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НОРМ А
Ненад Ивановић

„ПОЧН ИМО ПРЕЧИШЋАВАТИ ЈЕЗИК!“
(ЛЕКСИКОГРАФСКИ ПРИЛОГ Ј. Ј. ЗМАЈА 
ЛИСТУ „ЈАВОР“ ИЗ 1863. ГОДИНЕ)
Речник страних речи под насловом „Почнимо пречишћавати / пречи
шћати језик“ излазио је у осам наставака у листу „Јавор“, од 10. јануара до
20. марта 1863. године.1 Аутор речника није потписан. Његову леву страну
чине речи страног порек ла, лексичке позајмљенице2 присутне у српском
говорном језику друге половине XIX века (нпр. аусфаровати, лауне, мел
шпајз и др.), док су на десној страни понуђени њихови домаћи, српски екви
валент и. Еквивалент и страних речи у речник у су најчеш ће дат и у вид у
синонима или синонимних низова који истовремено служе и као објашњење
значења страних речи, нпр.: „ВАЛ се српски чисто каже вео или копрена,
може се казати и превес и покривало“.
Историјат настанка речника
У својој монографији о Змају, хроничар његовог живота и рада В. Стајић
први износи тврдњу да је аутор речника под насловом „Почнимо пречишћа
вати језик“ у „Јавору“ – Ј. Ј. Змај.3 Према В. Стајићу, Змај је дошао на идеју
1 „Почнимо пречиш ћавати језик“, у: Јавор, год. II, лист издаје и уређује Јован Јовановић.
Предговор речник у у бр. 1/1863; речник у бр. 2–8/1863 (у бр. 8 наслов је „Почнимо пречи
шћати језик“). Лист „за забаву, нау к у и књижевност“ „Јавор“, основан 1862. године, пред
ставља једно од најзначајнијих српских култ урних гласила свога доба.
2 У рад у као синонимне користимо појмове страна реч, реч страног порек ла и лексичка
позајмљеница.
3 „Слут ећ и шта за песника знач и језик ... није чудо што је [Змај], током педесет год и
шњег филологисања, постао један од мајстора нашег језика ... Као уредник Јавора, 1862 и
1863, он стаје на чело покрету новосадских Српкиња за пречишћавање и говорног и књижев
ног језика, и тражи речи којима се могу заменити туђице“ (Стај ић 1933: 139). Претпостављамо
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да изради овај речник на иницијативу „покрета новосадских Српкиња“.4 О
сарадњи Ј. Ј. Змаја са овим покретом на пољу српске језичке културе сазна
јемо из предговора самом речнику, штампаном у првом броју листа „Јавор“
за 1863. Године 1862. новосадске Српкиње су покренуле иницијативу за зашти
ту српског језика од непотребних страних речи: обратиле су се Змају, који их
је подржао у тој намери. Судећи према наводима из предговора, речник у
листу „Јавор“ је непосредан резултат ове сарадње.5 Иницијатива покрета
Српкиња, по нашем уверењу, била је мотивисана идејама које је филолог
Јован Бошковић мање од деценије пре тога изнео у чланку „О непотребним
туђим речима у српском говору“ (лист „Седмица“, 1856).6 С друге стране,
пот реба за заштитом језика од „туђих речи“ једним таквим речником мо
рала је бити блиска и самом Змају. Године 1861, заједно са С. Брановачким,
Ј. Ђорђевићем и С. Малетићем, Змај је издао текст под насловом „Позив на
оснивање Српског народног позоришта у Новом Саду“. Посвећен скупљању
средстава за изг радњу народног позоришта, „Позив“ одражава Змајеве фи
лолошке ставове у области очувања српског језика и културе, који се слажу
са мотивима са којима је започео састављање речника.7 У предговору свог
речника из 1863. Змај прави директну алузију на овај „Позив“.8
да Змај није потписао речник јер по тадашњој издавачкој конвенцији (присутној нпр. и у
листу „Даница“) уредник листа није потписивао своје текстове.
4 Пок рет под пун им називом Одбор госпођа новосадских основан је 1862. год ине. Бавио
се хуманитарним радом, па тако налазимо податак да су 1862. године чланице Одбора уре
диле „српску бесед у“ (добротворни концерт са дек ламовањем поезије) у сврху „куп љења
прилога за Црногорце и Херцеговце. Доходак је намењен на ту исту цељ...“ (Д а н
 иц
 а 1862:
380). Године 1880. Одбор је прерастао у Добротворн у зад руг у Српк иња у Новом Сад у или
Добротворн у зад руг у Српк иња Новосатк иња (Ђок ов ић–Груј ић 2012).
5 „Наше Србк иње поч ињу чиш ћење језика засада само избац ивајућ и стране реч и; исти
на, да иза тога мног о заос таје, али је и то веома нуждно. (...) Кад смо Србк ињама наш им
обећал и, да ћемо им у тој њиовој намери, кол ико узможемо у помоћ притећ и, так и смо
увидели, да и пре свега опомен ути ваља, да уз тај пут којим су пош ле, много странп утица
има, којима лако зал утати мог у“ („Јавор“ 1/1863, 13, подвукао: Н. И.).
6 Чланак Ј. Бошковића представља један од првих озбиљнијих нау чних описа позајм ље
них речи у српској линг вистици. У ауторовим ставовима, почев од наслова чланка, пре
овлађује изразито пуристички тон. „Непријатно осећање обузима човека, проматрајући то
лике непот ребне стране речи – пише Ј. Бошковић. – Или би зар коме мило било, да српски
говор у опште буде овако чист и красан, као што је на пр. ова реченица: Шпацирала сам по
конгу, па била дигн ута фиронга а отворен пенџер, па ме ухватио цуг, те сам добила ревма
тизам?“ (Бош
 ков ић 1856: 48).
7 „Позив“ је штампан у додатку „Данице“ Ђ. Поповића за 1861. годину. У њему се износе
ставови о говорном језику који се мора бранити од страних лексичких утицаја: „Народ наш из
мешан живи са многим туђим народима, у свакидашњем дотицају с њима увуку се мало по
мало туђе речи, туђи изражаји, и замуте чистину језика (...) Отуда је последица, да се језик наш
на границама нашега народа скоро свуда губи, а с језиком (...) губи се и народ“ („Позив“ 1861: 1).
8 Када говори о пот реби за умеренос ти у послу чиш ћења језика, прот ив строгог пури
зма („Туђе речи сад уједаред све избацити не можемо“), Змај додаје и следеће: „Зато боље
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Лексички састав Змајевог речника
Речник под насловом „Почнимо пречишћа(ва)ти језик“ садржи, по нашем
бројању, 292 речи. У највећој мери су то именице, а у нешто мањој мери
глаголи и придеви. У речнику се наводи и неколико идиоматских позајмље
ница: комифо! (баш ваља!),9 мајнерсел! (вере ми! душе ми!), вир бар (дар мар)
и др.
У речнику је заступљена лексика из различитих области свакодневног
живота.10 Ова лексика може се разврстати према следећим тематским гру
пама: 1) храна, пиће, зачини: гринцајг (зелен, зеље), квирцнагл (каранфилић),
цукерпокерај (посластице), супа (чорба, јува), кнедле, нок ле (ваљушци), мел
шпајз (тесто), бермет (пелунија), виршла (девеница), сулц (слатко питије),
фруштук (доручак), презле (мрвице), кајмак (скоруп), пире (папула); 2) при
бор за спремање хране и за ручавање, етикеција за столом: кафемашина
(самовар), еслефла (кашика, жлица), фердмесер (ножић), астал (стол), ко
млов (мељ), чаша (пе(х)ар), салвет (убрус), тешик (служите се, изволите);
3) кућни предмет и и намеш тај: фитиљ (стењак), ексер (клин), шпилерај
(играчка), пешкир (убрус), фуруна (пећ), гајтан (врпца), фиранга (завеса),
пијано, фортепијано (клавир, гласовир), рам (оквир); 4) грађевине специ
фичне намене и њихови делови: дам (долма, насап), дампфбад (париште),
клосхауз (свибик), шлофцимер (вајат), бирцуз (крчма), ћуприја (мост), пенџер
(прозор), оџак (димњак), басамаци (ступње); 5) називи занимања и заната:
бифтрогер (писмоноша), бухбиндер (коричар), тракслер (стругар); 6) нази
ви обољења, медицинских стања, лекова: ауслшлог (оспа), плезиран (рањен),
гихт (костобоља), пелцовати (прицепити, навртати, каламити), медицина
(лек), марод (болешљив), тропфне (капљице); 7) називи делова тела: стомак
(желудац), џигерица бела (плућа), џигерица црна (јет ра), цол (палац). У реч
нику је нарочито заступ љена лексика којом се означавају 8) предмети за
обување, одевање, украшавање и уопште они који су везани за моду: мода,
чакшире (лаће), неглиже (недоруво), амбрел (кишобран, сунцобран), гиртл
(појас), пелцверк (крзно), пуц (накит, урес), цимераух (кадиво), локне (витице),
штик ла (петица), шнола (пређица), машлија (шепут), штримфле (чарапе),
штрумпфпандла (подвеза), марама (рубац), минђуше (обоце); затим 9) лексика
нека позориште наше макар који новчић више добије, него да се стране речи, са неправилно
скованим или рђаво упот ребљеним замене“ („Јавор“ 1/1863: 13).
9 У овом рад у курзивом дајемо реч и које Змај у речн ик у рег ис трује као стране, а у за
градама речи/изразе које у речник у нуди као њихове домаће еквиваленте.
10 У предговору речн ик у, сам Змај га је одред ио као речн ик лексике „обичног живота“:
„Речи ћемо узимати прво из најобичнијег живота, обзирућ и се на кућевне намештаје, жен
ске радње и т. д. (...) Идућ им бројем почећемо тај мали речник, нити по азбучном ред у, ни
по другом как вом суставу (системи) већ како нам дође, ‒ та тако се речи и упот ребљују.“
(„Јавор“ 1/1863: 14).
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за именовање људских особина: егојиста (себичан), бисиг (заједало), сон
делинг (настранац), фершвендер (распикућа), фрајндлих (љубазан, пријатан),
церштрајт (расејан), мириш (дурљив, зловољан); 10) родбинских односа:
онкл, танте, кузин, неве, папа, мама (отац, баба, бабајка, ћале, мати, мајка,
ујак, стриц, братучед, тетка, стрина, сестрић, братић, шуре, пашеног, браца,
сеја, селе). У мањој мери се у Змајевом речнику срећу речи из сфере 11) еко
номије и финансија: порција (порез), кредит (вересија), рентира се (наплати
се), затим називи за 12) боје и њихове нијансе: лила (љубичасто), грау (сиво),
лихт (отворено), роза (румено); као и 13) називи за мисаоне и духовне про
цесе: штудирати (мислити, бринути се, премишљати), генус (уживати), ша
цовати (ценити, процењивати), труцирати (пркосити). Преглед изложених
група упућује на закључак да Змајев речник верно одсликава живот српског
грађанског друштва у другој половини XX века.
Сравњивањем корпуса Змајевог речника са обрадом ових речи у описним
речницима, као и у етимолошком речнику, долазимо до следећих налаза.
По пореклу, речи у овом речнику потичу из: немачког језика (200: штуцер
(кицош), унцвут ((х)уља)), затим из турског (39: чирак (свећњак), сокак (улица)),
француског (19: етике (пристојност), гала (свечан, стојаћ)), латинског (10:
фундамент (темељ), порција (порез)), италијанског (9: амбрел (кишобран,
сунцобран), пијано (клавир)), мађарског (3: комлов (мељ), астал (сто), тешик
(изволите)) и из грчког језика (2: стомак (желудац), патос (под)).
У речник у налазимо и 6 речи које, судећ и по РСАН У, улазе у српски
језик посредством више језика-изворника. У таквим случајевима, РСАНУ
бележи два језика-изворника из којих је реч највероватније преузета у срп
ски. То су следеће речи: именица мода (од фр. mode и нем. Mode); именица
бронза (од фр. bronze и нем. Bronze); двоименичка сложеница кафемашина
(њен први елемент потиче од фр. cafе и итал. caffе; а други део од фр. machine
и лат. machina); придев лила (од итал. lilla и фр. lilas); именица каприц (од фр.
caprice и итал. capriccio). Посебан случај у Змајевом речнику представља хи
бридна позајмљеница машлија (у значењу „машна“), која је настала дода
вањем турског суфикса -лија на нем. основу Masche.
У Змајевом речнику затичемо и три речи које, по Етимолошком речнику
П. Скока, имају свесловенско, старословенско или прасловенско порек ло:
чаша, цвек ла и (х)аљина. Пот ребу за њиховом заменом „изворним“ речима
Змај образлаже на различите начине. По њему, реч чаша се може употребља
вати у говору, али не треба заборавити и старију реч пе(х)ар; реч цвек ла „ни
најмање српски не звечи“11 и може се заменити речју блитва; а реч (х)аљина
може се заменити речима одећа, одело, руво и одора (за скупоценије хаљине).
Реч цвек ла у Великом речник у страних речи и израза И. Клајна и М. Шипке (2010)
изводи се од мађарске речи cek la. Змајева мотивација за овај коментар вероватно потиче
од истог зак ључка, да је у питању страна реч.
11
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Од 292 речи у Змајевом речнику, 229 је забележено и обрађено у савре
меним описним речницима српског језика, РСАНУ и РМС. С друге стране,
висок број страних речи које су забележене код Змаја, чак 63, остао је нере
гистрован у савременим описним речницима. У питању су германизми
који у савременој речничкој терминологији носе назив варваризама, речи
дословно преузетих из страног језика: аусфаровати (извести се), дам (дол
ма, насап), клосхауз (свибик), фајкт, фајктично (влага, влажно), штамбух
(споменица), шлофцимер (вајат), мершаум (истина) и др.
На основу свега што је изнето о лексичком саставу Змајевог речника
зак ључујемо следеће. Највећи број речи у речнику, 289 од 292, чини лекси
ку страног порек ла. Ово говори о Змајевој способности (коју је испољио и
касније, као скупљач оказионалне лексике)12 да у спонтаној комуникацији
доследно издвоји један тип речи као лексиког рафску грађу.
У свом речнику, Змај је бележио речи пореклом из више језика: немачког,
турског, франц уског, латинског, италијанског, мађарског и грчког, као и
позајмљенице мешовитог порек ла. На основу односа заступљености ових
речи у речнику, можемо зак ључити да су се припадници грађанске класе
Змајевог доба у свакодневној комуникацији првенствено служили речима
немачког и турског порек ла. Речи мађарског порек ла, иако очек иване у
оваквом речнику, нису уношене у већој мери, вероватно због отпора мађа
ризац ији грађанске интел игенц ије Змајевог доба. С друге стране, корп ус
речи порек лом из немачког које нису обрађене у савременим речницима
представља важан извор за проу чавање германизама у српском језику.
Змајев лексиког рафски поступак у речнику
У свом речнику Змај не развија исти однос према свим страним речима.
У том смислу, с обзиром на однос „реч страног порек ла : понуђени домаћи
еквивалент“ могу се издвојити различити методолошки поступци у обради
страних речи.
Први поступак подразумева то да се као замена страној речи пон уди
један домаћи еквивалент, без објашњења или са објашњењем које стоји у
функцији ове замене:
ОЏАК, димњак.
МАК АЗЕ, ножице.
МУМ АК АЗЕ, усекало.
КАЛОЧНЕ, врло је добро неко рекао: каљаче.
У периоду између 1898. и 1902. године Змај је доставио Лексиког рафском одсеку СКА
велик у и добро дефинисан у збирк у од 8.225 оказионалних и пок рајинских речи из разних
крајева српског говорног подручја.
12
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ДУГМЕ, народ говори пуце.
ШТУМ АДЛА, можемо казати собарица.
ЋУПРИЈА, ту имамо чисто србску реч мост.

