи са на та бли стро фу: „Чем пре со ва шу ма бди је. Ме сец на њу про су сво је 
хлад но сре бро. Од си ја ва мо дро лет ње иње са ви со ких тра ва. За тим крик – то 
крик ну бу љи на на па њу.”

По а ро при ме ти: „Али ви, ма дам ни сте би ли са свим за до вољ ни.”

Бо ји мо се да је ко ри сник пра во пи са овим оста вљен у не до у ми ци ка ко да 
по сту пи: у јед ном по гла вљу из при ме ра сле ди да тре ба пр во пи са ти тач ку, а 
он да из вод не на вод ни ке, а у дру гом се нај пре пре по ру чу је обр ну то, али се 
он да до зво ља ва и оно пр во – а до дат на ком пли ка ци ја је што кри те ри јум за 
од лу чи ва ње ни је ја сан (бу ду ћи да је на вод, кад му прет хо де пи шче ве ре чи, 
углав ном „глав ни део ис ка за“). 

Да би смо мо гли бо ље са гле да ти чи тав про блем, мо ра мо узе ти у об зир и 
слу чај – ко ји Правопис2010 не по ми ње – кад се управ ни го вор на во ди без 
пи шче вих ре чи (5); и та да су, на чел но, мо гу ћа два ре ше ња – (5а) и (5б): 

(5) До ћи ћу. 
(5а) „До ћи ћу.“
(5б) „До ћи ћу“.3

Ре ше ње (5б) не би се мо гло прав да ти ни чим дру гим не го са мо ана ло ги
јом пре ма (1б). Ов де, ме ђу тим, тре ба од лу чи ти од ког слу ча ја тре ба по ћи: 
чи ни се да је слу чај (5), као јед но став ни ји, основ ни, те да слу чај (1) тре ба 
да се упра вља пре ма ње му, а не обр ну то. 

Та ко би ре ше ње (1а) би ло по др жа но дво стру ком ана ло ги јом: пре ма слу
ча ју (5а) – ко ји је је ди ни ло ги чан – и пре ма слу ча је ви ма (2а), (3а) и (4а). А 
би ло би у скла ду с још јед ним слу ча јем – оним кад у управ ном го во ру сто ји 
ви ше од јед не ре че ни це: 

(6а) „До ћи ћу. И не ћу ка сни ти.“
(6б) „До ћи ћу. И не ћу ка сни ти“.

На и ме, оста ви ти из ван на вод ни ка са мо тач ку ко ја сто ји на кра ју по след
ње ре че ни це, као у (6б), де лу је не зграп но. 

3 Ово ре ше ње од свих пра во пи са пре по ру чу ју са мо Бе лић (1950) – ме ња ју ћи пра ви ло 
ко је је дао у прет ход ним из да њи ма свог пра во пи са (Белић 1923, 1934), и Де шић, у пр вом 
свом пра во пи су (1994). Де шић (2015) до зво ља ва оба ре ше ња. 
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Да кле, ако би се усво ји ло ре ше ње (1а), ко ри сник пра во пи са би имао да 
усво ји са мо јед но пра ви ло: да се у управ ном го во ру знак ин тер пунк ци је пи
ше ис пред дру гог де ла на вод ни ка.

2. Далисепишезарезкаотрећиинтерпункцијскизнакунизу

У нај че шћим при ме ри ма, као што је сле де ћи:
„До ла зим“, ре че Мар ко.

у управ ном го во ру сто ји оба ве штај на ре че ни ца, а за њом сле ди пи шчев го
вор. Тач ка на ње ном кра ју се бри ше – али је за рез оба ве зан. Из то га ће мо 
за кљу чи ти да се осе ћа да на вод ни ци са ми за се бе не раз гра ни ча ва ју управ
ни го вор од пи шче вог до вољ но ја сно, те да им је по треб на пот по ра у ви ду 
не ког зна ка ко ји од го ва ра па у зи у го во ру – а то је у овом слу ча ју за рез, као 
нај не у трал ни ји та кав знак. 

Са да се по ста вља сле де ће пи та ње: да ли иза из вод них на вод ни ка тре ба пи
са ти за рез и он да кад се управ ни го вор за вр ша ва упит ни ком или уз вич ни ком? 
Дру гим ре чи ма, да ли тре ба пи са ти као у пр. 7а и 8а, или као у пр. 7б и 8б:

(7а) „До ла зиш ли?“, упи та Мар ко. 
(8а) „До ђи од мах!“, уз вик ну Мар ко. 
(7б) До ла зиш ли?“ упи та Мар ко.
(8б) „До ђи од мах!“ уз вик ну Мар ко.

У прак си се ја вља ју оба ре ше ња – и да се за рез пи ше, и да се не пи ше. 
Ово дру го ре ше ње у сво јим пра во пи си ма при ме њу ју Љ. Сто ја но вић (1891), 
С. Но ва ко вић (1894), а та кво пра ви ло екс пли цит но на во ди Бе лић у сво јим 
пра во пи си ма (1923, 1934, 1950). Срп ски пра во пи си од Правописа1960 на
ова мо – па ни Правопис2010 – о то ме не да ју ни ка кво упут ство. 

Та кво ре ше ње по ко јем се за рез не би пи сао би ло би по год но сто га што 
би се њи ме из бе га ва ло го ми ла ње ин тер пунк циј ских зна ко ва, али би зах те
ва ло да се уче два пра ви ла: да се за рез пи ше кад би се ре че ни ца из управ ног 
го во ра за вр ша ва ла тач ком, а да се не пи ше кад се она за вр ша ва упит ни ком 
или уз вич ни ком. На су прот то ме, та кво ре ше ње по ко јем би се за рез пи сао 
зах те ва ло би са мо јед но пра ви ло: да се по сле на вод ни ка, а ис пред пи шче вог 
го во ра увек пи ше за рез. У том сми слу је то ре ше ње јед но став ни је.

По сто ји још је дан раз лог ко ји би по др жа вао пи са ње за ре за: у прак си по
сто је – исти на, рет ко – и ова кви слу ча је ви:

(9) »Pssst!« re če Gan dalf. »Ne ka To rin go vo ri!« A To rin ova ko po če.4 

4 Džon R. Tol kin, Hobit, No vi Sad: So la ris, 1998, стр. 26.
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Да на пр вом под ву че ном ме сту иза на вод ни ка сто ји за рез, би ло би ја сно 
да сле де пи шче ве ре чи ко је об ја шња ва ју по ре кло управ ног го во ра, а не са
свим дру га ре че ни ца (као на дру гом под ву че ном ме сту). Ова ко, та два раз
ли чи та слу ча ја су ин тер пунк циј ски из јед на че на. 

3. Какосераздвајајууправниипишчевговор

Правопис2010 (на стр. 134) ка же да се на вод ни ци ма мо гу озна ча ва ти 
„ди ја ло зи“,5 те да су „то зна ци ко ји – по же љи пи сца тек ста – за ме њу ју цр ту 
са том слу жбом“. За то се да ју сле де ћи при ме ри: 

„До бро, узе ћу ово, иа ко ми је ма ло не ла год но”, са гла си се мо мак. 
„За што, кад тим не оште ћу јеш ни ко га”, хра брио га је ста ри ји. 
„До бро, узе ћу ово” – са гла си се мо мак – „иа ко ми је ма ло не ла год но.”
„За што” – хра брио га је ста ри ји – „кад тим не оште ћу јеш ни ко га.”

У пр ва два при ме ра на вод ни ци за и ста сто је уме сто цр та, та ко да су ци тат 
и пи шчев го вор одво је ни за ре зом; ме ђу тим, у тре ћем и че твр том на вод ни ци 
су упо тре бље ни напоредо са цр та ма, та ко да у ства ри оне слу же раз два ја њу 
ци та та и пи шче вог го во ра. Из при ме ра се на ме ће за кљу чак да је из бор из
ме ђу цр те и за ре за ствар лич ног на хо ђе ња.6 Да кле, би ло би све јед но да ли 
се пи ше (10а) или (10б): 

(10а) „До ћи ћу“, ре че он. 
(10б) „До ћи ћу“ – ре че он. 

Та кво двој ство уво ди Правопис1960; из да ње Правописа из 1993. у том 
по гле ду не да је ја сно пра ви ло, а Де шић (1994, 2015) пре и мућ ство да је за пе
та ма, али до зво ља ва и цр те. 

На чел но го во ре ћи, ни је до бро – и та квих слу ча је ва у на шем пра во пи су 
не ма мно го – да се два зна ка мо гу упо тре би ти без ика кве зна чењ ске или 
стил ске раз ли ке. Дру го: ре ше ње по ко јем се исто вре ме но упо тре бља ва ју и 
на вод ни ци и цр та ни је ни на ро чи то ра ци о нал но, јер је у пр. (10б) по треб но 
са мо ста ви ти ис пред ци та та још јед ну цр ту да би се на вод ни ци учи ни ли са
свим из ли шним. И тре ће: цр та иза ци та та мо же по слу жи ти у са свим дру га
чи је свр хе – да се део ко ји сле ди на ро чи то ис так не или да се на го ве сти не ки 
нео че ки ва ни са др жај – те би је би ло до бро за та кве слу ча је ве и са чу ва ти:

(11) Мар ко ре че: „До ла зим“ – али се не по ма че. 

5 Ис прав ни је би би ло ре ћи да се ме ђу на вод ни ке ста вља ју репликеудијалогу, а не са ми 
ди ја ло зи. 

6 На стр. 156 та ко ђе се ка же да се уме сто за ре за у јед ном та квом при ме ру „мо гла на пи
са ти и цр та“.
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4. Коликосенаводникапишекадсеууправниговорумећепишчевговор

Ово је пи та ње ко јим се Правопис2010 не ба ви, али ко је се у прак си по
не кад ре ша ва дво ја ко. Реч је о ово ме: да ли се, у слу ча ју кад се управ ни го
вор раз би ја пи шче вим, оба де ла управ ног го во ра обе ле жа ва ју и увод ним и 
из вод ним на вод ни ци ма, или за цео управ ни го вор по сто је са мо јед ни увод
ни и јед ни из вод ни на вод ни ци; дру гим ре чи ма – да ли се пи ше по мо де лу из 
пр. (12а) или из пр. (12б):

(12а) „До ћи ћу“, ре че Мар ко, „чим бу дем мо гао.“ 
(12б) „До ћи ћу – ре че Мар ко – чим бу дем мо гао.“

Дру го ре ше ње, ко је да нас у прак си ни је че сто, пре по ру чи вао је Љ. Сто
ја но вић у свом пра во пи су (1891), и оно се на ла зи ло у не ким при руч ни ци
ма још у дру гој де це ни ји ХХ ве ка. Пр во ре ше ње екс пли цит но про пи су је
Правопис1960, а за тим – од пра во пи са у на шој сре ди ни – још и М. Де шић 
(1994, 2015). 

Дру го ре ше ње под ра зу ме ва да је пи шчев го вор ре че ни ца ко ја је умет ну
та као што би то би ла и сва ка дру га, нпр. она у сле де ћем при ме ру: 

(13) „До ћи ћу – и то с нај ве ћим за до вољ ством – чим бу дем мо гао.“

Ја сно је да уме та ње пи шче вих ре чи као у пр. (12б) мо же чи та о ца – на ро
чи то оног ко ји се с тек стом упо зна је тек ле ти мич но – за ве сти на по гре шан 
пут, јер овај не мо же на пр ви по глед за кљу чи ти ко је су ре чи ци ти ра не, а ко је 
ау тор ске. Та ко ђе, део ко ји се уме ће по мо ћу две ју цр та тим по ступ ком се и 
ис ти че – што је су прот но ста ту су ко ји обич но има ју пи шче ве ре чи умет ну те 
у управ ни го вор.

5. Закључак

Сма тра мо, да кле, да су у ве зи с обе ле жа ва њем управ ног го во ра на вод
ни ци ма нај при клад ни ја ре ше ња по сле де ћим обра сци ма („нај при клад ни ја“ 
зна чи да су уте ме ље на на ар гу мен ти ма, по др жа на ло гич ним ана ло ги ја ма и 
нај у ста ље ни ја или бар у ве ли кој ме ри уста ље на у прак си):

(а) Основ ни, нај јед но став ни ји слу чај – са мо управ ни го вор:

„До ћи ћу.“
„До ла зиш ли?“
„До ђи од мах!“
„До ла зим...“

(б) Пи шчев го вор прет хо ди управ ном:
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Мар ко ре че: „До ћи ћу.“
Мар ко упи та: „До ла зиш ли?“
Мар ко вик ну: „До ђи од мах!“
Мар ко ре че за ми шље но: „До ла зим...“

(в) Управ ни го вор прет хо ди пи шче вом: 

„До ћи ћу“, ре че Мар ко.
„До ла зиш ли?“, упи та Мар ко.
„До ђи од мах!“, вик ну Мар ко.
„До ла зим...“, за ми шље но ре че Мар ко.7

Евен ту ал но, али са мо ра ди ис ти ца ња, и:

Мар ко ре че: „До ћи ћу“ – али се не по ма че. 

(г) Пи шчев го вор је умет нут у управ ни: 

„До ћи ћу“, ре че Мар ко, „од мах.“
„До ла зиш ли“, упи та Мар ко, „од мах?“
„До ђи“, вик ну Мар ко, „од мах!“

Ти ме би се ис кљу чи ла сле де ћа ре ше ња: 

„До ћи ћу“.
Мар ко ре че: „До ћи ћу“.
„До ла зиш ли?“ упи та Мар ко.
„До ла зиш ли?“ – упи та Мар ко. 
„До ћи ћу – ре че Мар ко – од мах.“
„До ћи ћу, ре че Мар ко, од мах.“

6. Ијошједнанапомена:ографичкомрешењузанаводникеу
Пра во пи су 2010

Правопис1993 (стр. 286) до зво ља ва, као „уо би ча је не“, раз ли чи те „гра
фич ке ва ри ја ци је“ на вод ни ка: они мо гу би ти ре си ча сти („До лап” или „До
лап“) и угла сти (»До лап«). Уз то сто ји и ко мен тар: „За ове ва ри јан те не ма 
нор ма тив не смет ње, и обич но се из бор из ме ђу њих пре пу шта ти по гра фи ји, 
с тим што у истом из да њу тре ба да бу ду ујед на че ни.“

Ме ђу тим, Правопис2010 као гра фич ко ре ше ње за на вод ни ке по ми ње 
са мо сле де ће: „ ”. Ти ме се ре ше ња „ “ и » « прак тич но уки да ју. То нам се не 
чи ни као до бар по сту пак, из нај ма ње два раз ло га. 

7 О ком би но ва њу тро тач ке и из вод них на вод ни ка в. и у КлиКовац 2012. 



11

Пр ви раз лог је на че лан: уста ље на ре ше ња ни је до бро ме ња ти без ја ких 
ар гу ме на та; Правопис2010, ме ђу тим, не на во ди ни је дан за од ба ци ва ње два
ју об ли ка на вод ни ка – и то упра во оних нај ста ри јих и тра ди ци о нал них.   

Дру ги раз лог је бар исто то ли ко ва жан као и пр ви: овим по ступ ком се 
све књи ге ко је су од штам па не (или се и да ље штам па ју) с дру га чи јим на
вод ни ци ма ста вља ју ван нор ме – а то су, из ме ђу оста лих, и Речниксрпско
хрватскогкњижевногинародногјезика СА НУ и Речниксрпскогајезика 
Ма ти це срп ске, ко ји се слу же на вод ни ци ма об ли ка „ “. Ако је у пи та њу 
про пуст – а на да мо се да је сте – сва ка ко би га тре ба ло ис пра ви ти не ком 
вр стом зва нич не ин тер вен ци је над ле жног те ла.

Л и  т е  р а  т у  р а : 

Белић 1923: Алек сан дар Бе лић, Правописсрпскохрватскогкњижевногјезика, Бео
град: Из да вач ка књи жар ни ца Ге це Ко на.

Белић 1934: Алек сан дар Бе лић, Правописсрпскохрватскогкњижевногјезика(Пре
мапрописимаМинистарствапросвете), Бе о град: Из да вач ко и књи жар ско 
пред у зе ће Ге ца Кон, 1934. (тре ће, по пра вље но из да ње).

Белић 1950: Алек сан дар Бе лић, Правописсрпскохрватскогкњижевногјезика(но
во, до пу ње но и ис пра вље но из да ње), Бе о град: Про све та.

Дешић 1994: Ми ло рад Де шић, Правописсрпскогјезика–Приручникзашколе, Зе
мун: Ни јан са, Ник шић: Уни рекс.

