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НОРМА

ВладанЈовановић

О НА ЗИ ВУ ЈЕД НОГ ВИ РУ СА

Иаковирусиизгрупекорона1постојенапланетивишестотинахиљада
година,новитипвируса(којиданасизазиваболест„ковид19“)почеоједа
еволуирапреоко40година.Речјеовирусукојијетекнедавнопрешаона
људе,пајеотуднаучницимаиосталомсветупостаозанимљив,ањегово
брзоширење,теговорењеиписањеоњемууцеломсветуикоднас,намет
нулојелингвистимапитањекакогатребаписатииизговаратисобзиромна
његоверазличитеформеприсутнеусредствимајавногинформисања.2На
почеткуепидемијеназиввирусакоднасписанјеиизговаранразличито,као
једнареч„коронавирус“(директнопремастраномјезичкомпредлошку,уп.
енгл.Coronavirus)односно„коронавирус“,„коронавирус“(сацртицомилибез
цртицеуписаномтексту)итд.Изпојединихинформативнихкућа,пресвега
онихкоједржедојезичкеправилностиикултуре,каквесуРадиотелеви
зијаСрбије,РадиоБеоград,Политикаидр.,обратилисусеОдборузастандар
дизацијусрпскогјезикасапитањемкакосеисправнопишеназивовогви
руса.Одборзастандардизацијусрпскогјезикадаојеследећемишљење:

1ВирусикоронаизпородицеCoronaviridaeпредстављајугрупувирусаOrthocoronavi
rinae(в.De Gro otetal.2011).

2Иакосеподназивомкоронастручноподразумевагрупа,односнопородицаразличи
тихсојевавируса,заактуелнивирусизовегрупекојиизазиваболест„ковид19“усталио
сеујезикуназивкорона–санормативномпрепорукомвирускорона.
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Ускладусаначиномписањаусрпскомјезикунајисправнијејеписати:вирус
корона,дакле,такоштосеатрибутиввируспишенапрвомместу.

Украткомобразложењуодлукеописанјетипконструкције,укојојшири
појамдолазииспредужег,например:професорПетровић,рекаМорава,
крушкаоскоруша,дрвоорахитд.,чимејеилустрованоправило„даусвим
таквимконструкцијама(синтагмама)ширипојамдолазииспредужег“(Од
лука,4.2.2020).Какојекоронасамотипвируса,уобичајеноједасепо
датомправилупишевирускорона.Осврнувшисенаупотребуформес
обрнутимредоследом(„коронавирус“),уобразложењупишедајеонадошла
подутицајеменглескогјезикаидакаомоделодавнопродиреусрпскијезик,
патакоимамоназивестаница,објекатаисл.:„Дунавстаница“уместоста
ница„Дунав“,„Савацентар“уместо„ЦентарСава“итд.

Акограматичкојанализипридружимосемантичку,примећујемодаиме
ницукорона,будућидајестраногпореклаизначењскинепрозирна,ми
користимо,пресвега,каоиме(назив,типисл.)вируса,штоодговаратипу
синтагмихотел„Бристол“,хотел„Москва“исл.,причемуједругидео
синтагменепроменљив.Уговорнојпраксиназиввирусаозначавасеибез
атрибутива(којисеподразумева),нпр.ЗавремекоронеБиблиотекаграда
Београдаорганизовалајевиртуелночиталиште.

Изуглаграматикеинормесрпскогјезикастварје,реклибисмо,довољ
нојасна.Упракси,међутим,тонијетако,јерсе,упркоспоменутојпрепо
руциОдбора,немалибројновинара,алиидржавнихзваничника,оглушује
опрепорукуОдбора(каостучногдржавногтеланадлежногзапитањаје
зичкеправилностиинорме),употребљавајућиварваризам„коронавирус“
уместонормативноисправнеформевирускорона.

Акопогледамостатуссамогтерминауструциизкојепримарнопотиче,
одлекарскихстручњакасазнајемодајеназиввирусауформиcoronavirus
(усрпскомјезикутранслитерисан,пресликанкао„коронавирус“)верифи
коваоМеђународникомитетзатаксономијувируса.Позивајућисенаауто
ритетМеђународногкомитетазатаксономијувируса,појединистручњаци,
алинесамомедицински,већинекилингвисти,сматрајудаодлукетога
телаупогледудонетихтерминолошкихрешењаморајубитиприхваћене
свуда,паиујезику.Сматрамодатаквостановиштенијеоправдано,јерстан
дардизацијатерминауконкретномслучајунијеподразумеваласарадњу
медицинскихстручњакаилингивистанормативиста,чијијезадатакбрига
оправилнојупотребисрпскогкњижевногјезикаидавањепрепорукекако
нештотребаписатиилиизговарати,водећисеискључивонаучнимкрите
ријумималингвистикеиграматике.Собзиромнатодасустручнитермини
сазданиодјезичкогматеријала,природноједасепосаовезанзастандарди
зацијутерминологијенеможеваљанообавитибезтеснесарадњесајезичким
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стручњацима,штозначидасвакитерминморапроћидетаљнулингвистич
купроверу.Упротивном,терминнећебитипроглашеннормативнимиз
углакњижевногјезикаиграматике,безобзиранањеговуверификацијуод
странебилокогтела,каоштојеупоменутомслучајуречоМеђународном
комитетузатаксономијувируса.

Акосезадржимонатаксономијивируса,приметићемодатамоимаи
другихсличних(сложеничких)називапреузетихизструктурестраних
језика,укојимасеречвирусналазинадругомместу,каоштосу:ринови
руси,норовируси,филовирусиисл.Међутим,овислучајевилингвистички
серазликујуодпоменутог,тесењиховосастављенописањекаоједнаречнор
мативноможеприхватити.Риновирусјеврставирусакојиизазивакијавицу,
наштоупућујепрвидеосложенеречигрчкогпорекла(„rhis,rhinos“‘нос’).
Поредриновируса,саназивомриноупрвомделу,постојеидругеречи:
ринолог‘лекарспецијалистакојисебавилечењемболестиноса’,ринологија
‘областмедицинеуоквируоториноларингологије,којасебавилечењембо
лестиноса’,ринопластика‘пластичнаоперацијаноса,најчешћесеобављаиз
естетскихразлога’,ринореја‘лучењеслузи,секрецијаизноснешупљине’,
риноскопија‘прегледноснешупљинепомоћуриноскопа’итд.(в.Клајн, 
ШипКа2011).Наведениназививирусаприпадајусложеницамастраног(интер
националног)пореклакојесемогуписатиспојено,каоштосуитермини:
кардиохирургија,коронарографија,стафилодермијаитд.,будућидасу,фор
малногледано,усагласјусатворбеномструктуромсрпскогјезикауправо
збогпостојањаинтерфикса(спојногвокала)о,којије,узвокале,својствен
свимсловенскимјезицима,паисрпском.Премаправилимасрпскетворбе
речи(исловенскеуопште),сложеницекомпозитиимајуинтерфикс(спојни
вокал)еилио.Упримериматипариновирус,норовирус,филовирусисл.
унутаркомпозитскооосећасекаоспојнивокализбогтоганереметитвор
бенисистемсрпскогјезика.Услучајуварваризма„коронавирус“јасноједа
нијеупитањукомпозитвећпресликавање(транслитерација)речистране
језичкеструктуре.

Питањеупотребеназивавирусаизгрупекоронакојаизазиваболестко
вид19актуелизовалојепитањестандардизацијеинормирањамедицинске
стручнетерминологије.Акосутерминиипојмовинови,питањетермино
логијеуопштеиулогалингвистанатомзадаткунијеновабудућидасео
њојодавноговориипише.Пишућиуправоопроблемустандардизације
терминологије,МитарПешиканјетачноприметиодаје„најбољи,уствари
јединиефикаснитренутаккадсеможевољнимактомутицатиналексичка
изражајнасредствасамулазакноверечиујезичкидруштвенисаобраћај“,при
чемупреводилац,редактор,одн.лицекојепрвипутименујеновепојмове
имавишеутицајана„карактерречничкогфонданегорадникулингвистичкој



4

установи“(пе Ши Кан1970:92).Или,кадајеречоконкретномтерминоси
стему,вредиприсетитисеречиАлександраЂ.Костића,нашегпознатог
проучаваоцајезикамедицине:„Штајепотребноимадакажустручњаци,а
штајемогућноимадаодределингвисти“(Ко стић1964:29).

Л и т е р а т у р а :

Клајн, Шип Ка2011:ИванКлајн,МиланШипка.Великиречникстранихречии
израза.НовиСад:Прометеј.

Ко стић1964:АлександарЂ.Костић.Језикнашемедицинскелитературе.Нашјезик
14/1,27‒42.

Одлукаописањуназиваједногвируса(од4.2.2020).Одборзастандардизацију
српскогјезика.www.isj.sanu.ac.rs/2020/02/10/одлукаодбораписањеназива/
вируса/

пе Ши Кан1970:МитарПешикан.Лексичкоблагонашегјезика.Нашјезик1‒2,80‒92.
De Gro o tetal.2011:R.J.deGroot.FamilyCoronaviridae.NinthReportoftheInter

nationalCommitteeonTaxonomyofViruses.Oxford,806‒828.

ВладанЈовановић
ИнститутзасрпскијезикСАНУ
Vladan.Jovanovic@isj.sanu.ac.rs
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МаринаЉ.Спасојевић

ЧАС, САТ И ЗА БРА НА КРЕ ТА ЊА: 
О ПО ЛИ ЦИЈ СКОМ ЧА СУ ИЛИ СА ТУ

1.Школскадефиницијадасусинонимиречиистогилисличногзначења,
каодомовинаиотаџбина,кућаидомисл.,постајетеснаакосеуобзирузме
заменљивостчлановасинонимскогпараусвимокружењима,могућност
употребеуразличитимфункционалнимстиловима,подударностзначења
кодвишезначнихчлановасинонимскогпараитд.Затосеисрећуразличита
схватањаиподелесинонима,рецимо,наистозначницеиблискозначнице,
какоимсамоимекаже,односноправе,апсолутне,типичнесинониме(уче
ник:ђак)инеправе,релативне,контекстуалнесинониме(ићи:кретатисе);
семантичке(топао:врућ),стилске(експресивнедете:чедо;функционалне
–уразнимвидовимаупотребејезика,нпр.професионалнестетоскоп:слу
шалице;социјалнехрана:клопа;територијалнејоргован:љиљакитд.),ар
хаичне(географија:земљопис)истилскосемантичкесинониме(лутати:
скитати);тоталнесинониме,кадасеподударајуусвимзначењима(рећи:
казати),ипарцијалне(дом:кућа),кадаимсеподударајусамонеказначења,
итакоредом(Дра ги ће вић2010:244–264).

2.Усрпскомјезикуречсловенскогпореклачасиречтурскогпорекла
сатмогусеодредитикаосиноними.Акосесагледањиховазначењскаструк
турадатауједнотомникусрпскогајезика(РСЈ),онисупарцијалнисиноними,
јеримседеломпоклапајувременсказначења(1а:1а;1б:1в;3а:1б).

часм сатм
1.а. временскајединицаодшездесет

минута,сат:шестчасоваиде
сетминута.

1.а. (мн.сати,ген.сати)два
десетчетвртидеодана,
час.

1.б. временскајединицашколскеидр.
наставе(обично45–60минута);
предавањекојеседржизато
време:~математике,књижевно
сти;одржати~,имати~музике,
завршитисвојечасове.

1.в. (мн.сати,ген.сати)вре
менскајединицанаставе,
обуке,час:~хемије.

2. врлократковреме,тренутак,
трен,моменат:утај~,утомчасу,
истогчаса,закоји~,повољан~,
управи~,унезгодан~,овога
часа,дозадњегчаса,утомчасу.

3.а. (обичноумн.)време,добадана
уопште:касничасови,ујутар
њимчасовима,вечерњичасови.