Други поступак подразумева то да се као замена страној речи пон уди
више домаћих еквивалената, који у дефиницији имају статус њених сино
нима (ређе хипонима):
АМБРЕЛ, ајде нек буде кишобран, а мали сунцобран; јер знам да нећете при
мити штит од сунца или од кише.
ТУНГБЛАУ, моро или морасто, угасито плаво.
ФАШЕ, то говоре и они који ни појма немају о францеском језику, – а можемо
казати, завадили смо се, споречкали смо се, нисмо у љубави, туђимо се.
ИБЕРАШОВАТИ, изненадити, ал кад кога изненадимо да се обрад ује онда се
каже ограшити.
ОНКЛ, ТАНТЕ, КУЗИН, НЕВЕ, ПАП А, МАМ А, и та чуда оћеју дегде по го
сподским кућама да се одомаће, – а ту баш сиромашни нисмо у речима које
сродство означују, ту имамо: отац, баба, бабајка, ћале, мати, мајка (које се
све лепо и тепати да), ујак, стриц, братучед, тетка, стрина, сестрић, бра
тић, шуре, пашеног, браца, сеја, селе и још много, много други красни србски
речи.

Трећи поступак подразумева то да Змај експлицитно признаје да се реч
коју обрађује не може заменити домаћим еквивалентом и сугерише њено
(делимично или потпуно) задржавање у језику:
БОКТЕР, истина да долази од немачке речи, ал је тако изопачена и у народ у
примљена, да би је могли задржати.
ТАРАБА, ако је нећемо сасвим избац ит и, ал можемо чеш ће упот ребљават и
наш у реч ограда.
МОДА, треба да задржимо мода, како би се увек сетили да је то нешто страно.
КРИНОЛИН, – био сам у друштву де су неки тели и кринолин да посрбе, – не
шалите се!

Различити поступци у обради речи страног порекла говоре о сложености
Змајевих нормативних ставова према лексици овог типа у српском језику.
Запажа се да Змај ове речи у речнику имплицитно класификује према кри
теријумима њихове упот ребљивости и заменљивости домаћим еквивален
тима. Разлика између првог и другог поступка у обради говори о томе да
је Змај свестан тога да позајмљенице често могу бити семантички шире или
уже од речи домаћег порек ла, те да се у говору често не могу заменити јед
ним еквивалентом. Уз ово, трећи поступак у обради потврђује то да је Змај
свестан да постоје стране речи које не треба гонити из српског језика, било
због тога што су се одомаћиле (боктер, тараба), било због тога што озна
чавају појмове за које не постоји домаћа реч (мода, кринолин).
6

Све изложено говори о томе да Змај у свом речнику не иступа као строги
пуриста, већ пре као нормативиста који сугерише решења у замени страних
речи равнајући се према свом језичком осећању.
Уместо зак ључка: о значају Змајевог речника
за савремену лексиког рафију
Преглед лексике у Змајевом речнику по тематским групама и по пореклу,
као и класификација лексикографских поступака у њеној обради, мотивишу
нас на то да, у зак ључку овог рада, кажемо нешто више о могућем значају
овог речника за различите области савремене лексиког рафије.
Змајев речник може представљат и користан материјал за историјску
лексиког рафију, већ и по томе што представља поуздан извор за дијахрона
изучавања лексичких позајмљеница у српском језику грађанске класе у XIX
век у. По грађи коју износи, он чини вредн у историјску доп ун у речник у
Посрбице од Орфелина до Вука В. Михајловића, па би међусобан однос ова
два речника требало даље размат рати у засебном истраживању. Уз ово, код
Змаја се могу наћи бројне речи немачког порекла које нису забележене у дру
гим изворима. Поред речи већ побројаних у раду, у овој групи се нарочито
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издвајају стари називи за занимања: гертнер (баштован), сајлтенцер (пели
ван), садлер (седлар), салер (ужар), хаузирер (покућар), хаузкнехт (слуга).
Консултовање Змајевог речника могло би бити од користи и савременим
дескрипт ивним лексиког рафима. Навеш ћемо један пример из речничке
праксе. Сазнање да се нека реч налази у овом речнику коригује наша сазнања
о доњој граници њене упот ребе, померајући ту границу некад и за више од
пола века уназад. Тако нпр. код Змаја налазимо придев марод (од фр. maraud)
у значењу „болешљив“. У РСАНУ је овај придев потврђен са два примера из
средине XX века (код Б. Ћопића и у новинском чланку из листа „Политика“
из 1950). Навешћемо још две речи које се јављају у Змајевом речнику, а у
РСАНУ су посведочене примерима из XX века: неглиже (од фр. neglige): у
РСАНУ, реч је потврђена прво код писаца М. Беговића и С. Колара; и визита
(од фр. visite): у РСАНУ, реч је потврђена прво код писца Б. Нушића. Сазна
ње да се ове (и многе друге) речи страног порек ла користе почев од XIX
века мотивише нас да проширимо пот рагу за њима и по другим изворима
из истог периода.
Коначно, ишчитавање Змајевог речника у контексту савремених питања
о страним речима у српском језику могло би бити корисно и за област нор
мативне лексиког рафије. Поред тога што доноси нова сазнања о процесу
лексичког позајмљивања у XIX веку, Змајев речник је значајан и због тога
што показује колико је, у историјском смислу, непредвидива реа лизација
решења која су у њему понуђена. У време када је овај речник настајао, мно
ге речи које бележи налазиле су се на почетку процеса усвајања у српском
(раз)говорном језику. Данас смо, с друге стране, у прилици да посмат рамо
резултате тог процеса, како оне успешне, тако и оне неуспешне. Смат рамо
да би у овом смислу било интересантно ист ражити због чега су једна ре
шења која је Змај понудио данас усвојена, а друга нису. Због чега је у савре
меном језику нпр. општеприхваћена сугестија да се уместо речи елефант
(која се налази још у Вуковом Рјечнику) каже слон (које у Рјечнику нема)?
Због чега је прихваћено да се за реч еспап каже роба, за фуруна – пећ, за
конг – ходник, а за плајваз – оловка? С друге стране, због чега није прихва
ћено да се за реч виршла каже девеница, за реч штикла – петица, за пеглати
– утијати, а за еластично – пруго? Истраживање ових питања у историјском
контексту значајно би, по нашем мишљењу, унапредило нау чна сазнања о
лексичком позајмљивању у савременом српском језику.
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Стефан Степановић
О АКЦЕНАТСКОМ ТИПУ ЖЕЛИМ – ЖЕЛИМО И ЖЕЛИМО
Глаголи као што је жèлети припадају нарочитом акценатском типу: у
презент у ови глаголи имају у свим лицима једнине, а обично и у 3. лиц у
множине, краткоузлазни акценат на претпоследњем слогу (у овом случају
тај слог је и први) и постакценатску дужину на последњем: жèлӣм, жèлӣш,
жèлӣ, жèлē. У 1. и 2. лицу множине, међутим, постоје дублетни облици: и
жèлӣмо, жèлӣте – са акцентом какав имају и остала лица, и желимо, же
лите, са дугоузлазним акцентом на слог у на којем се у осталим лицима
јавља постакценатска дужина.1 Пошто многобројним говорницима акце
натски ликови са дугоузлазним акцентом звуче необично, каткад и нера
зумљиво, овде желимо да подсетимо на постојање тог акценатског лика у
књижевнојезичкој акценатској норми и да укажемо на његову оправданост.
Навешћемо примере глагола овог акценатског типа; узимаћемо у обзир
само просте глаголе, које ћемо наводити у 1. лицу једнине и множине.
Од двосложних глагола издвајамо следеће: ићи (идем – идемо и идемо),2
плести (плетем – плетемо и плетемо), пећи (печем – печемо и печемо).
Међу тросложним глаголима издвајамо следеће: имати (имам – имамо
и имамо), познати (познам – познамо и познамо), седети (седим – седимо
и седимо), желети (желим – желимо и желимо), читати (читам – чита
мо и читамо), рвати (рвем – рвемо и рвемо), држати (држим – држ имо
и држимо).
Срећу се и четворосложни глаголи са овим акценатским типом: котрља
ти (котрљам – котрљамо и котрљамо), оружати (оружам – оружамо и
1 Ваљ а ист аћ и да се исти акценатски дублет из ам јав ља и код прос тих глаг ола и код
оних који су од њих саг рађени префиксацијом. Изузеци од тог паралелизма су малобројни
(у књижевном језик у) и тич у се само нек их глагола шесте врсте чија се и инфинитивна и
презентска основа завршавају вокалом и (тип ломити : ломим). Наиме, дублетизам посто
ји код простих глагола (лòмӣмо и лом имо; лòмӣте и лом ите), али не и код сложених, јер је
у њима акценат пренет на префикс у свим лицима (пòломӣм : пòломӣмо).
2 Овај глаг ол у књижевном језик у припада и презентском акценатском тип у који има
краткосилазни акценат на првом слог у у свим лицима.
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оружамо), корачати (корачам – корачамо и корачамо), рачунати (рачунам
– рачунамо и рачунамо).
Судећи по примерима које даје Михаило Стевановић у својој класифи
кацији глаголских врста (в. Стев ан
 ов ић 1991: 152–189), овај акценатски тип
срећемо у већ ини глаголских врста, тј. у свима осим у трећој и четвртој.
Наведене глаголе сад ћемо класификовати према глаголским врстама и при
казаћемо их табеларно ради боље прегледности и корелације са слоговном
структуром, што је био наш први критеријум при класификацији.
Глаголска врста
прва врста
друга врста
трећа врста
четврта врста
пета врста

Двосложни
глаголи
ићи, плести, пећи
―3
―
―
―

Тросложни
глаголи
―
рвати
―
―
имати, познати,
читати

шеста врста

―

седма врста

―

ломити, седети,
желети
држати

Четворосложни
глаголи
―
―
―
―
рачунати, котр
љати, оружати,
корачати
―
―

У народним говорима из уже основице књижевног језика, гледајућ и у
целини, готово па подједнако срећемо оба дублетна акценатска лика у пр
вом и другом лицу множине презента. Међутим, та два дублетна лика ве
ликим делом одликују различите говорне типове. Наиме, акценатски лик
са дугоузлазним акцентом (нпр. желимо) готово искључиво је везан за шу
мадијско-војвођански говорни тип (али и за источније источнохерцеговач
ке говоре, и то нарочито оне у Црној Гори, југозападној и западној Србији)4,
док лик који је акценатски једнак са једнинским облицима презента (нпр.
желимо) преовлађује у источнохерцеговачким говорима. Дакле, оба облика
које норма дозвољава утемељена су у дијалектима који улазе у ужу осно
вицу књижевног језика.5
3 Овде би се могао урач унат и глагол зват и (зовем : зов емо и зовемо). Пос тоје и одре
ђени неп равилни глаголи који би се могли подвести под овај тип (из угла новије књижев
нојезичке норме, док код Даничића нису ту спадали), нпр. брати и прати, али они на првом
месту спадају у тип са краткосилазним акцентом на првом слог у, и то у свим лицима.
4 У тим крајевима источнохерцеговачког говорног типа (код неких глагола) ти акценатски
ликови нису једини, као у већ ини шумадијско-војвођанских говора, али су доминантнији.
5 Друг и лик – онај који је акценатски једнак с друг им обл иц има презента – дом инант
нији је кад се узме у обзир читаво подручје српског језика, али за норм у, смат рамо, треба
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Вукова и Даничићева норма (Д а н
 и ч ић 1925) била је нешто другачија
него данашња: за већину ових глагола није подразумевала дублетизам у 1.
и 2. лицу множине, већ је иск ључиво прихватала акценатске ликове са ду
гоузлазним акцентом, осим код глагола прве врсте (тип плести : плетем;
пећи : печем). Међутим, у Правопису из 1960. равноправно је прихваћено
акценатско двојство код свих глагола овог акценатског типа, и то је стање
какво се задржало до данас.
Што се тиче самих процеса у историји српског језика, треба рећи да је
лик са дугоузлазним акцентом старији, са гледишта историјске граматике
правилнији (Стев ан
 ов ић 1991: 37), изворнији (Бел ић 1952: 149), а и у складу
са резултатима једне од најдоминантнијих акценатских алтернација у срп
ском језику. Та алтернација подразумева комбинацију краткоузлазног ак
цента на претпоследњем слог у и постакценатске дуж ине на последњем
слогу у једном од облика речи и појаву дугоузлазног акцента у неком дру
гом обл ик у парад игме исте реч и (оном са једн им слогом више), и то на
слогу који је био под дужином (у слоговно мањим облицима) и који пове
ћањем броја слогова сад постаје претпоследњи. Ова акценатска алтернација
није везана само за глаг оле, већ пос тоји и код имен ица ( јунак : јун ака :
јунаку : јунаком : јунаку) и придева (ваљан : ваљана : ваљано), у неким народ
ним говорима (не у књижевном језику) чак и код заменица (мојег : мојега)
и бројева ( једног : једнога), а код именица је стабилнија него код глагола (в.
Ник ол ић 1970: 19–22). За ову акценатску комбинацију (краткоузлазни акценат
и дужина у једном, а дугоузлазни акценат у другом облику речи) може се
рећи да је један од најтипичнијих мелодијско-ритмичких модела српског
језика (исп. Јок а н
 ов ић-Ми х
 ајл ов 2012: 17). С друге стране, акценатски лик
првог и другог лица множине који је једнак акценатским ликовима из једни
не настао је према тим ликовима аналогијом, као доминантном законитошћу
развитка српског језика (Стев а н
 ов ић 1991: 37).
Истак ли смо да је код именица модел који у облицима са већим бројем
слогова парадигме једне речи подразумева појаву дугоузлазног акцента
стабилнији. Поставља се питање откуд се тај модел боље чува код именица.
Одговор може бити једноставан. Наиме, ту нису била могућа никаква ана
лошка уопштавања према облицима са краткоузлазним акцентом и дужи
ном, јер је та комбинација везана само за номинатив једнине, а пошто сви
остали облици имају тај један слог више (и дугоузлазни акценат, осим вока
тива), услед њихове доминантности дугоузлазни акценат није могао бити
потиснут. Код глагола је ситуација обрнута: облици са краткоузлазним акцен
том и дужином су доминантнији; због тога је аналошки утицај на ова два мно
жинска облика презента био лакши. Он је, свакако, био потпомогнут чиње
ницом да сви остали глаголи имају исте акценте у једнини и множини.
да буде битно само стање у прог ресивнијим говорима, и то онима из уже основице.
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То што се за ликове са дугоузлазним акцентом тврди да су старији и у
историјско-граматичком смислу правилнији у складу је са чињеницом да
су они настали од изворнијих ликова, који су уједно њихови предметато
нијски6 еквиваленти (нпр. летимо > летимо) (в. К а п
 ов ић 2018: 225).
После свега наведеног, може се зак ључити да су оба акценатска лика у
овим множинским лицима презента оправдана, те да у књижевном језику
треба да остану равноправни.
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Метатонија, односно метатонијско преношење акцената, јесте процес у развоју нашег
акценатског система који је везан за крај XIV и почетак XV века, када су постављени темељи
акцент уације која је у основи данаш њег књижевног језика. Овај процес је подразумевао
настанак узлазних акцената, који до тог периода нису постојали, и то тако што су се силазни
акцент и са неког унут раш њег слога померал и за један слог ка почетк у речи и постајал и
узлазни (исп. Јок а н
 ов ић-М и х
 ајл ов 2012: 25).
6
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B
П РЕ Д ЛОЗИ
Владан Јовановић