Дешић 2015: Ми ло рад Де шић, Правописсрпскогјезика–школскоиздање, Бе о град: Klett.
КлиКовац 2012: Ду шка Кли ко вац, „О ин тер пунк циј ском зна ку три тач ке (тро тач ки)“, 

НаучнисастанакславистауВуковедане, 41/3, стр. 63–92.
КлиКовац 2013: „О обе ле жа ва њу управ ног го во ра“, Научнисастанакславистау

Вуковедане, 42/3, стр. 15–42.
новаКовић1894: Сто јан Но ва ко вић, Српскаграматика, Бе о град: Др жав на штам па ри ја.
ПРА ВО ПИС 1960: Правописсрпскохрватскогакњижевногјезика, Но ви Сад / За

греб: Ма ти ца срп ска / Ма ти ца хр ват ска, 1960.
ПРА ВО ПИС 1993: Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић, Ма то Пи жу ри ца, Правопис

српскогајезика, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска.
ПРА ВО ПИС 2010: Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић, Ма то Пи жу ри ца, Правопис

српскогајезика,измењеноидопуњеноиздање (Ре дак ци ја: Ма то Пи жу ри ца 
(глав ни ре дак тор), Ми ло рад Де шић, Бра ни слав Осто јић, Жи во јин Ста ној чић), 
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска.

Стојановић1891: Љу бо мир Сто ја но вић, ЛекцијеизсрпскогајезиказаIIразред
гимназије, 1891.

Душка Кликовац
Филолошки факултет Универзитета у Београду
klikovac@rcub.bg.ac.rs



12

РадаСтијовић

КАКОСЕОБРАЋАМОУПИСМУ

По след њих де це ни ја вра ти ли смо се тра ди ци о нал ним на чи ни ма осло
вља ва ња од но сно кур то а зног обра ћа ња. Ме ђу тим, још увек не ма мо тач но 
утвр ђе ну ко ре спон ден циј ску нор му. За то се де ша ва да и у овој обла сти ве
ли ки ути цај има је зик би ро кра ти је, а у ње му го то во сва ко пи смо по чи ње 
са мо са „По што ва ни”, чак и ка да је по је ди нац у пи та њу, као да љу ди ко ји ма 
се обра ћа мо не ма ју име, ста тус, за ни ма ње.

Фор мал но осло вља ва ње код нас зах те ва обра ћа ње са „По што ва ни (или, 
не што фор мал ни је, ува же ни) го спо ди не” па он да сле ди – пре зи ме, зва ње, 
ти ту ла и сл. Да кле, „По што ва ни го спо ди не По по ви ћу”, „По што ва ни про
фе со ре По по ви ћу”, „По што ва ни док то ре Јо ва но ви ћу”, „Ува же ни ко ле га”, 
„По што ва ни го спо ди не про фе со ре”.

Ни је до бар оби чај осло вља ва ња са мо са „По што ва ни”. Чак и ка да је у 
пи та њу про па ганд ни ма те ри јал или опо ме на за не пла ће ну стру ју, ко ји се 
упу ћу ју на хи ља де адре са, и у ко ме се сто га ова кво обез ли че но обра ћа
ње до не кле мо же раз у ме ти, бо ље је на ћи не ку дру га чи ју, лич ни ју фор му 
обра ћа ња, по пут „По што ва ни су гра ђа ни”, „По што ва ни ко ри сни ци”, „По
што ва на го спо до” и сл. Мо же се, нпр., ре дак ци ји не ких но ви на на пи са ти: 
„По што ва но уред ни штво”. Ка да ни ка ко не мо же мо да на ђе мо по год ну реч 
ко јом ће мо име но ва ти осо бу ко јој се обра ћа мо, је ди но та да има сми сла упо
тре би ти са мо реч „По што ва ни”. Не би би ло ло ше ка да би смо уве ли у прак
су и обра ћа ње са „По што ва на го спо до (да ме и го спо до)” и сл., ка ко то чи
ни мо на ве ли ким ску по ви ма, јер ка да се обра ћа мо ин сти ту ци ја ма, фир ма ма 
и сл. не обра ћа мо се згра да ма не го љу ди ма у њи ма. 

Осло вља ва ње са „Дра га + име” у слу жбе ној пре пи сци код нас се не упо
тре бља ва, а што се сре ће у до пи си ма не ких ба на ка и слич них уста но ва. 
Очи то је на то ути цао ен гле ски узус, ма да је код нас и та вр ста обра ћа ња 
све де на на крај ње не фор ма лан об лик, јер би Ен гле зи на ста ви ли са го спо ђи
це Стан ко вић или Мар ко вић, а не са Ана или Ми ли це.

Осло вља ва ње са „Дра ги ко ле га” (про фе со ре итд.) до пу ште но је у не ким 
ма ње фор мал ним при ли ка ма и сва ка ко не при пр вом кон так ту.

Ка да је у пи та њу за ме ни ца ви (вас,вама,ваш), пи са ње ве ли ког по чет
ног сло ва знак је на гла ше ног по што ва ња и сто га уо би ча је но. Пра во пи сна 
нор ма нас, да кле, не оба ве зу је, не го нам, као не што што је ушло у прак су, 
пре по ру чу је. Ако се пак обра ћа мо ве ћем бро ју ли ца или ор га ни за ци ји, ове 
за ме ни це се пи шу ма лим сло вом.

По слов но пи смо има и утвр ђе ну фор му. На ша пра во пи сна и кул тур на 
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нор ма на ла жу да ре до ви бу ду ујед на че ни по ду жи ни, што зах те ва и пре ла
ма ње ре чи на кра ју ре да. Ред на по чет ку па су са се увла чи – у ма шин ском 
пи са њу за пет слов них ме ста, а у књи га ма за че ти ри ти пич на слов на ме ста 
(увла че ње је упо ла ма ње ако је слог дво сту ба чан). Бе ли на из ме ђу па суса 
ко ри сти се са мо да се ис так не гра ни ца са др жај них це ли на са ста вље них од 
ви ше па су са (Пра во пис, па ра граф 188).1

Као што се у ста рим при руч ни ци ма2 за пи са ње пи са ма не ка да ис ти ца ла ва
жност ка квим се ма сти лом, на ка квом па пи ру и ка квим ру ко пи сом пи ше, та ко 
се и да нас сма тра ју ва жним ујед на че ност фон то ва, ме сто по ру ке на стра ни ци, 
ди зајн за гла вља, ква ли тет и бо ја хар ти је, ако пи смо има кла сич ну фор му, јер 
се на овај на чин сти че ути сак о пи сму и по ши ља о цу и пре чи та ња тек ста.

Рада Стијовић
Институт за српски језик САНУ, Београд
ra da.sti jo vic @isj.sa nu.ac .rs 

1 У европ ској и аме рич кој кул ту ри нај че шћа су аме рич ка или блокфор ма (ле ва и де сна 
стра на су по рав на те, пр ви ред се не увла чи, а из ме ђу па су са се оста вља је дан ред бе ли не), 
фран цу ски или зуп ча сти об лик пи сма (па су си се не раз два ја ју, а но ви ред се увла чи за пет 
слов них ме ста) и ком би но ва ни об лик.  Као што је го ре ре че но, на ша нор ма је друк чи ја и 
тре ба је по што ва ти.

2 Нај ста ри ји ко ре спон ден циј ски при руч ник на ко ји су се осла ња ли пи са ри у до ба 
на ста ја ња мо дер не срп ске др жа ве то ком Пр вог срп ског устан ка би ла је књи га Ата на си ја 
Стој ко ви ћа Серпскисекретарилируководствокакосочињаватиразличњејшаписма,кви
те,облигације,контракте,тестаменте,реверсе,контеипр., из да та у Бу ди му 1802. го
ди не (дру го из да ње 1862). Ово је  књи га по у ка о фор ми, сти лу, је зи ку пи са ма и слу жбе них 
до ку ме на та, о на чи ну обра ћа ња и по здра ва, као и збир ка обра за ца по ко ји ма се чи та лац 
мо же упра вља ти у са ста вља њу пи са ма нај ра зно вр сни је са др жи не. Стој ко вић се при пи са њу 
овог по уч ни ка осла њао на књи гу Алек си ја Ве зи ли ћа Краткојесочињенијеоприватнихи
публичнихдјелах, из да те у Бе чу 1785. го ди не (дру го из да ње 1792). Ве зи ли ће ва књи га је пр
ва срп ска књи га штам па на као при руч ник за пи са ње при ват них пи са ма, слу жбе них зах те
ва, мол би, пу но моћ ја, уго во ра, те ста ме на та и др. Пи са на је, у ду ху свог вре ме на, на ру ско
сло вен ском је зи ку, уз на по ред ни пре вод на не мач ки. Због је зи ка је Стој ко вић био ре шио да 
на пи ше но ви при руч ник.
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ОСВЕТЉАВАЊА

ИванаЛазићКоњик

ИЗАЗОВИСАВРЕМЕНЕЛЕКСИКОГРАФИЈЕ:
КРАУДСОРСИНГИОТВОРЕНИРЕЧНИЦИ

Сви зна мо да реч ни ци ни су кла сич не књи ге и да, за раз ли ку од књи га 
ко је чи та мо, реч ни ке уи сти ну не чи та мо, већ у њих за ви ру је мо по по тре би, 
ка да не ку реч не зна мо одн. ка да не раз у ме мо ње но зна че ње. При пре ма ње 
и из ра да реч ни ка, по себ но оних јед но је зич них де скрип тив них, у ко ји ма су 
зна че ња ре чи об ја шње на ре чи ма истог тог је зи ка, на во ђе њем ре ле вант них 
гра ма тич ких, се ман тич ких и др. ин фор ма ци ја, ду го тра јан је по сао ко ји из
и ску је мно го вре ме на, зна ња, тру да и сред ста ва, уз уче шће ве ли ког бро ја 
лин гви стич ких струч ња ка, а од не дав но и ин фор ма ти ча ра. Ве ли ки је зи ци 
у раз ви је ним др жа ва ма, као што је ен гле ски је зик, за хва љу ју ћи тр жи шту 
има ју то пре и мућ ство да мо гу ре дов но да из да ју до пу ње на из да ња реч ни ка, 
на сва ких 4 до 5 го ди на, и да на тај на чин пра те раз вој сво га је зи ка (нпр. 
Мак ми лан, Окс форд, Лонг ман, Кем бриџ, Ко линс). Та ква ди на ми ка из ла же
ња реч ни ка омо гу ће на је кра јем 80их го ди на про шлог ве ка по ја вом ве ли
ких је зич ких кор пу са, ко ји су знат но убр за ли и по спе ши ли рад на њи хо вој 
из ра ди. Но ви ко ре нит пре о бра жај де сио се сре ди ном 90их го ди на, ка да су 
се по ја ви ли лек си ко граф ски софт ве ри ко ји су до не ли но ву фор му ди ги тал
ног реч ни ка (нај че шће у то вре ме об ја вљи ва них на цедеу) и но ве на чи не 
пред ста вља ња лек си ке у од но су на оне тра ди ци о нал не. Срп ска де скрип
тив на лек си ко гра фи ја, на жа лост, ни је ус пе ла да пра ти по ме ну те трен до ве. 

По след њих не ко ли ко го ди на све до ци смо још јед не ре во лу ци је на по љу 
ди ги тал них ко му ни ка ци ја у ви ду раз во ја и ома со вље ња ин тер не та и по ја
ве раз ли чи тих вр ста мо бил них уре ђа ја (пре но си вих ком пју те ра, та бле та, 
па мет них те ле фо на и сл.) и но вих ин тер ак тив них ме ди ја за ре а ли за ци ју 
лек си ко граф ских оства ре ња (ди ги тал не он лајн плат фор ме), чи ме је омо
гу ће но не пре ста но ажу ри ра ње реч ни ка и њи хо ва не по сред на до ступ ност 
ко ри сни ци ма. Да су про ме не за и ста те мељ не и ве ли ке, као и пред но сти ко је 
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до но се но ве тех но ло ги је у из ра ди реч ни ка, по ка зу ју од лу ке не ких ре но ми
ра них лек си ко граф ских ку ћа, нпр. Мак ми ла на, ко ји је 2013. го ди не об у
ста вио штам па ње па пир них реч ни ка уз обра зло же ње да су та кви реч ни ци 
за ста ре ли већ по об ја вљи ва њу, и пре о ри јен ти сао се ис кљу чи во на обја вљи
ва ње елек трон ске он лајн вер зи је, ко ја се ре дов но ажу ри ра у скла ду са де
ша ва њи ма у је зи ку, што је од на ро чи тог зна ча ја за ко ри сни ке. Уз то, ди ги
тал ни ме диј омо гу ћа ва из да ва чи ма реч ни ка да ин фор ма ци је пред ста вље не 
на тра ди ци о на лан на чин обо га те но вим дра го це ним до пун ским ре сур си ма, 
као што су из го вор ре чи, ин тер ак ти вне игре за уче ње је зи ка, тзв. те за у ру сне 
функ ци је (ода бра ни си но ни ми за сва ку реч и/или зна че ње) и др., због че га 
је, пре ма ми шље њу ове из да вач ке ку ће, ди ги тал ни ме диј тре нут но нај за
хвал ни ја плат фор ма за реч ни ке (Rundell 2013).

По сле ди це по ме ну тог тех но ло шког на прет ка ви дљи ве су да нас у број
ним но вим ре чи ма и из ра зи ма ко ји су се по ја ви ли у је зи ку. Та ко је, нпр., 
са мо гло бал но дру штве но умре жа ва ње љу ди, ства ра ње дру штве них мре жа 
по пут Феј сбу ка и Тви те ра, до не ло ве ли ки број раз ли чи тих је зич ких ино
ва ци ја као што су: отворити / затворити / угасити налог, улоговати се, 
окачити/поставити (сли ку, текст) на Фејсбук, даунлодовати,лајковати, 
шеровати, пријатељ, послати/добити/прихватитизахтев за пријатељ
ство, таговати,коментарисати,запратити, твитовати и др. Еко ном ске 
про ме не, по ли тич ке про ме не, про ме не у раз ли чи тим пред мет ним обла сти
ма, та ко ђе сва ко днев но до но се сво је је зич ке но ви не ко је је све те же успе
шно за бе ле жи ти и уне ти у реч ни ке. 

Са вре ме на тех но ло ги ја, ме ђу тим, ну ди са вре ме но ре ше ње.
У нај но ви је вре ме као мо гућ ност при ку пља ња но ве лек си ке у је зи ку по

ја ви ли су се тзв. „отво ре ни” реч ни ци, ко ји да ју при ли ку свим го вор ни ци ма 
јед ног је зи ка да ак тив но уче ству ју у ње го вој из ра ди. Реч је о но вом, још 
увек не до вољ но оформ ље ном, де фи ни са ном и ис тра же ном при сту пу ко ри
шће ња рад не сна ге го ми ле (ма се) пу тем ин тер не та, тзв. кра уд сор синг при
ступ, ко ји се у нај но ви је вре ме ко ри сти као до пун ско сред ство у при ку пља
њу гра ђе за из ра ду „ре гу лар них” ди ги тал них реч ни ка. Ко рист је обо стра на. 
По ред то га што ова кав при ступ је зич ким за љу бље ни ци ма, ра до знал ци ма 
и знал ци ма пру жа при ли ку да ис пу не сво ју по тре бу да уче ству ју у из ра ди 
реч ни ка, из да ва чи на овај на чин до би ја ју од сво јих ко ри сни ка, при род них 
је зич ких го вор ни ка, ве ли ке ко ли чи не по да тка ди рект но са из во ра је зич ке 
прак се, а пре све га ре чи и из ра зе ко ји тек по чи њу да се ко ри сте, па на тај 
на чин мо гу мно го успе шни је да бе ле же и пра те раз вој је зи ка.