1.б. (мн.сати,ген.сати)време,
доба.–Којијесатусве
миру,данилипоноћ,шта
лије.
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3.б. (обичноумн.)одређеновремеза
нешто,занекипосао,рад:~обра
чуна,часовиодмора,часовирада.

4. мн.цркв.службауправославној
црквизавремекојесечитају
псалмиимолитве.

2. (мн.сатови)направаза
мерењевремена,направа
којапоказујевреме,часов
ник:ручни~,сунчани~,
пешчани~.

да ва ти  ча со ве битинаставник,инструктор
(некоме),поучаватинекогаза
одређенунадокнаду.

да ва ти  
са то ве 

приватноподучавати,
држатинаставу.

два на е сти ~ последњичас,последњаприлика
дасенештопредузме.

у двана
ести ~

упоследњемтренутку.

не ча си ти  ча са негубитивреме,неоклевати.
ово га  ча са одмах,сместа.
од  пр во га ча са одмах,отпочетка.
од  ча са  до ча са 
(ча с по час, ча с 
на час, ча си час, 
из  ча са у час, с 
ча са  на  часисл.)

свременанавреме,повремено;
свременом,поступно.

по ли циј ски ~ времеукојејезабрањенизлазак
наулицу.

поли
цијски ~

времекадјезабрањениз
лазакнаулицузацивиле.

прави~ погоданмоменат(занешто).
са мо ~ кажесеономекотребадаса

чекакратковремедоизвршења
нечега.

с(а)мрт ни (умр
ли, су ђе ни) ~

самрт,времекадсемора
умрети.

суђени ~ смрт.

сва ки ~ 1)често,врлочесто.
2)одмах,убрзо.–Сачекај,сваки
частребадастигне.

у (ве ли ки)  
добри ~

формулаприпоздрављањуили
причеститањунекогдогађаја:
срећно.

у зад њи ~ упоследњитренутак.
у зао ~ уневреме;нанесрећу.
узи ма ти ча со ве учитисекодприватногучите

ља,наставника.
у пр ви ~  
(у пр вом ча су)

упочетку,најпре.

у ти ли ~ (у ча су, 
~ за тимисл.)

одмахпосле,зачас.

~ по сла заврлократковреме,зачас,
врлобрзо.
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ви дим, 
знам ко ли
ко је са ти

схватамучемујествар.

сит ни са ти одмахпослепоноћи,рано
зором.

2.1.Иакосууједнотомникуосновназначењаовихречииста–шездесет
минута–требаистаћидачасусрпскомјезикупрвенственоимазначење
краткогвременскогтрајањаиливременауопште,адајезначењетрајања
каомеревременасекундарно.ИуВуковомРјечникуиз1818.и1852.године
часјеозначаваократковреме,тренутак,тебиречницитребалодапонуде
свакакодругачијухијерархијузначењаоверечи.Томеуприлогговории
значењевећинеизразаузовуименицу.Изразидванаестичас,овогачаса,
одпрвогачаса,правичас,самочас,самртничас,свакичас2),узадњичас,
упрвичас,утиличас,часпослазаснованисуна2.значењуоверечи,док
изразинечаситичаса,одчасадочаса,свакичас1)почивајуназначењу
временауопште.Напрвипогледнаовеизразесеможенадовезатиизраз
полицијскичас,јеруказујенатрајање.Спојевидавати/узиматичасовеве
занисузазначењенаставногчаса,докјеизразудобричаспостаоформу
лаичнипоздрав.Осимизраза,опримарностизначењакраткогинеодређеног
временскогтрајањакодречичассведочиињеносемантичкодеривационо
гнездо.Уњемусуизведеницетакођезаснованеназначењукраткогтрајања,
тренутности,моменталности,3доксениједнаизведенаречнезаснива
назначењушездесетоминутногодсечкавремена.Лексемачасјеразвила
терминолошкозначењеизсферебогослужења,аинаспрамњега,какоје
набројано,стојеизведеницечасловацичасослов.

2.2.Доксуузначењскомустројствуречичасуочљивабројнавременска
значења–одкраткогвременскогодсечка(2)дооних(не)одређеногипоно
вљеногтрајања(3а,б),значењскидијапазонкодпозајмљеницеизтурског
јемногоужиимногоконкретнији.Турцизамсат,осимшездесетоминутне
инаставнејединице,теодређеногвремена,имазначењесправезамерење

3Уп.ча сакмдем.одчас1(1,2);тренутак,трен;ча си тинесвр.(самоунегацији)оте
зати,одуговлачити,оклевати,чекати;ча сићмдем.одчас1(1,2),тренутак,трен,часак;
ча скомприл.набрзину,закратковреме,замаловремена,зачас,брзо;ча сло вацмцркв.
богослужбена,литургијскакњигаукојојсускупљенемолитвезасвакодобадана;ча со вит,
а,окојитрајечас,трен,краткотрајан,тренутан,тренутачан;ча со ви топрил.закратко
време,натренутак;ча со ви тостжособинаилистањеоногаштојечасовито;ча сомприл.
заврлократковреме,зачас,начас,брзо;ча со ми цеприл.свременанавреме,намахове,
повремено;натренутак,тренутно,тренутачно;ча со ми чан,чна,оповремен;кратко
трајан,тренутан,тренутачан;ча со мич ноприл.в.часомице;ча со словмцркв.књига
молитава,лекцијаипесамазасвештенике,литургијскакњигауправославнојцркви,бре
вијар.Позајмљеницаизчешкогјезикача со писмповременапубликација…несумњивоје
мотивисанаовомопштесловенскомречју(теча со пи сни,а,о).
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ипоказивањевремена.Судећипосемантичкодеривациономгнездуиме
ницеса(ха)т,усрпскомјезикунајвишејеизведеницаисложеницасаосновом
сат,сахат,сајусвомсаставукојесезаснивајунаовомзначењу.4Реччас
нијеразвилаовозначење,већсезаозначавањесправезамерењеипокази
вањевременакористиреччасовник,којатакођеимасвојеизведенице,али
јетурцизамусвакодневномговоруготовопотиснуо.5Изразиузтурцизам
сатсуоскудни.Забележенисусасинонимнoмкомпонентомсатизразиу
дванаестисат,полицијскисат,суђенисат,каоидаватисатове,теније
речоновимизразима.Сдругестране,изразивидим,знамколикојесатии
ситнисатимотивисанисуовимтурцизмомисведочеоњеговојактивној
употребиинајвишемстепенуадаптације.6

3.Отомеколикојелексичконормирањеосетљивпроцес,сведочереак
цијејавностинаодлукуРадиотелевизијеБеоградиз1984.годинедасереч
часзамениречјусатунајаваматачногвременанапредлоггрупелингвиста.
Наиме,ипоредтадашњегобјашњењадајесатсасвимуобичајензаозна
чавањемеревремена:Коликојесати?Нематесатима,Задржаћусевише
одсата,тојепротумаченокаонаметање„једногкроатизма“(СЈП:168).
Проглашавањесатакроатизмомнесамодајепогрешновећбимоглоида
„повредиправосвојине“турскогкаојезикадаваоца,каоиправацкојимје
оваречпродиралаусрпскијезичкипростор.Наиме,сатарх.сахат(тур.
saat),какоСкокусвометимолошкомречникунаводиподsaat,раширенје
„данасопћенитоуобадијелакњижевногисаобраћајногговора,првобитно
самоуисточном“.Заправоречсатспадауактивнеиодомаћенетурцизме

4Уп.сај џи јамзанатлијакојиоправљасатове,часовнике,часовничар;сај џи јин, а,о
којиприпадасајџији;сај џиј ски, а,окојисеодносинасајџије;којијесвојственсајџијама;
са хат ни,а,окојисеодносинасахат;са ха чи ја,са ха џи јамсаџија;са ха џиј ски,а,окоји
сеодносинасахаџије;са џи јамчасовничар,сајџија;са хатку ламторањсасатом(Ђин Ђић
2013:406).Изведеницеса тићмдем.одсатисат ни,а,окојисеодносинасатмогу,осим
овог,иматиивременсказначења,докјесат ни цаждневнираспоредзаснивананавременском
значењу.

5Уп.ча сов никмнаправа,справазамерењеипоказивањевремена,сат,ура;ча сов ни чар
мзанатлијакојипоправљаилипродајечасовнике,сајџија;ча сов ни чар кажженачасов
ничар;часовничареважена;ча сов ни чар ски,а,окојисеодносиначасовничаре,који
припадачасовничарима;ча сов ни чар ствосрад,занимањечасовничара,часовничарски
занат;ча сов ни чићмдем.одчасовник;ча сов нич ки,а,окојисеодносиначасовнике.

6Речура,којабисапосматранимречимачиниласинонимскиниз,уРСЈјенашламесто
безикаквогобележјаограниченостиупотребеустандардномсрпскомјезику.Свакакосе
њеноместоуречникукњижевногјезикаможеоправдати,алисаознакомдајезастарела
илипакдасезадржаласамоунекимстиловимаилиговорима,тј.дајепокрајинска.Њена
сузначењаподударнасазначењимаречисат.Кадасуизразиупитању,првибитребало
дасенађеиподчас:куцнулајеура:куцнуојечас,адругикаокомпонентуимаиосталадва
синонимапоследња(задња,страшна,умрла)ура,гдесепобројуатрибутавидидајеите
какоречурабилазаступљенаусрпскомјезику.
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и,преманајновијимистраживањима(Ђин Ђић2013:19),представљанајфре
квентнијуименицуизтурскогјезика,послекоједолазебоја,пара,кафа,
кревет,кутија,комшија,капија,сапреко1000потврдауЕлектронском
корпусуМатематичкогфакултетаУниверзитетауБеограду(ЕК,http://
www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/mainmenu.php)(И.:48).Дакле,свеовопо
казуједанемаосновазаотпорпремаупотребиречисатустандардном
српскомјезикузаисказивањевременскогтрајања.

ФаворизовањеречичасзаозначавањетачногвременаауториСрпског
језичкогприручника(СЈП)видеубирократизовањујезикапослеДругог
светскограта,тј.слабљењуграницеизмеђујезикасвакодневнекомуника
цијеиправногјезикаподутицајемполитичкихфактора.Преношењеречи
иконструкцијаизјезикаадминистративнихслужбијошјачејебилопосле
Уставаиз1974.године(СЈП:168,183–185).Тако,сматрајудајереччаспо
челаутомзначењупотискиватиречсат.

ОдлукаОдборазастандардизацијусрпскогјезикабр.1(ОО:29,32‒34),
од13.фебруара1998.године,надовезујућисенадавноизреченупрепоруку
РадиотелевизијиБеоград,настојидазначењскиодвојиовесинониме.Сма
траседабипожељнобилокориститиречсатзаозначавањесправезаме
рењевременаишездесетоминутногвременскогодсечка,алексемучасза
сваосталазначења.Међутим,делимичносеублажаваставпремаупотреби
речичасзаизражавањевремена.Онасеможе,дакле,дозволитиуадмини
стративномстилу,комеприпадаисаопштавањевремена,анарочитоунајави
тачногвременапосле12сати,гдесучасовиучешћојупотреби:13часова
иредом.Уразговорномстилуовакваупотребајенезамислива.Дакле,ово
доводидозакључкадасууразматраномзначењуречичасисатфункцио
налнисинонимиидаоберечиимајузначењемернејединицезавреме,али
уразличитимфункционалнимстиловима.