ВЕЛИКО СЛОВО У РЕЛИГИЈСКИМ ТЕКСТОВИМ А
(УЗУС И ОДНОС ПРЕМА КЊИЖЕВНОЈЕЗИЧКОЈ 
ПРАВОПИСНОЈ НОРМИ)
1. Чини се да ни у једној другој области упот реба великог слова није
толико заступљена као што је то у текстовима религијског садржаја. Није
тешко разу мети тај поступак који нити је од јуче нити је својствен само
нашем књижевном језику. Иако се он у стручним филолошким круговима
најчешће означује као манир својствен публикацијама које издаје Црква (в.
нпр. коментар у напомени уз 79. тачку Правописа српскога језика Матице
српске), извори који су за ову прилику прегледани показују да је реч о узу
су који није ограничен иск ључиво на црквене публикације, већ да чешћа
упот реба великог слова заузима и шири простор, изван онога који спада у
непосредну црквену делатност. Разлог због којег се у текстовима религиј
ског садржаја у већој мери упот ребљава велико слово него у осталим тек
стовима долази од природе сад ржаја, у којем се прослављање Творца, уз
изразе благодарности и поштовања, изражава не само на плану стила него
и правописа путем истицања речи упот ребом великог слова.
Узимајући у обзир својеврсну посебност језика религије у погледу стила
српског књижевног језика, о чему су у домаћој литератури подробније пи
сале Ксенија Кончаревић (2015), Ружица Левушкина (2013) и др., као и чи
њеницу да пракса писања речи и израза великим почетним словом показу
је далеко већу заступљеност у религијским него у осталим текстовима, циљ
је да се у овом раду на основу прикупљеног материјала утврди следеће: 1)
колико је упот реба великог слова у тим текстовима сагласна правилима
правописа српског књижевног језика, 2) да ли су објашњења дата у Право
пису српскога језика Матице српске (даље у тексту Правопис) применљива
на примере из поменуте сфере, као и 3) које су то евентуа лне недостатности
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које би се, по нашем мишљењу, могле отк лонити, када је реч о текстовима
религијског карактера. Конкретни предлози, када је реч о употреби великог
слова за појмове из религијске сфере, као и критике постојећ их решења
датих у најновијем издању Правописа изнети су у раду Р. Стијовић (2013).
Имајућ и у вид у предлоге који су у том рад у изнети и са којима се аутор
ових редова у потпуности слаже, у овом раду пажња је усмерена на писањe
великог слова у случајевима за које у важећем Правопису нису дата објашње
ња, као и за оне код којих је примећено да постоје разлике између писане
праксе и правила датих у Правопису.
Материјал за овај рад узет је из двадесетак текстова са темат иком из
српског православног богословља и упоређен са објашњењима и примерима
датим у Правопису.
2. У анализи се пошло од централних појмова ове сфере, а то су на првом
месту Бог у три своје ипостаси (Отац, Син и Свети Дух), потом Богородица,
свети анђели итд.
Бог. Уз примарну номинацију Бог, овде долазе и друга, обично метафо
рична именовања за исти појам, али и појединачни ентитети који му при
падају (нпр. „лице”, „логос” и сл.). У посмат раним текстовима велик им
словом пишу се и придеви који се односе на Творца, као и заменице којима
се на овај појам упућује, што ће се илустровати следећим примерима.
И ти Вит лејеме, зем љо Јудина, ни по чем ниси најмањи међу кнежевима
Јудиним; јер ће из тебе изићи Вођа који ће напасати народ мој Израи ља (Мат.
2, 6). Ми који имамо Женика бесмртнога на небу – не трудимо се да украсимо
окајане душе наше, не журимо се, да их оперемо сузама покајања (Вел и м
 и р о 
вић 2008: 738). Иако се у Светом Писму и Светом Предању Спаситељем нази
ва Бог уопште, то јест Пресвета Тројица, ипак се у посебном и ужем смислу
Спаситељем назива Господ наш Исус Христос, јер је Он својим овап лоћењем,
животом, – страдањем, васкрсењем и вазнесењем извршио дело иск уп љења
и спасења рода људског (Поп
 ов ић 2004: 10). Надгробни споменик ... представља
нарочиту везу с покојником, подсетник на његово пређашње постојање и тачку
с које ће се у часу Христовог другог доласка његова бесмртна душа вазнети
пред престо Судије, где ће се одлучивати о њеном успењу или коначном паду
(Огњ
 ев ић 2012: 284). Ти корачаш у војсци Првомученика1 (Богд а н
 ов ић 2008: 44).
Све што је створено, примило је од Творца ред и почетак, а извесна створења
још и завршетак (Богд а н
 ов ић 2008: 151). Неће се … онај који се попео на небо
безмолвија заситити певајући Саздатељу (Богд а н
 ов ић 2008: 161). Завапи ка
Силноме да те спасе, завапи не одабраним речима, већ смиреним шапутањем
(Богд а н
 ов ић 2008: 100). Ко је постао слуга Господњи, боји се само свог Госпо
дара. А ко се Господа још не боји, често се плаши и од своје сопствене сенке
1 У напомени Богдановићевог превода Лествица стоји објаш њење да се, осим на Светог
арх иђакона Стефана, ова реч може односити и на Господа Исуса Христа.
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(Богд а новић 2008: 112). Не хвали се много, човече, богатством које си без муке
стекао. Предвидевши твоју велику штету, твоју немоћ и твоју пропаст, Даро
давац је хтео да те својим, макар и незаслуженим даровима некако спасе (Бог
да н
 ов ић 2008: 138). Наш добри, сведобри Владика и Господ, кад види да је неко
веома лен према подвигу, смирује његово тело болешћу као најпогоднијим под
вигом, а понекад и душу очишћује од рђавих помисли и страсти (Богдановић 2008:
140). И опет: „Лице Његово виде и посети правду душа људских (Пс. 10, 7)”
(Богд ан
 ов ић 2008: 123). Безбожник је смртно биће које има разум, а својевољно
бежи од правога живота, и за свог Творца, који вечно постоји, мисли да не по
стоји (Богд ан
 ов ић 2008: 20). Добри и праведни наш Судија, као и код свих оста
лих ствари, води и код суза рачуна о нашим природним могућностима (Богд а
нов
 ић 2008: 66). Ко је примао Утешитеља, моли Му се против мене [ђавола],
и Он, умољен, не дозвољава ми да дејствујем страсно (Богд а н
 ов ић 2008: 90).
Ниједан паметан човек не би требало да мисли да је лаж мали грех, јер нема
греха против кога би Пресвети Дух изрекао тако страшну пресуду као против
лажи (Богд а н
 ов ић 2008: 83). Душевно немоћни људи треба да у телесним те
гобама, опасностима и спољним иск ушењима виде бригу коју Господ води о
њима. А савршени ће то видети у доласку Духа и умножавању благодатних да
рова (Богд а н
 ов ић 2008: 145). Судити, значи бестидно својатати Божје право,
а осуђивати, значи, упропашћавати своју душу (Богд а н
 ов ић 2008: 80). Када се
потпуно будемо очистили од лажи, тада је већ можемо употребити, али не
без страха Божјег и не без крупног разлога (Богд ан
 ов ић 2008: 83). Господ је по
Своме промислу олакшао почетницима ... борбу, да се они у самом почетку не
би вратили у свет (Богд ан
 ов ић 2008: 23). Ако је Логос лик преко кога се познаје
Очев Прволик, сви проблеми који се односе на „космичку” божанску пројаву у
природи створеној Словом … припадају „богословљу” (Свет иг ор а, 7). Безумни су
по природи сви људи који нису познали ... Онога који јесте, нити да посматра
њем Његових дела препознају Радника (М а р ин к ов ић 1995: 30). Бог није само
Творац него и Промислитељ (Мар инк ов ић 1995: 51). Многе људе богатство за
веде и опије и постане им идол, коме они почну да служе и робују све више ... Као
пример за ово служи онај богаташ из Спаситељеве приче (М а р ин к ов ић 1995:
63). Ако кажеш: уништи непријатеља, онда ... си у самом почетку разгњевио
Судију (М а р ин к ов ић 1995: 271). Ако пости сам Законодавац, како да не посте
они који су обавезни да држе и испуњавају закон? (Мар инк ов ић 1995: 278). Сунце,
кад се појави, слави Господа дижући се; то је чудесна твар, дело Највишега
(Мар инк ов ић 1995: 30). Анђели служе Богу и саопштавају људима вољу Његову
(М а р ин к ов ић 1995: 71). Помилуј ме тужног и недостојног слугу Твог, Творче
мој, Владатељу (Мол итв., 49). Хотећи дати опроштај од старих дугова, Осло
бодилац свих људи од дуговања Сам дође онима који се беху удаљили од Њего
ве благодети (Мол итв., 102). О витези крста, синови свет лости, ...| Венцедавац
Господ увенча вас красно (Вел и м
 и р ов ић 2008, 4. јан уар). Многи су дарови али
је један дух Божији, дух Христов кога је Господ узносећи се на небеса обећао
својим ученицима, да ће послати Духа Утјешитеља који ће их увести у сваку
истину (Амф
 ил ох
 иј е, митрополит, Светигора 2011: 7). Они које Дух Божји води,
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нека уђу с нама у ово мислено и свемудро сабориште, носећи у мисленим рукама
богописане Таблице богопознања (Богд а новић 2008: 125). Свему створеноме
живот је удахнуо, Духом Светим, сам Бог, Давалац живота (Ранк ов ић 2015: 11).