Реч кра уд сор синг до ла зи од ен гле ске ко ва ни це нео ло ги зма на ста лог 
2006. го ди не: CROWD SO UR CING = CROWD in tel li gen ce + out SO UR CING. 
Озна ча ва бес плат ну или ма ло пла ће ну ко лек тив ну рад ну сна гу, тј. го ми лу 
ко ја, иа ко ни је по себ но ква ли фи ко ва на, због свог ве ли ког бро ја јед на ко је 
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до бра или бо ља од плаћ еног по је дин ца (за по сле ног струч ња ка), по прин ци
пу „мно го очи ју ви ди ви ше од два”. Об ли ци и до ме ни кра уд сор синг при сту
па мо гу би ти раз ли чи ти, као што и са ми ре зул та ти мо гу има ти раз ли чи ту 
вред ност. Ру ди мен тар ни об ли ци кра уд сор син га по зна ти су од ра ни је. Та ко 
су, нпр., још осам де се тих и де ве де се тих го ди на ча со пи си об ја вљи ва ли ре
цеп те или ма ле са ве те ко је су сла ле чи та тељ ке, док су гле да о ци „Бе о град ске 
хро ни ке” (еми си је на про гра му РТСа) сла ли сво је фо то гра фи је за ни мљи
вих до га ђа ја у раз ли чи тим де ло ви ма Бе о гра да, ко је су се по том при ка зи ва ле 
у еми си ји, итд. Је дан од пр вих успе шних об ли ка кра уд сор синг при сту па у 
са вре ме ном сми слу је сте опе ра тив ни си стем Ли нукс, ко ји има отво ре ни код 
и ко ји не пре ста но уса вр ша ва ју број ни за ин те ре со ва ни по је дин ци ши ром 
све та. Википедија је та ко ђе успе шан кра уд сор синг про је кат. На по љу лин
гви сти ке, кра уд сор синг се нај ви ше ко ри сти за уче ње стра них је зи ка (нпр. 
про је кат Дуолинго1 или ак ту ел ни европ ски про је кат enetCollect2 о при ме ни 
кра уд сор синг при сту па у из ра ди ма те ри ја ла за уче ње је зи ка).

За ни мљи ви су по да ци до би је ни ис тра жи ва њем ко је је 2005. год. спро
вео ча со пис Nature ка ко би утвр дио ко ли ка је по у зда ност ин фор ма ци ја ко
је до ла зе из кра уд сор синг из во ра као што је Википедија. Ода бра но је 50 
чла на ка о од ре ђе ним те мама из Википедије (као кра уд сор синг из во ра) и 50 
чла на ка из Ен ци кло пе ди је Британика (као „екс перт ског” из во ра) и по сла то 
струч ња ци ма за од го ва ра ју ће обла сти ко ји су тре ба ли да про це не њи хо ву 
тач ност, при че му им, на рав но, ни је ре че но ко ји су члан ци ода кле. Струч
њаци су на шли укуп но осам „озбиљ них” гре ша ка, по че ти ри у сва ком ти пу 
из во ра, и до ста сит ни јих не пре ци зно сти у оба ти па из во ра. Иа ко су члан ци 
из Британике до би ли бо ље оце не, „сто па гре ша ка” у оба ти па из во ра се 
прак тич но ни је раз ли ко ва ла, чи ме је ово ис тра жи ва ње да ло по твр ду кра уд
сор син гу (Rundell 2012).

Ка да је реч о лек си ко гра фи ји, еле мен ти кра уд сор син га од ра ни је су ко
ри шће ни за по тре бе фор ми ра ња кор пу са у ви ду при ку пља ња је зич ког ма
те ри ја ла на те ре ну од стра не по је ди на ца ен ту зи ја ста (та кав је слу чај и са 
кор пу сом „Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ”3, 
за ко ји су број ни ен ту зи ја сти са ку пља чи, љу ди раз ли чи тих про фе си ја, са ку
пља ли лек си ку на те ре ну). У са вре ме ном сми слу, кра уд сор синг при сту пом 
на ста ју ди ги тал ни (ин тер нет ски) реч ни ци, углав ном слен га, у ко је за ин те
ре со ва ни по је дин ци уно се сво је од ред ни це и де фи ни ци је. Код нас сва ка ко 
тре ба из дво ји ти је дан та кав про је кат, реч ник слен га „Ву кај ли ја”, ко ји по

1 www.du o lin go.co m 
2 Enet Col lect – Eu ro pean Net work for Com bi ning Lan gu a ge Le ar ning with Crowd so ur cing 

Tec hni qu es, COST As so ci a tion CA16105 http://enet col lect.eu rac.ed u/
3 Речниксрпскохрватскогкњижевногинародногјезика, 1–20, Бе о град: СА НУ и Ин

сти тут за срп ски је зик СА НУ, 1959–2017.
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ти че још из 2007. го ди не. Иа ко су ова кви реч ни ци ве о ма ко ри сни и че сто 
са др же вр ло успе шне де фи ни ци је да ро ви тих по је ди на ца, сви зна мо да та
кви реч ни ци у ко ји ма по сто ји ве ли ки број су бјек тив них де фи ни ци ја за исти 
по јам ни су озбиљ ни реч ни ци.

Да нас се кра уд сор синг при ступ у лек си ко гра фи ји мо же ко ри сти ти за 
из ра ду „отво ре них” реч ни ка ко ји слу же за при ку пља ње но ве је зич ке (лек
сич ке) гра ђе. Та кав је Мак ми ла нов „Отво ре ни реч ник”, по ста вљен на сај ту 
ове из да вач ке ку ће4. То је ди ги тал ни он лајн реч ник у чи јем ства ра њу мо гу 
да уче ству ју сви ко ји то же ле. За ин те ре со ва ни по је ди нацса рад ник (нпр. 
је зич ки ен ту зи ја стаама тер или струч њак за од ре ђе ну област) до да је но ву 
реч (из раз и сл.), ко ја ће се евен ту ал но, на кон струч не про це не, уне ти у де
скрип тив ни реч ник ен гле ског је зи ка. Ка ко је по ка за ло ис ку ство Мак ми ла
но вог „Отво ре ног реч ни ка”, ко ри сни ци нај че шће уно се нео ло ги зме, ре чи 
и из ра зе ко ји тек ула зе у је зик, тер ми не раз ли чи тих обла сти и по кра јин ске 
ре чи (Rundell 2012). То та ко ђе мо гу би ти и ре чи из слен га, по су ђе ни це, ре чи 
из дру гих је зи ка ко је су ушле / ула зе у да ти је зик, но ва зна че ња / упо тре бе 
по сто је ћих ре чи, или јед но став но ре чи ко је су про пу ште не у реч ни ку при
ли ком ње го ве из ра де (ко јих не ма, а у је зи ку по сто је). У ова кве реч ни ке се не 
уно се ре чи ко је је не ко адхок из ми слио и ко је не ма ју по твр ду за упо тре бу 
у ствар ној је зич кој прак си, као ни оп сце не ре чи. На кон уно са, сва ка до да
та реч про ла зи нај пре ре дак тор ску про ве ру. Упра во по сто ја ње овог ко ра ка 
обез бе ђу је кра уд сор синг реч ни ку лек си ко граф ску вред ност. На и ме, не мо ра 
сва ко би ти струч њак за је зик, кон ста ту је М. Ран дел, да би пре по знао но ву 
реч или зна че ње или не ку ло кал ну ва ри јан ту ко ја се упо тре бља ва у ње го вом 
ме сту ста но ва ња. Али онај ко ји про це њу је и од лу чу је да ли не ка реч за
вре ђу је да уђе у реч ник мо ра би ти струч њак лек си ко граф. Да кле, ре чи ко је 
за до во ље кри те ри јум да по сто ји до каз о њи хо вој упо тре би, до би ја ју ста тус 
од ред ни це у „Отво ре ном реч ни ку”, уз ко ју се као из вор на во ди да тум и име 
ко ри сни ка ко ји је да ту реч по слао. Сам реч ник, на тај на чин, по ста је зна ча
јан ре сурс за из ра ду де скрип тив них реч ни ка. 

Чи ње ни ца да ова ква вр ста ак ти ви зма ни је у пот пу но сти ано ним на и да 
се пра ти и ме ри до при нос сва ког уче сни ка, мо же би ти зна ча јан под сти цај 
по је дин ци ма да се укљу че у по тра гу за но вим ре чи ма. До дат ни под стрек 
срп ским је зич ким ен ту зи ја сти ма и струч ња ци ма спе ци ја ли сти ма за раз не 
обла сти, ко ји би мо гли да узму уче шће у не ком бу ду ћем срп ском кра уд сор
синг реч ни ку но вих ре чи, мо гла би да бу де чи ње ни ца да у срп ском је зи ку 
у по след њих де сет и ви ше го ди на ни је би ло си стем ског ра да на бе ле же њу 
но ве лек си ке (по след њи об ја вље ни реч ни ци но вих ре чи по ти чу с кра ја про
шлог и по чет ка овог ве ка), па је у је зи ку мно го то га што ни је за бе ле же но у 
по сто је ћим срп ским де скрип тив ним реч ни ци ма.

4 MacmillanOpenDictionary (Mac mil lan Dic ti o nary.com ). 
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Кра уд сор синг при ступ и реч ни ци отво ре ног ти па су у овом тре нут ку 
сва ка ко по же љан пут ко јим би срп ска лек си ко гра фи ја тре ба ла да кре не у 
по ку ша ју да су стиг не је зик и про ме не ко је су се у ње му од и гра ле у нај но
ви јем пе ри о ду (у по след њих два де се так го ди на). По свој при ли ци, то је 
тре нут но и је ди ни пут. За то је ва жно и пре ко по треб но да се лек си ко гра фи 
и про гра ме ри удру же на овом за дат ку, а ве о ма је ва жно и да их над ле жне 
ин сти ту ци је у то ме по др же обез бе ђи ва њем ма те ри јал них сред ста ва.
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ПОДЕЛАРЕЧИНАКРАЈУРЕДА–КАМЕН
СПОТИЦАЊАУЈЕЗИЧКОЈПРАКСИ

Пра во пи сна пра ви ла на ла жу да се реч ко ја не мо же це ла да ста не у ред 
у ко ме је за по че та пре ки да, а да се њен пре о ста ли део пре но си у но ви ред. 
Раз два ја ње се обе ле жа ва од го ва ра ју ћим пра во пи сним зна ком – цр ти цом на 
кра ју ре да. По де ла ре чи не при ме њу је се сти хиј ски већ по утвр ђе ним пра
ви ли ма. Она се, пре све га, вр ши на гра ни ци сло го ва, а у сло же ни ци на сми
са о ној гра ни ци ње них са став них де ло ва.

Иа ко су пра ви ла за по де лу ре чи на кра ју ре да ја сно обра зло же на у ор
то граф ској ли те ра ту ри, у прак си се че сто не по шту ју. Ука за ће мо на њих на 
при ме ри ма не ких бе о град ских днев них но ви на и ча со пи са. 

(1) Пр во пра ви ло ко је се усва ја при ли ком са вла да ва ња по де ле ре чи на 
кра ју ре да је сте да сва ки ра ста вље ни део ре чи мо ра има ти нај ма ње по је дан 
слог. То зна чи да се у ње му мо ра на ла зи ти са мо гла сник. Ме ђу тим, у прак си 
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се овај зах тев че сто не ис пу ња ва, што по твр ђу ју сле де ћи при ме ри:
УнишкомЗаводукажудасутригодиневодилипр-епискусаРепубличким

заводом(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 22).Тусесакријутр-ошковипопутнакнаде
банкеод0,5одстоизносакредита(Исто, 23. 7. 2015, 10).Напоринаучникада
седомогну„дефиницијест-варности”…(Ви ва, 21. 7. 2015, 10).Зб-рисалису
навреме(Илу стро ва на По ли ти ка, 21. 7. 2015, 43).

Прет ход не при ме ре тре ба ло је по де ли ти на сле де ћи на чин: пре-писку,
тро-шкови,ствар-ности,збри-сали.

(2) Из прет ход ног пра ви ла из во ди се за кљу чак да се јед но сло жне ре чи не 
мо гу де ли ти на кра ју ре да, без об зи ра на број гра фе ма. Ме ђу тим, у прак си 
се и у то ме гре ши, што се ви ди из сле де ћих при ме ра:

Овајсвечаничинкинематографскијеизрађенкодчувенекуће„ПатеФр-
ер”уПаризу(По ли ти кин за бав ник, 7. 7. 2006, 4).Иакоболестан,добиојенову
снагу,ачакјеповероваодасликањемодлажесм-рт(Исто, 16. 12. 2011, 48).
ИакоНа-јтнеговориниречнемачког,запосаокојијеобављаонијемутоби
лонеопходно(Исто, 8. 8. 2014, 24).Бр-ојтражилацаазилаизтихземаљаније
сесмањио(По ли ти ка, 19. 7. 2015, 2).

Лек се ме Фрер,смрт,Најтибројима ју по је дан слог и не мо гу се де
ли ти ни на ко ји на чин.

(3) Су гла сник у ин тер во кал ској по зи ци ји пре но си се у сле де ћи ред са 
са мо гла сни ком иза се бе. 

Атокомседамдесетихгод-ина20.века,истиаутомобилпродаванјепо
цениод5.000фунти(По ли ти кин за бав ник, 7. 7. 2006, 54).Другиподсећајуда
Израелимасупериорнувојску(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 2).Маларијајекраљица
тропскихбол-ести(Исто, 29. 7. 2015, 5).

По шту ју ћи пра во пи сну нор му, прет ход не при ме ре је тре ба ло по де ли ти 
ова ко: го-дина,супе-риорну,бо-лести.

(4) Пра во пи сна нор ма на ла же да се при ли ком по де ле су гла снич ких гру
па на кра ју ре чи по шту је уо би ча је ни ре до след гла со ва у срп ском је зи ку. 
Сход но то ме, крај пр вог де ла ре чи тре ба да од го ва ра мо гу ћем (‘при род
ном’) кра ју, а по че так дру гог де ла мо гу ћем по чет ку ре чи у срп ском је зи ку. 
Ра ди бо ље ори јен та ци је, ак ту ел ни пра во пис да је та бе лу су гла снич ких ску
по ва ко је тре ба пи са ти за јед но на ме сту пре ло ма ре чи (по гле да ти на кра ју 
ра да та бе луСугласничкискупови).

У штам пи смо на шли сле де ћа огре ше ња о на ве де но пра ви ло:
Београ-дскаразгледница (По ли ти ка, 18. 7. 2015, 21).Филха-рмонијаХо

ландскоградијаизводиБерлиозовуФантастичнусимфонију(Исто, 24. 7. 2015, 
20).Нову,практичнопоследњушансудаиспуниолимпијс-куквоту(Исто, 24. 
7. 2015, 34). Говориосназиср-пскерепрезентације(Исто, 26. 7. 2015, 19). По
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стиглисунајвишинивопозити-внограсположења (Илу стро ва на По ли ти ка, 
21. 7. 2015, 36).Важнајеједнанеоб-ичнаствар(Илу стро ва на По ли ти ка, 4. 8. 
2015, 11).

Не пра вил но је по де ли ти ре чи на на ве де ни на чин. Не мо гу ће је из го во ри
ти гру пе дск,рм1,пск,вн на по чет ку ре чи, ни ти јс на кра ју. Ис прав на по
де ла ових ре чи гла си: београд-ска,филхар-монија,олимпиј-ску,срп-ске,
позитив-ног,необич-на.

(5) Осла ња ју ћи се на прет ход но пра ви ло, су гла снич ке гру пе из сле де ћих 
при ме ра ни је тре ба ло раз дво ји ти – оне од го ва ра ју уо би ча је ним рас по ре ду 
гла со ва у срп ском је зи ку (по гле да ти та бе луСугласничкискупови).

ОштројејучереаговаонаизјавепремијераСрбијеАлександ-раВучића
(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 5). ЗаУруг-вајјеодиграо12утакмица(Исто, 18. 7. 2015, 
31).РепрезентацијипретиизбацивањесаЕвропскогпрвенствауФранцус-кој
(Исто, 24. 7. 2015, 36).

На ве де ни при ме ри би пре ма ва же ћим пра ви ли ма би ли по де ље ни ова ко: 
Алексан-дра,Уру-гвај,Францу-ској. 

(6) Ка да је пре лом сло же ни ца у пи та њу, при ме њу је се сле де ће пра ви ло: 
ка да по де ла су гла сни ка на кра ју ре да пад не око спо ја њи хо вих пре по зна
тљи вих и сми са о но про зир них са став ни ца, тре ба их де ли ти гра ни цом са
став ни ца.

Бегунацјезанеколикоминутабионаимању,ванзидиназатвора,уновои-
зграђенојкући(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 4).Његовисаиграчисубилинепог-ре-
шиви(Исто, 18. 7. 2015, 30).„Црнобели”имајунајс-купљитим(Исто, 18. 7. 
2015, 32).МироињеговаженаИзетасупресликавалиВесниноделикатнои
хипе-рактивнозапажањеизсфереживотаиуметности(Исто, 29. 7. 2015, 
13).Послеизједначеногпрвогполув-ремена…(Исто, 29. 7. 2015, 31).

На ве де ни при ме ри ис прав но би би ли по де ље ни на сле де ћи на чин: ново-
-изграђеној,непо-грешиви,нај-скупљи,хипер-активно,полу-времена. 

Ако је на спо ју са став ни ца до шло до упро шћа ва ња су гла снич ких гру па 
ис па да њем или са жи ма њем, упро шће ни двој ни су гла сник при па да дру гој 
са став ни ци, иде у дру ги ред. Реч иступити у зна че њу ‘ис ко ра чи ти’ (од из
ступити > исступити) де ли мо на ме сту спо ја пре фик са и осно ве: иступи
ти, као и безвучан(од беззвучан),раширити(од разширити). 