4.ИакоРСЈбележизначењеречичас1бисат1вкаошколскичасииз
разедавати/узиматичасовеодноснодаватисатове,теполицијскичаси
сат,уОдборовојпрвојодлуцинаводиседајеуупотребиреччасзаозна
чавањешколског,наставногчаса(45минута),адајеуизразуполицијскичас
(вишесати,обичнотокомноћи)она„незамењива“(ОО:32).Дакле,ипрема
речничкимдефиницијама,полицијскичас/(сат?)представљамеруограни
чењаизабранекретањеграђанапослеодређеногвременаиуодређеном
трајањукојасеуводикаодеоскупамераприликомванредногстањаиза
званогратом,поплавамаисл.Млађестановништвоовумерузаправоне
памти,јерпоследњихнеколикодеценијанијепримењивана:низавреме
југословенскограта,нибомбардовања(https://www.bbc.com/serbian/lat/srbija
51936245.amp,приступљено13.7.2020).УСрбијињенодејствосмоосетили
завремепандемијевирусакорона.Радисузбијањаиспречавањаширења
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болестиизазванеовимвирусом,познатекаоковид19,изаштитестановни
штваодњедонетајеНаредбаоограничењуизабраникретањалицана
територијиРепубликеСрбије(СлужбенигласникРС,34/20203,39/20206,
40/20204,46/20203,50/202012).Наредбајезасновананачлану1аУредбе
омерамазавремеванредногстања(СлужбенигласникРС,бр.31/2020,
36/2020,38/2020,39/2020,43/2020,47/2020,49/2020,53/2020,56/2020,57/2020,
58/2020,60/2020):„Радисузбијањаиспречавањаширењазаразнеболести
COVID19изаштитестановништваодтеболести,завремеванредногста
њазабрањујесекретањенајавнимместима.“УУставуРС,члану39,којисе
односинаслободукретања,пише:„Слободакретањаинастањивањаипра
водасенапустиРепубликаСрбијамогусеограничитизаконом,акојето
неопходнорадивођењакривичногпоступка,заштитејавногредаимира,
спречавањаширењазаразнихболестиилиодбранеРепубликеСрбије.“

Правнисистем,дакле,непознајеполицијскичаскаотермин,иакојеовај
појамнаведенимактимапотврђен,већсезаозначавањедатемерекористе
речиограничење/ограничитиизабрана/забранити.Претрагасинтагмепо
лицијскичасуПрописимаРепубликеСрбије(https://www.propisi.net/)резул
тирадвемапотврдамауактималокалнесамоуправеградаБора:1.Почевод
29.4.2020.године,дозвољавасекоришћењејавнихповршина,парковаи
дечијихигралишта.2.Наведенеповршинемогусекориститиувременукад
нијенасназиполицијскичас;…суботомзаграђанестаријеод65годинаод
04.00до07.00,азаосталеграђанеод08.00до13.00часовааконијеполи
цијскичасилиакоВладаРСнедонеседругачијуодлуку(Службенилист
градаБора,25/2020).Могућеједајеиудругимјединицамалокалнесамо
управебилоакатакојисусадржалитајизраз,алињимасезабранакретања
неуводиуправнисистем(тојеучињенопоменутимрепубличкимпропи
симавишеправнеснаге),нитимогудабудуосновзаувођењетерминолошке
синтагмеполицијскичасизколоквијалнеутерминолошкуупотребу.

Каоштојепоказано,узваничнимактимаготоводанемапоменанипо
лицијскогчасанисата.Међутим,ујезикусредставаинформисања,који,
измеђуосталог,преносеисаопштењапредставникадржавеиполитичара,
медицинскихстручњакаизКризногштабаитд.,претежеупотребасинтагме
заозначавањеовемере–полицијскичас,алиможесесрестииполицијски
сат,каоиправнокоректниназивовемере–забранаиограничењекретања.
Примераради,претрагомнасајтудневноглистаПолитика(http://www.
politika.rs/)појављујесеизразполицијскичас,управоонакокакоОдбор
препоручује.Полицијскисатјепосведоченсамокадасепреносеизјаве:А,
одпеткаидемонадугачкиполицијскисат,допонедељка…рекаојеВучић
…преносиТанјуг(7.7.2020).НасајтудневноглистаВечерњеновости
(https://www.novosti.rs/)претрагапоказујешаренило,мададоминираупо
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требасинтагмеполицијскичаснарачунполицијскогсата.Употребаобе
синтагме,каоиизразаизправнихакатауистомтексту,указујенањихово
третирањекаосинонимскогпара,итоизстилскихразлога,радиизбегавања
понављања.Наводимопримереизједногчланка:Београдјетокомполициј
скогсата„начичкан“безбедноснимпунктовима.РепортериНовостиса
припадницимаМУПкојиконтролишупоштовањеполицијскогчаса.Бео
град,20сати.Тричасаодпочетказабранекретања.…Београђанипоштују
полицијскисат.…Највећекршењеполицијскогчасајеутомпрвомсату,од
17до18часова…Билојеиситуацијадасеоникојикршезабранукретања
„ваде“дасубиликодмајке,оца…анасатсузаборавили…Поштовање
полицијскогсатајеуинтересуздрављасвихнас…Билојеоко20сати…
Тричасаодпочетказабранекретања.Тргрепублике,једанодполицијских
пунктова(10.4.2020).Подвученипримериизовогодломкасведочеиоупо
требичасаисатазаозначавањемеревременаивремена.

УЕКнијебилорезултатазасинтагмуполицијскисат.Наиме,заречсат
добијеноје8238контекста,алиниуједномслучајунијебиласпојиваса
придевомполицијски.Сдругестране,заполицијскичасзабележеноје208
потврдаукњижевномопусуиштампи.Онасесрећеуроманимакојиобра
ђујутематикуизвременаокупације:Нијенаишлачакнинавојнупатролу,
којајеконтролисалакакосепоштујеполицијскичас;Тихпрвихданаоку
пацијеполицијскичасјепочињаовећушест(М.Поповић,Судбине).Пар
тизаниподжељезничкимостподметнулиминупаКрајскомандатуразаве
лаполицијскичас(Б.Пекић,Одбранаипоследњидани).Наиме,иакосеу
актуелнојјезичкојпраксисрећеполицијскисат,корпуссавећимвремен
скимопсегомтонијепотврдио.

5.Дакле,речичасисат,каофункционалностилскисиноними,могусе
користитизаозначавањевременскогтрајањаодшездесетминутаитачног
времена,алиуопштемјезикууобичајенајеречсат,ауадминистративном
стилудозвољенојеичас,нарочитозавремепослеподневаисказанодвоци
френимбројевима.ИакосеуСЈПупозораванаутицајбирократскогјезика
наопштијезик,кодполицијскогчасајесупротнаситуација.Језичкапракса
показуједајеукњижевноуметничком,публицистичкомиразговорномсти
луустаљенасинтагмаполицијскичас,доконаданашњемадминистративном
иправномстилунијесвојствена.Немаразлогазањенопротеривањеиз
стиловаукојимајераширена,аразумљивоједаујезикузаконскихпропи
саоваквасинтагмаможеиматинегативнеконотације.Замеруограничења
изабранекретањанеподобнојекориститиизразполицијскисатјерсењиме
имплициранашездесетоминутнотрајање,већполицијскичасјерсетиме
означаванеодређено(понављано)трајање(уп.час3б).Тобимогловажити
изашколскесате.
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B

ПРЕИСПИТИВАЊА

ДушкаКликовац

МО ЖЕ ЛИ ЈО ВА НО ВИЋ МЕ ЊА ТИ  
МИ ЛО ШЕ ВИ ЋА? 

(Оглаголумењатиидругимглаголимаизистетворбенепородице)

1.Увод

Једноодпитањакојасепомињуунормативистичкојлитературијестеи
употребаглаголамењатиузначењу„обављатидужност,посао,извршава
тизадатакнекогдругог“.* ЕгонФекете(2005)сматрадајеупримеримакао
штојеЖивадинЈовановићмењаСлободанаМилошевића(усмислуда„Жи
вадинЈовановићуСПСупреузимафункцијеодсутногпредседникапарти
јеСлободанаМилошевића“)глаголмењатиупотребљен„наопако“,будући
даонможезначитисамода„вршилацрадње(субјект)једнозамењујеза
нештодруго,нечимдругимисл.“,анеможезначитидавршилацрадње
замењујенекогаилинешто„самимсобом“(цитатинастр.142).Стогана
лажедасеутаквимслучајевимаупотребиглаголзамењивати(Јовановић
замењујеМилошевића).

*ДугујемозахвалностколегиБалшиСтипчевићунакориснимсугестијамаувезисовим
радом.Свиевентуалнипропусти,наравно,остајунашаодговорност.
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РазматрајућилексемекојимасеуВуковоминашемвременуозначава
појам„заменити/замењиватинекоганеким“,стаквомоценомслажесеМилка
Ивић(2005),додајућијошдваразлогазбогкојих(„супстандардни“)глагол
мењатиутаквојупотребисматра„инфериорнијимлексичкимрешењем“
одстандардногзамењивати:1)„мењатинемаонопогоднодвојаковидско
отелотворењекојејесвојственопрефиксиранојглаголскојлексеми(заме
нити/замењивати)“;2)мењатинема„истуспособностуспостављања
релацијесодговарајућимименичкимобразовањем(заменити–сједнестра
незамена,асдруге–заменик)“(цитатинастр.54).

Овдежелимодасенаведенимпитањемдетаљнијепозабавимо.Дабисмо
тоучинили,покушаћемодасагледамоглаголм(иј)ењати1унутаршире
сликеглаголаизистетворбенепородице.Ут.2наводимотеглаголе;ут.3
бавимосезначењимасамогглаголамењати,аут.4значењимаглагола
којисњималтернирајуупримеримакаквенормативистикритикују(наро
читупажњупосвећујемоглаголуодменити).Ут.5идентификујемојош
једну,коликознамо–непримећену,употребуглаголамењатиистављамо
јеуконтекстњеговогодносапремаглаголузамењивати.Радзавршавамо
закључком(т.6).

Анализућемовршитинаосновупримераизједнојезичнихречникасрп
скогјезикаиизелектронскогКорпусасавременогсрпскогјезика,којисе
развијанаМатематичкомфакултетууБеограду(www.korpus.matf.bg.ac.rs;
користићемоскраћеницу„ЕК“).Собзиромнанашутему,разматраћемо
самонеповратниликглаголâ.

2.Глаголиизтворбенепородицеглаголаменити(се)

2.1.Глаголмењати(се)настаојесуфиксацијомодглаголам(иј)енити(се),
којиданаснијеуширојупотреби(тегаРСЈ2инепомиње).Одовогглагола,
којијеиначедвовидски,3префиксацијомсунасталисвршениглаголи,аодњих
даље,суфиксацијом,њиховинесвршенипарњаци.Значењевећинепрефик
салаимавезесапојмоммењања,адваодтесемантикеодступају(утабели
којаслединаведенисуисподдебљелиније).Глаголиизтепородицекоји
данаснисууобичајени(тесененалазеуРСЈ)одштампанисукурзивом:

1Удаљемтекстућемо,једноставностиради,наводитисамоекавскиликитогиосталих
глаголаизистепородице.

2Заовуидругескраћеницев.литературунакрајурада.
3ЗасамглаголмењатиРСАНУбележидаможебитиисвршенузначењузаменеираз

мене(в.т.3.1).
4УРСАНУјеовајглаголозначенкаопокрајински.
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менити(се) →

заменити(се) → замењивати(се)

изменити(се) → измењивати(се)/
измењавати(се)

одменити(се) → одмењивати(се)
оменити(се)4
променити(се) → промењивати(се) → испромењивати(се)
разменити(се) → размењивати(се)
сменити(се) → смењивати(се)
наменити → намењивати
применити → примењивати

2.2.Одсамогглаголамењати(се)неградисепрефиксацијоммного
глагола.ОРнаводисамотрипрефиксала,одкојихдванисууобичајена(не
налазесеуРСЈ):намењати(се)5ипомењати6.Уширојупотребијеједино
измењати(којићемопоменутиут.4.1).

Префиксалеглаголамењати(се)приказујемотабелом,причемуглаголе
којеРСЈнепомињештампамокурзивом:

мењати(се) →
измењати
намењати(се)
помењати

Такосуодглаголаменити(се)настали,сједнестране,његовипрефикса
ли,асдруге–глаголмењати(се),аодњегадаљеидругипрефиксали.Пошто
јесампочетниглагол,менити(се),нестаоизширеупотребе,успостављени
сузанимљивиодносиизмеђуњеговихпрефиксалаиглаголамењати(се).У
радућемосепозабавитинекимаодњих.