Примери који су овде издвојени из различитих текстова (како оних које
издаје Црква тако и оних који не припадају црквеном издаваштву) показу
ју да се све речи које се односе на Господа, укључ ујућ и и оне заменичке
односно придевске категорије, у тим текстовима пиш у велик им словом:
Господ = Вођа, Женик, Спаситељ, Творац, Саздатељ, Судија, Утешитељ
итд. Овај поступак у неким случајевима није у складу са српском књижев
нојезичком нормом. Међу наведеним примерима упот ребе великог слова
има и оних случајева који нису властите именице, чак ни метафоричне
замене имена, већ заједн ичке, опш те имен ице, нпр. „Ослобод илац свих
људи” или атрибутиви, нпр. „Венцедавац Господ”. Такве именице, које не
представљају устаљене замене за појам Бога, треба писати малим, а не ве
ликим словом.
Бог ор од иц
 а. Мати Господа Исуса најчешће се назива Богородица, али су
поред овог имена такође у честој употреби Дјева Марија и Приснодјева. Она се
поштује „више од свих других светих, више чак и од анђела, јер је била иза
брана од Бога за средство људског спасења кроз рођење Спаситеља света”
(Вел им
 ир ов ић 2003а: 22).
Објашњење о писању великог слова које се, поред осталог, односи на
Бога и Богородицу, у Правопису (тачка 44) гласи овако:
а. „У једнобожачким (монотеистичким) религијама називи за божанства
схватају се као једини у својој врсти односно као властита имена и зато се
пишу великим словом:
Бог, Јехова, Алах, Буда, Шива. Тако се пишу и устаљене замене за Бога
односно Христа – Господ, Свевишњи, Свемогући, Спаситељ, Бог Отац (уп.
и: у име Оца и Сина), као и Богородица, Богомати, Госпа за Христову мајку.”
б. Међутим, када речи бог, господ, свевишњи, богородица имају опште
(заједничко) или атрибутско значење или се упот ребе у множинском обли
ку, пишу се малим словом: филозофија тражења бога, бог Перун; не би му
помогли сви богови; сами алах зна; господ га његов знао, свевишњи Бог,
богородица Марија. На исти начин писаће се мало б у свим експресивним
и фигуративним изразима са именицом бог, нпр. не дао бог, за име бога, на
силу бога, боже (ме) прости, за бога милога, убио је бога у њему, ухватио
је бога за браду и сл.” (Правопис).
Међу примерима датим у Правопису нема оних који су такође често у
упот реби као називи за појам Бога. Тако, на пример, недостаје назив Све
држитељ, који се налази у првом члан у Символа вере. Такође, уз имена
Отац и Син (уп. „у име Оца и Сина”) изостављен је Свети Дух (рекао бих
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да је боље писати великим оба дела имена него само први део2, како се у
Правопису препоручује – „Свети дух”), који са претходним двама именима
чини целину. У објашњењу, као и међу примерима, изостало је помињање
Свете односно Пресвете Тројице као друго, устаљено име за Бога: У Све
том Писму и Светом Предању Спаситељем [се] назива Бог уопште, то
јест Пресвета Тројица (Поп
 ов ић 2004: 10). Даље, у Правопису пише да се
уз појам Бога односно Христа дозвољава писање великог слова за њихове
устаљене замене, док је за појам Богородице таква могућност изостала, иако
у пракси има такође устаљених назива, као што су Покровитељка, Пречиста,
Богоматер односно Богоматера, Богомајка итд. У трећем члану Символа
вере за Богородицу је упот ребљено име Марија Дјева, која се у Правопису
такође не спомиње: Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао с
небеса, и овап лотио се од Духа Светога и Марије Дјеве и постао човек.
У напомени Правописа у 79. тачки пише да се „придеви Бож(и)ји и Го
сподњи, потом заменице које се односе на Бога, Оца и Сина и Светога духа
(односно Светога Духа у текстовима ове врсте) и Богородицу (Ти, Он, Она,
Њега и Га, Ње и Је, Њој и Јој, Твој, Твоја, Његов, Његова, Његово, Њен, Њена,
Њено и сл.)” у текстовима које издаје Црква пишу великим словом супрот
но правилима датим у важећем правопису. Када је реч о писању придева
изведеним од Бог и Господ, Р. Стијовић каже да „нема разлога, када се већ
Бог, Господ и сл. пишу великим словом, не прихватити и писање придева
Бож(и)ји и Господњи великим почетним словом, попут других присвојних
придева: Николин, Марков, Јанков, Јеховин, Алахов. Придев божански треба
писати малим словом као и друге придеве на -ски” (Стијов ић 2013: 27). Даље,
о заменицама ваш, његов и сл. каже да „нема смисла не дозволити њихово
писање велик им словом, као и у другим приликама у којима користимо
куртоа зно велико слово. Остале заменице (га, ње, му и сл.) треба писати
малим словом” (Стијов ић 2013: 28).
Писање заменица које се односе на Бога велик им словом није у свим
случајевима истог карактера. Једно је када се самом заменицом буквално
замењује име истог појма – Бога, а друго је када се реченичним делом са
заменицом у функцији субјекта замењује један појам. У том другом случа
ју где је упот реба личне заменице настала као резултат катафатичког од
носно апофатичког теолошког приступа3 – где се Бог назива оним што јесте,
То миш љење заступа и Р. Стијовић (2013: 28).
Апофатичко теолошко учење заснива се на томе да се до знања о Бог у долази путем
негирања онога што није својствено Бог у, који и даље „остаје непознат и необу х ватив по
својој трансцендентној суштини” (Код ић 1999, под апофатика). То је један од двају путева
или начина познања. Други пут је катафатичк и, по којем се до познања долази на основу
створених, вид љивих реа лности схваћених као одраз Божјег деловања (Кодић 1999, под
катафатика).
2
3
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односно оним што није и именује реченицом која почиње заменицом Онај
– смат рам да се може допустити писање заменице великим словом:
Господ рече Мојсију: Ја сам Онај што јесте (Мој. 6, 2). Виђао сам људе
убоге и сироте у врлинама ... како ... вапију ка небескоме Цару, и тиме као да
присиљавају на милост Онога чија се природа не може присилити (Богд а
нов
 ић 2008: 68).
Свет и анђ
 ел и. У богословљу анђели су невидљива духовна бића, која је
Бог створио пре овог видљивог света, обдарена разумом, слободном вољом
и бесмртношћу. По службама које врше и степенима савршенства деле се
у три групе, а свака група на три степена или чина. Прва група, највиша:
шестокрилати серафими, многооки херувими и престоли; друга група: го
сподства, силе и власти; трећа група: почеци (начала), арханђели и анђели.
Последња два чина најближа су људима. Анђели служе Богу и саопштавају
људима његову вољу (Ма р инк ов ић 1995: 71).
На основу праксе писања великог слова у изворима који су за ову при
лик у прегледани, примећено је да, када је реч о писању анђела, она није
уједначена, а та неуједначеност није ретка ни у оквиру истога текста, нпр.
Свети Арханђел Михаило (Мар инк ов ић 1995: 72) и Свети арханђел Михаило
(Ма р инк ов ић 1995: 73), па понегде ни у истој реченици: Радуј се, пресвета
колеснице Онога који је на Херувимима; радуј се, преславно станиште Онога
који је на серафимима! (Мол итв., 97).
Будући да је реч о општим, тј. заједничким именицама, називе анђела
не треба писати великим почетним словом, што је и у складу с правописном
нормом. Имајући у виду широку распрострањеност праксе писања светих
анђела великим почетним словом, дак ле супротно духу правописне норме,
било би корисно унети у Правопис одредбу у којој би се експлицитно саоп
штило како треба писати називе светих анђела.
Свет и. O писању атрибута свети уз имена светаца у Правопису је посве
ћена тачка 41. д.: „Атрибут свети уз имена светаца, као и блажени, хазрети,
по правилу су саставни и неиспустиви део имена и пишу се великим почет
ним словом”. Даље се наводе примери: Свети Петар, Свети Лука, Свети Сава,
Свети Симеон Мироточиви итд. Дак ле, у Правопису је, када је реч о упо
треби придева свети, одређено да се придев Свети пише великим почетним
словом онда када је саставни део имена, тј. агиоант ропонима. Оно што
није речено јесте писање придева свети када је упот ребљен у именичкој
служби, као на пример сви Свети. Може се поставити питање да ли се под
овим чланом подразумева да се и други атрибути, попут чинова светости,
пишу великим словом. Због тога смат рам исправним предлог Р. Стијовић
да правопис прихвати писање придева свети малим словом, како је било у
ранијем издању Правописа, што у рад у оправдава следећ им убед љивим
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разлозима: „Ако прихватимо препоруку да придев свети као неиспустиви
део имена светаца треба писати великим почетним словом, то би онда тре
бало чинити и са именицама јеванђелиста: Јеванђелиста Матеј, Јеванђели
ста Марко, Јеванђелиста Лука, Јеванђелиста Јован, затим пророк: Пророк
Давид, Пророк Илија, апостол: Апостол Тома, арханђел (архангел): Архан
ђел Михаило, Арханђел Гаврило итд. Све ове именице неиспустиви су де
лови имена и нема разлога писати их другачије него придев свети уз име
свеца. С друге стране, атрибут свети можемо посмат рати као било који
други описни придев (добри, племенити, благи и сл.), с тим што се од дру
гих разликује по томе што казује доминантну особину светаца, по којој се
они разликују од свих других са тим именом” (Стијов ић 2013: 28). Велико
слово пак остаје у имену празника и називу цркве.
Ту би се, у оквиру исте тачке Правописа, могао наћи и придев пресвети
(у примерима Пресвета Тројица, Пресвета Богородица). Узимајући у обзир
то да се придев свети у писаној пракси упот ребљава и уз друге речи, а не
само уз агиоант ропониме, нпр. „Свето Откривење”, „Свето Предање” итд.,
ваљало би у правописном објашњењу посветити пажњу и овом питању.
Међу примерима упот ребе великог слова за случајеве који такође нису
обу хваћени објашњењима у Правопису налазе се збирна имена за појмове
који се узимају као целина, нпр. када се односе на апостоле, ученике итд.:
Ову Дванаесторицу посла Исус и заповједи им говорећи: На пут незнабо
жаца не идите, и у град самарјански не улазите (Мат. 10, 5). Као што је један
од Дванаесторице, Јуда, отпао од Господа, тако су неки од ових Седамдесет
одустали Господа не с намером издајства него по немоћи људској и маловер
ности (Вел и м
 и р ов ић 2008, 4. јан уар). Приликом силаска Духа Светога на апо
столе, видљиви знаци наитија (изливања) Духа били су ватрени језичци изнад
главе сваког од Дванаес торице (П ек ић В., Правосл. мис. 2018: 6). Стадоше
преда ме. Ја их упитам ко су они. А они одговорише: „Ми смо Петочисленици”
(тако се називају пет ученика свете браће Кирила и Методија: Климент, Наум,
Ангелар, Горазд и Сава) (М а р ин к ов ић 1995: 101).

Црк ва. Реч црква у православном хришћанству означава Богом устано
вљену заједницу крштених, „уједињених вером у једнога Бога, кроз Свету
тајну евхаристије” (Енц. пра восл.). Ради се о значењу цркве као заједнице,
еклисије народа Божјег, створене речју и делом (плаћеном крвљу) Исуса
Христа, која је надахнута Светим Духом4 (в. Вел им
 ир ов ић 2003а: 31). У том
значењу говори се о јединствености и недељивости Цркве у деветом члану
Символа вере: „Верујем … у једну свет у, васељенску и апостолску Цркву”.
„Данашња Источноп равославна црк ва органски је наставак оне исте заједнице (екли
сије) која је рођена прил иком Силаска Духа Светог, на дан Педесетн ице, у Јерусал им у”
(Енц. пра восл., 2054).
4
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Навешћемо ове примере који илуструју поменуто значење: А и ја теби кажем
да си ти Петар, и на томе камену сазидаћу Цркву своју, и врата пакла неће
је надвладати (Мат. 16, 18), Душе [умрлих] одлазе у Небеску Цркву. Због
тога постоје два крила Цркве: видљиво и невидљиво крило (Вел и м
 и р ов ић
2003: 31).
Реч црква користи се, затим, у значењу заједнице хришћанских верника
организованих у конфесионалне, територијалне и др. јединице, установе и сл.,
нпр. православна ~, католичка ~, Источна ~, Западна ~ итд.
У Правопису се, међутим, даје објашњење за писање великог слова само
за назив црква када означава грађевин у односно храм (нпр. Црк ва Свете
Петке, Црква Успења, али Успенска црква)5 или када се упот ребљава као
званични назив установе (нпр. Српска православна црква), док за значење
заједнице крштених, уједињених вером у Бога нема посебног објашњења.
Великим почетним словом у нашој грађи из богословске писане праксе
налазимо речи и изразе који се односе и на следеће појмове:
’света места’ (Маслинова Гора код Јерусалима (Богд а н
 ов ић 2008: 97));
’бесмртност, спасење душе’: Из крви им изник ли божури | Из костију
знак часнога крста | Своје Небо носе на три прста (А мф
 и л ох
 иј е, мит ро
полит, Светигора 2011: 2);
’Божја промисао’: Бог милостиви, који не жели грешнику пропасти но
спасења, нађе начина да Промислом Својим чудесним спасе грашну Таису
(Вел им
 ир ов ић 2008: 737), Није Провиђење сачувало тело краља Владимира
за то само да ми као народ имамо један телесни доказ какве смо благородне
претке имали пре девет столећа … него нам га је по милосрђу Своме са
чувало, да би нас и телом и духом подсетио на узвишени идеал хришћански
и на могућност достигнућа тога идеала (Вел им
 ир ов ић 2003б: 148);
’Символ вере’: Свети Григорије … одликовао се огромном светском уче
ношћу и духовним опитом. Учествовао на II Васељенском сабору. Мисли
се, да је он саставио други део Символа Вере (Вел им
 ир ов ић 2008, 10. јануар);
’Страшни суд’: Св. муч. Јулијана … сврати у цркву и чу проповед о Стра
шном Суду и казни грешника. И та реч је толико потресе и измени, да се
она наједанп ут згади на саму себе … и припаде св. Нону с молбом, да је
крсти (Вел им
 ир ов ић 2008: 736);
’Царство небеско’: И говораше: Покајте се, јер се приближило Царство
небеско (Мат. 3, 2), Царство Небеско почиње управо овде, на Земљи, у Ли
тургији која је остварење Живота Цркве (Пур ић 2004: 8), Ми смо житељи
5 У рад у Стијовић 2013 предложено је да се имен ице црква, храм, манас тир,
самостан, синагога, катедрала, џамија, парак лис, испосница, келија и друге име
нице општег карактера пиш у малим словом.
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Царства Небеског, ми смо житељи Вечнога Града који ће доћи, а овде смо
само привремени пролазници (Пурић 2004: 78), Трудити се око користи за
тело, око његовог лечења, чистоће и других потреба овог света, а при томе
изгубити душу и Царство небеско, за хришћане би био рђав труд, не доби
так, него губитак оног најдрагоценијег, живота вечнога (Пат ријарх Пав ле
2010: 15);
’православна вера; заједница православних хришћана’: Он [Бог] помаже
свој деци Православља да душама својим нађу пут спасења и вечно обита
лиште у царс тву Бож ијем (Герм
 ан, пат ријарх српски, Правосл. мис., св.
1/1959, стр. 3) итд.
Међу побројаним случајевима у овом последњем низу појмова налазе се
речи за које се у Правопису предлаже другачије решење него што је оно
овде приказано. Тако се израз Царство небеско у пракси пише и као „Цар
ство Небеско”, што важи и за „Страшни Суд”. За неке речи односно изразе
неприхватљиво је одступање од правописне норме, будући да се постојећим
правописним решењем не умањује значај појма тиме што друга реч у изра
зу остаје малим словом.
На другој страни, назив кратког излагања истине хриш ћанске вере у
вероисповедању Цркве требало би писати великим, а не малим словом, како
сада стоји у Правопису, уп. „символ вере” (в. т. 194, ђ), „вјерују”6 (Прав оп
 ис,
282) и сл.
Спроведена анализа о упот реби великог почетног слова у религијским
текстовима српског православног богословља, који су за ову прилику пре
гледани, показала је, с једне стране, да писање великог слова није у потпу
ности сагласно објашњењима датим у Правопису, али и да, с друге стране,
у текстовима има доста примера чија употреба није садржана у постојећим
правописним правилима и објашњењима. Имајући у виду промене које су
последњих деценија захватиле наше друштво и културу, повратак верона
уке у школе и излажење све бројнијих публикација на тем у религије на
српском језику, мислим да је неопходно да се те промене региструју и раз
мот ре и на план у упот ребе језика и књижевнојезичке правописне норме.
Чак и на овом невеликом броју илустрованих примера може се зак ључити
да проблем употребе великог слова у текстовима из области религије треба
решавати на нивоу опште правописне регулативе, јер се ради о текстовима
који нису изузети, тј. ограничени само на црквено издаваштво, како је то
мож да раније било, већ су појмови из религијске сфере, изрази, цитати и
сл. подједнако присутни у различитим стиловима и формама и у разним
издањима на српском књижевном језику. Једно од могућих решења било би
6 У питању је црк венословен изам од обл ика првог лица једн ине презента, а не
ијекавски облик, како стоји у Правопису (уп. Пра воп ис, 282).
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да се, на основу детаљнијег увида у језики материјал из религијске сфере,
издвоје, за почетак, кључни, најважнији појмови и изрази у којима је еви
дентно колебање у писању великог и малог слова и да се за те случајеве у
правопису дају објашњења како треба поступити у писању тих речи. До
ваљаног и прихватљивог решења могло би доћи уколико би се правописна
правила за писање речи из области религијске сфере донела уз консулта
ције са теолозима који би били делегирани у шири састав комисије која се
бави писањем и издавањем правописа српскога језика.
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П РЕИСП И Т И ВА ЊА
Душка Кликовац

О ЗАРЕЗУ ИЗА ОДНОСНИХ РЕЧЕНИЦА СА КО, ШТО
(И КОМЕНТАР О ТЕРМИН У ЗА ОЗНАЧ АВАЊЕ 
ТОГ ИНТЕРП УНКЦИЈСКОГ ЗНАК А)
1. У овом прилогу биће речи о писању зареза (запете) иза једне врсте од
носних зависних реченица у тзв. инверзији (онда кад се оне налазе на почет
ку више реченице), онако како се препоручује у двама издањима Правописа
српскога језика Матице српске – ономе из 1993. (чији су аутори Митар Пе
шикан, Јован Јерковић и Мато Пиж урица – у даљем тексту означаваћемо
га скраћеницом П-1993) и ономе из 2010, који је његова редигована верзија
(главни редактор је Мато Пижурица, а део из интерпункције редиговао је
Живојин Станојчић; у даљем тексту служићемо се скраћеницом П-2010).1
У питању су односне реченице које почињу односним заменицама ко, што.
Како објашњава Љубомир Поповић у својој Синтакси (Поп
 ов ић 152014:
322), те односне реченице имају именичк у констит уентску вредност, тј.
означавају особе, предмете или појаве и у вишој реченици имају синтак
сичке функције које иначе имају именице – пре свега функцију субјекта и
правог објекта. Тако у првом примеру односна реченица са ко (чије би се
значење могло исказати и именицом раноранилац) има функцију субјекта,
а у другом односна реченица са што има функцију правог објекта:
Ко рано рани, две среће граби.
Што можеш да урадиш данас, (то) не остављај за сут ра.