Ка да се у сло же ној ре чи из ме ђу пре фик са и осно ве уме ће са мо гла сник, он 
при па да пр вом са став ном де лу сло же ни це: изазвати, одагнати, бродолом.

1 Р, као у овој ре чи ни је сло го твор но, ни је са мо гла сник. Р је сло го твор но (у уло зи са
мо гла сни ка) ка да у ре чи ни је у до ди ру са а,е,и,о у (врт,рђа,Сартр), као и ка да се гра ни
ца сло га на ла зи из ме ђу ње га и је ди ног ње му су сед ног са мо гла сни ка (зарђао), а мо же би ти 
та кво и у не ким слу ча је ви ма ка да је не по сред но иза ње гаона ста ло од л (гроце). У та квој 
уло зи се, услед слич ног по ло жа ја у ре чи, мо же на ћи и л(бицикл), и н (Њутн).
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(7) На ру ша ва ње пра во пи сне нор ме пред ста вља и не пра вил на по де ла по
лу сло же ни ца, код ко јих се зах те ва пи са ње пра во пи сног зна ка – цр ти це, и на 
кра ју пр вог и на по чет ку дру гог ре да.

УдводелномдокументарномфилмуоРанковићуучествујуњеговисинови,
каоидвабившашефавојнеконтраобавештајнеслужбе:генерал-|пуковник2
ИванМишковић(По ли ти ка, 18. 7. 2015, 17).Занајбољифилм62.Пулскогфе
стивала,уизузетнојакојиквалитетнојовогодишњојконкуренцији,проглашен
јехрватско-словеначко-|српскикопродукцијскифилм„Звиздан”Далибора
Матанића(Исто, 26. 7. 2015, 14).

Да кле, нор ма про пи су је сле де ћу по де лу: генерал-|-пуковник,хрватско-
-словеначко-|-српски. Та ко се де ле и сле де ћи при ме ри: спомен|плоча,
црвено|бели(дрес), српско|руски(реч ник).

(8) Из но си мо још не ка пра ви ла у ве зи са по де лом ре чи на кра ју ре да ко ја 
на ла же пра во пи сна нор ма, ма да за ову при ли ку ни смо про на шли не пра вил
но по де ље не при ме ре у гра ђи.

 (а) Не пре но си се јед но сло во у дру ги ред: не радио(иа ко је ту о цео 
слог). Реч се пра вил но де ли на сле де ћи на чин: радио.

(б) У тек сту ко ји је пи сан ла ти ни цом не раз два ја ју се двој на сло ва lj=љ,
nj=њ,dž =џ: odžak, већ тре ба: odžak.

СК ЗД ШК ЖГ
СТ ЗД ШТ ЖД
СП ЗБ ШП ЖБ

КВ ГВ ТВ ДВ СВ ЗВ ШВ ЖВ ХВ ЦВ ЧВ
КР ГР ТР ДР ПР БР ВР МР СР ЗР ХР ФР
КЛ ГЛ ТЛ ДЛ ПЛ ВЛ БЛ МЛ СЛ ЗЛ ШЛ ЖЛ ХЛ ФЛ
КЉ ГЉ ТЉ ДЉ ПЉ БЉ ВЉ МЉ СЉ ЗЉ ШЉ ХЉ ХЉ ФЉ
КЈ ГЈ ТЈ ДЈ ПЈ БЈ ВЈ МЈ СЈ ЗЈ ХЈ ФЈ ЦЈ РЈ ијек. 

СМ ЗМ ШМ ЖМ
СН ЗН ШН ЖН
СЊ ЗЊ ШЊ ЖЊ
СЦ ШЦ

ШЋ ЖЂ
ШЧ

Сугласничкискуповикојетребаписатизаједно,односнокојенетребаделитипри
преласкуизредауред

Вла ди ца Сто ка нић
Док то ранд Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду
vla di ca.sto ka nic @gmail.com 

Ми ли ца Бо жић Син чук
Док то ранд Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
mi li ca.bo zic91@gmail.com

2 Пра во пи сним зна ком | бе ле жи мо ме сто пре ло ма у по лу сло же ни ца ма.
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ДраганаСавин

ПОЉОПРИВРЕДНАСТРУКАИНАЈЧЕШЋЕГРЕШКЕ
УПИСАЊУ

У тре нут ку кад се срп ска јав ност и она фи ло ло шка и она дру га (не фи ло
ло шка) по ма ло сти дљи во из ја шња ва ју за уво ђе ње (или не) срп ског је зи ка 
као оба ве зног или бар из бор ног пред ме та на фа кул те ти ма у Ре пу бли ци Ср
би ји, мо же мо, на осно ву на шег ис ку ства, са мо ре ћи јед но ве ли ко ДА. Овај 
чла нак тре ба да до при не се ра све тља ва њу про бле ма ти ке из угла фи ло ло га 
са ви ше го ди шњим рад ним ста жом у уста но ви по љо при вред не стру ке, ме ђу 
вр хун ским до ма ћим струч ња ци ма из обла сти би о тех но ло шких и по љо при
вред них на у ка, са ака дем ским ти ту ла ма од ин же ње ра са фа кул тет ском ди
пло мом до док то ра на у ка са нај ви шим на уч ним зва њем.

У слу ча ју да уред ни штва ча со пи са из по љо при вред не стру ке у ко ји ма 
они об ја вљу ју сво је на уч не и струч не ра до ве не ма ју лек то ра, а нај че шће 
их не ма ју, ти ра до ви или књи ге (а пот пи су ју их и ака де ми ци и еме ри ту си) 
од ла зе у јав ност у вр ло ло шем је зич ком ста њу, са број ним пра во пи сним и 
гра ма тич ким гре шка ма.

На осно ву ду жег пра ће ња ста ња у прак си, по ку ша ће мо да гру пи ше мо 
гре шке по уче ста ло сти – од ве ћег бро ја по ја вљи ва ња ка ма њем. На кра ју се 
на ла зе ин ди ви ду ал не гре шке, ко је се углав ном сре ћу код оних ко ји су пре 
фа кул те та по ха ђа ли сред њу по љо при вред ну шко лу.

При ме ри:

1.Неправилнописањевеликихпочетнихслова: 
а. ПољопривредниФакултет, ИнститутзаРатарствоиПовртарство, 

ИнститутзаРатарствоиповртарство, БиосамуМатициСрпској, Лабо
раторијазаБиотехнологију, захваљујемсеодељењузаИндустријскобиље.

Тач ка 63 Пра во пи са ка же: „Ве ли ким по чет ним сло вом пр ве ре чи пи шу 
се име на (а) ин сти ту ци ја (пред став нич ких, за ко но дав них, суд ских и сл.) и 
њи хо вих де ло ва, (б) уста но ва, цр ка ва, пред у зе ћа”. На ве де не на зи ве тре ба ло 
је на пи са ти на сле де ћи на чин:

Пољопривреднифакултет,Институтзаратарствоиповртарство, Био
самуМатицисрпској,Лабораторијазабиотехнологију,ЗахваљујемОдељењу
заиндустријскобиље.

б. РимскиШанчеви(код Но вог Са да)

Тач ка 50е Пра во пи са ка же да се име на де ло ва зе мљи шта од но сно ге о
граф ских ло ка ли те та (ата ра, њи ва, ли ва да и сл.) пи шу ве ли ком сло вом са мо 
пр ве ре чи, да кле: Римскишанчеви.



23

в. ПарцелајенаФрушкојГори 

Тач ка 50д Пра во пи са ка же да се у име ни ма раз ли чи тих об ли ка ре ље фа 
(пла ни на и дру гих уз ви ше ња, ни зи ја, по ља, ко тли на, (по лу)остр ва, за ли ва,  
и сл.) са мо пр ва реч пи ше ве ли ким по чет ним сло вом, да кле, ис прав но је: 
Фрушкагора.

г. ВодичзаОрганскуПроизводњуПшенице

Тач ка 64 Пра во пи са ка же да се у на зи ви ма струч них и на уч них де ла са
мо пр ва реч пи ше ве ли ким по чет ним сло вом, да кле, тре ба:  Водичзаорган
скупроизводњупшенице.

д. РадимкаоМенаџер 

У тач ки 49 Пра во пи са сто ји да се на зи ви ко ји озна ча ва ју не ку струч ну 
или про фе си о нал ну при пад ност пи шу ма лим по чет ним сло вом (та ко је и:
академик,учитељ,доктор,гувернер, директор, краљ,председник,амбаса
дор,патријарх,папа,рабин,имам,далајлама).

ђ.Др,Мр,проф.Др,дипл.Инж.

Из тач ке179б1) Пра во пи са мо же мо ви де ти да се сви ови при ме ри скра
ће ни ца пи шу ма лим по чет ним сло вом. Ов де би смо на по ме ну ли да гре шка 
пи са ња тач ке иза ових скра ће ни це по ла ко пре ла зи у гре шке сред ње, а не ви
со ке уче ста ло сти (ов де су је зи ча ри ус пе ли да ути чу на ко ле ге не лин гви сте).

е. уЈуну2017.

У тач ка 71. сто ји да се на зи ви ме се ци пи шу ма лим по чет ним сло вом.

2.Нагомилавањеинтерпункцијскихзнакова(чакиудипломама),
каоиписањецртицеуместоцртеизмеђубројевакојиозначавајувре
менскираспон

 7.9.11.2018., т. 1а.) 
Пра вил но пи са ње на ве де них при ме ра је сте: 7–9. 11. 2018, т. 1а)

3.Сре ће се одвојено писањеознакепроцента, нпр.: 75 %.

Тач ка 177е Пра во пи са ка же да се знак  „про цен та” [%], ко ји се чи та по
сто/одсто(ре ђе насто),сме шта уз број ку без бе ли не: из ла зност је би ла 55%,  
у 75% слу ча је ва ра ди се о пре ва ри.

4.Озна ке за ме ру сре ћу се на пи са не и уз број ку и одво је не бе ли ном од 
ње. Пра во пис на ла же да се пи шу одво је но: 7 mm120kg.

5. У имеј ло ви ма, а чак и у зва нич ни јим до ку мен ти ма, че сто је пот пи си
ва ње са мо име ном и по чет ним сло вом пре зи ме на: СофијаС.,ЈованаБ.,Ни
колаЧ., а ско ро сто про цент но је пот пи си ва ње пр во пре зи ме ном па име ном. 
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Тач ка 42 Пра во пи са у на по ме ни до но си пра ви ло да је у срп ском је зи ку 
уста љен ре до след: име па пре зи ме, и да се од тог пра ви ла од сту па са мо у 
азбуч ним спи ско ви ма.

Од оста лих гре ша ка сре ће се пи са ње: 
оделење уме сто одељење, 
обзиром уме сто собзиром(нато)да,
ла ти нич но пи са ње djуме сто đ. 
обавестићуМатеа (од лич ног име на Ма те) уме сто Мата/Мату,
заочекиватиjeдаонтоуради уме сто: можесе/требаочекиватида
онтоуради.

У ви ше на вра та у раз го во ри ма или при ли ком пре во ђе ња скре та ли смо 
па жњу ко ле га ма на гре ш ке, али је од го вор нај че шће гла сио: нијетобитно,
нијемиважно,важноједамеразумеју,когатојошинтересује. 

Скре ну ли би смо па жњу на по тен ци ра ње пу бли ко ва ња на уч них ра до ва у 
стра ним ча со пи си ма, углав ном на ен гле ском је зи ку, „ра ди бо ље ви дљи во
сти у на уч ном све ту”, као и на не у о би ча је ну по ја ву да до ма ћи про фе со ри 
ча со ве на фа кул те ту др же на ен гле ском је зи ку. 

Из све га ре че ног ја сно је да се мо ра мо по за ба ви ти ни ским сте пе ном пи
сме но сти ака дем ских гра ђа на не фи ло ло шке стру ке. Јед но од ре ше ња је ре
фор ми са ње школ ских про гра ма у сред њим струч ним шко ла ма и уво ђе ње 
пред ме та Срп ски је зик са пра во пи сом и гра ма ти ком, ка ко у сред њим шко
ла ма та ко и на фа кул те ти ма, или бар да ва ње мо гућ но сти из бор ног пред ме
та (осим на док тор ским сту ди ја ма, где би мо рао би ти оба ве зан), јер уска 
струч ност без еле мен тар не пи сме но сти не до при но си раз во ју ни ти на у ке 
ни ти кул ту ре у це ли ни. 

Л и  т е  р а  т у  р а :

Ми тар ПешиКан, Јо ван јерКовић, Ма то Пижурица, Правописсрпскогјезика, Но ви 
Сад: Ма ти ца срп ска, 2011.

Жи во јин Станојчић, Љу бо мир ПоПовић, Сте ван Мицић, Савременисрпскохрват
скијезикикултураизражавања, Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред
ства; Но ви Сад : За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 1989.

Драгана Савин
Ин сти тут за ра тар ство и по вр тар ство, Но ви Сад
dragana.nsseme@mail.ru
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МаријанаЂукић

ОСИНОНИМСКОМОДНОСУЛЕКСЕМАДРУГ
ИПРИЈАТЕЉ

У жи во ту сва ке осо бе при ја тељ ство, од но сно дру гар ство, пред ста вља 
вр ло ва жан дру штве ни од нос. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње да ли по сто ји 
раз ли ка из ме ђу при ја тељ ства и дру гар ства – пре ци зни је, да ли се лек се мама 
пријатељ и друг озна ча ва ју исти пој мо ви или ипак има раз ли ке из ме ђу осо бе 
ко ју сма тра мо и на зи ва мо при ја те љем и осо бе за ко ју ка же мо да нам је друг. 
У осве тља ва њу овог пи та ња по ћи ће мо нај пре од по да та ка ко је нам пру жа ју 
реч ни ци, а за тим ће мо ана ли зи ра ти и по дат ке из ак ту ел не је зич ке прак се, ко ји 
су нам до ступ ни за хва љу ју ћи спро ве де ном ан кет ном ис пи ти ва њу. 

Штанамкаже етимологија?Пре ма по да ци ма ко је пру жа Етимоло
гијскирјечникхрватскогаилисрпскогајезика Пе тра Ско ка, име ни ца при
јатељство пред ста вља ап страк тум на ство од ста ро сло вен ског гла го ла 
prьjati,prêjө(у пи та њу је ин до е вроп ски, све сло вен ски и пра сло вен ски ко
рен *pri„pro des se, fa ve reˮ). Све сло вен ске и пра сло вен ске су и рад не име
ни це на тељ: пријатељ и ица: пријатељица. Ети мо ло шки по сма тра но, 
да кле, у осно ви ре чи пријатељство и пријатељ је сте гла гол пријати, ко ји 
се, по Реч ни ку МС, де фи ни ше на сле де ћи на чин: „од го ва ра ти чи јем уку су, 
би ти при ја тан, уго дан, иза зи ва ти за до вољ ство, ужи ва њеˮ. Ова ква ети мо ло
ги ја упу ћу је да се цен трал ни па ра ме тар у кон цеп ту пријатељство од но си 
на то ка ко се љу ди осе ћа ју у дру штву при ја те ља, од но сно ка кав је до жи вљај 
при ја те ља (да им при ја, да се осе ћа ју при јат но).

Лек се ма друг пак, ети мо ло шки по сма тра но, по ти че од ред ног бро ја дру
ги – и озна ча ва ‘оног дру гогʼ, од но сно осо бу са ко јом се про во ди за јед нич ко 
вре ме, дру гу је, дру жи.

Штанамкажуречницисавременогјезика?Пре ма ше сто том ном Реч
ни ку Ма ти це срп ске, основ но зна че ње ре чи пријатељ је сте близакпознаник
сакојимсеодржавајувезеузајамнељубави,поштовањаиповерења. У на
ве де ном лек си ко граф ском опи су, као сте ре о тип не осо би не пој ма пријатељ 
из дво је не су сле де ће емо ци о нал не вред но сти: љу бав, по што ва ње и по ве ре
ње, док је за ка те го ри јал ну се му иза бра на син таг ма близакпознаник.

Де фи ни ци ја лек се ме друг пак, пре ма овом реч ни ку, гла си: мушка или
женскаособавезанаскимпријатељством,пријатељ.Ова ква фор му ла ци ја 
не ис ти че не ке спе ци фич не ка рак те ри за ци је пој ма друг, већ са мо по тен ци
ра ап со лут ну си но ни мич ност од ред нич ке лек се ме са лек се мом пријатељ. 