3.Значењаглаголамењати

3.1.СудећипопримеримаизРСАНУ,глаголмењатиимадваосновна
значења.Првозначењеје„преиначавати,трансформисати“–причемувр
шилацрадњеможетрансформисатинештоизспољногокружења(пр.1,2)
илисамтрпетитрансформацију(пр.3):

5НеповратниликтогглаголаРСАНУдефинишекао„много,увеликомброју,увеликој
количинипроменити,измењати“.Самтворбениобразацкојиукључујепрефикснаире
флексивизацијуглаголаврлојепродуктиван:намењатисекаонајестисе,напеватисе,
напутоватисеитд.

6РМСдаједефиницију„променитиједнозадругим“.
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(1) Променасрединемењаорганизам,овајопетмењасрединуукојојживи(На
укаиприрода,1949).7

(2) Стојегранатастаблаубелојбундибогатојимењајуинебоипољеидалеке
видике(БогданЧиплић,1952).

(3) Глаголимењајууговорусвојоблик(СтојанНоваковић,1902).

Свршениглаголиодговарајућегзначењауовимслучајевимабилиби
променитиилиизменити(уразликуизмеђуњихнећемосадаулазити).

Уоквируовогзначењаналазимоиспецифичнозначење„деклинирати
одн.конјугирати“,штозаправозначи„трансформисатипроменљивуреч
крозпарадигму“(пр.4):
(4) Ђакјемораонаучитидамењаправилнеглаголе(МиланЂ.Милићевић,1871).

Другозначењеје„замењивати“:
(5) Оннеће...дасва ки часмењаоблогеономеболеснику.(ВладанЂорђевић,1874)
(6) Сдругимасе...вуцараноћупобаровима.Мијењаихкао кра ва те[...].(Исак

Самоковлија,1946)
(7)Шоферјене пре ста номењаобрзине.(СтеванЈаковљевић,1936)
(8) Зато,јаби,тисаветовао...дамењашструку.(Бранковоколо,1911)
(9) Заштодамењашверуподстарост?(МиланЂ.Милићевић,1879)
(10) Докпијеимењакафане...весеоје.(ДушанРадић,1939)
(11) [...]зарвећмењателокал?(МиланЈањушевић,1939)
(12) Утрећојгодиниждребадсувећ...одрасла...Одполовинеовегодинеждребад

мењајусечњаке.(ДушанСпасић,1896)
(13) У про ле ћемењастокадлаку–лињасе.(АнтонијеВуковић,1929)
(14) Крзнојој[поларнојлисици]прекогодинедва пу тамењабоју.(МихаилоПе

тровић,1932)

Какосеизпримера5–14види,агенсможебитижив,арадњувршити
вољно(пр.5–11)илиневољно(пр.12,13);можебитиинежив(пр.14).Појам
којитрпипроменуможебитиспољашњиуодносунавршиоцарадње(пр.
5–11),алиможебитиидеоњеговогтела(пр.12,13)илисвојство(пр.14).
Појамкојијеуулозитрпиоцаможебитииместо(пр.10,11);утомслучају
вршилацрадњемења„трпиоца“сопственимкретањем,тј.преласкомна
другупозицијуупростору.

Трпилацрадњеможебитиједанјединипојам(пр.8,9,11–14),8аможе
битиинизпојмоваувременскојсукцесији–кадаименицакојаозначавате
појмовестојиумножини(5,7,10,12).Трпилацјенајчешћенеживипојам,

7Упримеримаподвлачимосамглагол,аевентуалнерелевантнеречиштампамополума
снимслогом.УизворимаизРСАНУненаводимоскраћеницукоришћенуутомречнику,него
пуноимеаутораигодинуиздањадела.Примерикојенаводимоуглавномсуиданасактуелни.

8Постојеиваријанте:упр.13трпилацрадњејенизпојмовакојитрпемењањесвиза
једно.Упр.14упитањујеградивнипојам.
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алиненужно(пр.6;исп.ипр.16).9Штосесинтаксичкогпонашањатиче,
именицакојаозначавапојамкојисемењапоправилустојиупадежуправог
објекта(акузативуилигенитивукојисеможезаменитиакузативом).10

Упркоссвимразликама,наведенипримериимајуинештозаједничко:
подразумеваседаједанпојамбивазамењендругимпојмом/појмовимаисте
врсте,тј.другимприпадникомистекатегорије:аконекомењалокал,значи
дагазамењуједругимлокалом;аконекомењаоблоге,подразумеваседа
једнуоблогусукцесивнозамењујеследећом;акокрзномењабоју,замењује
једнубојудругомитд.Стогаименичкајединицакојаозначаваоноштобива
мењаноимаопштезначење–означавакатегорију.УРСАНУодтогаодсту
пасамоједанпример–азанимљивоједајеонредакцијски:
(15) Децаокоседмегодинемењајумлечњаке.(Ред.)

Наиме,децанемењајумлечњакедругиммлечњацима,негосталним
зубима.Дајеформулисанпомоделудругихпримера,овајбигласиоДеца
окоседмегодинемењајузубе.11Вратићемосенањегаут.5.

Поштосузамењиванипојамипојамодн.појмовикојигазамењујуисте
врсте,немапотребеоведругеексплицирати,пасетоинечини:неговоримо
СаветоваобихтидамењашструкудругомструкомилиОннећедасваки
часмењаоблогедругимоблогама.Требанапоменутиида,иакоглаголме
њатиупр.5–15имазначењекојесмопарафразиралиглаголомзамењивати,
оннијеистварнозаменљивтимглаголом.Аштосетичесвршеногглагола
одговарајућегзначења,тобибиоглаголпроменити.

Уоквиру2.значењаразвијасеизначење,какогаРСАНУдефинише,
„постављати,бирати(нанекиположајједногместодругог),смењивати“:
(16) Утосубашувармеђи[=жупанији]мењалигосподу.(БогобојАтанацковић,1893)

Глаголмењатиразвијаиузајамноповратнозначење(повезанос2.ње
говимзначењем):агенасаимавише(обичнодва),аподразумеваседасваки
одњихзамењујеоноштоимаонимштоимадруги;упитањујезначење
„размењивати“.Осимправогобјекта(којиозначавапојамкојисеразмењује),
могубитиексплицираниидругиагенс(пр.18)илипојамкојимсеразме

9ЈедансистематскиизузетакодовогајесупримеритипаОваземљанаучила[се]мије
њатигосподарекаоЦиганинкоње(ПетарКочић,1902),Већнеколикопутамењалајеова
кафанавласника(Ред.),гдејетрпилацаниматан.Онисуспецифичнипотомештостварно
активнипојамуозначенојситуацији–штавише,онајкојијеупозицијимоћи–нијепојам
означенсубјектом,негоправимобјектом(господарвладаземљом,власникпоседујекафану
исл.).Одатлеистилскамаркираносттаквихпримера.

10Допунауинструменталубезпредлогаданасјеархаизам:[...]јергосподачестоименом
мијењају(СтјепанМитровЉубиша,1875).

11Пр.12,упркоспривиднојслучности,различитје:коњимењајусечњаке(=секутиће)
другимсекутићима–дакле,припадницимаисте,анедругекатегорије.
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њиванипојамзамењује(пр.19).Упитањуможебитиизаменакрупног
новцазаситан(пр.20):
(17) Кадсеодјутри...момциидјевојкекитесецвијећемиидууцрквупатамојед

нодругокитеимијењајуцвијеће.(ВеселинЧајкановић,1934)
(18) [...]погледекојеонас њи ма[момцима]мења.(ЈанкоВеселиновић,1896)
(19) [...]Мењамновоза ста ро.(ЈанкоЂоновић,1953)
(20)Извадимонајдукат...неморамгаодмахнимењати.Оначетирицванцика

достасумизасватридана.(ЛазарКомарчић,1906)

Укаквојсувезидваглавназначењаглаголамењати?У1.значењуима
мопосласапроцесомтрансформације,којијеједноличан(равномеран)и
протежесеувремену.Трансформацијаподразумеваједанјединиентитет,
којитрпиизмене;тајентитетпостаједругачији.У2.значењуимамопосла
сазаменомједногентитетадругимодн.другима,али,каоштосмовидели,
истеврсте.12Даидејапротезањаувремену,ондакадименицакојаозначава
предметзаменестојиумножини,постојииу2.значењу,говоринамодредба
заучесталострадње,којусрећемоувеликомбројупримера(пр.5,7,13,14).

Какознамоукомјезначењуупотребљенглаголмењати?Каоиусвим
случајевимаполисемије,тосеразазнајеизјезичкогконтекста,ванјезичке
ситуацијеинашегзнањаосвету:упримеруСаветоваобихтидамењаш
струкуглаголмењатитумачимокао„заменити“,будућиданамнашепо
знавањесветаговоридапојединацтешкоможедатрансформишеструку
којомсебави;међутим,упримеруМењамопородилишта(паролапокрета
којијебиоактуеланпренеколикогодина)тумачимогакао„трансформи
сати“,будућидасетареченицаупотребљавакаослоган,паролакојатреба
дапокрененаакцију,дајеагенсумножини,такодаможебитиустањуда
извршитрансформацију,тедасупородилиштаинституцијеподложнетранс
формацијиодн.побољшању.Дабисмопородилиштасхватиликаопредмет
замењивања,потребанбинамбионарочитконтекст;например,женакоја
јеродилавишедецемоглабидакаже:Мењаласампородилишта,алини
једнимнисамбилазадовољна.

Треба,међутим,рећиидаје1.и2.значењепонекадтешкоразликовати,
јерчестодругачијипојамможезначитиидругипојам:
(21) ДанасјерадиоЛондонпочеодамењатактику.(ВладимирДедијер,1946)
(22)Додиромсаварошкимсветомисељацимењајуукусуодевањуисвевишесе

поводезаварошанима.(ДобривојеНиколић,1941)

12Услучајулексемадругиидругачијитимдвамазначењимаодговарајуразличити(иако
слични)језичкизнаци.Насупроттоме,лексемаистипокриваобазначења:„тајисти“(1.зна
чење),нпр.Пијемоизистечаше,небојимосеинфекције,и„такависти“(2.значење):Марија
јеистакаоњенамајка.Лексемаистисеутомпогледупонашаидентичнокаоилексема
мењати.
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Наиме,акосетактикаизмени,далитоостајеистатактикаилипостаје
другатактика?Односно–акосеукуспромени,далипостаједругачијиили
други?Иакотонијејасно,очигледноједаудатимслучајевиманијенина
рочиторелевантно.

3.2.Садћемонавестипримерезаупотребуглаголамењатиузначењу
„обављатидужност,посао,извршаватизадатакнекогдругог“,којеуРСАНУ
нијепосведоченоикојекритикујеЕ.Фекете.Таквипримери,какосечини,
потичупревасходноизновинарскогјезика:осимуновинама(пр.25),нала
зимоихувестиманаинтернету–нарочитоунасловима(пр.23,24,26,27).
Ивршилацрадње–субјекатглаголамењати,итрпилац–објекаттоггла
гола,типичносуособе,алинаилазимоинапримереукојимасутоинсти
туције(фирме)(пр.27),вероватнокаорезултатперсонификације:
(23) [Наслов:]KonteodlaziizIntera,menjagaAlegri?