Нас ће, дак ле, интересовати препоруке из двају правописа у вези са за
резима у таквим примерима.
1 Овај прилог је нас тао на основу нашег чланка посвећеног обрад и запет е у правоп ису
из 2010. (в. К ли ковац 2011а).
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2. У оба правописа даје се исто начелно правило – да се зависне реченице
у инверзији морају одвајати зарезом/запетом. Цитирамо обе формулације:
П-1993, стр. 267

П-2010, стр. 114

Нормално зависна реченица почиње по
моћн им реч има – везниц има, упитно- 
-односним заменицама или одговарају
ћим прилозима. Ако је тако уобличена, а
долази испред главне реченице, иза ње се
обавезно пише зарез (само што се може
каткад заменити цртом, ради изразити
јег раздвајања суреченица). Како у овој
позицији нема везника, службу разг ра
ничавања реченица преузима реченични
знак, у складу са општим правилом у т.
190.

Зависна реченица, по правил у, почиње
помоћним речима – везницима, упитно-односним заменицама у функцији ве
зник а или одг оварајућ им прилозима.
Када је тако уобличена, а долази и с п р е д
главне реченице, иза ње се запета о б а 
в е з н о пише. То значи да службу раз
гран ичавања између зависне и главне
(управне) речен ице преу зима инт ер
пункцијски знак запете.3

Затим оба правописа наводе као примере различите врсте зависних ре
ченица. На првом месту су односне реченице, за које оба правописа дају
исте примере; П-2010 то чини под насловом I. Запета с е п и ш е – стр. 114):
Ко брзо суди, брзо се и каје.
Коме закон лежи у топузу, трагови му смрде нечовјеством [нечовјештвом].
Чије су овце, тога је и планина.
Што се не хће [не хтје] у ланце везати, то се збјежа у ове планине.

Приметићемо да у свим примерима са зависном реченицом у инверзији,
па и у овима, зарез стоји на месту где се целокупна реченица сегментује и
у говору: ако говори спорије или изражајније, наглашавајући смисаоне од
носе, говорник ће на том месту подићи тон и направити паузу, после чега
ће тон почети да пада; а ако говори брзо и неформално, паузе неће бити,
али ће „прелом“ у интонационој кривуљи остати.3
Иза наведеног правила у П-2010 следи поднаслов II. Запета с е н е п и ш е
(стр. 115), испод којег стоји следеће:
2 Ова правила добро показују природ у измена које је П-2010 унео у текст Правоп иса
из 1993: сама правила П-2010 углавном није мењао – најчеш ће их је само преформ улисао,
и то тако што их је скраћ ивао, при чем у су често изостављене корисне напомене – у овом
случају то је да функцију зареза може преузети црта (шире о изменама и њиховим резул
татима в. у К ли к ов ац 2011б).
3 О томе да други елементи прозодије мог у преузети улог у паузе говори, иако не поводом
зависних реченица, Ј. Јокановић-Михајлов (1994: 34): „У брзом темп у [...] паузе најчеш ће
нема. Функцију сегментације у брзом темп у преузима тонска компонента интонације.“
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Односна зависна реченица са с л у ж б о м с у б ј е к т а не одваја се запетом
од предиката (личног глаголског облика) који се налази у главној (управној)
реченици иако се налази у положају инверзије,

и дају се следећи примери (курзив изворни):
Ко узме кајаће се, ко не узме кајаће се.
Ко ради не боји се глади.
Ко на брдо, ак’ и мало, стоји више види но онај под брдом.

Овде корисник правописа може само да се нађе у недоу мици, и то из
више разлога. Најпре, реченица Ко ради / не боји се глади изговара се исто
као и реченица Ко брзо суди / брзо се и каје – тј. са прозодијским сигналом
да се зависна реченица завршава (обележили смо га косом цртом), који, ви
дели смо, може бити пауза и интонација или само интонација. Чак ће и у
првом примеру – Ко узме кајаће се, ко не узме кајаће се – говорник у изра
жајном говору направити паузе иза ко узме и ко не узме. (Тај пример ћемо
опширније прокоментарисати у т. 3.)
Друго. Не постоји ниједно граматичко или прозодијско правило које би
налагало да се зависне реченице које се налазе непосредно уз предикат ви
ше реченице третирају посебно, другачије од оних које су од тог предиката
одвојене неком речју или речима. Наиме, на истом месту – тј. после зависне
реченице – сегментују се и реченица Ко брзо суди / брзо се и каје и речени
ца Ко брзо суди / каје се, одн. реченице Што се не хће у ланце везати / то
се збјежа у ове планине и Што се не хће у ланце везати / збјежа се у ове
планине. Додатну забуну изазива последњи наведени пример (Ко на брдо,
ак’ и мало, стоји више види но онај под брдом), у којем је зависна реченица
од предиката више реченице раздвојена речју више – због чега не одговара
правилу које треба да илуструје.
Треће. У правилу се инсистира на томе да зависна односна реченица која
се не одваја запетом мора имати функцију субјекта. Од онога ко би хтео да
такво правило поштује захтевало би се, дакле, да познаје синтаксу изузетно
добро. Ово утолико пре што се правилом – иако не и примерима – обухватају
све односне реченице у функцији субјекта, дакле и оне које почињу са што.
Да би поштовао правило, корисник правописа би морао да разликује синтак
сичку функцију зависне реченице у примеру Што сам нашла свидело ми се,
где има функцију субјекта и где се запета не би писала, и Што сам нашла,
купила сам, где има функцију правог објекта и где би се запета писала.4 Тај
захтев би био утолико тежи што се обе реченице изговарају на исти начин
– сегментоване на месту где се завршава зависна реченица.
4 На ту појед иност паж њу нам је скрен уо колег а Балша Стипчевић, на чем у му се и
овом приликом зах ваљујемо.
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3. Одак ле уопште то правило у П-2010? То ћемо закључити ако пажљиво
погледамо један коментар из П-1993 на крају поглавља о зарезу (стр. 274–275):
Писцу који добро влада склопом речен ице и интерп ункц ијском нормом
може се преп уштати више слободе у писању и изостављању зареза, понекад и
мимо формалних и преовлађујућих правила – ако се одступањем од њих јасни
је предочавају стварни смисаони односи. Већ су предочене неке мог ућности
изостављања зареза уз вокатив и уз речце, како се не би замагљивала битнија
функција овог знака [...]. Слични разлози оправдавају и исп уштање зареза иза
субјекатске односне реченице, нпр. у стиху: Ко на брдо, ак’ и мало, стоји више
види но онај под брдом (нескладно би било да је иза речи „стоји“ написан и
трећ и зарез), или у реченици: Ко узме кајаће се, ко не узме кајаће се. Из ових
изузетних ауторских могућности упрошћавања (да се избегне гомилање зареза)
не треба иск ључити ни друге видове реченичне инверзије: Ако имаш понеси,
ако немаш купи, али свакако није добро да без тога путујеш (уместо: „Ако имаш,
понеси, ако немаш, купи, али...“).
Овакво одступање оправдава начело да интерпункција није сама себи циљ,
него је она средство да се казивање предочи у што складнијем, јаснијем и пре
гледнијем облику. Ипак, ово су само изузетни поступци, условљени смисаоном
целовитошћу појединих спрега и односима у широј реченици, па они не дово
де у питање норм у писања зареза.

Дакле: (а) умешан писац сме изоставити зарез ако има оних који су важни
ји или да зарезâ не би било превише, али (б) то може бити само изузетно и
(в) тиме се норма у вези с писањем зареза не доводи у питање.
Да погледамо сад наведене примере изблиза. Пример Ко на брдо, ак’ и
мало, стоји више види но онај под брдом састоји се од два стиха, а граница
међу њима налази се управо иза односне зависне реченице; ако се тај при
мер напише у два реда (како и јесте у оригиналу), реченица је сегментована
и без зареза. Пошто је у питању ауторско дело, пример не смемо мењати; али
ако се такав пример напише континуирано, свакако да би иза зависне ре
ченице (у овом случају – иза стоји) морао доћи или зарез или, можда боље,
црта. А у примеру Ко узме кајаће се, ко не узме кајаће се изостављени су
зарези који су хијерархијски нижи од онога који дели реченицу на две не
зависне реченице. Таквим интерпунгирањем имитира се бржи, неформал
нији говор; ако бисмо имитирали спорији и изражајнији говор, у којем би
се нап равила пауза и иза ко узме и ко не узме – на тим местима ставили
бисмо опет црте. Исти принцип би важ ио и у трећем примеру: ако би се
записивао или имитирао говор који би наглашавао логичке односе међу
деловима реченице, писало би се: Ако имаш – понеси, ако немаш – купи...
(о стилском нијансирању текста интерпункцијом в. К лик ов ац 2018).5
5 Овом примеру је П-2010 посвет ио понов о пос ебан поднас лов: III. Слободан избор
писања или неписања запете, где се каже: „Ако се у једној сложеној реченици налази више
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4. Да резимирамо. Правило из П-2010 о изостављању запете иза односних
реченица противречи строгом правилу које је дато само једну страницу пре
њега – да се иза зависне реченице у инверзији запета „обавезно пише“. При
томе, оно нема темеља у прозодији, као критеријум уводи положај зависне
реченице у односу на предикат, што такође нема никаквог основа, и захтева
толико добро познавање синтаксе да готово нико не би могао да га поштује.
А настало је пог решном интерпретацијом једног коментара из П-1993. При
свему томе, издвојено је као целина с посебним поднасловом, чиме му се
даје додатна тежина.
5. Коментар заслужује и термин којим се означава спорни интерпункциј
ски знак. У П-1993 у наслову стоји „Зарез (запета)“ (стр. 256), али се у тексту
упот ребљава иск ључиво термин зарез. Аутори дају и објашњење (стр. 253):
Што се тиче варијаната (синонима) ’запета’ (традиционални српски термин,
руског порекла) и ’зарез’ (термин који смо усвојили од 1960), служићемо се више
овим другим, због поколења која су се школовала после 1960. и од којих ће ре
ално зависити буд ући доминантни изражајни обичаји; у сваком случају, треба
знати и уважавати и један и други термин.

П-2010, међутим, ово објашњење – које се и даље чини убедљивим – пре
небрегава и упот ребљава само термин запета. Устаљен у терминологију
није добро мењати без доброг разлога,6 а термин зарез је итекако устаљен
– а судећи по усменој анкети коју сваке године спроводимо са студентима
српског језика на предмету Синтакса српског језика, још увек се чешће ко
ристи од термина запета. Он има још једну добру особину: сликовит је, јер
асоцира на покрет зарезивања – урезивања полукружним покретом. Није
јасно да ли је овакав поступак проистекао из размат рања неких додатних
аргумената (који у самом тексту Правописа нису изнесени) или је резултат
кратк их зависних реченица у положају инверзије, (а) запета се може писати после сваке од
тих реченица: Ако имаш, понеси, ако немаш, купи, али свакако није добро да без тога пу
тујеш...; али ради избегавања гомилања запета (што значи и ради избегавања нагомиланих
пауза при изговарању овак ве сложене реченице), (б) запета се и не мора писати иза сваке
од реченица које се налазе у инверзији према главној реченици: Ако имаш понеси, ако не
маш куп и, али свакако није добро да без тога пут ујеш (стр. 115–116). Тачно је да аутор
текста има „слободан избор“ да на та места стави зарез или не, али треба рећ и да се резул
тати тог избора међусобно разлик ују – не само по броју зареза него и у томе какав се ка
рактер придаје говору који се бележ и – неформалнији или формалнији (интелект уа лнији).
6 Пав ле Ивић каже: „Правоп ис има смис ла мењ ат и само ако је ново решењ е далеко
боље од старог; иначе је грехота уносити забун у у публик у, кршити створене навике, од
учавати људе од наученог“ (Ивић 1998: 12–13; курзив наш – Д. К.). Иако је изречен поводом
нек их Белићевих правописних решења, тај суд свакако важ и и за терминологију, као и за
графичка решења правописних знакова (поводом наводника в. наш прилог у прошлом броју
овог часописа – К ли к ов ац 2018б).
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превида или површности – баш као што је то случај са зарезом иза односних
реченица са ко, што. Шта год да је у питању, ово терминолошко решење
требало би озбиљно преиспитати.
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G
ОСВЕТЉА ВА ЊА
Слободан Новокмет