Ка да отво ри мо реч ни ке си но ни ма срп ског је зи ка, за па жа мо сле де ћу си
ту а ци ју. Ни зо ви си но ни ма ре ги стро ва ни у Речникусинонима Па вла Ћо си ћа 
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и са рад ни ка од но се се на раз ли чи те па ра ме тре ко ји ма је про фи ли сан по јам 
пријатељства у уо би ча је ној пред ста ви но си ла ца срп ског је зи ка, али на пр
вом ме сту у си но ним ском ни зу еви ден ти ра на је лек се ма друг, а по том ње ни 
де ри ва ти другари другарчина – ре чи ко је су по се ман тич ком са др жа ју вр ло 
бли ске са лек се мом пријатељ.

У лек си ко ну СинонимиисроднеречисрпскохрватскогајезикаМи о дра
га Ла ле ви ћа вр ло сли ко ви то су об ја шње ни пој мо ви друг и пријатељ. 

„Друг, дру гар, дру га(ри ца) се ка же за оног с ким се не ко дру жи, и то је 
нај ши ре зна че ње ко је об у хва та и сва дру га у ве ћој или ма њој ме ри, а то мо
же би ти ма у ка квом за ни ма њу, слу жбе ном или јав ном по слу, у при ват ном 
жи во ту, чак и сва ко ли це ко је је на шег ми шље ња, на ших по гле да на свет, 
ко је је чак раз лич ног сте пе на обра зо ва ња, друк чи јег за ни ма ња.ˮ

 „При ја тељ, при ја те љи ца у овом сми слу ка же се за оно га што је не са мо 
друг не го и ср да чан са бе сед ник, са рад ник на по слу, с ко јим се де ли до бро и 
зло, ко ји се сма тра сво јим при сним дру гом или дру га ри цом.ˮ

Као што се из на ве де них де фи ни ци ја ви ди, у од но су дру гар ства ак це нат 
је на дру же њу, у нај ши рем сми слу те ре чи, док се за при ја те ља ве зу ју до
дат не ка рак те ри за ци је – то је осо ба са ко јом се де ли до бро и зло и ко ја се 
сма тра при сним дру гом. 

Штанамкажесавременајезичкапракса?Циљ јед ног од за да та ка у 
ан ке ти1 ко ја је би ла спро ве де на ка ко би се опи сао кон цепт пријатељства 
у срп ском је зи ку и срп ској кул ту ри био је да се ис пи та од нос из ме ђу пој
мо ва пријатељ и друг у срп ској лин гво кул ту ро ло шкој за јед ни ци. Ка ко би 
се уста но вио (ква зи)си но ним ски од нос ме ђу на ве де ним лек се ма ма, зах те ве 
смо фор му ли са ли на сле де ћи на чин: 
а)Дали,поВашеммишљењу,постојиразликаизмеђупојмоваДРУГ/

ДРУГАРИЦАиПРИЈАТЕЉ/ПРИЈАТЕЉИЦА?Заокружите:ДАНЕ
б)АкојеодговорДА,украткообразложитеучемујетаразлика.
У ка те го ри ји мла ђих пред став ни ка срп ског је зи ка, чак 20 ис пи та ни ка 

је од го во ри ло да не по сто ји раз ли ка из ме ђу пој мо ва друг и пријатељ. Ово 
прак тич но зна чи да од ре ђен део мла ђе по пу ла ци је ове пој мо ве до жи вља ва 
на исти или сли чан на чин, с тим што се, на рав но, не мо же пре не брег ну ти 
мо гућ ност да они раз ли ку осе ћа ју, али да је по сре ди од су ство же ље или пак 
спо соб но сти да се она фор му ли ше. У гру пи ста ри јих пред став ни ка, од го
вор НЕ за о кру жи ло је све га 6 ис пи та ни ка. 

У дру гом зах те ву тре ба ло је обра зло жи ти раз ли ку из ме ђу зна че ња лек
се ма пријатељ и друг, на рав но уко ли ко се она осе ћа и ува жа ва. До би је не су 
вр ло ин фор ма тив не фор му ла ци је, ко је су ис пи та ни ци са чи ни ли на во ђе њем 

1 Ан ке та је спро ве де на са ис пи та ни ци ма ко је смо по де ли ли по ста ро сној до би у две 
гру пе: мла ђи (< 18 годинa) и ста ри ји (> 40 го ди на). Обе ка те го ри је су бро ја ле по 50 ис пи та
ни ка, што зна чи да је ан ке том об у хва ће но 100 пред став ни ка срп ског је зи ка.
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кри те ри јум ских осо би на ко је пра ве раз ли ку ме ђу ис пи ти ва ним пој мо ви ма. 
На ве шће мо спи сак од го во ра испи та ни ка, ко ји, ва жно је по ме ну ти, не ће би
ти ис цр пан, не го ег зем пла ран:

Од го во ри мла ђе по пу ла ци је:
Другапознајемоушколиилинаваннаставнимактивностима,а

самоупријатељаимамоповерењаиможемомуповеритисвесвоје
тајне;Иначекористимречдруг/другарица,аликадкажемпријате
љицатомизвучикаонештовећеоддругарства;Пријатељјеособа
којаостајеутвомживоту,адруговисунаммањеверни;Пријатељ/
пријатељица–сањимаимамомногоближиодноснегосадругари
цом;Пријатељсечестоодносинаправогпријатеља,адругјеонај
сакојимсесталнодружиш,алимуневерујеш;Другарицајеособа
сакојомодемоушколуисакојомседружимонадистанцу,априја
тељјеособакојуволитеикојавасволиипоштује;Друг/другарица
јеособасакојомседружиш,алијојневерујешинемашдубљаосе
ћањавезаназању,докјепријатељсвесупротноодтога;Садаимам
самодругове,неипријатеље;Пријатељјенекокотијекаочлан
породице,атонеможебитидруг;Друговисупривремени,априја
тељивечни;Друговемибирашколаилитренер,апријатељећуја
изабрати;Другслужизазабаву,апријатељјеискрен;Речпријатељ
имадубљезначењеиређејекористимооддруга,речикојујакочесто
користимо,пасунамдруговискороистоштоипознаници; Рекла
бихдајепријатељнештовишеоддругаиакоусвакодневномјезику
мичестопоистовећујемоовадватермина;Пријатељаимам1,а
другова101.

Од го во ри ста ри је по пу ла ци је:
Пријатељјеувектуузтебе,адругјепознаник,колега,комшија;

Разликајеустепенублискости.Самосапријатељимаделимоинти
му;Другможебитиислучајан,принуђенисмодадругујемо,пријатељ
јенештодруго;Пријатељисувамсамонеколикољудиуживоту,а
друговимогубитиколегеспосла;Пријатељтребадаприја,адруг
немора;Другјезамлађеузрасте,апријатељестичемоузрелијем
добу;Имамвишедруговаидругарица,адостамањепријатељаи
пријатељица;Друговисусвионикојепознајемизшколе,сафакулте
та,летовања,сатренинга.Пријатељебирампремасистемувред
ности,премасличниминтересовањима;Другјетерминслабијег
значења,вишевезанзапериодшколовања.Имамомногодругова/
другарицаизшколе,детињства,асамозанекеможеморећидасу
нампријатељи;Другјезадружење,проводивесеље,апријатељи
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затугуилошавремена;Друг/другарицамеасоциранасоцкомунизам
ипериодосновнешколе,апријатељједруго„јаˮ ;Друговесамимао
удетињству,средњојшколи,факултету,увојсци,напослуиони
нисупоседовалиособинекаомојипријатељи,којесамстекаоука
снијојживотнојдоби;Дружењејесвакодневно,сапријатељимасе
ређевиђа.Садругарицомделимситназадовољства,асапријате
љицомкрупнеживотнествари;Забавнојесадруговимаидругари
цамадоктрајезабава.Самопријатељипослетеше,перусудовеи
дајусмисао.

На осно ву скуп не ана ли зе од го во ра мла ђих и ста ри јих пред став ни ка 
срп ског на ро да, до би јен је је дин ствен за кљу чак: за го вор ни ке срп ског је
зи ка при ја тељ ство пред ста вља чвр шћи, трај ни ји и зна чај ни ји емо ци о нал
ни од нос од дру гар ства.2 На по ми ње мо да је на ве де ни за кљу чак ис кљу чи во 
ре зул тат ста во ва из ра же них у спро ве де ној ан ке ти, те се због огра ни че ног 
узор ка не мо же ге не ра ли зо ва ти, али сва ка ко ука зу је на ре ал но ста ње у акту
ел ној је зич кој прак си ка да је по сре ди од нос пре ма пој мо ви ма ко ји су озна
че ни тер ми ни ма друг и пријатељ.

Го ре на ве де ни ге не рал ни за кљу чак до би јен је на осно ву ви ше по је ди нач
них су до ва из ве де них из за бе ле же них од го во ра: 

а) пој мо ви друг/другарица се ве зу ју за школ ски пе ри од, а при ја тељ/при
ја те љи ца за ста ри је и зре ли је жи вот но до ба;

б) пој мо ви друг/другарица се од но се на осо бе са ко ји ма про во ди мо вре
ме у за ба ви, игри, на став ним и ван на став ним ак тив но сти ма и сл.;

в) са дру го ви ма/дру га ри ца ма се сва ко днев но ви ђа мо и про во ди мо вре ме, 
што ни је слу чај са они ма ко је на зи ва мо при ја те љи ма;

г) пој мо ви пријатељ/пријатељица се од но се на осо бе пре ма ко ји ма га
ји мо из ра зи то по зи тив на осе ћа ња, што ни је (или не мо ра би ти) слу чај са 
осо ба ма ко је зо ве мо дру го ви ма;

д) осо бе ко је сма тра мо при ја те љи ма ка рак те ри шу од ре ђе ни мо дели по
на ша ња (пру жа ње по др шке и по мо ћи, раз у ме ва ње и сл.) и при су ство од
ре ђе них по зи тив них осо би на (искре ност, вер ност, ода ност и сл.), што ни је 
(или не мо ра би ти) слу чај са осо ба ма ко је на зи ва мо дру го ви ма;

ђ) број дру го ва је знат но ве ћи у од но су на број при ја те ља; 
е) при ја тељ ство је ствар из бо ра, а дру гар ство је на мет нут од нос.

2 Скуп на фре квен ци ја од го во ра ко ји иду у при лог на ве де ном за кључ ку је го то во сто
про цент на. Од укуп но 74 ис пи та ни ка ко ји су де фи ни са ли раз ли ку из ме ђу пој мо ва друг и 
пријатељ (бу ду ћи да се 26оро из ја сни ло да ту раз ли ку не осе ћа), са мо два ис пи та ни ка су 
од го во ри ла да сма тра ју да су дру го ви бли жи од при ја те ља. 
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На осно ву спро ве де ног ан кет ног ис пи ти ва ња утвр ђе но је да чак 88% ста
ри јих го вор ни ка срп ског је зи ка осе ћа ја сну раз ли ку из ме ђу пој мо ва прија
тељ и друг, док ди фе рен ци ја ци ју ме ђу овим пој мо ви ма пра ви 60% мла ђих 
ис пи та ни ка. Ан ке ти ра ни го вор ни ци су ту раз ли ку фор му ли са ли на раз ли
чи те на чи не, али све фор му ла ци је не дво сми сле но упу ћу ју на го ре на ве де ни 
оп шти за кљу чак. Ка ко мла ди ис пи та ни ци и са ми при зна ју, у њи хо вом во ка
бу ла ру до ми ни ра ју лек се ме друг и другарица.

У од го во ри ма ста ри јих ис пи та ни ка екс пли цит но су на во ђе не ка те го ри је 
су бје ка та ко ји пот па да ју под на зив другови/другарице – по зна ни ци из шко
ле, са фа кул те та, са ле то ва ња, са тре нин га, ко ле ге са по сла, ком ши је. По јам 
другарства се, да кле, ве зу је за при пад ни ке од ре ђе них со ци јал них гру па и 
они су ствар слу чај ног, а не лич ног из бо ра. Та ко де фи ни са не, осо бе ко је 
зо ве мо дру го ви ма мо гу би ти за сту пље не у ве ли ком бро ју, на рав но све у за
ви сно сти од са др жај но сти дру штве ног жи во та осо бе. По пра ви лу, дру гар
ство не под ра зу ме ва ду бље емо тив не ве зе, па у скла ду с тим, ни оче ки ва не 
мо де ле по на ша ња. 

При ја тељ ство је пак по јам ко ји се ве зу је за зре ли ји пе ри од жи во та, пред
ста вља ствар из бо ра пре ма од ре ђе ним вред но сним па ра ме три ма и има ја
сно де фи ни санe об ли ке по сту па ња, ко ји функ ци о ни шу и као услов ни кри
те ри ју ми за ус по ста вља ње од но са но ми но ва ног као при ја тељ ство.
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АлександраЈовановић

ОНЕКИМНЕОБИЧНИМУПОТРЕБАМАГЛАГОЛА
ДОЋИ

(ОНМИДОЂЕБРАТОДСТРИЦА∕ТОМУДОЂЕ
СУБОТА)

1. У са вре ме ном срп ском је зи ку на и ла зи мо на две спе ци фич не упо тре
бе гла го ла доћи – ве о ма бли ске ко пу ла тив ној – ко је илу стру је мо сле де ћим 
при ме ри ма:

(1) Он ми дође брат од стри ца, а мом оцу си но вац, је лʼ та ко? 

(2) Тер мин... не знам ка кве су прог но зе за ме сец март, али, мо жда би мо гло, 
ре ци мо, 18. То му дође су бо та. 

На ве де ни при ме ри за ни мљи ви су из не ко ли ка раз ло га: (а) су сре ћу се 
са мо у (раз)го вор ном је зи ку; (б) у њи ма се гла гол доћи мо же упо тре би ти 
је ди но у пре зен ту; (в) у при ме ру (2) нео ба ве зно се ја вља да тив на ен кли ти ка 
му, ко ја се не мо же за ме ни ти ду жим об ли ком (уме сто ње мо же се ја ви ти и 
да тив на ен кли ти ка дру гог ли ца). По вод за пи са ње овог ра да је су на ве де не 
спе ци фич но сти, ко ји ма по све ћу је мо на ред не ре до ве.1 

2.Упо тре ба гла го ла доћи илу стро ва на при ме ром (1) де фи ни са на је у 
РСА НУ на сле де ћи на чин: „(не свр.) (не ко ме) бити у одређеном степену
сродства,битинекирод.– Тај пи сац му до ђе де да по мај ци”. Ми ће мо је у 
ра ду на зи ва ти експлицирањемтипародбинскогодносаизмеђупојмаозна
ченоглогичкимипојмаозначеногграматичкимсубјектом (од сад, кра ће: 
експлицирањеродбинског односа). РСА НУ не бе ле жи упо тре бу илу стро
ва ну при ме ром (2) (ко ју у ра ду на зи ва мо упо тре бом ти па то (му∕ти) до ђе 
су бо та), те мо же мо прет по ста ви ти да је она но ви је га ве ка. Сви при ме ри, 
сем ако ни је дру га чи је на зна че но, екс цер пи ра ни су из је зич ког ма те ри ја ла 
до ступ ног на ин тер не ту пре ко Google пре тра жи ва ча (ГП), и то са раз ли
чи тих фо ру ма, ко је ка рак те ри ше не фор мал на, „раз го вор на” ко му ни ка ци ја. 

Ка ко на ла зи мо да су ре че нич не кон струк ци је илу стро ва не при ме ри ма 
(1) и (2) ве о ма бли ске – за пра во, чи ни се да се упо тре ба гла го ла доћи ти па то 
(му∕ти) до ђе су бо та „на сла ња” на упо тре бу овог гла го ла са зна че њем експли
цирањеродбинскогодноса, ра чу на мо да њи хо ву син так сич ку, се ман тич ку 
и праг ма тич ку при ро ду мо же мо осве тли ти тек ако их упо ре до раз мо три мо.

1 За хва љу је мо про фе со ри ма Ду шки Кли ко вац и Бал ши Стип че ви ћу на ко мен та ри ма, 
ко ји су овај рад учи ни ли зна чај но бо љим.
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3. Гла гол доћи ре а ли зо ван у зна че њу експлицирањеродбинскогодноса 
отва ра ме сто за два уче сни ка у си ту а ци ји (озна че на но ми на тив ним и да
тив ним но ми на лом), чи ји се тип род бин ског од но са пре ци зи ра име нич ком 
је ди ни цом у пре ди ка тив ној функ ци ји. Као илу стра ци ју на во ди мо сле де ће 
ре че ни це. 

(3) Знам и ја јед ну Сен ку, дође ми не ка тет ка/уј на или та ко не што.2 

(4)Дође ми брат од тет ке, а ње гов ро ђе ни брат, по кој ни Ми ка, са ко јим сам 
био ве о ма ве зан, во зио је у МК Срем, крат ко, ако си га знао. 