[Поднаслов:]TrenerfudbaleraInteraAntonioKontenapustićeklubovogleta,anaj
ozbiljnikandidatdagana sle dijeMasimilijanoAlegri,prenosiGazetadeloSport.13

(24) [Наслов:]AnaBekutanapustilažiriZvezdaGranda,evokojemenja!(foto)
[Објашњење:]AnaBekuta,napustilaježiriemisije“ZvezdeGranda”,anjenome
stozauzelajeIzvorinkaMilošević.
“Opetžiri…alisadaglavni!!Iakosamza me ni laAnuBekutu,bilamiječast!Hvala
Grandprodukcijinaogromnompoverenju”,pohvalilaseIzvorinkanasvomFejsbuk
profilu.14

(25)Имаминистаракоји,такорећи,никаданедолазеупарламент,њихувекнеко
мења.МеђутаквимајеМлађанДинкић,министарекономијеирегионалног
развоја.Има,међутим,ионихкојереткокаданекоод ме ниупарламенту,а
кадасетоидеси,разлогје,оправдан.(ЕК:Политика,2009)

(26)[Наслов:]Sme nanačeluapoteke:JanjićevamenjaTomićevu
[Поднаслов:]Mandatnoimunitetskakomisijausvojilajepredlogsvogčlanaizre
dovaJSdasenadnevnomredunarednesedniceSkupštinenađetačkaorazrešenju
direktorke„ApotekeVranje“OlivereTomić.
[Текст:]OvuinformacijupotvrdiojeMiroslavNešić,predsednikKomisije,navo
dećidajeusvojenpredlogdaOliveraJanjićbudepredloženazanovogdirektoraove
ustanove.15

(27) [Наслов:]Đokovićpronašaonovogsponzora:„Lakost“menja„Uniklo“?
[Поднаслов:]PremapisanjufrancuskihmedijaNovakjepronašaonovogsponzora
iodRolanGarosaćenositiopremunovefirme16

13https://www.b92.net/sport/fudbal/vesti.php?yyyy=2020&mm=08&dd=03&nav_id=1714255,
сајтпосећен14.8.2020.

14https://www.vesti.rs/Zvezdegranda/AnaBekutanapustilaziriZvezdaGrandaevokoje
menjafoto.html,сајтпосећен14.8.2020.

15https://www.okradio.rs/vesti/lokalne/smenanaceluapotekejanjicevamenjatomice
vu_60144.html,сајтпосећен14.8.2020.

16https://www.novosti.rs/vesti/sport.296.html:644959Djokovicpronasaonovogsponzora
LakostmenjaUniklo,сајтпосећен14.8.2020.
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Унаведенимпримеримасу,осимглаголамењати,употребљенисврше
ниглаголиеквивалентноглексичкогзначења:наследити(пр.24),заменити
(пр.25),одменити(пр.26),одн.глаголскаименицасмена(пр.27),саграђена
одглаголасменити.Самглаголмењатијављасеунасловима,очигледно
каокраћа(истогамождаефектнија)варијантатихдругихглагола,попра
вилуупрезенту,којинајчешћеозначавапланиранидогађајубудућности
(пр.23,26,27),аможеозначаватиипонављанурадњуусадашњости(пр.
25)илииматизначењеактуелнесадашњости(пр.24).

Унаставкућемосепозабавитинаведенималтернантимаглаголамења
тикојиприпадајуњеговојтворбенојпородици.

4.Значењапрефиксалаглаголаменити

4.1.Уследећојтабелидајемопрегледглавнихзначењапрефиксалагла
голаменити;наводимоитачкеподкојимасезначењасвршенихглагола
наводеуречницима.Утабелуукључујемоисамглаголмењати,закоји
назначујемосамодалијетозначењеуРСАНУпосведочено:

мења
ти

замени
ти

измени
ти

одмени
ти

проме
нити

разме
нити

смени
ти

„трансформисати“ + РСАНУ:
1

РМС:
1

РМС:
4

„заменити
нешто/
некога
нечим/
неким
другим“

[неутрално] + РСАНУ:
1.а
1.б

РСАНУ:
2

РМС:
2

„помешати,
побркати“

РСАНУ:
1.в

РМС:
4

„уклонитис
некедужности
заменившига
некимдругим“

+ РСАНУ:
3б

РМС:
1

„заменитинешто/
некогасобом“

РСАНУ:
2.а
2.б

РСАНУ:
3.а

РСАНУ:
1.а
1.б
2

РМС:
2
3

„разменити“ + РСАНУ:
3.а
3.б

РСАНУ:
4

РМС:
3(но
вац)

РМС:
1
2
3

Видимодасвакиодовихсвршенихглаголаиманекаодглавнихзначења
глаголамењати,даихглаголизменитиимапрактичносва,17теданекиод

17Глаголизмењати–највиталнијипрефиксалглаголамењати–има1,2.и4.значење
глаголаизменити,алинеињеговозначење„заменитинекогасобом“.Његоводанаснајуоби
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глаголаразвијајуизначењакојамењатинема.Такође,готовосвисуполи
семични,аумногимзначењимасепреклапају,иакосеусвојимосновним
значењимауглавномразликују.

Значење„заменитинешто/некогасобом“могуиматиглаголизаменити,
одменити,сменитииизменити.Виделисмоидасеунашемкорпусугла
голмењатијављакаоалтернацијапрвимдвамаглаголима,каоиименици
смена.Виделисмо,најзад,даЕ.Фекетепрепоручујеутомзначењусамо
глаголзаменити.

4.2.Заглаголесменитиодн.смењиватиМилкаИвићкажедаје„њихово
основнолексичкозначење[...]утемељенонаспознајичињеницеопреноше
њудужностисједноглицанадруго“,алидаје„надатомзначењскомплану
обавезноприсутаниподатакотомедаједотаквогпреношењадошлопо
нечијемнаређењу“(ивић2005:55).Изаиста,РМСтозначењебележикао
основнозначењеглаголасменити/смењивати.Иакотонијеијединоњихово
значење,онојестедоминантно,пасеониванконтекстачитајууправона
тајначин.ТоважиизапримерЕ.Фекетеаспочеткаовограда:аконаместо
глаголамењатиуреченициЈовановићмењаМилошевићаставимоглагол
смењивати–ЈовановићсмењујеМилошевића–овадругареченицачитаће
североватнокао„ЈовановићнаређујесменуМилошевића“,ане„Јовановић
преузимаМилошевићевудужност“–иакојемогућеиоводруго.

Двосмисленостсеиуовомслучају,начелноговорећи,укидауконтексту.
Ипак,ионјенекадтакавдаостављанедоумице.Такојеупр.26могућеи
једноидругозначењеглаголскеименицесмена–мададеонаслованачелу
апотеке,каоинаставакЈањићевамењаТопићеву,упућујупреназначење
„преузимањедужности“него„скидањесположаја“.

4.3.Глаголизаменитиодн.замењиватиусвомосновномзначењупод
разумевајудавршилацрадњенаместонечегаилинекога(по)ставља,узима,
употребљаваисл.нештодругоодн.некогадругог.Трпилацрадње–онај
којибивазамењен–исказујесеправимобјектом,апојамкојидолазина
његовоместообичносеисказујеименичкомјединицомуинструменталу
безпредлога.ТакојеусвимпримеримауРСАНУ(нпр.28).Акопакзаме
нити/замењиватизначи„преузетиместо,обавезунекогдругог“,ондасе
исказујесамоправиобјекат(пр.29):
(28) Речикојесуизишлеизупотребе...требазамењиватидру ги ма.(ПераЂорђе

вић,1900)
(29)Наставницисудужнида...замењују...болесненаставнике.(Законосредњим

школама...,1930)

чајенијезначењејеједнокојенијесвојственоглаголуизменити:„рећиилинаписатиоблике,
парадигмунекепроменљиверечи(именице,глаголаисл.)“.
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Занашпроблемважнојештониупрвомслучајунијеобавезноисказати
појамкојимсенештозамењује.Тојеслучајондакадсетајпојамподразу
мева–нпр.Уовојрадњинезамењујукупљенуробу;подразумевасе,наиме,
дајепојамкојимсеробазамењујенекадругароба.ТакавпримерРСАНУ
ненаводи,алитаквимпримеримаЕКобилује(оничиневишеоддесетине
примерасглаголимазаменити/замењиватикојесмопрегледали);пацијенс
можебитинежив(пр.30)илижив(пр.31):
(30) Зањегакажудажмурећиможедараставиисастависвакишпорет,даозида

ватралук,направинову„форуну“(рерну),заменидотрајалисагорелилимили
отклонинекидругиквар.(ЕК:Политика,2001)

(31) МеђународнафудбалскафедерацијаиздалајеАустралијанцимаспецијалну
дозволудазаменииграча,пајеВербекпозваоГалековића[...].(ЕК:РТС,2010)

Другимречима,акоелиминишемонашезнањеосвету,реченицаЈова
новићзамењујеМилошевићадвосмисленаје:можезначитидаЈовановић
замењујеМилошевићаПетровићемилидаЈовановићзамењујеМилошевића
собом.Глаголмењатије,насупроттоме,једнозначан:реченицаЈовановић
мењаМилошевићасасвимјејасна–ЈовановићзамењујеМилошевићасамим
собом.Овојеједанодсрећнихареткихслучајевадајелексемакојајепре
цизнијауједноикраћаодоненепрецизније.

4.4.Заодменити/одмењиватиМилкаИвићкажедајетоданас„најближи
лексичкосемантички’сродник’“глаголазаменити/замењивати,јер„обата
глаголскаобразовањазначеуосновиисто–дајетајитајобавио/даобавља
оноштојеиначеспадало/штоиначеспадауобавезетогаитога“.Међутим,
пародменити/одмењиватиимаконотацијукојузаменити/замењиватинема
–атојеследећа:’атаквоновонасталостањествари,тј.растерећеностоно
гакојезамењен/когадругаособазамењујеодобавезаокојимасеради,
н а  њ е г о в у  ј е  д о б р о б и т’(ивић2005:54–55,истицањеизворно).

Такваоценаслажеснашомличноминтуицијом.Међутим,тузначењску
нијансуРСАНУуопштенепомињеудефиницијиодговарајућегзначења
глаголаодменити–„преузетипосао,задатак,дужностисл.некогдругог,
заменити“–иакосетанијансаможепрепознатиушестодукупноседам
наведенихпримеракојиилуструјудефиницију.18РСАНУнаводи,поддру

18Трагсвестиобрађивачаотојзначењскојнијансиналазимоудефиницијиглаголаизме
њивати(се),подI.3.а,којагласи:„преузиматиместо,посао,дужност,задатакнекогдругог;
одмењивати“.Наведенасутрипримера;упрвадваупитањујенеутралназамена(нпр.Поје
динциизмењујуулоге),аутрећемзаменакојајенакористзамењенојособи(Мигадруги
измјењивали,дамалопочине).Тачкаизарезизмеђудваделадефиницијеуказујенатода
јеобрађивачуочиотанануразликуизмеђудвазначењаглаголаизмењивати(се),одн.даје
глаголуодмењиватиприписаоуправозначењетрећегпримера.(Дајесматраодаглагол
одменитиимазначењесавршеноеквивалентнозначењуизпрвогделадефиниције,упо
требиобизарез.)
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гимзначењима(„надокнадити,надоместити“и„преузетиместо,улогуне
когдругог,доћи,појавитисеуместонечегдругог“),ипримерегдетени
јансенема:удвамасувршилацитрпилацаниматнипојмови,аучетирису
неживи.19

УЕКпримерибезтенијансеубедљивопреовлађују:од145примерас
глаголимаодменити,одмењивати,једвачетрдесетакзасигурноимаизна
чењскунијансу„надобробитоногакојезамењен“.Тадобробитможепо
тицатиизтогаштојепосаокојинекоиматежак,напоран,непријатан,од
којегјеуморан,закојијесувишестар,слабисл.(пр.32–35),илипакшто
муизнекогразлоганеодговарадагаобавља(пр.36).Онајкојизамењујепо
правилуточинисвесноивољно,алиунекимпримериматосуперсонифи
ковани(пр.35)иличовеколикипојмови(пр.36).Таквипримерипонајвише
потичуизкњижевности(оригиналнеилипреведене)иизразговорногјезика
(којиновинарпреноси):
(32) ОвучашупићаоћудапијемуздрављемогкумчегаЖивојина[...]дагаБогпо