ДА ЛИ ЛЕЖЕЋИ ПОЛИЦАЈАЦ СПАВА 
ИЛИ САМО ЛЕЖ И?
Пре дванаест година, тачније 2006. године, на конкурсу за најбољу нову
реч који се у Хрватској организује од 1993. године и чији је циљ да се нађу
одговарајуће замене „непот ребним и неприлагођеним туђицама”, прву на
граду однела је реч – успорник. Чак и без дефиниције, јасно нам је да је у
питању предмет који нешто или некога успорава, који служ и за (нечије)
успоравање – а коме је успоравање неопходније него учесницима у саобра
ћају?! Управо је ова реч после тога постала скоро општеприхваћена замена
за синтагму лежећи полицајац. И Институт за словeначки језик Франа Ра
мовша недавно је на својој Фејсбук страни објавио да је добио предлог за нову
реч која би заменила лежећег полицајца – рукеж (rukež).
Дефиницију лежећег полицајца данас не можемо наћи ни у једном реч
нику српског језика иако је сâм термин широко прихваћен – од саобраћајних
стручњака до тестова за полагање вожње. Са семантичке стране, у питању
је „вештачка препрека на коловозу којом се возачи приморавају да у циљу
безбеднос ти саобраћаја на појед ин им мес тима смање брзин у возила …
тамо где се … појављују пешаци, нарочито деца” (С. Јокић, Политика онлајн,
27. 5. 2017). У Правилнику о техничким средствима за успоравање саобра
ћаја на путу термин лежећи полицајац дат је под наводницима, што говори
о његовој неформалној упот реби, док је као термин узет вештачка избочи
на, која је и дефинисана као „техничко средство за успоравање саобраћаја
конвексног профила на коловозу које ограничава брзину кретања возила”.
Према овом правилнику, постоје и друга физичка средства успоравања са
обраћаја, а то су платформе, плато, сужење коловоза, шуштећа трака и
сл.. У Правилнику о техничким средствима за успоравање саобраћаја на
путевима и посебним техничким средствима за заштиту безбедности
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деце („Службени гласник РС”, број 41/9) терминологија је форм улисана
тако да је термин вештачка избочина хипероним, док су лежећи полицајац
(такође под наводницима), путни јастуци, платформе, платои и сл. хипони
ми, односно различите врсте вештачких избочина.1
С лексичке стране, спој лежећи полицајац био би лексикализована син
тагма, односно јединица која је по својој структ ури синтагма, али се по
већини осталих својих својстава приближава речима. Т. Прћић такве једи
нице назива фразним именицама или лексикализованим колокацијама, као
што су нпр. морски пас, слепи миш, атомска бомба итд. (в. Прћ
 ић 2011: 59).
У структури ове синтагме препознајемо глаголски прилог садашњи гла
гола лежати – лежећи, који је у конструкцији лежећи полицајац добио
особине придева, тј. прет рпео адјективизацију. Адјективизација је омогу
ћена тиме што глаголски прилог садашњи означава „стално бивање у стању
које је означено мотивним глаголом, што чини да се појмови уз чија имена
тако упот ребљени гл. прилози стоје ближе одређују” (Ста н
 ој ч ић, Поп
 ов ић
2014: 176). Ово постаје продуктиван модел творбе описних придева: текући,
-а, -е (текућа вода), висећи, -а, -е (висећи мост), летећи, -а, -е (летећи та
њир) (И. 176), а самим тим може постати део различитих устаљених израза,
нпр. клечећи став, крстарећа ракета, пратећи вокали, свет лећа рек лама,
седећи став и сл. (К лајн, Пип
 ер 2013: 255), који би могли да се посмат рају
као фразне именице. Чак је и облик лежећи обрађен као прави придев у
Речнику САНУ и део је различитих устаљених синтагми као што су леже
ћи положај, лежећи став (’при коме је тело водоравно положено’), лежећи
болесник (’који је болешћу везан за постељу, за лежај, који се одмара леже
ћи’) и сл.
У чему је онда проблем с лежећим полицајцем и има ли уопште проблема?
Успоравање вожње, које је услед ових бетонских или гумених водоравних
препрека неопходно уколико не желите да оштетите своје возило, возачи
су вероватно у једном тренутку видели као присилно и наметнуто. Сва је
прилика да је таква физичка препрека отуда и прозвана „полицајцем”. С.
Јок ић у чланк у из Политке онлајн од 27. маја 2017. године каже да „овај
термин није на месту, јер се на известан начин подсмева једној професији
и њеним припадницима, униформисаним саобраћајцима који брину о нашем
животу на улицама и путевима”, предлажући да изаберемо неку подеснију
кованицу уместо лежећег полицајца.
Занимљиви су и коментари читалаца Политике онлајн који су на поме
нути чланак реаговали тако што су износили своје предлоге за алтернатив
ни назив овог саобраћајног помагала. Један читалац предлож ио је да се
1 Консултовањем са стручњац има за саобраћај, дош ли смо до зак ључка да се веш тач
ка избочина и лежећи полицајац мог у третирати као синоними.
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лежећи полицајац назове хајдук или путни хајдук (с обзиром на то да чека
у бусији као хајдуци), а остали предлози су: брзинска препрека, контролор
брзине, блокатор брзине, брзински регулатор, чувар деце, мини препрека на
путу. Други читалац је предлагао изведенице од глагола кочити – кочник,
укочник, искочник, закочник, а трећи – успоривач брзине возила. У анкети
коју смо поставили на Фејсбуку на страници ’Сваког дана по једно правило
из области језичке културе’ учесници су као могуће заменске речи и син
тагме за лежећег полицајца предлагали: успоривач саобраћаја, грбина, при
нудни успоривач (брзине), смањивач брзине, командир, кочко, аутоуспоравач,
возилоуспоривач, лежач, асфалтни статик и сл. Изнети примери доводе
нас до зак ључка да није једноставно наћи монолексемски назив који би био
довољно семант ичк и прозиран, те чија би упот реба, у исто време, била
прихватљива за формалне, као и неформалне говорне ситуације.
Такође, занимљиво је погледати како је ова физичка препрека названа у
другим светским језицима, што ће нам показати и да термин лежећи поли
цајац није настао изворно у српском језику. У енглеском језику, у зависно
сти од тога да ли смо на америчком или европском континенту и у зависно
сти од тога на коју врсту препреке се односи, лежећег полицајца зову speed
bump (буквалан превод био би ’брзинска избочина’ или ’избочина за регу
лисање брзине’), speed hump (’брзинска грба или избочина’), а познати су и
називи sleeping policeman (буквално – ’спавајући полицајац’) и lying policeman
(’лежећ и пол ицајац’). У руском језик у зван ичан назив је иск ýссֳвенная
нерóвносֳь (’вештачка избочина’) или неформално лежачий ֲолицейский,
слично као и у бугарском – леֱнал ֲолицай (’лежећи полицајац’). У францу
ском такође постоји неколико назива – un ralentisseur (’успоравач’ или ’оно
што успорава’), а ту су и називи gendarme couché (’спавајући полицајац’ или
’жандар’), који више није у упот реби, и dos d’âne (бук вално – ’магарећа
леђа’). У шпанском језику у питању је guardia dormido (’спавајући стражар/
полицајац’) или guardia tumbado (’лежећи стражар/полицајац’), док је ита
лијански назив dosso artif iciale (’вештачка избочина/препрека’).
Као што видимо, премда нигде није озваничен у употреби, термин леже
ћи полицајац поприлично је распрострањен у разговорној традицији више
различитих језика. Иако су могући и други називи, од којих је један вештач
ка избочина, питање је да ли је лежећем полицајцу могуће наћи одговарајућу
замену, поготово у форми једне речи (за шта су најт ранспарентнији пред
лози успорник, успоривач, блокатор, кочионик, избочина, препрека, принудник
и сл.). Да ли ће нека нова реч заж ивет и и постат и део акт ивног лексичког
фонда, зависи првенствено од говорника језика у ком се појавила, затим од
њене распрострањености и употребе у различитим комуникативним ситуа
цијама и контекстима, али и од присуства те речи у различитим званичним
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документима који уређују одређену област или сферу деловања у којој „по
стоји потреба за њом”. Тренутно, рекли бисмо, лежећи полицајац не иде нигде
– његово је место у лексичком систему српског језика чврсто осигурано.
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Александра Јовановић

ХЕЈ, ТЕТК А! И ТЕТКО ЈЕДНА ТЕТК АСТА!
(ВОК АТИВ ОД МОРФОЛОГИЈ Е ДО ПРАГМ АТИКЕ)
1. У овом рад у осврн ућемо се на одређене морфо(фоно)лошке одлике
вокатива и њихов однос према семантици и прагматици. Наш циљ биће да,
на основу увида у литературу (пре свега, Николић 2017а, 2017б; Арсенијевић
2018; Глуш
 ац, Мик ић Чол ић 2017; Мељч ук, Мил ић
 ев ић 2011), као и на осно
ву примера које смо забележили из елект ронских извора (ЕлИ), из Речника
српскохрватског књижевног и народног језика (РСАНУ) или из разговора
(разг.), укажемо на семантичко-прагматички допринос једног од вокативних
наставака у оним случајевима када су могући дублетни облици, нпр. јуначе :
јунаку, пијанице : пијаницо, тетка : тетко итд. У т. 2 говорићемо о именицама
граматичког мушког рода, а у т. 3 о именицама граматичког женског рода.
2. Као што је познато, наставци за вокатив условљени су пре свега фо
нолошки, па именице мушког рода с основом на непалатални сугласник
или сонант имају наставак -е (Николић 2017а: 6). Изузеци од описаног пра
вила ипак постоје, а они су, како истиче М. Николић (idem), најчешће мо
тивисани значењем, порек лом или сфером упот ребе дате именице. Тако,
заједничке именице на -ар, -ир које означавају човека одређеног занимања,
звања и сл. могу, начелно, имати, поред наставка -е, и наставак -у, нпр. нови
наре ∕ новинару, везире ∕ везиру, официре ∕ официру, пастире ∕ пастиру (idem:
9). М. Николић (idem: 10–13) указује и на то да се наставак -у готово по
правилу јавља код оних именица које имају експресиван карактер (углавном
пејоративно значење): алкохоличару, гњаватору, дивљаку, глупаку и сл. За
питали смо се з а ш т о се код именица са пејоративним значењем готово
по правилу упот ребљава наставак -у уместо фонолошки очекиваног -е?
Да одговоримо на постављено питање, може нам помоћи рад Б. Арсени
јевића (2018: 2–3). Очекивани наставак -е користи се када се датом именицом
о б р а ћ а м о саговорнику (који је по својој природи одређен, познат и је
динствен) – нпр. Капетане, стигао сам, а наставак -у када датом именицом
саговорнику п р и п и с у ј е м о о д р е ђ е н у к в а л и ф и к а ц и ј у – нпр. Јова
не, капетану један. Типична функција вокатива јесте обраћање саговорнику
(приписивање квалификације је специфичнија функција), те је фонолошки
очекивани наставак -е и прагматички „очекиванији”. Код именица са пејора
тивним значењем истакнутија је квалификативна функција, те је и наставак
-у доминантнији. Понуђено објашњење не треба схватити као апсолутно пра
вило, но пре као тенденцију. Погледајмо неке од примера које смо забележили:1
1

Масним словима истичемо вокативни израз.
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(1) 	Е, јуначе, срам те било! (ЕлИ)
(2) 	Мајсторе, знао сам да можеш … јунаку мој! (ЕлИ)
(3) 	Сморе један, шта си чекао досад да констат ујеш да је ЕУ зло? Док си
био на власти, испоручиво си Србе ради ЕУ, бандиту један. (ЕлИ)
(4) Ако ниси спортиста и ако не пратиш спорт, шта се уопште и јављаш,
смору један? (ЕлИ)
(5) Официру мој, љубави моја, врати се брзо, баш сам усамљена. (ЕлИ)
У примеру (1) вокатив служи за обраћање саговорнику, док у примеру
(2) говорник вокативом квалификује саговорника (као да му поручује Ти си
мој јунак). У примеру (3), за разлику од примера (4), говорник вокативним
изразом сморе један уједно скреће саговорникову пажњу и приписује му
квалификацију, док вокативним изразом бандиту један само квалификује
саговорника. Примећујемо да се вокативни облик на -е јавља на почетку
исказа – што је прагматички оправдано, будући да служи скретању саго
ворникове пажње и успостављању контакта. Међутим, и то треба схватити
као тенденцију, на шта нам указује пример (5), где је на почетак исказа
распоређен вокативни облик на -у (који служи квалификацији).
3. Именице граматичког женског рода (III Стевановићеве врсте) чија се
основа завршава тврдим сугласником имају вокативни наставак -о (нпр.
жено), док оне чија се основа завршава сугласником ц имају наставак -е
(нпр. учитељице) (Ста н
 ој ч ић 112008: 54). Међутим, од овог морфофоноло
шког правила често се одступа, што показују примери (6–8). Како приме
ћује М. Николић (2017б: 17–18), дублетни наставак -е ∕ -о редовно се јавља
код тросложних и вишесложних именица на суфикс -ица које су пејоратив
ног карактера и односе се на особе оба пола (пр. 6–7), а може се јавити,
додуше ретко, и код тросложних и вишесложних именица на -ица које озна
чавају особу женског пола (пр. 8). Дак ле, ова дублетност могла би се оправ
дати семантичко-прагматичким разлозима. Тако и М. Глушац и А. Микић
Чолић (2017: 451), размат рајући дублетност наставака -о и -е код именица
са пејоративним значењем (тип пропалица, пијаница), указују на то да по
стоји корелација између степена пејоративности и вокативног наставка:
када се упот реби наставак -о, исказује се већи степен пејоративности. Ово
значи, зак ључују ауторке, да вокативне форме на -о (пропалицо, пијаницо)
активирају емотивну функцију (у пејоративном смислу) у поређењу са фор
мама на -е (пропалице, пијанице).
(6) 	Пијаницо једна, сваки дан пијеш по два лит ра ракије. (ЕлИ)
(7) 	Меркелову гађали парадајзом: „Лицемерко, издајицо народа.” (ЕлИ)
37

(8) Свеш теник очита последњу молит ву, а човек, као плач ућ и над њом,
пришапће јој: „Устај, несрећницо! зар не видаш да те хоће у раку да те
носе?” (ЕлИ)
Посебно су интересантни облици вокатива именица тетка, стрина и
баба, које у свом примарном значењу (значењу сродства) имају облик вока
тива једнак номинативу (пр. 9), али када се активира конотативна значењска
компонента (тј. када означавају пре свега плашљивог мушкарца) – јавиће
се облик на -о (пр. 10–13) (Ник ол ић 2017б: 12). Готово по правилу, уз њих се
јавља лексема један, која истиче говорников (обично негативан2) став пре
ма саговорнику одн. особини коју му приписује (исп. Мељч ук, Ми л ић
 ев ић
2011: 98). Ова лексема се увек распоређује иза именице коју одређује и не
може се од ње раздвојити другим придевом (в. пр. 10). У овој позицији може
се наћи и лексема ниједан, са истом вредношћу као лексема један (в. пр. 13).
(9) Хеј, тетка, замисли – изигравала је веселост – добила сам фантастичан
посао! (ЕлИ)
(10) 	Иди дружи се са својим теткама на пијаци, тетко једна теткаста! (ЕлИ)
(11) 	Не бих да ширим родне стереотипе, али дај буди мало мушко, стрино
једна. (ЕлИ)
(12) 	Ћути ту, бабо једна, шта се само жалиш! (ЕлИ)
(13) Што би, бабо ниједна! (РСАНУ)
Све досад поменуте именице граматичког женског рода имају негативну
конотацију, а наставком -о појачава се пејоративност и негативан став говор
ника. Код већине именица које означавају неко изузетно престижно занимање
преовладао је вокативни облик на -а (нпр. докторка, директорка, професорка
и сл.). Могли бисмо претпоставити да је то због тога што је наставак -о задо
био експресивну одн. пејоративну вредност – „специјализовао се”. Овоме у
прилог могао би говорити пример (14), који смо забележили из једног разго
вора. Наиме, лексема учитељица сама по себи нема елементе пејоративности,
али када се употреби у вокативном облику на -о, задобија пејоративну вред
ност. Чини се да се наставак -о овде јавља као маркер негативног става говор
ника према саговорнику одн. особини коју му вокативним изразом припису
је. Треба запазити да би упот реба облика учитељице у примеру (14) била
прагматички неадекватна, тј. не би имала исту комуникативну сврху: погод
на је једино за обраћање саговорнику, али не и за квалификовање.
2 Како И. Мељч ук и Ј. Мил ићевић (2011: 103) наводе, лексемом један се ист иче говор
ников позитиван однос према саговорник у и особини коју му приписује једино у случају
ако је саговорник дете (нпр. када мајка поручи своме детет у Паметнице једна). Чини нам
се да се позитиван став говорника према саговорнику истиче и у другим типовима блиских,
фамилијарних односа (нпр. када девојка своме дечк у поручи Будалице једна).
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(14) Ти ћеш да ме учиш, нисам ти ја ђак. Учитељицо! (разг.)
4. Да закључимо. У раду смо, ослањајући се на литературу и забележене
примере, показали како дублетни морфолошки облици вокатива имају се
мантичку и прагматичку функцију, на пример: (1) облик јуначе – служи за
обраћање, а јунаку за приписивање квалификације; (2) обликом пијаницо
истиче се виши степен пејоративности (уз активирање емотивне функције)
него када се употреби облик пијанице; (3) обликом тетка обраћамо се жен
ској особи са којом смо у сродству, док обл иком тетко квал ифик ујемо
обично плашљиву мушку особу; (4) облик учитељицо има пејоративну вред
ност, док је облик учитељице неут ралан и служи за обраћање; и сл. Дак ле,
упот реба одређеног вокативног наставка (онда када су мог ућ и дублетни
наставци) не зависи само од фонолошких услова него и од комуникативне
ситуације и комуникативне намере говорника.
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Драги Ивић