(5) А њен пред сед ник, Вла ди мир Ко стић, дођеми не ки да љи род из Мо кли
шта [...]. 

У свим екс цер пи ра ним при ме ри ма са ова ко упо тре бље ним гла го лом до
ћи реч је о по  сред ном род бин ском од но су, што се ви ди и по се ман ти ци 
атри бу та уз име ни це у пре ди ка тив ној функ ци ји: некатетка (3), братод
тетке (4),некидаљирод (5), од но сно по се ман ти ци за ме нич ке син таг ме 
таконешто (3). Пи та ње ко је по ста вља мо је сте – за што је то та ко?

По ћи ће мо од основ ног зна че ња гла го ла доћи. У сво јој основ ној зна чењ
ској ре а ли за ци ји овај гла гол под ра зу ме ва про цес: по сре ди је кре та ње ко је 
до во ди до од ре ђе ног ме ста као ци ља (нпр. Пераједошаоушколу→Пераје
ушколи). Гра ма ти ка ли за ци јом3 пу ног зна че ња гла го ла доћи на ста је ње го во 
ко пу ла тив но зна че ње, од но сно, пре ци зни је, зна че ње бли ско ко пу ла тив ном 
(пој му ис ка за ном гра ма тич ким су бјек том се пре ко гла го ла доћипри пи су је 
пре ди ка тив ни са др жај). Да об ја сни мо. Кон струк ци ја са гла го лом доћи ко пу
ла тив ног ти па мо же се упо тре би ти са мо ка да од нос из ме ђу пој ма озна че ног 
гра ма тич ким су бјек том и пој ма озна че ног ло гич ким су бјек том ни је не по
сре дан, те го вор ник мо ра да „ра чу на”, одн. „про це њу је” тип од но са. Да кле, 
и ов де се под ра зу ме ва по сто ја ње од ре ђе ног про це са – са мо то са да ни је 
про цес хо ри зон тал ног и ве р ти кал ног кре та ња у про сто ру, већ про цес „ра чу
на ња”, одн. „про це њи ва ња” ти па од но са. Овај про цес „ра чу на ња”, има нен
тан гла го лу доћи, мо же се и екс пли ци ра ти, нпр. за ви сном ре че ни цом „кад ∕ 
ако пре ра чу нам”. За па зи мо не при хва тљи вост при ме ра (6а), ко ји ис кљу чу је 
мо гућ ност „ра чу на ња” и „про це њи ва ња” ти па од но са: у пи та њу је ди рект
но срод ство у ко је је го вор ник укљу чен.

(6) а. *Аца ми дође ро ђе ни брат.

     б. Аца ми дође не ки брат / брат од тет ке и сл.

2 У свим при ме ри ма бол дом ис ти че мо гла гол, а под вла че њем пре ди ка тив.
3 Гра ма ти ка ли за ци ја је про цес при ком не ке је зич ке је ди ни це (лек сич ке, праг ма тич ке 

или чак фо нет ске) по ста ју гра ма тич ке, од но сно при ком не ке гра ма тич ке је ди ни це по ста ју 
још ви ше гра ма тич ке: нпр. на ста нак пред ло га, као гра ма тич ких ре чи, од име ни ца, као лек
сич ких је ди ни ца (исп. вишер 2006: 129).
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По сто је си ту а ци је ка да се ова ко упо тре бље ним гла го лом доћи ипак мо же 
ис ка за ти не по сре дан од нос, тј. ди рект но срод ство из ме ђу пој ма озна че ног 
ло гич ким и пој ма озна че ног гра ма тич ким су бјек том, а да ис каз при том не 
бу де у пот пу но сти ко му ни ка тив но не при хва тљив (исп. (7а)). Та да се по јам 
озна чен ло гич ким су бјек том не сме по ду да ра ти са го вор ни ком, тј. го вор ник 
не сме би ти уче сник у си ту а ци ји де но ти ра ној да том ре че ни цом.  У та квим 
слу ча је ви ма не ис кљу чу је се мо гућ ност про це са „ра чу на ња”, одн. „про це
њи ва ња”, јер по сто ји дис тан ца из ме ђу го вор ни ка и оно га што он „из ри че”, 
те је го вор ник тај ко ји „ра чу на” или „про це њу је” тип од но са из ме ђу пој ма 
озна че ног гра ма тич ким и пој ма озна че ног ло гич ким су бјек том. 

(7) а. ?Аца јој дође ро ђе ни брат. 

     б. *Аца ми дође ро ђе ни брат. 

Ова ква кон струк ци ја са гла го лом доћи ве о ма је бли ска ко пу ла тив ној кон
струк ци ји са гла го лом јесам,исп. сле де ћи при мер:

(8) Аца ми дође не ки брат. ≈ Аца ми је не ки брат.

Ти пи чан ко пу ла тив ни гла гол је сте гла гол „ко ји не ма по себ но зна че ње 
не го са мо по ве зу је имен ски део пре ди ка та и су бје кат и кон кре ти зу је ре а ли
за ци ју при пи си ва ња (вре ме ∕ на чин, по тврд ност ∕ од рич ност)” (Станојчић,
ПоПовић 112008: 237), док гла гол доћи, ка ко смо ви де ли, има сво је спе ци
фич но зна че ње. Да кле, су сре ће мо се са јед ним са свим не ти пич ним ко пу
ла тив ним гла го лом. За ни мљи во је да се у овој кон струк ци ји гла гол доћи
мо же упо тре би ти са мо у пре зен ту (ко ји је ква ли фи ка тив ног ти па), баш као 
и гла гол јесам (ко ји, за пра во, и има са мо об ли ке пре зен та). 

Та ко ђе је за ни мљи во раз мо три ти и вид ова ко упо тре бље ног гла го ла доћи. 
У РСА НУ се уз ово ње го во зна че ње на во ди ква ли фи ка тор „не свр.”; ме ђу тим, 
гла гол доћи је свр ше ног ви да (а ква ли фи ка тив но зна че ње, као што је до бро 
по зна то, мо же има ти и пре зент свр ше них и пре зент не свр ше них гла го ла). 
Упо тре ба овог ква ли фи ка то ра ве ро ват но ду гу је за мен љи во сти кон струк ци је 
са гла го лом доћи ти пич ном ко пу ла тив ном кон струк ци јом (исп. пр. (8)).

У РСА НУ је у зна че њу експлицирањапосредногродбинскогодноса за
бе ле жен и не свр ше ни гла гол долазити(исп. пр. (9–10)); у је зич ком ма те
ри ја лу до ступ ном на ин тер не ту пре ко Google пре тра жи ва ча ус пе ли смо да 
про на ђе мо са мо је дан при мер упо тре бе по ме ну тог гла го ла у овом зна че њу 
(пр. (11)). Ста ње ко је за ти че мо на ин тер нет кор пу су све до чи о не ак ту ел
но сти ова кве упо тре бе не свр ше ног гла го ла долазити, за раз ли ку од ве о ма 
фре квент не упо тре бе ње го вог свр ше ног пар ња ка.

(9) Съ ньима ни ко одъ Цр ни ча на нiе быо ви ше од Ива не, же не Ла за Ло ро
ви ћа, коiа исто До ци долази стри на. (РСА НУ)
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(10) Виш’, она те би долази сна ха. (РСА НУ)

(11) Он ми долази брат од стри ца. 

На кон раз мо тре них се ман тич ких осо бе но сти при род но се на ме ће и пи
та ње син так сич ких свој ста ва ова ко упо тре бље ног гла го ла доћи. У пре ди ка
тив ној функ ци ји мо гу се ја ви ти са мо име нич ке је ди ни це у но ми на ти ву (тј. 
ис кљу че на је упо тре ба ин стру мен та ла, пред ло шкопа де жне кон струк ци је 
за+аку за тив, каокон струк ци је – чи ме се до пу њу ју ти пич ни се ми ко пу ла
тив ни гла го ли). На син так сич ком пла ну, ова осо бе ност по ве зу је по ме ну ти 
тип кон струк ци је са ти пич ним ко пу ла тив ним кон струк ци ја ма, у ко ји ма се у 
функ ци ји имен ског ко пу ла тив ног пре ди ка ти ва ре а ли зу је име нич ка је ди ни
ца у но ми на ти ву (рет ко у ин стру мен та лу). 

4. Кон струк ци је ти па то (му∕ти) до ђе су бо тата ко ђе се те ме ље на про це су 
„ра чу на ња”, одн. „про це њи ва ња”; ме ђу тим, са да ни је по сре ди „ра чу на ње” 
или „про це њи ва ње” од но са из ме ђу пој ма озна че ног но ми на тив ним но ми
на лом (са функ ци јом гра ма тич ког су бјек та) и пој ма озна че ног да тив ним 
но ми на лом. У при ме ри ма са гла го лом доћи у зна че њу експлицирања по
средногродбинскогодносада тив ни но ми нал има кон сти ту ент ску вред ност, 
док се у при ме ри ма ти па то (му∕ти) до ђе су бо та кли ти ци зи ра (тј. не мо же 
се упо тре би ти и у ду жем об ли ку) и не ма кон сти ту ент ску – већ праг ма тич
ку вред ност (мо же мо го во ри ти о праг ма ти ка ли за ци ји 4 да тив не ен кли ти ке). 
Да тив на ен кли ти ка му је у ова квој кон струк ци ји још и не ре фе рен ци јал но 
упо тре бље на (не упу ћу је на уче сни ка у де но ти ра ној си ту а ци ји). У ти пу то 
(му∕ти) до ђе су бо та, да кле, го вор ник „ра чу на”, од но сно „про це њу је” са др жај 
ис ка зан пре ди ка ти вом, ко ји се пре ко гла го ла доћи(као не ти пич не ко пу ле) 
при пи су је су бје кат ском пој му. На во ди мо при ме ре ове кон струк ци је са да
тив ном ен кли ти ком му. 

(12) Ајд да ви ди мо тај тер мин, ево Ли јан ре че по сле 5, па ајд, ре ци мо 7. мај, 
то му дође ви кенд. 

(13) Пре ми јер ју трос у 10.45 на Пин ку ре че да би у на ред них два де се так 
да на тре ба ли уго во ри ти де о ни цу Сур чин – Обре но вац. То му дођепо че так ма
ја, па да ви ди мо... 

(14) По глед са Ај фе ло вог тор ња је у свим на ја ва ма про це њен као цр но гор ски 
филм. Шта му то дође, те шко је ре ћи. 

4 Праг ма ти ка ли за ци ја пред ста вља вид гра ма ти ка ли за ци је. Функ ци о ни ше на дис курс
ном ни воу, а под ра зу ме ва нпр. раз вој дис курс них мар ке ра и мо дал них пар ти ку ла (вишер 
2006: 130).
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(15) Љу ди, мо же ли јед но пи тањ це? :) StandardInternationalShipping, то му 
дође ова обич на по шта, је лʼ та ко? 

(16) Со ци јал ни или по ли тич ки про тест, то му дође исто... по ли ти ка је у свим 
сфе ра ма на ших жи во та, ка ко ми сли те да је из у зме те...5

Уме сто да тив не ен кли ти ке му мо же се упо тре би ти да тив на ен кли ти ка 
дру гог ли ца (17), ко ја се од но си на са го вор ни ка (има свог ре фе рен та, за 
раз ли ку од ен кли ти ке му). Овај се да тив у ли те ра ту ри на зи ва праг ма тич ким 
да ти вом са го вор ни ка, од но сно, пре ци зни је, да ти вом исто ми шље ни ка (Па
лић 2010: 284–286). Ње го вом упо тре бом го вор ник по ста вља са го вор ни ка у 
по зи ци ју не ко га ко је већ при хва тио са др жај из ре че ног ис ка за и сло жио се 
са го вор ни ко вим ми шље њем. Ка рак те ри сти чан је за ис ка зе „иден ти фи ка
циј ског” ти па (xјеy), у ко ји ма је увек при сут на бар јед на по ка зна за ме ни ца, 
нај че шће у функ ци ји су бјек та (idem: 286). 

(17) Ево, Ђо ле, ви ди ка ко то иде: имаш ком пју тер. Он има про це сор, то ти 
дође не што као мо зак, он да имаш ме мо ри ју, она ти је по пут мо зга, али са мо 
се ћа ње, без раз ми шља ња, и имаш те та ко зва не пе ри фер не уре ђа је – а то су ти 
та ста ту ра и миш – и они су ти као чу ла. 

Пре ди кат са ова ко упо тре бље ним гла го лом доћимо же има ти и при ло
шко зна че ње. Та да го во ри мо о кон струк ци ји ти па то (му∕ти) до ђе у су бо ту, 
ко ја је ве о ма бли ска ко пу ла тив ним кон струк ци ја ма са при ло шком вред но
шћу (исп. Станојчић,ПоПовић 112008: 240), тј. су бје кат ском пој му се пре ко 
гла го ла доћипри пи су је не ки при ло шки са др жај. Та ко је у РСА НУ за бе
ле же но вре мен ско и ме сно зна че ње ове кон струк ци је, де фи ни са но као „(и 
не свр.) пасти,падатиуодређеновреме,иматисвојеместоувременском
току– Ове го ди не Пр ви мај дође у су бо ту”, од но сно као „наћисе,налазити
сенегде,заузетисвојеместо(усклопу,низу,размештајунечега),спадати
–На мом апа ра ту дуг ме за по ја ча ва ње зву ка дође са свим де сно”. У на шем 
кор пу су по све до че ни су не са мо пре ди ка ти ви са вре мен ским (пр. (18–19)) и 
ме сним зна че њем (пр. (20–21)) не го и са зна че њем ко ли чи не (пр. (22–23)). 
Сва ко од на ве де них при ло шких зна че ња под ра зу ме ва мо ме нат „ра чу на ња” 
или „про це њи ва ња” (исп. пр. (22), где је про цес „ра чу на ња” и екс пли ци
ран). 

(18) SciFi ка нал (SciFiChannel) на СББ! – SF тим ипак ће, из гле да, по че ти 
већ 1. ок то бра (то му дође су тра илʼ пре ко су тра)! 

(19) У, да! Ви дех то. То му дође у не де љу, у три ују тру? 

5 Као јед на ко фре квент не на ла зи мо и при ме ре сле де ћег ти па: Првонафотографијије
ПерастуБоки,алидобро –Петровац,Пераст–томудођенаисто.
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(20) То му дође по ред ри бо ло вач ког удру же ња „Смуђ”, ко ли ко сам схва тио, 
од Ку пу си не бен том ка Апа ти ну и ва го ни ма.

(21) Овај стан је по ред MaltaWapMuseum, у квар ту Birgu (Vittoria). То му 
дође пре ко пу та Valete, шта ти ми слиш о тој ло ка ци ји?

(22) Чек ,̓ да се пре бро ји мо – јен, два, три... тач но смо де вет, и тро је де це што 
су оти шла у шет њу... по де ље но са пет ми ли о на до ла ра... то му дође бли зу по ла 
ми ли о на за сва ко га.

(23) Ма да 178 cm ни је уоп ште екс трем но ви со ко за де вој ке, али ка да се на 
ту ви си ну обу ју шти кле, то му дође бли зу 190 cm.

И у овом слу ча ју смо за бе ле жи ли ма ли број при ме ра упо тре бе не свр
ше ног гла го ла долазитиу кон струк ци ји бли ској ко пу ла тив ној, при че му се 
њи ме увек ис ка зу је по на вља на рад ња:

(24) За не пу не две го ди не 64 др жа ве све та су при зна ле са мо про гла ше ње 
не за ви сно сти Ко со ва. То му долази 32 при зна ња го ди шње. 

(25) Му шко ко му шко, сла га ће. Жен ско ко жен ско, са зна ће. То је то – то му 
долази ко два и два је че ти ри. 

5. Нај зад, ре зи ми рај мо. Кон струк ци је са гла го лом доћи у зна че њу екс
плицирањапосредногродбинскогодносаи кон струк ци је ти па то (му∕ти) до
ђе су бо та, од но сно то (му∕ти) до ђе у су бо ту – те ме ље се на про це су „ра чу на
ња”, тј. „про це њи ва ња”. У пр вом слу ча ју го вор ник „про це њу је” род бин ски 
од нос из ме ђу но ми на тив ног и да тив ног ен ти те та, док у дру гом слу ча ју 
„про це њу је” са др жај ко ји при пи су је но ми на тив ном ен ти те ту (да тив ни но
ми нал има праг ма тич ку вред ност). Ова зна че ња у ве зи су са основ ним зна
че њем гла го ла доћи: уме сто про це са кре та ња, ко ји до во ди до од ре ђе ног 
ме ста као ци ља, са да го во ри мо о про це су ра чу на ња, ко ји до во ди до од ре
ђе ног ре зул та та (тј. са др жа ја), при пи са ног су бје кат ском пој му. Раз ма тра не 
кон струк ци је ве о ма су бли ске ко пу ла тив ним кон струк ци ја ма са гла го лом 
јесам, те би смо ова ко упо тре бљен гла гол доћи мо гли ока рак те ри са ти као 
сво је вр стан не ти пи чан ко пу ла тив ни гла гол, ко ји, сем што по ве зу је пре ди
ка тив ни са др жај са су бје кат ским пој мом, има и сво је спе ци фич но зна че ње 
(„ра чу на ње”, одн. „про це њи ва ње” пре ди ка тив ног са др жа ја). Ова ква упо
тре ба гла го ла доћи од ли ка је раз го во р ног је зи ка.
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G
МАЛИСАВЕТИ

Далијеисправнорећипротествоватиилипротестовати?