живинамноголетаигодина;дајГосподеБоже,дањеговиродитељидочекају
даи’одмениу сва ком по слу и те ре ту,даимбудеодсвакепомоћи,урадости
весељеисрећа,ужалостиутехаиразговор[...].(ЕК:ЖаркоТребјешанин)

(33) Срећом,мојмужјепристаонасавтајкршилом.[...]Доносиојеимесиоглину,
апоследветригодиненаучиојеидарадинаточку,такодамејеодмењивао
у фи зич ки нај те жим фа за ма.(ЕК:Политика,2008)

(34)Давнајеодмахуспеодадобавидвапоузданакаваза,једногАрбанасаиједног
Херцеговца,даузмеусвојерукепослугуидаодмениконзулау мно гим сит
ним не при јат ним по сло ви ма.(ЕК:ИвоАндрић)

(35)Женкауаприлуснесеоддвадотријајета,уразмакуодпотридана.Нањима
ско ро све вре ме ле жи са ма.Мужјакјетудајеодменисамонакратко–неко
ликопутадневно,кадаонанадвадесетакминутаодлећеизгнездакакобијела.
(ЕК:Политика,2008)

(36)ХирошиИшигуроима мно го по сла,пре пу њен днев ни рас по ред не оста вља 
му сло бод ног вре ме на.Затоседосетиоданаправиандроидакојићегаодме
нити.(ЕК:Политика,2006)

Каконамговориследећипример,уовојупотребиглаголодменитиније
синонимичансглаголомзаменити:
(37)Италијанскаполитика,којасечестоназивасрбофилском,усуштинијесадр

жалапотребудасенађуснагекојећеуборбипротивустаникаодменитии 
за ме ни тиокупаторе[...].(ЕК:БранкоПетрановић)

Међутим,уостаткупримера–којипотичууглавномизперановинара
–тезначењскенијансенема,негосуглаголиодменити/одмењиватипот

19РЈАЗУтакођеиманеутралнудефиницијуглаголаодмијенити,упркостомештоод
14примерасамоуједномпоузданонеманијанседобробитизазамењенипојам(утомпри
мерусуобапојманежива).
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пунисинонимиглаголимазаменити/замењивати;имапримеракојисуге
ришудасеупотребљавајукаоњиховаравноправнастилскаваријанта(пр.
38,40,43,44).Примећујемо,узгред,дасесемантикаглаголаодменити/
одмењиватиразвијаудвасмера:„заменитиуфункционисању“(пр.38,39,
43–45)и„заменитиувремену,доћипосленечеганаистоместо,следовати“
(пр.40–42,46)(санеизбежнимпрелазнимслучајевима).

Утридесетакпримеразаменанеможебитинадобробиттрпиоцурадње
изједноставногразлогаштосуивршилацитрпилацнеживи(неаниматни)
појмови:
(38) [...]истраживачкалабораторијафирме„Конок“већјепроизвелавлакнаод

угљеника(твз.карбонскавлакна)којимасеуспешноза ме њу јебетонскогво
жђе,безкојегјенезамисливосавременограђевинарство.Влакнанаправљена
одугљеникасавршеноодмењујукерамичкеидругечврстематеријале.(ЕК:
Политика,2000)

(39) Вијугеилишаренапрстимавећдугоодмењујукључеве,особитокадасеула
зиустрогочуванепросторије.(ЕК:Политика,2008)

(40)Добацивањапрепродаваца:„Трипарачарапазастокинти,трилаказасто
динара“за ме ни ћемузикасазвучникакојећетакођемонтиратиутунелу,а
призореуличнепрепродајеодменићеуметничкаделаусветлећимпаноима.
(ЕК:Политика,2008)

(41) [...]даћеЛисабонскиуговородменитизастарелиуговоризНицепремакоме
ЕУфункционишеданас.(ЕК:Политика,2008)

(42) Аутеушистижеоднекуднекивисокипиштавитонкојемјесле до ваодруги,
виши,аовајбиоодмењенјошвишим.(ЕК:МилутинМиланковић)20

Истијеслучајикадјеагенсособа–накојиотпадаотприликеполовина
примераизЕК.Нарочитосучестиуобластиспорта–билодапотичуод
учесникауспортуилиодспортскихновинара(пр.44,45):
(43) ТакојеЏорџаКлунијаза ме ниоИвицаДачић,уместоБредаПитанаекрану

сепојавиоМилутинМркоњић,МетаДејмонајеуспешноодмениоДраган
МарковићПалма,докјеЈованКркобабић,чинисе,биоуверљивијиодориги
налногЕндијаГарсије.(ЕК:Политика,2008)

(44)Његовоодсуствопредстављавеликихендикеп.[...]Многоћенамнедостајати,али
имамоквалитетнеза ме не.УверенсамдаћеПантелић,ЛазовићиМрђауспешно
дагаодменеиданакрајумечанећемодажалимозбогњеговогнеиграња.(ЕК:
Политика,2009)

(45) УШвајцарскојћемобитибезтрикључнеиграчице,алијенашаобавезадаих
одменимонанајбољимогућиначинидаподигнемоигрунанивонакојемби
биладасуонеутиму[...].(ЕК:Политика,2007)

(46)ЗатојеМаистеркористиоСрбекао„истуренидеоАнтантинихснага“иосва
јаостратешкетачке.Чимбисрпскивојницизаузеликоту,одменилибиих

20Овајауторјенарочитосклонтаквојупотребиглаголаодменити/одмењивати(уЕК
налазимочакпетпримеракојијеилуструјуијошшестсаповратнимликомодмењиватисе).
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словеначки,асрпскачетаидеканареднојаустријскојбази.(ЕК:Политика,
2008)

Значењезаменекојајенадобробитоногакојијезамењенмногобоље
чуваглаголскаименицаодмена:одпетнаестакпримерауЕКтаквихједе
сетак(овдепр.47,48);посведоченоје,ипак,изначењебезнијанседобробити
(пр.49,50).Таглаголскаименицаможеозначаватисамурадњу(пр.48,50),
аличешћеметонимијскиозначаваособукојаодмењује(пр.47,49):21

(47)ПредседникревкомајошодзимебиојестариМихејев.Кратковидиглув,он
јете шко вр шио сво ју ду жност,теснајвећомрадошћудознадеодКошевоја
дамуједошлаодмена.(ЕК:МихаилШолохов)

(48) Једнатеиставојска„летела“јескрајанакрајСрбије,безодменеибез пре
да ха,сту па ју ћи из мар ше ва у бит ке,а из би та ка у мар ше ве.(ЕК:БранаДи
митријевић)

(49) Роботићепослужити,немасумње,каоодушакнагомиланомнагонуосуђе
никанавишегодишњеосамљивање;злостављачидеце(педофили)наћиће
одменууроботимамалишанима,атобизнатносмањило(илиповећало?)број
оваквихзлодела.(ЕК:Политика,2007)

(50) Чејније,например,обављаопредседничкуфункцијукадјеБушмлађибио
подвргнутмедицинскомзахвату[...]ујуну2002.ијулу2007.године.Билоје
идалекосежнијиходмена.Кадје1963,убијенпредседникЏонКенеди,кор
милодржавејепреузеопотпредседникЛиндонЏонсон.(ЕК:Политика,2008)

Реклибисмодабибилопожељнодасесачувазначењеглаголаодмени
ти/одмењиватикојејезањегаспецифично–атоједавршилацрадње
свесно,вољнозамењујенекуособуупослукојијезаовутежак,неугодан
иликојијојизнекогразлоганеодговара–какоијестеиуспонтаној(раз
говорној)иунегованојупотребијезика.Новинарскиклишеи,очигледно,
тозначењенефаворизујуисводеглаголеодменити/одмењиватинаапсо
лутнисинонимглаголузаменити,чимесеизражајнемогућностисрпског
језикасвакакосиромаше.

4.5.Глаголизменитије,очигледно,високополисемичан–алиупрошло
стијетобиовишенегоданас.МилкаИвићбележидајеуВукововремепар
изменити/измењиватипокриваоизначењапаровасменити/смењивати,
заменити/замењиватииодменити/одмењивати.Ипак,заданашњејезич

21РСАНУтакођебележинијансудобробити,алиексплицитнотекпод2.б:„оноштокао
заменазанештопредстављапомоћ,штојеуфункцијипомагањанеком“,аимплицитнои
под3:„онај,онаштонекогодмењујеураду,упословимаокодомаћинстваидр.(обичносна
хауодносунасвекрву)“.Међутим,танијансасејасновидииусвимпримеримаподт.1.а,
гдеједефиницијанеутрална(„замењивањенеког(нечег)накаквомпослу,нанекојдужно
сти,замена“);евоједног:Утаквомдушевномрасположењучистонисусмеливеровати
толикојсрећи,даимдолазипомоћиодмена(МилутинЛазаревић,1928).
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коосећањепреовлађујезначењетрансформације–какобележииРСАНУ,
којитозначењенаводикаопрво.

5.Јошједнаупотребаглаголамењати

5.1.Посебнупажњузаслужујуследећипримери:

(52) Утакмицајепочелазанаскатастрофално!Изчетиришута–примиосамче
тиригола![...]–присећасеМаленић.–Видим,тренерприпремарезервног
голмана,намеравадамемења...(ЕК:Политика,2001)

(53) [Наслов:]Novaknaprelazuiz2016.u2017.Đokovićmenjatim?
[Изтекста:]OdgovornapitanjedaliĐokovićmenjaBekerazasadanikonezna,
pačaknitrenerDejviskupareprezentacijeSrbijeBogdanObradović.
–Neznam,tonijepitanjezamene.AlimislimdaštagodilikogoddaNovakubude
potreban,onćegadovestiutim.Akomislidatrebanekogadamenja,tonekaučini.22

Наиме,утимпримеримапојамкојисезамењујејетачноодређенипоје
динац,иименованјекаотакав( јаиБекер).Ут.3овоградавиделисмо,
међутим,даглаголмењатиподразумевадајепредметзаменеозначениме
ничкомјединицомкојаозначаванекукатегорију,адапојамкојимсеон
замењујеприпадатојистојкатегорији.Например,можеморећиГосподар
честомењаслугеилиГосподарчестомењаслугу;међутим,упр.52и53
предметзаменејеконкретан,одређенпојам–каокадбисмореклиГосподар
мењаслугуЈернеја.Таквареченицапарауши.23

Мањеупадљив,алинатрагупр.52и53јестеиредакцијскипримериз
РСАНУкојијеовденаведенподбр.16:Децаокоседмегодинемењајумлеч
њаке.Наиме,иакосумлечнизубијошувекприпаднициодређенекатего
рије(неозначавајупојединачнипојам),тајекатегоријаконкретнијауодно
сунанадређенипојамзуба.Тајпримерпоказуједатакваупотребаглагола
мењатинијестрананијезичкиобразованимговорницима.Ипак,ималоби
смисладанормаинтервенишепрепорукомдасеуформалном,негованом
језикутакваупотребаглаголамењатиизбегава,будућидалингвистички
нијеоправданадругимразлогомосимштојеглаголмењатикраћинего
замењивати(почемуодговараприродиразговорногјезика).

Приметићемоидаовакваупотребаглаголамењатиможе,безодгова
рајућегзнањаосветуипојашњењауконтексту,довестидодвосмислености:
примерЂоковићмењаБекераванконтекстаинтерпретираобисекаода

22https://www.alo.rs/sport/tenis/dokovicmenjatim/82725/vest.Сајтпосећен31.8.2020.
23Услучајукадјезамењиваниконкретни,појединачнипојамнежив,глаголмењати

читаобисеусвомзначењутрансформације:Мењамофакултетзначи„Замењујемоједан
факултетдругим“,аМењамоФилолошкифакултет–„ТрансформишемоФилолошкифа
култет“.
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ЂоковићсамзамењујеБекераунекомњеговомпослу(тј.замењујегасобом);
дабисморазумелитуреченицууњеномциљаномзначењуморамознати
даБекервишенеигратенис,негодајеонЂоковићевтренер.