РЕЧНИК РУСКО-СРПСКИХ ЛАЖНИХ ПАРОВА
Лажни пријатељи преводилаца – међујезички хомоними
Шта се догађа када се „укрсте” наша и руска реч истог писаног облика,
односно истог или сличног изговора? Код лаика обично долази до неразу
мевања, а онда и до неспоразума. Много пута сам чуо површне познаваоце
руског језика да каж у како разу м
 еју скоро све што су чули, али не мог у
лако и брзо да одговоре. Так во разу мевање саговорника ће уместо десно
одвести право, а ако буде тражио банку, Руси ће му понудити теглу, одно
сно конзерву.
И професионални преводиоци греше. Слушао сам неком приликом како
водич објашњава у једном спомен-парку да се ту налазила ֳихая засֳава
око које су се водиле огорчене борбе. Службени преводилац је то место пред
ставио као тиху заставу, а не као мирну караулу, како је требало. Тренутак
непажње и преводилац се нашао на пог решном путу, јер даље није могао
пратити зашто се водила борба око ’тихе заставе’. Лошег преводиоца ће на
криви траг одвести и руска реч ֲоразиֳь, која не значи ’поразити’, већ ’зади
вити лепотом’ или реч сударь, која, наравно, није ’саобраћајна несрећа’ већ
’господин’, као што ни ливень не значи да је неки предмет ливен већ да је
напољу ’пљусак’, а вредная женщина није вредна жена већ ’штеточина’.
Има и сочнијих примера: члан једне делегације хтео је, у наступу рето
ричке еуфорије, изазване честим здравицама, да каже како осећа понос зато
што је међу пријатељима (била је то посета једном подмосковском граду).
Међутим, у одсудном тренутку трема је учинила своје – заборавио је реч
’гордость’ (природан отпор према српском значењу те речи) и упот ребио
нашу реч – понос, која на руском језику значи ’дијареја, пролив’. Руси су се
смејуљили, јер је здравица уследила после неколико вотки, а и колега је био
осведочени љубитељ, али и слаб познавалац, руског језика, па му нису заме
рили. Имају Руси и реч ֲролив, али то у српском језику значи ’мореуз’.
Оваквим, лажним, паровима бавили су се Предраг Пипер, Иван Чарота
и многи други наши и страни лингивисти. Професор Иван Клајн је објавио
у збирци текстова „Испеци па реци” („Прометеј”, Нови Сад, 2007) поу чан
и духовит текст „Нос је нос, али враг није враг”, који ме је заинтересовао да
почнем с трагањем. Од неколико десетина речи које се најчешће спомињу
стигао сам до неколико стотина.
Из комплетног текста речника који сам сачинио (који има готово петсто
парова), услед непрактичности да се цео објави у оваквом прилогу, издвојио
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сам само неке, и то оне које се не спомињу често као што је то случај са ре
чима ֲуֵка ’топ’, ֲраво ’десно’, врач ’доктор’, сֳена ’зид’, ֲролив ’мореуз’,
живоֳ ’стомак’, цвеֳ ’боја’, а које припадају корпусу општих места. Ове
примере знају чак и лаици и врло често их користе као пошалице. Издвојио
сам најинтересантније примере, оне који представљају изазов за неспремне
или површне преводиоце. Међу њима има и оних застарелих и разговорних,
али са којима се преводиоци срећу при превођењу филмова, књижевних
дела и сл. Доносим их у виду речника, у коме прво стоји руска реч, а онда
следи превод на српски језик.
Бес – ђаво, враг, зао дух;
Било – главни део неког уређаја; ударни инструмент, дрвени или метал
ни, који служи обично за сазивање (у манастирима се било користи уместо
звона за сазивање на молитву у време великог поста);
Бонд – хартија од вредности, обвезница;
Брак – роба с грешком, шкарт (поред значења брак);
Буква – слово;
Буна – део заштите насипа, али и синтетички каучук;
Варка – кување, барење; заваривање;
Веверица – најмања монета древне Русије;
Вести – водити;
Верно – тачно;
Видимо – очигледно, вероватно;
Водник – радник у речном транспорту;
Глумление – ругање, исмевање;
ГОСТ – скраћеница за државни стандард;
Гроб – мртвачки сандук;
Давление – притисак; хипертензија;
Довод – доказ, аргумент;
Дубина – батина, тољага; фиг. букван, тикван;
Жилет – прслук;
Заповедник – национални парк, резерват;
Зарез – фиг. безизлазан положај;
Зачин – почетак; увод;
Излет – крај лета неког тела пред његов пад (метка нпр.: „пуля на из
лете”); уопште крај нечега („на излете дней” при крају живота, у дубокој
старости);
Измена – издаја; превара;
Казна – благајна, имовина, новац;
Колос – клас, влат;
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Кучка – гомилица;
Ладно – добро, лепо, у реду, слажем се;
Набор – прибор, комп лет нечега (алата, бојица);
Нагон – повећање висине, нивоа воде, водостаја;
Начин – почетак нечега;
Некуда – нема се куда, нема се где;
Обнова – нешто ново, новина;
Образ – лик; слика; начин; икона;
Опека – старатељство, туторство;
Пог реб – подрум;
Полусвет – полумрак;
Расправа – насиље, одмазда, обрачун;
Сановник – достојанственик, великаш, човек на високом положају уоп
ште;
Сметана – кисела павлака;
Солитер – крупан брилијант; глиста, паразит (у цревима); врсте кар
ташке игре, пасијанс;
Сплав – легура, смеша метала; спуштање низ реку, сплаварење;
Тоска – туга;
Туча – густ и црн облак;
Увод – одвођење; отмица, отимање;
Увоз – одвожење, одношење;
Уже – већ;
Узор – шара, дезен;
Урок – час, лекција.
Велики наш русиста Радивоје Кошутић тврдио је у свом делу Руски при
мери и текстови да ће просечан Немац лакше научити руски него Србин, јер
ће том предузећу прићи без заблуда. Што ће притом имати фонетско-арти
кулацијских проблема то је већ друга прича.
Драги Ивић
Центар за културу, Пожаревац
ivicdragi@yahoo.com
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ПОВОДОМ . . .
Данијела Радоњић

ПОВОДОМ 20. ТОМ А РЕЧНИК А САН У ‒ РЕЧНИК
СРПСКОХ РВАТСКОГ КЊИЖЕВНОГ И НАРОДНОГ
ЈЕЗИК А, КЊИГА XX, (ПЕТОГОД АН ‒ ПОГДЕГОД), 
БЕОГРАД: САН У, ИНСТИТУТ ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК 
САН У, 2017
Недавно је из штампе изашла нова, двадесета књига Речника српскохрват
ског књижевног и народног језика Српске академије наука и уметности1.
Речник САНУ свакако представља најзначајнији лексиког рафски проје
кат на овим просторима. Када се са израдом Речника почињало, почетна
процена била је да ће он имати приближно 20 томова, и да ће обу хватити
око 350.000 речи. Данас смо дочекали излазак његове двадесете књиге по
реду, чиме је број до сада обрађених речи нарастао на нешто више од 241.000.
Процењује се да је у питању половина посла и да ће за обраду преосталих
речи бити пот ребно приближно још 15 томова, што ће овај Речник, када он
буде био завршен, сврстати међу најобимније дескриптивне речнике сло
венских језика. Како се речничка грађа континуирано осавремењује2, чиме
се Речник богати новим изворима, али и новим речима, разумљиво је да је
из повећања обима грађе нуж но проистек ло и повећање обима Речника.
Иако се често оцењује да Речник САНУ, као велики дескриптивни речник
тезаурусног типа претендује да обухвати целокупни лексички фонд српског
језика у протекла два века, такав задатак није могуће у потпуности оствари
ти. Посао на изради оваквих речника обично је вишедеценијски, док нове
речи настају такорећи свакодневно. Свакако је занимљив податак да би нам,
ако бисмо покушали да читамо по једну страницу речничког текста дневно,
биле пот ребне чак 43 године да прочитамо до сада објављене томове Реч
ника САНУ.
У даљем тексту Речник САН У или Речник.
У почетној фази извора је било око 3000, док их је данас преко 5000. Тако је изворима
за израд у 20. тома Речника САН У прик ључено и 30 нових публикација.
1
2
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Садржај 20. тома Речника САНУ обу хвата одреднице у распону од пе
тогодан до погдегод, односно укупно 9370 обрађених речи. У овом тому
настављена је обрада лексике на слово П, која је започета у 19. тому Речни
ка, а која ће бити настављена и у неколико наредних томова. Слово П по
сед ује најбогатији инвентар речи зато што обу хвата бројне речи настале
префиксацијом, творбеним процесом у којем учествују веома продуктивни
префикси (као што су по, под, пре и сл.), али и бројне речи са веома разви
јеном семантичком структуром. Тако се у овом тому према броју забележе
них значења и израза издвајају глаголи повлачити (се), повући (се), побити
(се), повезати (се), пећи (се), пити и др. Глагол повлачити (се) има забеле
жена 24 значења (при чему не узимамо у обзир и његова подзначења) и 12
наведених израза, док глагол повући (се) има 21 значење и чак 48 израза.
Многобројна значења и изразе налазимо и код именица, као што су то: пло
чица, плоча, пиле, печеница, писмо и др.
Међу обрађеним речима можемо издвојити предлог по, први пут у срп
ској лексиког рафији обрађен овако детаљно и граматички и семантички,
који заузима читавих 11 стубаца речничког текста. Обрада творбеног типа
са продуктивним формантом пето- завршава се у овој књизи (типа: пето
годан, петоок), а обрађени су и други префиксални форманти домаћег или
страног порек ла међу којима се истичу плаво-, плитко-, пнеумо-. Творени
це са префиксом по- преовлађују и заузимају скоро трећ ин у објављеног
тома, укључујући и последњу, граничну реч погдегод.
Лексика обрађена у овом тому знатним делом припада општем лексич
ком фонду (лексика овог слоја по правилу није маркирана), али обу хваћен
је и велик и број лексике која је марк ирана према парамет рима тематске,
функционалностилске, просторне, временске и социјалне раслојености. Ова
лексика изузетно је тематски раслојена, што потврђују многобројни квали
фикатори наведени у виду скраћеница уз одговарајуће лексеме или њихова
поједина значења. Међу заступљених чак 76 тематских области (нпр. меди
цина, анатомија, ботаника, геологија, геог рафија, хемија, спортски називи,
војни и историјски називи, музика, право, филозофија, политика, лингвисти
ка, митологија, куварски називи)1 у овом тому најбројније су лексеме које
припадају области зоологије (нпр. пингвин, пипа, плувијанус, пловка), бота
нике (нпр. петолист, петопер, платан, плута), медицине (нпр. плацебо,
пнеуматологија, пнеумонија), етног рафије и етнологије (нпр. пешкир, плач,
побратим, пипиревка). Често је у питању и по неколико стотина лексема
које као термини припадају једној од наведених области.
1 У 20. том у уводе се и два нова квал ификатора за област или сферу упот ребе лексике:
геом. (геомет рија, геомет ријски) и хришћ. (хриш ћанство, хриш ћански).
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Као и досадашњи томови, и новообјављени том бележи бројне речи стра
ног порек ла. Уз такве одредничке речи у оквиру речничког чланка наведен
је одговарајући етимон. Попис скраћеница за 33 различита језика дат је у
уводном делу текста Речника. У овом тому најбројније позајмљенице пред
стављају турцизми, германизми и италијанизми.
Израда овог типа дескриптивних, тезау русних, једнојезичних лексико
графских приручника попут Речника САНУ представља колективни рад,
па лексикографе који у њему учествују неминовно прати судбина својеврсне
анонимности. С друге стране, подаци о ауторима у појединим фазама израде,
који су наведени у Речнику, упућују на то да Речник САНУ можемо посматра
ти и као монографско дело састављено од ауторских секција. Стога ћемо на
вести и лексикографе који су учествовали у изради 20. тома Речника САНУ.
Уредници књиге су др Даринка Гортан Премк, мр Милица Вујанић, акаде
мик Милосав Тешић, др Милица Радовић Тешић, др Стана Ристић, мр Васа
Павковић, мр Милорад Симић, др Никола Рамић, др Рада Стијовић (председ
ник Уређивачког одбора), мр Љиљана Ного, мр Радојка Вуксановић, др Неђо
Јошић и др Александра Марковић. Учесници у обради и помоћној редакцији
су др Милосав Чаркић, др Радмила Жугић, др Марија Ђинђић, др Наташа
Вуловић, др Ружица Левушкина, Мирјана Којић, др Драгана Ратковић, др Дра
гана Радовановић, др Ивана Лазић Коњик, др Владан Јовановић, др Бојана
Милосављевић, др Гордана Штрбац, мр Марија Милосављевић Тодоровић,
мр Мирјана Гочанин, др Марина Спасојевић, др Ненад Ивановић, др Драга
на Цвијовић, др Светлана Ћирковић и Бојана Томић. Техничку редакцију
обављали су др Јованка Милошевић и Никола Санковић.
Објављивање сваке нове књиге Речника САНУ представља значајан до
гађај за српску лексиког рафију, србистику, али и српску културу уопште.
Тиме се истовремено стручној јавности, као и свима онима који су за негова
ње сопственог језика и у њему баштињене културе искрено заинтересовани,
на упот ребу предаје још један одсечак огромног богатства српског писаног
и говорног језика.
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М А Л И СА ВЕТ И
Да ли је тачно да се никако не каже да нешто произилази из нечега (како
смо најчешће навикли да чујемо и кажемо), већ да се каже произлази, јер ми
не изилазимо него излазимо, па није исправно рећи произилази?
Из групе Сваког дана по једно правило
из области језичке културе са интернета
Није тачно – исправна су оба облика.
Облик прои злазити је старији од облика прои зи лазити и нормативни
приручници му дају предност и препоручују га за упот ребу. Настао је од
префикса про- и глагола излазити. Одакле и у изилазити? Добијено је анало
гијом према свом свршеном парњаку изићи. И тај аналошки облик добро је
потврђен и у усменом и у писаном стваралаштву (Изилази господа ришћан
ска, каже народни песник. Љубав према слободи изилазила је из његове
интимне природе, налазимо код Скерлића).
Префиксацијом свршеног глагола добија се облик произићи (про+изићи),
а потом и несвршени парњак произилазити, који норма такође допушта. То
аналошко и имамо и у глаголима силазити и обилазити (уместо старијих
и данас мање обичних слазити и облазити), јавља се и у одилазити, облику
који је данас ређи, али је добро потврђен код старијих писаца (Веселинови
ћа, Сремца, Дучића, Јаковљевића и др.).
Р. С.