ИзгрупеПравопис,правописнегрешке
ијезичкенедоумицесаинтернета

Ис пра ван је је ди но об лик протестовати.
У об ли купротествоватија вља се тзв. па ра зит ско в по ана ло ги ји са 

гла го ли ма из ве де ним од име ни ца на ство, нпр. присуство+(о)вати. У не
ким слу ча је ви ма нор ма је при хва ти ла об ли ке са ова квим в, као нпр. у гла
го лу напаствовати, ко ји је из ве ден од име ни це напасти су фик са овати 
(напастовати, што је та ко ђе ре гу ла ран об лик). Ме ђу тим, код гла го ла из ве
де ног од име ни це протест, ни је нор ми ран об лик са в.

Р. С.

v
Далијеисправанобликувоилиухо?

ИзгрупеПравопис,правописнегрешке
ијезичкенедоумицесаинтернета

И по ред рас про стра ње ни је упо тре бе об ли ка са в уме сто са из вор ним х, 
Пра во писин си сти ра на рав но прав но сти име ни ца „уво” и „ухо”. 

Р. С.

v
УдневнојштамписепрезиметурскогпредседникапишеЕрдоганиЕр

доан.Штајеисправно?
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Под се ти мо пр во на то да је на шом нор мом пред ви ђе но да се име на из 
стра них жи вих је зи ка пре у зи ма ју са гла сно из вор ном из го во ру пре о зву че ном 
на на ше нај бли же гла со ве, ако она та ква ни су те шка за из го вор и ни су не
по год на за на шу гра ма тич ку про ме ну. Ме ђу тим, пра во пи сна пра ви ла на ла
жу и то да име на ко ја су ушла у из ра жај ни оби чај по не ким дру гим прин
ци пи ма не тре ба ме ња ти.

Шта ра ди ти са тур ским на род ним име ном Ердо(г)ан, у ко ме је глас г тзв. 
мукло г, ко је се у тур ском је зи ку пи ше али не из го ва ра?Мо ра мо по ћи од 
дру гог пра ви ла, ко је на ла же ува жа ва ње прак се. А код нас се уо би ча ји ло да 
у ова квим слу ча је ви ма сле ди мо пи са ни об лик и да гне из о ста вља мо у из го
во ру, чи ме из бе га ва мо и во кал ску гру пу оа, ко ја ни је ти пич на за срп ски је зик. 

Да кле, пре зи ме тур ског пред сед ни ка тре ба пи са ти и из го ва ра ти Ердоган.
Та ко из го ва ра мо и пре зи ме дру гог тур ског по ли ти ча ра – Давутоглуа, у 

ко ме та ко ђе има мо мукло г.
Р. С.

v
ДалијеисправнонаписатиЗмајЈовинаулицаиЖивимуКнeзМихаи

ловојулициилиовакваименатребаписатисацртицом:ЗмајЈовинаулица,
ЖивимуКнезМихаиловојулици?

Нај но ви ји Пра во пис про пи су је да се уста ље ни скло по ви ре чи, у ко ји ма 
пр ва реч озна ча ва ти ту лу, за ни ма ње, срод ство и сл. или је са став ни део 
име на, пи шу одво је но, без цр ти це ис пред лич ног име на од но сно пре зи ме на, 
без об зи ра на по ре кло и про мен љи вост од но сно не про мен љи вост. Ис прав
но је, да кле: ЗмајЈовинаулицаиЖивимуКнeзМихаиловојулици.

Та ко се пи ше и:кумаЖивка(До би ла сам од кумаЖивке, Иди до кума
Живке),теткаСтани,газдаНиколи,сачикаМиланом,ујкаПетру,Хајдук
Вељкова улица и сл.

Р. С.

v
Далиговоритерозабојаилирозебоја–гласилојепитањенаједнојин

тернетјезичкојгрупи.

ИзгрупеНашјезиксаинтернета

Пра вил на су оба об ли ка – и роза(ко мена ши реч ни ци да ју пред ност) и
розе. Ме ђу тим, у прак си, по го то во у мод ним ча со пи си ма, сре ћу се и при
ме ри по пут сле де ћих: За про ле ће пред ла жу гла му ро зне ко ма де у розоји 
злат ној бо ји. Ко жне сан да ле у розоји сре бр ној бо ји. Кит Кет у розојни јан
си. Офар ба ла је ли це у розубо ју. Розучо ко ла ду кре и рао је про шле го ди не.
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Ре кло би се да се овај при дев одо ма ћио код нас и по чео до не кле да се по
на ша по пут од го ва ра ју ћих на ших при де ва, па сре ће мо розубо ју као што 
на ла зи мо зе ле ну, пла ву или не ку дру гу „до ма ћу” бо ју. Овај при дев се, ме ђу
тим, по пут слич них при де ва стра ног по ре кла не ме ња по па де жи ма. Пра вил
но је је ди но: сан да ле у роза(розе) бо ји, ли це офар ба но у роза(розе) бо ју итд.

Р. С.
v

Начестопостављанопитање:ДалиособукојасезовеЂурађтреба
зватиЂурађ,ЂурађеилиЂурђе,одговориојепрофесорКлајнуНИНу.
Преузимамоњеговтекстуцелости.

На та ша Об ра до вић из Ни ша обра ти ла се пи смом Оде ље њу је зи ка и књи
жев но сти СА НУ, с мол бом да јој „раз ја сне јед ну не до у ми цу, ме ни ја ко ва жну. 
Су пруг и ја смо не дав но по ста ли ро ди те љи де ча ка ко ме смо да ли име Ђу рађ. 
Ван на шег окру же ња ви ше пу та сам се су сре ла с об ли ком во ка ти ва ‘Ђу рађ!’, 
док не ки сма тра ју да се, сем у но ми на ти ву, име Ђу рађ из јед на ча ва са Ђур ђе у 
свим оста лим па де жи ма. Ка ко гла си тач на де кли на ци ја овог вла сти тог име на?”

Грч ко име Ге ор ги ос, са зна че њем „зе мљо рад ник”, ра ши ре но је (за хва
љу ју ћи све цу ко ји је убио ажда ју) по це лој Евро пи (Ге орг, Џорџ, Жорж, 
Хор хе...). Грч ки на ста вак ос је из о ста вљен, а јед но и дру го „г”, ис пред „е” 
од но сно ис пред „и”, у на шем је зи ку па ла та ли зо ва ли су се у „ђ”. Та ко смо 
до би ли осно ву Ђорђ, али и Ђурђ, јер грч ко ду го „о” че сто се код нас за тва
ра у „у” (као кад ка же мо друм од грч ког дро мос, или Со лун од Те са ло ни ки). 
Срп ска име на, ме ђу тим, не мо гу се за вр ша ва ти на два су гла сни ка, па је или 
до да то крај ње е (Ђор ђе, Ђур ђе) или је из ме ђу њих уба че но не по сто ја но „а” 
(Ђу рађ). Да је то „а” не по сто ја но, тре ба стал но под се ћа ти но ви на ре, ко ји 
во ле да пи шу о „де спо ту Ђу ра ђу” Бран ко ви ћу (уме сто Ђур ђу).

С об зи ром на ис па да ње „а”, па де шки об ли ци од Ђу рађ за и ста су јед на ки 
као за Ђур ђе, осим у но ми на ти ву – и у во ка ти ву. Гра ма ти ка ка же да за вр
ше так во ка ти ва му шког ро да гла си е по сле твр дих су гла сни ка (бра те, Ми
ла не, ге не ра ле), а у по сле ме ких (па ла тал них), нпр. хе ро ју, ко њу, учи те љу, 
ми шу, лу пе жу. За ђ је не зго да што го то во и не ма мо дру гих име ни ца са тим 
кон со нан том на кра ју, осим смуђ (је сте ли кад чу ли пе ца ча да се ди на оба
ли ре ке и гун ђа „Хај де, про кле ти сму ђу, за гри зи већ јед ном”?). Вођ ту мно
го не по ма же, јер се у про ме ни углав ном упо тре бља ва ва ри јан та во ђа, са 
са мо гла сни ком на кра ју („Уз те бе смо, во ђо наш!”).

По што је и „ђ” па ла тал, во ка тив од Ђу рађ мо рао би гла си ти Ђур ђу, али 
се то пра ви ло че сто из вр да ва (увек чу је мо „Ми ло ше” и „Ра до ше”, ма да би 
те о риј ски би ло пра вил ни је Ми ло шу и Ра до шу). За то би смо и ов де мо гли 
до зво ли ти во ка тив Ђур ђе. Во ка тив јед нак но ми на ти ву („Здра во, Ђу рађ!”) 
без сум ње је не пра ви лан, јер би то би ло као да ка же мо „Хо ди ова мо, Пе тар!” 
или „Алек сан дар, са мо те бе по цео дан слу шам на те ле ви зи ји!“
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ОДЛУКЕОДБОРАЗАСТАНДАРДИЗАЦИЈУСРПСКОГЈЕЗИКА

ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈА У ХО МЕ О ПА ТИ ЈИ

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра ти ло се, у ју лу 2000. го
ди не, ИП „Клио” с мол бом да се утвр ди не ко ли ко тер ми на из обла сти хо
ме о па ти је. На и ме, ово пред у зе ће увр сти ло је у свој из да вач ки план за 2000. 
го ди ну књи гу Хомеопатијазадецу. По што је реч о јед ном од пр вих при
руч ни ка из те обла сти код нас, пра во је вре ме да се утвр ди не ко ли ко тер
ми на. Књи га се пре во ди с ен гле ског је зи ка а у пи та њу је сле де ћих не ко ли ко 
тер ми на: po tency, po ten ti ze/po ten ti za tion, plus sing, mot her tin ctu re, suc cus sion, 
pro ving, mo da lity i mi asm/mi a sma tic.

Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, на сво
јој сед ни ци од 16. сеп тем бра 2000. го ди не, раз мо три ла је мол бу ИП „Клио” 
и усво ји ла већ при пре мље ни

ОДГОВОР

У овом слу ча ју пру жа се рет ка при ли ка да се но ва тер ми но ло ги ја утвр
ди си сте мат ски и на вре ме. У на че лу, тре ба па зи ти на то да тер мин бу де у 
нај ве ћој мо гу ћој ме ри ја сан, да ис ти че по себ ност оно га о че му је реч али не 
по це ну за ма гљи ва ња или ми сти фи ка ци је, као и на то да по ну ђе ни тер ми ни 
бу ду у скла ду с већ уста но вље ном прак сом – што не мо ра ићи у при лог 
јед ном истом ре ше њу!

Кре ни мо ре дом.
Тер мин potency од но си се на ја чи ну хо ме о пат ског ле ка (аhomeopathic

remedy). Ме ђу на род но хо ме о пат ско удру же ње пре по ру чу је да се у сва ком 
је зи ку у овом слу ча ју за др жи исти тер мин, да кле – потенција,што се и код 
нас до сад чи ни ло.

Тер ми ни potentize/potentization озна ча ва ју на ро чи ти по сту пак ко јим се 
хо ме о пат ском ле ку да је од ре ђе на по тен ци ја, тј. он се до во ди у та кво ста ње 
да има од ре ђе ну по тен ци ју. Од го ва ра ју ћи тер ми ни би ли би потенцирати
(лек), одн. потенцирање(лека).

За plussing, што је по сту пак ко јим се лек по ја ча ва а да му се по тен ци ја 
не ме ња, од го ва ра ју ћи тер мин био би појачавање(лека).

Тер мин mothertincture нај бо ље би се мо гао пре ве сти као матичнатинк
тура (реч је о основ ној теч но сти од ко је се пра ви хо ме о пат ски лек).

За succussion код нас се сре ће и тер мин сукусија, али сма тра мо да не ма 
раз ло га да се из бе га ва са свим про зи ран тер мин мућкање (лека).

Тер мин proving озна ча ва екс пе ри мент по мо ћу ко јег се утвр ђу је деј ство 
ле ка на здра ве осо бе (чи ме се утвр ђу је и ко ји се симп то ми тим ле ком мо гу 
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су зби ја ти). Из вор ни не мач ки тер мин је сте (die)Prüfung.Иа ко се у (још 
сла бо раз ви је ној) хо ме о пат ској прак си код нас сре ће тер мин доказива
ње,сма тра мо да не ма по тре бе ићи да ље од ре чи испитивање(хомеопатског
лека): с јед не стра не, доказивање(лека) мо гло би упу ти ти на то да је у пи
та њу до ка зи ва ње ње го ве ефи ка сно сти, што ни ка ко ни је слу чај, а с дру ге 
– ни је нео п ход но већ са мим тер ми ном ука зи ва ти на то да је реч о на чи ну 
ис пи ти ва ња спе ци фич ном за хо ме о па ти ју. (Та кво ре ше ње би ло би са гла сно 
с оним ко је је пред ло жио и др Ми лош По по вић у свом Првомхомеопат
скомприручнику, Бе о град 1995. Та ко ђе, та квом ре ше њу при бе гли су струч
ња ци у јед ном дру гом сло вен ском је зи ку, ко јем су хо ме о пат ски тер ми ни 
по зна ти већ мно го де це ни ја – ру ском: исֲыֳание. Ина че, у ис тој књи зи др 
По по вић на јед ном ме сту по ми ње и утврђивањелека, што сма тра мо при
клад ни јим не го доказивање.) А онај ко на се би ис пи ту је хо ме о пат ски лек 
– испитаник – мо же ре ћи не она ко ка ко се то по не кад код нас чи ни – „имао/
има ла сам до ка зи ва ње”, не го, без не по треб них ро го бат но сти, „лек ми се 
ис по љио”.

Тер ми ну modality од го ва рао би наш тер мин модалитет(реч је о ја ча њу 
или сла бље њу симп то ма бо ле сти у за ви сно сти од про ме не окол но сти, као 
што су про ме на тем пе ра ту ре или ја чи не све тло сти, кре та ње, до дир и при
ти сак, при су ство дру ге осо бе или са мо ћа итд.).

Тер ми ни ма miasm/miasmaticод го ва ра ли би на ши тер ми нимијазам (реч 
је о на сле ђе ним сла бо сти ма у чо ве ко вој кон сти ту ци ји) имијазмички(нпр. 
мијазмичкеслабости).

Што се ти че пи са ња на зи ва хо ме о пат ских ле ко ва, тре ба ре ћи да се ти 
ле ко ви до би ја ју од би ља ка, ми не ра ла и дру гих при род них суп стан ци. Они 
се, у све ту и код нас, про да ју под сво јим ла тин ским на зи вом, те их та ко 
тре ба и пи са ти. На при мер, лек ко ји се до би ја од цр ног лу ка на зи ва се allium
cepa (од но сно, у ћи ри лич кој ва ри јан ти, алијумцепа), дру гим ре чи ма – не 
тре ба га пре во ди ти као „цр ни лук”, јер је реч о хомеопатскомцр ном лу ку, 
тј. оно ме ко ји је пре ра ђен на на ро чит на чин.

Кад је у пи та њу пре во ђе ње ова квих тек сто ва, тре ба скре ну ти па жњу на 
још две ства ри. Јед на су тзв. по зајм ље ни це из ле њо сти: ко ри сник тер ми на 
ау то мат ски, иду ћи ли ни јом ма њег от по ра, упо тре бља ва из вор ни тер мин, 
са мо ма ло фо нет ски и мор фо ло шки при ла го ђен на шем је зи ку, за не ма ру ју
ћи до ма ћу реч, ко ја не зна чи ни шта „ма ње”, не го, на про тив, „ви ше” – јер је 
сва ко ме са свим ја сна. Та ква по зајм ље ни ца из ле њо сти је сте супресија(симп
тома/болести), од но сно супримиран (нпр. супримиранисимптоми) – уме
сто сузбијање или потискивање(симптома/болести),од но сно сузбијени
/потиснути(симптоми).Уме сто агравација(симптома) уме сни је је ре
ћи погоршање.Сре ће се, за тим, антидотирање(хомеопатскоглека) – уме
сто поништавањедејства (ово дру го је сте не што ду же, али је пот пу но 
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ја сно). На ро чи то је ро го бат но узимањеслучаја (пре ма енгл. takingacase) 
– уме сто за наш је зик при род ни јег приступањаслучају или, по не кад, ана
лизеслучаја.