Потомобрасцу,ЈовановићмењаМилошевићазначилобидаЈовановић
наместоМилошевићадоводинекогдругог.

5.2.Очигледноједаглаголмењатипроширујесвојазначењаизахвата
деозначењскемрежеглаголазамењивати.Њиховарелевантназначења
приказујемотабелом,причему(сразмерно)новазначењаглаголамењати
штампамокурзивом:

Заменити/замењивати Мењати

„постављати,узи
матинешто/неко
гауместонечега/
некогадругог“

Тренерзамењујеголмана.
[другимголманом]

Тренермењаголмана.
[=замењуједругимголманом]

ТренерзамењујеПетровића.
[Николићем]

ЂоковићмењаБекера.
[=замењуједругимтренером]

ТренерзамењујеПетровића
Николићем.

„преузиматиулогу
неког/нечегдру
гог“

Францускиутицајјезаменио
ранијеутицаје.

*Францускиутицајјемењао
ранијеутицаје.24

Наставникзамењујеболесног
колегу.

ЈовановићмењаМилошевића.

Наиме,уједномслучајусуглаголизамењиватиимењатисинонимич
ни:ТренерзамењујеголманаиТренермењаголманаимајуистозначење.
Могућеједасусеуправонаосновитогпоклапањапроширилаодн.разви
лаидруга:значење„заменитиједанконкретанпојамдругим“(Ђоковић
мењаБекерапомоделуТренерзамењујеПетровића)изначење„замењи
ватисобом“(ЈовановићмењаМилошевићапомоделуНаставникзамењује
болесногколегу).

Утабелијошувекједноместоостајепразно:напримеркаоштојеТре
нермењаПетровићаНиколићем(саексплицитноизреченимпојмомкојим
сезамењуједруги,конкретаниодређенпојам)јошнисмонаишлиукорпусу.
Међутим,уједнимстудентскимбелешкамазаусменииспитнаишлисмо
наследеће:„[...]кадаимамог[лаголски]п[рилог]п[рошли]итусинтагму
мењамонезав.пред.реченицом“.Очигледноједајестудентписаонајкраће
штојемогао;алинасличанначинсе,какосмовидели,изражавајуинови
нари.Стогасечинидајесамопитањевременакадћесетакавпримернаћи
иујавномјезику.

24Могућаје,наравно,иовареченица,алинеуистомзначењу:иовдесе,кадјеупита
њунеживпојам,глаголмењатиразумеузначењутрансформације.
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6.Закључак

6.1.Глаголмењатисе,нарочитоуновинарскомјезику,употребљавауме
стодужихглаголаизсвојетворбенепородице.Једнаодтихупотреба–кад
мењатизначи„замењиватинекогасобом“–наишлајенакритикеодстра
ненормативиста.Иакојевероватнотачнодајетаупотребанасталаизнеке
врстеновинарскелењости,оназаправоотклањадвосмисленосткојуби
могаостворитиглаголзамењивати:докреченицаЈовановићзамењујеМи
лошевићаможезначитиидајеЈовановићдаоМилошевићевпосаонеком
другом(тј.дазамењујеМилошевићанекимдругим),идајеЈовановићсам
преузеоМилошевићевпосао(тј.дазамењујеМилошевићасобом),речени
цаЈовановићмењаМилошевићаможеиматисамооводругозначење.Дакле,
такваупотребаглаголамењатиможесесматратиоправданом.Тоутолико
прештоонапосвојприлицинијенова:МилкаИвић,констатујућидаРЈАЗУ
сведочиоизразуmijeńatikogaузначењу„долазитинањеговомјесто“код
„угледнихдавнашњихписаца“,кажеиследеће:„Врлојевероватно,уоста
лом,дасеупрошлостиинатеренунекихштокавски[х]дијалекатакојису
сасвимизванхрватскеговорнезонејављалатакође,туитамо,употреба
глаголам(иј)ењатиусмислунашегданашњегстандардногзамењивати.“

Досадулитературинијепримећенодаглаголмењатиразвијајошједно
значење:„замењиватиконкретанпојамдругимпојмом“,којејетакођеу
надлежностиглаголазамењивати.Тако,осимуобичајеногЂоковићмења
тренера,срећемоиЂоковићмењаБекераусмислу„Ђоковићзамењујесвог
тренераБекерадругимтренером“.Осимштојенеуобичајена,такваупотре
баглаголамењатиможестворитиинедоумице,јербисереченицаЂоковић
мењаБекера,ускладусадосадкритикованомаливећустановљеномупо
требом,разумеладаЂоковићиграуместоБекера.Какосмоутврдили,на
помолусуипримеритипаЈовановићмењаМилошевићаПетровићем–где
бисеглаголмењатинесамосемантичкинегоисинтаксичкиизједначиос
глаголомзамењивати.Ималобисмисладанормаутимслучајевимаин
тервенише,препоручујућиновинаримаглаголзамењивати.

6.2.Нашемалоистраживањејепоказалоидасеглаголиодменити/од
мењивати,којиимајуспецифичнозначење„заменити/замењиватинекога
нањеговукорист,добробит“,уновијевреме,инарочитоуновинарском
језику,употребљавајукаопотпунисинонимиглаголимазаменити/заме
њивати,тј.безтенијансекористиидобробитиономекоподлежезамени.
Реклибисмодатајновинарскиклишесиромашиизражајнемогућности
српскогјезикаидабинаместубиланормативнапрепорукадасетазначењ
сканијанса–ондакадзамениподлежуособе–сачува.
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ОСВЕТЉАВАЊА

МаријаС.Ђинђић

ДУ ВАН ‒ ТУР ЦИ ЗАМ СА СРП СКИМ  
ДР ЖА ВЉАН СТВОМ 

Турцизмикаоважанслојлексичкогсистемасрпскогајезикапривлаче
пажњуистраживачајошодобјављивањаСрпскогрјечника(1818,1852)Вука
СтефановићаКараџића.Преманајновијимистраживањимаутврђеноједау
савременомсрпскомкњижевномјезикуимаоко3000турцизама,штоука
зујенатодаседоданасзадржалаустандардномјезикусамоједнатрећина
турцизамаизречникаТурцизмиусрпскохрватскомјезику1АбдулахаШка
љићаиз1965.године,којипредстављанајважнијилексикографскиприруч
никзатурцизмедосада.Вишеодполовинеод3000турцизамапредставља
одомаћенеифреквентнетурцизме(Ђин Ђић2013:553).2

Интересантнојетодасусенекеодречикојесудеостандардногсрпског
језикапотпуноизгубилеизтурскогајезика,каоштоје,например,речдуван
(тур.duhan).Утурскомјезику,каојезикудаваоцу,оваречјесвременомне
сталаизупотребе,докусрпскомјезику,каојезикупримаоцу,настављада

1Унајважнијеминајцитиранијемлексикографскомприручникузатурцизмезабеле
женоје8742речитурскогапорекла(ШКа љић19794).

2Утврђивањестатусатурцизамаусавременомсрпскомјезикубазиранојенапровери
свихлексемакојебележиРечниксрпскогајезика(удаљемтекстуРСЈ)уКорпусусавреме
ногсрпскогјезика,којипредстављарезултатраданапројектуМатематичкаирачунарска
лингвистика1981.подвођствомДушкаВитаса.
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живиизадржавапрвобитноусвојенозначење:ду ван (духан),анамтур.а.
бот.једногодишњазељастабиљкаNicotianaизф.помоћница(Solanaceae),
чијесеосушенолишћеупотребљавазапушење.б.танкоизрезаносасушено
лишћетебиљкекојесеупотребљавазапушење,жвакањеилишмркање.3
Значењетурцизмадуваннепромењенојеиодговаразначењумодела,одно
снотурскеречи,штојеуобичајенозабројнемоносемантичнеречикојепри
падајуодређенимтерминолошкимгрупама.

НезнасетачнокадаједуванстигаодоАнадолије,алисесматрадаје
узгајањедуванапочелокрајем16,односнопочетком17.веканатериторији
Османскогцарства.НатериторијиАнадолијеузгајаосевеомаквалитетан
дуван,комејепогодовалатамошњаклима,тесетакобрзопрочуоипросла
виодуванкојијенаЗападупрозвантурскимдуваном(TürkTütünü/Turkish
Tobacco)(Ша хин,та Шли гил 2013:73).НатериторијиСрбијепрвиписани
трагодуванупотичеиз1611.годинеуизвештајуспутовањаЛефевра,секре
тарабаронаСансија,францускогизасланика.НапутукаЦариградуЛефевр
описујеиварошПрокупљеињенежитељекојипушедуван:„Миихнађосмо
једнодесетилидванаестпокрајдућанапоњиховомуобичајуподстрехом,
којасенадижејаконадулицом,гдјепушахудуханипијахунекуцрнуводу
којуназивљукавом,акојупијутаковрућудајакопече,пајустогаисрчупо
мало,крајемусана“(је ла вић1907:482).Коликосутурскеврстедуванабиле
присутненанашимпросторимапотврђујуназивитурскогапореклазанеко
ликоврстадувана,међукојимасеиздвајабошча(тур.bohça):Бошчасесади
уРумелiиокоЕниџеанагранициАрхипелага(Поп.Ђ.М.1,244).4Измирна
ибасма(тур.basma)представљајуврстедуванапријатногмириса:Измирна
иБасмаједуванспаковануденковимаод45до500кила(Црн.2,12).Врста
резаногдуванаједограма(прематур.doğrama,резање):Дограмасезвала
једнанајпростијаврстарезаногдувана(ЦГ,Јововић1).Јапрак(тур.yaprak)је,
поредсвежњалистовадувана,уједнобиоиназивзадуванјасноцрвенебоје
(ЦГ,Скадар,Шоћ).Веомајебиопопуларанбурмут(тур.burunotu),прерађени
измрвљендуванкојијеслужиозашмркање: Дуванџијесуправилејошибур
мут.Затосуузималиононајситнијеинајљућелишћеоддувана(Миј.С.7,138).

Уздувансунамдошлеипозајмљеницеизтурскогјезикакојимасуиме
нованиразличитиделовиприборазапушењепопутлуле,чибука,наргиле,
камиша,дуванкесеисл.

Лексемадуванимастабилнуупотребуусрпскомјезикуипоседујебога
тиједеривационогнездо.Гнездолексемедуванобухватаследећедеривате
уРСЈ:ду ва ни ти (духанити)импф.I.1.пушитидуван.2.снабдевати(некога)

3ДефиницијаједатапремаРСЈ.
4СвипримерисаскраћеницамаизворапреузиманисуизРечникаСАНУкодцитираних

одредницауовомераду.
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дуваном.II.~сеснабдеватиседуваном;ду ва ни ште (духаниште)земљиште
накомесегајиилинакомесегајиодуван;ду ван ски (ду хан ски) којисе
односинадуван;ду ван чи на аугм.ипеj.оддуван;ду ван џи ја (духанџија)
1.а.продавацдувана,трафикант.б.одгајивачдувана;прерађивачдувана.
2.страстанпушачдувана;ду ван џиј ка (духанџијка)1.продавачицадувана,
трафиканткиња.б.радницакојасебавигајењемилипрерадомдувана.2.
женастраственипушачдувана.3.дуванџијинажена;ду ван џиј ски* (духан
џијски)којисеодносинадуванџије(духанџије);ду ван џи ни ца (духанџиница)
1.продавницадувана,трафика.2.радионицазапрерадудувана;ду ва ња ра 
(духањара)кутијазадуванилицигарете;врећицазадуван,дуванкеса.

ДалекојевећибројдериваталексемедувануРечникуСАНУ.Такојеуслед
развијеногдуванџилукаипотрошњадуванабилараширена,асамимтим
супостојалеидуванане,одајезапушење.Дуванари,односнодуванџије,пред
стављалисузанимањекојећенаставитидаживикрозпрезимеДуванџић
(Дуванчић).