v
На једном веб-сајту стоји језички савет: Уколико желите овај сат да
склоните, ви ћете га одложити (на неко друго место, на пример). Уколико
желите нек и сас танак да одгодите (за неко друго време, на пример), ви
ћете га одгодити.
Овај савет је само делимично тачан. Оба глагола – и одгодити и одложи
ти имају временско значење „оставити за касније, померити рок (из)вршења
нечега за касније“. У Вуковим народним пјесмама налазимо пример: „И за
мало свадбу одгодио | Док отиде двору бијелому! | Па покупи свате за ђевојку“,
а у Кошевим Босанским причама: „Замоли га да му опрости или бар одгоди
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плаћање дажбина“. Глагол одложити у овом значењу илуструју примери:
„Ја [сам] … помишљао на то да целу ствар одложим на дуже време“ (Б. Ну
шић, Аутобиог рафија); „Лет за Осло [је] одложен на неодређено време“ (Б.
Пекић, Беснило).
Глагол одложити, поред овог, има и значење „метнути, оставити (негде
на страну)“: „Турци сачекаше док он одложи секиру па га онда нападоше“
(И. Андрић, На Дрини ћуприја); „Одложио је машинку на суседно седиште“
(Б. Пекић, Беснило).
Р. С.

v
Да ли је тачно да колегиница може бити само колегина жена а да жену
с којом радите треба звати колегица?
Из групе Наш језик на интернету
Тачно је да већ ина именица које се граде додавањем суфикса -ица на
присвојни придев изведен од именице мушког рода означава супругу оно
га ко је исказан именицом (протин+ица, пашин+ица). Међутим, именица
колегиница представља изузетак (као и комшиница) – она означава женску
особу колегу. Именица колегица такође означава жену колегу и по грађењу
се више уклапа у именице које означавају жену одређеног занимања (учи
тељ–учитељица, собар– собарица, кошаркаш–кошаркашица, ученик–учени
ца). Она се није усталила на истоку наше језичке територије, где се говори
колегиница, док је на западу обичнија колегица.
Р. С.

v
Била сам у Бањалуци па ми је пало на памет да вас питам да ли се пише
Бањалука или Бања Лука. Мој пријатељ сликар, образован човек мисли да
треба само одвојено. Ја пишем заједно, а један колега из Бањалуке ми је
рекао да може обоје.
М. Ђорђевић из Београда
Име овога града може се писати на оба начина. Старији је двочлани облик.
Бања у њему нема везе са лечилиштем, односно купалиштем, коју имамо
у Бањи Ковиљачи, Бањи Врујцима и другим бањама, а лука не значи при
станиште. Име града има везе са једним баном и његовом ливадом.
Наиме, реч бања у имен у овога града јесте стари присвојни придев од
именице бан и значи ’банова’ (изговара се са дугосилазним акцентом на
првом а и дужином на другом а – као кад се каже: она сања).
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Именица лука некада је значила ’ливада крај реке’. Тако је бања лука
била ’банова ливада’, што је касније претворено у име града.
С обзиром на то да је бања (>Бања) овде придев, име града треба у скла
ду са тим и мењати: Путовали смо од Бање Луке до Беог рада (не: од Бања
Луке), Био сам у Бањој Луци (не: у Бања Луци) итд., као што бисмо рек ли:
од Велике Луке, у Великој Луци.
Срастањем придева и именице добијена је сложеница Бањалука (тако
смо добили и Беог рад од бео+град, Даниловг рад од Данилов+град итд.).
Ова сложеница се мења као и друге именице женског рода: Дошао сам из
Бањалуке, Био сам у Бањалуци итд.
Ако од сложенице изводимо име становника, онда он гласи Бањалучанин.
Присвојни придев је бањалучки. Ако име изводимо од двоч ланог назива,
оно има спојни вокало о и гласи Бањолучанин, а придев је бањолучки – ови
облици су регуларни, али ређи у упот реби.
Р. С.

v
Да ли се мерне јединице пишу спојено са бројем или одвојено од њега?
Дак ле, да ли је 10кг (kg) или 10 кг (kg), 100км (km) или 100 км (km) итд.
Исп раван је друг и поступак. Скраћеница за мерне јединице пише се
одвојено од речи на коју се наставља.
Разликује се од тога ознака за проценат %, која се пише спојено са бројем
за којим следи: 53%.
Р. С.

v
Зашто се пише др. (са тачком) када се скраћује ’и други’ (’и друго’ и сл.),
а др (без тачке) када се скраћује именица ’доктор’?
Др без тачке припада тзв. сажетим скраћеницама, и то оног типа саже
тих скраћеница које се састоје од почетног слова (или неколико почетних
слова) и завршног слова (или завршног слога). Оне се пиш у без тачке: др
’доктор’, мср ’мастер’, мр ’магистар’, гђа ’госпођа’ (без тачке је и у промени:
гђи, гђу, гђом итд.); гђица ’госпођица’ (гђици, гђицом итд.).
Др. са тачком припада тзв. почетним скраћеницама, које су сведене на
ужи или шири почетак речи.
На почетну групу сугласника сведене су скраћенице: и др. ’и други’ (’и
друго’), као и: бр. ’број’, св. ’свеска’ или ’свети’, гл. ’главни’ или ’глагол’
(’глаголски’), стр. ’страна’ мн. ’множина’, и сл. – и слично.
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ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА
ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА С ВЕЗНИКОМ БЕЗ ДА
Одлука
Иако упот реба реченице с везником без да у савременом српском књи
жевном језику није више неуобичајена појава, она ипак остаје изван оквира
стандарднојезичке норме, а разлога за овакав став барем су два: (а) поступак
извођења везника без да, који је, заправо, структурни калк, и (б) постојање,
граматички и семантички, адекватнe хипотаксичке јединице, чији се нор
мативни статус не доводи у питање.
Будући да зависна реченица уведена везником без да представља стилски
обележен граматички и значењски еквивалент реченице са везником а да,
препоручује се њено избегавање у свим сферама језичке делатности, наро
чито у јавној, као и у свим приликама које захтевају биран и узоран језички
израз. Зато се у српском књижевном језику само реченица с везником а да
може смат рати прихватљивим средством граматикализације значења про
пратне околности, разуме се, у форми зависне реченице.
Образложење
У савременом српском књижевном језик у, без обзира на вид и домен
испољавања језичког стваралаштва – писани или усмени, односно јавни
или приватни, као и на његова функционалностилска обележја, у не сасвим
занемарљивом броју примера бележи се упот реба зависне реченице уведе
не везником без да,1 чак и у штампаним медијима које смат рамо узорним.
Последњи став темељи се на увид у у грађу која је претеж но преузета из
Политике, али и не само из ње, и као так ва постала делом елект ронског
корпуса српскога језика који је израђен на Математичком факултету у Бео
граду. Проблем о којем је реч илуструју следећи примери:
Забрањено је плакати, без да се нешто не научи; Могао је да се креће
без да пази на своје покрете; Учтив хладан поздрав и ја одох, без да сам по
нуђен чашом воде или капи сузе; А где трчите у сексуалне радње без да се
мало информишете? итд.
Остављајући привремено по страни нормативни статус овог типа зависне
реченице, неопходно је, ипак, да се кратко осврнемо на две важне поједи
Напомене о стат усу без да реченице дају се и у Нормативној граматици српског је
зика Пред рага Пипера и Ивана Клајна (2013: 212), те у Старим и новим списима Милорада
Радовановића (2007: 100–114).
1
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ности, а то је да није реч о новој и локалној појави у српском језику, као и
да се њоме не компензује какав системски недостатак у његовој структури.
Потврде за зависну реченицу са везником без да могу се пронаћи на целом
српском штокавском простору, нарочито у разговорном стилу, при чему се у
бројним језичким приручницима готово неизоставно наводи податак да је у
питању германизам који се бележи још од средине 19. века. Иако је за поузда
но утврђивање времена настанка дате конструкције потребно предузети опсе
жније истраживање, претпоставља се да је реч о структурном калку немачког
сложеног везника ohne dass, у чији састав улази еквивалент српског пред
лога без и одговарајући везник, коме у нашем језику одговара везник да.
Као што то потврђују и раније наведени примери, без да се у српском
језику појављује као везник (тј. везнички израз) са значењем обавезне или
пак недостајуће пропратне околности, уводећи тако један тип начинске ре
ченице, при чем у се у везничком систем у позиционирао као синонимска
варијанта везника а да, што доказује и њихова релативно слободна заменљи
вост, нпр.: Забрањено је плакати, а да се нешто не научи; Могао је да се
креће а да не пази на своје покрете; Учтив хладан поздрав и ја одох, а да
нисам понуђен чашом воде или капи сузе; А где трчите у сексуалне радње
а да се мало не информишете? и сл. Иако је реч о граматички и семантич
ки еквивалентним структурама, зависна без да реченица показује особине
које нису својствене реченици с везником а да, а то су: (а) могућност да се
уметне у структуру управне реченице, или да се појави испред ње (Разуме
се, без да буду изричито питани, одмах ће вам све објаснити; Без да је
икога питао, узео је своје ствари и нестао); (б) необавезно присуство гра
матичке негације (То каже без да му глас не задрхти; Заљубљујемо се без
да знамо зашто); (в) постављање фокализатора и непосредно испред везника
без да (Споразумели су се и без да су изговорили једну реч) и сл. Све наве
дено говори да се приликом замене без да реченице понекад морају преду
зети додатне трансформационе операције, што само по себи не може бити
препрека за упот ребу зависне а да реченице. Ипак, ова особина говори да
без да реченица подлеже слободнијој дистрибуцији, што јесте предност,
али то не решава проблематичност поступка извођења и граматикализације
везника без да.
Иако је дистрибуција везничког израза без да подржана чињеницом да
се одговарајуће значење може изразити и номинализованим изразом у кон
струкцији без + глаголска именица, нпр. без поздрава итд., у нормативном
поглед у пак проблем представља начин на који је добијен везник без да.
Зато се у приручницима који се дотичу овога проблема готово неизоставно
наводи да је реч о ’рогобатној’ конструкцији, при чему критеријум на којем
се заснива овакав став не компромитује аутоматски њену упот ребу, јер се
примарно темељи на естетском доживљају језика.
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Конструкција коју чини предлог без као њена управна реч допушта укљу
чивање само именских и прилошких речи, односно одговарајућих синтаг
ми, што је правило које важи и када се од овако добијених конструкција
даље изводе сложени везнички изрази, нпр. без обзира на то што. Дак ле,
везничк и израз без да нормативно је неп рих ватљив јер није непосредно
изведен од предлошке конструкције у чијем је саставу, на пример, показна
катафорска заменица то у одговарајућем облику – без тога. Међутим, иако
се могу пронаћи сасвим спорадичне потврде и за ово, ипак остаје отворено
питање какав је граматички статус споја без тога да, те да ли је без да евен
туа лно резултат елизије катафорске заменице, што имамо у везнику осим
(тога) што. Како синтагматски низ без тога да није граматикализован, не
може се смат рати коначно формираним зависним везником, буд ући да је
реч о линеарном поретку елемената који чине предлошка конструкција без
тога посредством које се у управну реченицу укључује допунска реченица
с везником да, нпр. Он не може без тога да нас стално нервира. Да је тако,
доказује мог ућност изостављања зависне реченице, нпр. Он не може без
тога. Све наведено говори да се у српском језику за предлог без не може
непосредно везати везник да.
Ипак, кључно питање за стабилизацију и прихватљивост неког елемента
у језичком систему тиче се, у првом реду, његове оправданости или сврсисход
ности, што се утврђује на основу односа са другим истородним јединицама.
Дак ле, како се везнички израз без да односи према везничком споју а да?
Сасвим је очигледно да се везником без да не попуњава никаква празни
на у систему, чиме би себи ’прокрчио пут’ и осигурао место међу везничким
јединицама. Иако пак показује неке специфичности у дистрибуцији, рече
ница с везником без да се у највећем броју примера среће у контексту типич
ном за а да реченицу, нпр. Отишла је без да се јавила и Отишла је а да се
није ни јавила. Осим тога, иако се граматикализација везника без да засни
ва на принципу аналогије између форми и значења саодносних морфосин
таксичк их и хипотаксичк их јединица, нпр. без према без да, деривација
везника без да несистемског је карактера, што је главни разлог да се њего
ва упот реба одреди као нормативно непожељна. Због тога је везник а да не
само граматички адекватно већ и једино нормативно прихватљиво и стил
ски пожељно средство којим се значење пропратне околности, обавезне или
недостајуће, у форми зависне реченице у српском језик у може изразити.
Зато ни ограничења у погледу сталности места у односу на управну речени
цу те граматичке форме предиката зависне а да реченице не могу се узети
као њен недостатак.
[Нацрт текста одлуке припремио је Миливој Алановић.]
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П ИСЦ И О Ј ЕЗИ К У
СРПСКИ НАРОД О РЕЧИМА И ЈЕЗИКУ
Ако је све Бог убио, није трпеж и лијепу ријеч.
Боље је вјеровати својим очима него туђим ријечима.
Боље је не обрећи него ријеч не држати.
Боље је поклизнути ногом него језиком.
Вода свашта опере до погана језика.
Во се веже за рогове, а чо’ек за језик.
Гори је женски језик но турска сабља.
Добра ријеч не коштује новаца.
Држи ријеч ка и решето воду.
И измеђ’ светијех има ријечи.
И камен би ријеч’ма подигао.
Језик горе може посјећи него мач.
Ко се ријечи не боји, не боји се ни батине.
Лајав (језик) што више збори, мање се мотри.
Лијепа (ријеч) лијепу иште.
Лијепа ријеч гвоздена врата отвара.
На језику мед, а на срцу јед.
Није ријеч бреме (ласно је рећи).
Празне ријечи џеп не пуне.
Рђава ријеч (иште) шаку у главу.
Ријечи треба мјерити, а не бројити.
Свака му ријеч батина вриједи.
Сто зборова пазар чине, а једна (ријеч) веже и дријеши.
Вук Стефановић Караџић, Српске народне пословице
Рубрику уређује академик Милосав Тешић
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Позив на сарадњу
и претплату
Уредништво вас позива на сарадњу – са
задовољством ће објавити ваше прилоге,
одговорити на ваша питања, настојати да
разјасни језичке недоумице. Прилоге и питања шаљите на адресу Уредништва: Матица српска, 21000 Нови Сад, ул. Матице
српске бр. 1 или на e-mail:
ksunajko@maticasrpska.org.rs
Претплату за 2019. годину у износу од
300,00 динара можете уплатити на жиро ра
чун број 205-204373-09, са назнаком да је
сврха дознаке „претплата на Језик данас”
а прималац: Матица српска, Нови Сад.