Дру го о че му тре ба во ди ти ра чу на ка рак те ри стич но је за пре во ђе ње ме
ди цин ских тек сто ва уоп ште, а ти че се њи хо ве без лич но сти, ко ја их бо ји 
при мет ним би ро крат ским то ном. Та ко ће се, у скла ду с ен гле ским из во ром, 
у ме ди цин ској стру ци чу ти, у опи су бо ле сни ко вог ста ња или симп то ма бо
ле сти, Присутнајежеђ, Постојипромуклост, Кодболесникајеприсутан
бол и сл. На и ме, тру де ћи се да бу де што објек тив ни ји, ме ди цин ски по сле ник 
име ну је са мо по ја ву, по сма тра ју ћи је не за ви сно од ње ног но си о ца или по
ти ску ју ћи ово га у дру ги план. Сма тра мо да је та кав на чин из ра жа ва ња (а и 
та кав на чин по сма тра ња!) не при ро дан и не по тре бан, те да, у на ме ри да се 
из бег не без лич ни је зик и би ро крат ски мен та ли тет тре ба ре ћи: Болесникје
жедан, Промукаоје, Болига(тоито) или осећајакбол (туиту)и сл.

Од го вор је при пре ми ла др Ду шка Кли ко вац, ко јој је у раз ја шње њу зна
че ња не ких тер ми на по мо гла др Мир ја на То до ро вић. 
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ПИСЦИОЈЕЗИКУ

ТУЖБАКОНСОНАНТАСИГМАПРОТИВ
КОНСОНАНТАТАУ

Пред суд ским ве ћем се дам во ка ла

(У го ди ни ар хон та1 Ари стар ха из Фа ле ро на, сед мо га да на ме се ца Пи ја
неп си о на2, Сиг ма је по ди гла ту жбу про тив Тау пред суд ским ве ћем се дам 
во ка ла, због на па да и оти ма чи не, твр де ћи да су од ње оте те све ре чи ко је се 
из го ва ра ју са дво стру ким Тау).

Док је, по што ва но суд ско ве ће во ка ла, ова ин ди ви дуа, Тау, пре ма ме ни 
вр ши ла тек ма ле пре сту пе, та ко што је зло у по тре бља ва ла мо ју имо ви ну и 
за ди ра ла где јој ни је ме сто, тр пе ла сам не прав ду и на оно што сам мо гла 
чу ти ни сам се оба зи ра ла због сво је, ва ма и свим оста лим сло ви ма по зна те, 
тр пе љи ве при ро де. По што је исти сти гао до вр хун ца сво је по хле пе и бе за
ко ња те ни је за до во љан оним пре ко че га сам ћут ке пре шла не го по ку ша ва 
да од ме не от ме још ви ше, при мо ра на сам на то да тра жим да пред ва ма 
по ло жи ра чун, јер ви по зна је те обе стра не. По ред то га, страх ме је да ћу 
пот пу но не ста ти, јер ће ме чи не ћи све ве ћа оти ма ња и до да ју ћи оно ме што 
је већ учи нио, пот пу но ис те ра ти са мог по се да; ако ме са свим ућут ка, је два 
да ћу се убра ја ти у сло ва, пре тво ри ћу се у оби чан шу шањ.

Пра вед но је да про тив ове по губ не де лат но сти уста не те не са мо ви, ко ји 
сте са да у ве ћу, већ и сва дру га сло ва, јер ако сва ко ко же ли мо же да се про
би је са свог ме ста на не ко дру го и ако ви во ка ли, без ко јих ни шта не мо же 
да се за пи ше, ово до пу сти те, не ви дим ка ко ће се одр жа ти од ста ри не утвр

1 Др жав ни чи нов ник, члан вр хов не вла сти; би ло их је де вет од ко јих се пр ви, по ко јем 
се озна ча ва ла го ди на, на про сто звао ар хонт или епо ним.

2 Ме сец у атич ком ка лен да ру ко ји об у хва та де ло ве ок то бра и но вем бра.
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ђе ни по ре дак. Но ми слим да ни ка да не ће те до спе ти до та квог сте пе на не
бри ге и не ма ра да би сте до пу сти ли не што та ко не пра вед но. Ако ви и за не
ма ри те сво ју ду жност, ја не мо гу да пре ђем пре ко не де ла. Ка мо ле пе сре ће 
да су дру ги би ли за у ста вље ни у сво јој др ско сти он да ка да су пр ви пут 
ста ли да кр ше за кон. Та ко Ламб да не би би ла на рат ној но зи са Ро, рас пра
вља ју ћи о вла сни штву над каменомплавцем (κίσελις/κίσερις) и главобољом 
(κεφαλαλγία/κεφαλαργία), ни ти би се Га ма рас пра вља ла са Ка пом из но ва на 
иви ци фи зич ког об ра чу на код ваљара (γναφε ĩον/κναφε ĩον) око јастука(γνά
φαλλα/κνάφαλλα) и би ла би спре че на да се бо ри са Ламб дом, скоро (μόλις/
μόγις) отво ре но кра ду ћи од ње и по тај но кра дуц ка ју ћи свакако.3 То би и 
оста ле од вра ти ло од чи ње ња про тив за ко ни те збр ке. Нај бо ље је за сва ког од 
нас да оста не на ме сту на ко је је рас по ре ђен; оти ћи та мо где не маш пра во 
да бу деш је сте акт кр ше ња по рет ка. Онај што је пр ви уоб ли чио ове за ко не 
за нас, би ло да је Кад мо остр вља нин или Па ла мед из На у пли о на – не ки то 
про ми шља ње при пи су ју Си мо ни ду4 – ни је нам са мо од ре дио по ре дак, то 
ко ће од нас би ти пр ви или дру ги, не го и од ли ке и мо ћи ко је сва ко од нас 
има. Ва ма, по што ва не су ди је, да ли су нај ве ћу по част, јер ви пра ви те звук 
са ми од се бе, по том по лу во ка ли ма, по што је њи ма по треб но да не што ста
не по крај њих да мо гу да се чу ју; од лу чи ли су да по след ње ме сто тре ба да 
при пад не гру пи од де вет сло ва ко ја са ма за се бе не ма ју зву ка. Во ка ли тре
ба да чу ва ју ове за ко не.

Али овај Тау ов де, не мо гу га на зва ти го рим име ном од ње го вог соп стве
ног, ко ји, та ко ми бо го ва, не мо же да се чу је уоп ште осим ако вас дво ји ца, 
Ал фа и Ип си лон, сна жни и на о чи ти мом ци, не при ско чи те у по моћ, овај 
Тау, ка жем, имао је др ско сти да ме увре ди пре ко сва ке ме ре, не са мо ли ша
ва ју ћи ме очин ских име ни ца и гла го ла не го ме про те ру ју ћи из ско ро свих 
ве зни ка и пред ло га, та ко да ње го ву чу до ви шну по хле пу не мо гу ви ше да 
под но сим. Ка ко је то за по чео и ка да, са да ће те чу ти.

Јед ном при ли ком по се ти ла сам Ки бел, при јат но ма ло на се ље ко је су 
осно ва ли, ка ко се при ча, Ати ња ни. Би ла сам у дру штву сна жног Ро, нај бо
љег су се да, и од се ла у ку ћи ко ме ди о гра фа Ли си ма ха, очи глед но Бе о ћа ни на 
по ре клом, прем да се гра дио да по ти че из ср ца Ати ке. Код тог сам стран ца 
от кри ла оти ма чи ну ово га ов де Тау. Док се то за др жа ва ло на по гре шном 
из го ва ра њу четири (τέσσαρα/τέτταρα) и четрдесет (τε σ σαράκοντα/τετταρά
κοντα) и по ку ша ју да ми укра де при лог данас (σήμερον/τήμερον) и слич но, 
го во ре ћи да је то ње го во и та ко ме ли ша ва ју ћи мо јих ро ђа ка и при ја те ља 

3 Ни је ја сно на шта Лу ки јан ов де ми сли. Не по сто ји ду блет μάλιστα/μάγιστα, ка ко би се 
мо ра ло схва ти ти из тек ста.

4 Кад мо ше сна ест сло ва фе нич ког ал фа бе та пре но си у Грч ку, Па ла мед до да је још че ти
ри, а че ти ри Си мо нид, и то не пе сник не го ле кар из Си ра ку зе; Кад мо је на зван остр вља ни
ном пре ма вер зи ји да по ти че из гра да Ти ра а не Си до на.
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ме ђу сло ви ма, по ми сли ла сам да му је то ру жна на ви ка и пре шла сам пре ко 
то га, не уз бу ђу ју ћи се пре ви ше због гу бит ка. Али ка да је кре нуо да ље и 
усу дио се да по гре шно из го ва ра калај (κασσίτερον/καττίτερον), кожу (κάσ
συμα/κάττυμα) и катран (πίσσα/πίττα), а по том, гу бе ћи сва ки осе ћај сти да, 
по гре шно на зи ва ју ћи краљицу(βασίλισσα/βασίλιττα), ве о ма сам по вре ђе на 
и бе сна због све га, по што се пла шим да ће у до глед но вре ме и смо кву угра
би ти (σῦκα/τῦκα). Опро сти те ми, у име Зев со во, мој пра вед ни гнев, обес хра
бре на сам и ли ше на оних ко ји ми др же стра ну. Ни је ма ла опа сност у пи та
њу, по што ми оти ма по зна ни ке и при ја те ље ме ђу сло ви ма. Отео ми је коса, 
прич љи во ство ре ње, са гру ди и дао му дру го име (κίσσα/κίττα); од у зео ми 
је фазана (φάσσα/φάττα), са мо јим паткама (νήσσαι/νήτται) и мо јим чавкама 
(κόσσυφοι/ κόττυφοι), иа ко му је Ари старх5 то за бра нио. Отео ми је не ма ло 
пчела (μέλισσα/μέλιττα) па оти шао у Ати ку и та мо ми про тив за ко ни то узео 
Химес (Ύμησσός/Ύμηττός), из са мо га ср ца Ати ке, ва ма и дру гим сло ви ма 
пред но сем. Али за што го во рим о то ме? Из ба цио ме је из це ле Те са ли је, 
же ле ћи да је на зо ве Те та ли јом, из бри сао ме из мора (θάλασ σα/θάλαττα) и 
ни је по ште део чак ни цвеклу (σεύτλια/τεύτλια) у мо јој ба шти, та ко да ми ни
је оста вио, да ци ти рам из ре ку, ни дрвениексер (πάσσαλος/πάτταλος).

Да сам тр пе љи во сло во ви са ми мо же те по твр ди ти, јер ни ка да ни сам 
по зва ла на суд Зе ту због то га што је узе ла мој смарагд (σμάραγδος/ζμάρα
γδος) и са свим ме ли ши ла Смир не, ни ти Кси због пре ко ра че ња уговора 
(συ νθήκη /ξυ νθήκη ) са Ту ки ди дом историчарем (συγγραφεύς/ξυγγραφεύς) 
као ње го вим савезником (σύμμαχος/ξύμμαχος). Ка да је мој су сед Ро био бо
ле стан, опр о сти ла сам му не са мо што је пре са дио мо је мирте (μυρσίνη/
μυρρίνη) у свој врт не го и што ми је по ло мио круну (κόρση/κόρρη) у на сту пу 
не у ра чун љи во сти. Та ко сам ја про шла, али овај Тау, ви ди те ка ко је зао и 
пре ма оста ли ма. Да бих по ка за ла да ни је и дру ге оста вио на ми ру не го је 
на нео не прав ду Дел ти, Тхе ти и Зе ти, и ско ро це лом ал фа бе ту, мо лим по зо
ви те да при сту пе и дру ге оште ће не стра не лич но. Слу шај те, по што ва не 
су ди је во ка ли, Дел ту ко ја ка же: Отеомијеенделехијужелећидајезове
ентелехијомпротивсвихправила; Тхе ту ко ја ри да и чу па ко се јер јој је узео 
чак и тикву (κολοκύνθη/κολοκύντη) и Зе ту ко ја је из гу би ла свој звиждук 
(συρίζειν/συρίττειν) и трубу (σαλπίζειν/σαλπίττειν), та ко да ви ше не мо же да 
писне (γρύζειν/γρύττειν). Ко би се са гла сио са свим овим, и ка ква је ка зна 
до вољ но стро га за по све ма шњег раз бој ни ка Тау?

Не са мо да на но си ште ту свом соп стве ном на ро ду ал фа бет ском, не го је 
већ на пао и људ ску ра су; не до зво ља ва јој да го во ри пра вил но соп стве ним 

5 Узор фи ло ло га у ста ром ве ку, Ари старх (217–145. пре н. е.) са Са мо тра ке, во де ћи ме ђу 
алек сан дриј ци ма; ње го ва де лат ност би ла је ве о ма обим на, при ре ђи вао је из да ња кла си ка 
и пи сао ко мен та ре, на ро чи то се ба ве ћи Хо ме ром.
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је зи ком. За и ста, по што ва не су ди је, кад го во рим о љу ди ма се тих се са мог 
језика– и ода тле ме је про те рао и на чи нио γλώττα од γλώσσα. О Тау, са ма 
ку го је зи ка! Али ја ћу га на па сти дру гом при ли ком и под у чи ћу љу де о ње
го вим гре хо ви ма про тив њих ка да по ку ша ва да спу та њи хов је зик и да га 
оса ка ти. Чо век ка да ви ди не што лепо (κάλον) же ли то та ко и да ка же, али 
Тау се ме ша и чи ни да ка же не што дру го (τάλον6), же ле ћи да има пре и мућ
ство у све му. Опет, дру ги го во ри о младицивиновелозе (κλῆμα) али Тау, 
пра ви злочинац (τλήμων) окре ће мла ди цу у злочин (τλῆμα). Не са мо да на но си 
ште ту обич ном на ро ду не го и са мом Ве ли ком кра љу, у чи ју се част, ка ко ка жу, 
зе мља и мо ре кла ња ју и од у ста ју од сво је при ро де; и он је жр тва за ве ре Тау 
ко ји уме сто Ки ра пра ви не ка кав сир (Κῦρος/τυρός).

Та ко он угро жа ва чо ве чан ство у по гле ду је зи ка, али по гле дај те ствар ну 
ште ту ко ју им је на нео. Љу ди ри да ју и опла ку ју сво ју суд би ну и про кли њу 
Кад ма што је увр стио Тау у ал фа бет, јер ка жу да су њи хо ви ти ра ни, сле де
ћи ње го во об лич је и ими ти ра ју ћи ње го ву гра ђу, об ли ко ва ли рас пе ће у истом 
об ли ку и на ње му ра за пи њу љу де; то стра шно сред ство по ње му је до би ло 
стра шно име7. Због све га, не ми сли те ли да Тау за слу жу је да умре, и то на 
раз ли чи те на чи не? Што се ме не ти че, ми слим да га ва ља но мо же мо ка зни
ти ње го вим соп стве ним об лич јем.

Лукијан из Самосате, Изабранисписи, Београд (СКЗ), 2017.  
(пре вод са ста ро грч ког Де јан Ацо вић), 11–17.

Бе ле шка

ЛукијанизСамосате(око 120. и по сле 180. го ди не н. е.)  – нај по зна ти ји 
хе лен ски са ти ри чар, по ре клом Си ри јац. Из вр га вао је ру глу фи ло зоф ски 
дог ма ти зам, ре ли гиј ско ли це мер је, исто ри о граф ске, је зич ке и књи жев не 
де ви ја ци је, као и рђа ве стра не оно вре ме не ствар но сти. По ду хо ви то сти и 
за ба вљач ком уме ћу не над ма шан је ан тич ки пи сац. Ње го во при по ве да ње, 
ма хом ди ја ло шко, од ли ку је се из у зет но до брим сти лом.

Рубрику уређује академик Милосав Тешић

6 Ова реч се не на ла зи у реч ни ку.
7 Рас пе ће је би ло у об ли ку сло ва Т, гла гол σταυρόω зна чи ра за пе ти, По ли би је, I 86.4; 

ме ђу тим, Лу ки јан ко ри сти об лик гла го ла άνασκολοπίζω, на би ти на ко лац, ме ша ју ћи те две 
су ро ве ка зне ко је по ти чу из Пер си је; та ко ђе и код Хе ро до та, I 128 и IX 78, где је упо тре
бље но у слич ном зна че њу.
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