Каоштојетослучајисадругимодомаћенимтурцизмимакојисеактивно
користе,такосеитурцизамдуванјављакаоглавнакомпонентафразеоло
гизмакојисучестиусрпскомјезику:не вре де ти, не ва ља ти ни (по) лу ле 
ду ва наузначењубитибезикаквевредности,невредетибашништа:Злата
вредитвојакосаврана,|Алисрце–нилуледувана(Змај3,208).Настанак
фразеологизмасатурцизмомдуванкаоглавномкомпонентомсведочиоње
говомактивномстатусуусрпскомјезику,јерјезанастанакфразеологизма
потребнодаречбудефреквентнапоупотреби.

Дасенекададуванконзумираовеомаинтензивнимувлачењемдима
којеподсећанапијење,сведочиизразпитидуван:Пио[је]духаниздуга
чибука(Љуб.1,165).Испипрвидимизчибука(Вукић.И.1,48).Пуштиме,
вирети,даиспијемполуле(Мат.4,86).Докбилулуизпиодухана;|осво
јишедополамејдана(МартићГ.3,116).Изразпитидуванпредстављакалк
одтурскогduhan(tütün)içmek.5КодглаголапитиуРечникуСАНУиздво
јенојезначење:пушећи(лулу,чибук,цигаретуисл.)увлачити(обичноса
слашћу,уживањем)усебедим;уопштепушити;удисати,шмркати:А
господскичибукзапалили;|Лулупили,пајупотурили(НПВук7,317).Да
ти,аго,лулупијем|Акураномкавугријем(Радич.1,43).Наћилимсуноге
прекрстили,|Лулепију,присркујукафу(Њег.12).Уономалотренутака,кад
бигапустилидапредуши,„пио“јеизсвојелуле(Мат.4,86).Оддвахвата
пијулуле,|Свивеликикаокуле(Шен.А.11,180).Ифетханумесавијош
једнуцигаруконшики;јерсеовојбашсвидиотутун,тејецигарузацигаром
пила(Нуш.16,141).Кој’пијетутун,нексепослужи(Срем.3,32).Бројнису

5Речниктурскогајезика(ТС)кододредницеiçmek(испи(ја)ти)наводикаосекундарно
значење(по)пушити.
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глаголиусрпскомјезикукојисeодносенаконзумацијудувана:вражити,
диманити,дуванити,жмарити,жмикати,закубурити,замаглити,кади
ти,кубушити,курити,пушити,тутунити,чурити…

Лексемудуван(тур.duhan)небележиРечниктурскогјезика(TС).Ова
лексемаарапскогјепорекла,азаменабројнихречиарапскогиперсијског
пореклапредстављалајеједанодважнихзадатакаАтатурковогјезичког
пуризмауоквируспровођењајезичкереформе.6Међутим,речduhanјеу
многоранијемпериодузамењенаречјуtütünутурскомјезику.Уетимолошком
речникутурскогајезикакаопотврдазалексемуduhanнаведенјесамоједан
извор,итоиз16.века(ти це2000:658).Такође,речниккојибележилексички
фондтурскогајезика17.векаимаодредницуduhan(ту лум2011),штотакође
представљастаријупотврдуовелексеме.Кадајетачнозамењенаоваречне
можесепоузданознати,алијесвакакодотогадошломногопреАтатуркове
језичкереформе.Каоприлогтомеидеичињеницадајесрпскијезикпреузео
изтурскогјезикаиречтутун,закојусекаосинонимуречнициманаводи
речдуван:ту тунмдуван(РечникМС).РСЈнерегистурујеречтутун,она
јеједноставнопотиснутаизупотреберечјудуван.Вуккододредницетутун
наводидасереткоговори,апонајвишеуСрбијииуБосниповарошимаи
упућујејенадухан:Кафупише,тутунзапалише(вуК,Рј.).Преузимањедве
истозначнеречиизтурскогајезикаспадауреткепојаве,алинеинеочеки
ване,собзиромнатодасуонепреузиманеуразличитовремеинаразличи
тимтериторијама.

Отомеданијелакооставитидувансведочинароднапоредбенафразема
пушикаоТурчин.Акадаионикојиистрајууодлуцидаоставе,баталедуван,
лексемадуванћесвакакојошдугоиматиупотребнувредностусрпском
језику.
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G

ПРЕДЛОЗИ

ДушкоВитас

ЗНА ЦИ ИЛИ КА РАК ТЕ РИ?

Енглескиинформатичкитерминcharacterсеусрпскомчестоинеоправ
данопреводикаознак(енгл.sign),анекаокарактер.Поборнициоваквог
преводанаводедакарактеримаусрпскомдругозначење,дасеоваква
употребаречизнакодомаћила,итд.Прваодпримедбисенеможеприхва
титијеруРечникуСАНУсекаошестозначењеодредницекарактер,до
душесадескрипторомзастарело,наводиуправозначењекојајеблиско
информатичкојупотребиовогтермина:

ка рак тер(...)6.заст.а. графичкизнакзаодређениглас,писанизнак,
слово.–ПисмоученогъКитайскогъезыкасостоисеизъхіероглифа,кои
80,000карактераима(Тир.1,145).

Овозастарелозначењејеваскрслоуинформатичкомжаргону.
Извеснооправдањеза„уобичајеност“употребетерминазнакбимогло

дапотичеотудаштосеуинформатициовајпојам,какоуенглеском,тако
иусрпском,честоповезујесапроцесомписања.АглаголписатиуРечни
куСАНУузсвојеосновнозначењеимаследећудефиницију:бележити
словима,цифрамаилидругимзнациманапапиру,хартијиилинанечему
другом(користећиоловку,пероисл.).Алиписатиузпомоћрачунараније
истоштоибележитинпр.оловкомнапапиру.Основнуразликуизмеђуова
дваначинаписањаодређујеуправоодносизмеђузнакаикарактера.
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Посвојприлици,употребатерминазнакпотичеизнајранијихданајуго
словенскеинформатике,патакавпреводможемонаћиупрвомЕнглескосрп
скохрватскомречникустручнихтерминаизобластинформатикесагло
саром,којије1974.објавиоИнтертрејдизЉубљанеупреводуМ.Контића.
Овајпревод,настаоадаптацијомнасрпскинемачкеколонеиздвојезичног
енглесконемачкогречникаFachausdrückederDatenverarbeitung.Wörterbuch
undGlossar.englischdeutsch,којијеобјавиоIBMDeutschland1971.Тунаила
зимонаследећуодредницу:

cha rac ter 1.(упрограмскимјезицима)знак;ДЕФ.Слово,бројка,илидруги
симболкојисеупотребљавакаодеоорганизовања,управљањаилипредста
вљањаподатака(...)Поредоваквихзнаковаможебитиикарактеразаспецијал
несимболеинекеуправљачкефункције.2.(представљањеподатака)знак;
ДЕФ.Елементизједнедоговоренеконачнеколичине(различитих)елемената.
Количинасеназиваскупзнакова;DIN44300Nr.000DIN43000Nr.001.При
меризазнаковесуапстрактнизнаковисловаобичногалфабета,бројки,знако
ваинтерпункције,управљачкихзнакова(напр.заповратакколица)идругих
идиограма.(...)„Знак“нијеистоштои„симбол“.

Овајкраткипримернијенеразумљивзбогпретеранеучености.Онсамо
говориколикојебилотешкопренетизначењеускостручногтекстаујезик
безодговарајућетерминологијекакавјебиосрпскиуранимданимаинфор
матике.Видимодасуупрвојодгорњихдефиницијанекизнацикарактери,
аудругојдасузнациапстрактнизнацикаоидазнакнијесимбол,иакоје
упрвојдефиницијизнакнекисимбол.Штавише,упрвојседефиницији
помињукарактеризауправљачкефункције,докудругојонипостајуупра
вљачкизнацисапримеромповратакколица(енгл.carriagereturn)штоје
заправокарактеркојиупрограмимазаписањесимулираповратакваљка
написаћојмашини.Овајкарактерупроцесуписањаимаважнуулогу:он
враћакурсорнапочетакредабашкаоштосетонекадаобављалопотиски
вањемваљка.

Уовомстаромречникуследећаодредницајејошнеразумљивија:
cha rac ter, blank; blank, spa ce characterзнакпразнине,шифарскизнакза

означавањеприсустванеинформацијепренегоодсутностиинформације(...)

Знакпразнинејеиначеразмакилибланко,„знак“беззнака,„празан“
просторизмеђудвеузастопнеречиутексту,алиизобјашњењаприсуства
неинформацијетешкојеинаслутитиштасеналазилоуоригиналномтек
сту.
Знаккаопреводзаcharacterјебиоприхваћенинанивоујугословенских

стандардаизобластиинформатике,асадаиувећинисрпскихинформатич
кихстандардаИнститутазастандардизацију.Далијеовакавпреводпосле
дицаоновременепуристичкекампањенеможемоданасзнати.
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Накојиначинсекарактерразликујеодзнака?Карактерјепаркојисе
састојиоддвекомпоненте:одглифаињемудодељеногброја.Речглифсе
уинформатицикористидаозначишарукојасекористизапојединачнееле
ментесистемимаписања.РечникСАНУнебележиглифкаоодредницу,
алисеонајављакаодеосложеницапопутхијероглиф,јероглиф,литоглиф,
коиланаглифитд.,адеојеитерминологиједругихобластикаоштојеархео
логијаиликласичнафилологија.Примераради,глифАјешаракојуделе
различитисистемиписања–грчко,ћириличноилилатиничнописмо.Чи
талацћегорњеАвероватно,собзиромнаоколнаслова,протумачитикао
ћириличновеликословоА,алиономожебитиишараиздругихсистема
писања.Кадасеглифудоделиброј,ондајемогућеразликоватиАкојепри
падаћирилициодоногкојеприпадагрчкомилилатиничномписму.Другим
речима,бројпридруженглифуодређујењеговозначењеусистемуписања.
Требаиматинаумуданикарактер,ниглифнисусловоизнекесловнегар
нитуре(илифонта),већапстрактниелементисистемаписања.Дабисе
глифприказаонаекрануилипапиру,морамупретходнобитипридружен
графичкиобликкојиприпаданекојсловнојгарнитури(нпр.Times).

Погледајмосадаследећипример.Кадачиталацпрочитафрагменттекста
изЗаконаодржавнојприпадностииуписупловила,1којијеусвојенуНа
роднојскупштиниРепубликеСрбије30.јануара2013:

(...)органкојиводидомаћиуписникпоморскихбродоваодложићеупистог
поморскогброда,aминистарствоћеотомеодмахобавеститиЕвропскукоми
сију,наводећиразлогезадоношењетаквеодлуке.(...)

бездвоумљењаћерећидајетекстнаписанћирилицом.Алирачунарине
„виде“оноштојенапапиру–уинтернојрепрезентацијиовогтекста,подву
ченивезника2јелатиничномалословоазаразликуодсвихдругихпојављи
вањаистогглифа.Не,не,рећићечиталац,цеотекстјеотиснутућирилици
–тосејасновиди!Уосталом,гдесеможевидетидајебашовомалоалати
нично?Одговорначитаочевопитањејеједноставан:довољнојетражити
ћириличноауовомтекстунастраниСкупштине:претрагаћепронаћисва
појављивањааосимподвученог.Аакосетражилатиничноа,бићепрона
ђеносамоонопојављивањекојејеподвучено.Дакле,подвученоајеразли
читоодсвихдругихауовомодломку,макакоизгледалодасуједнаки,што
потичеотудаштојебројкојиједодељенподвученомаразличитодброја
којијепридруженосталимаутексту.Изчитаочевогуглајеоваразлика
неважна,онајенасталаомашком,непажљивимпресловљавањемилина

1http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2013/401212.pdf(присту
пљено29.4.2020.)

2Подвлакајемоја–уизворномтекстујенема.
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некидругиначин,асвакакобијередактортекставидео,дајеодзначајаза
разумевањетекста.

Иаконеважнаизчитаочевогугла,такваразликаусвакојдаљојобради
овогтекстаћепредстављатипроблем.Наиме,рачунарне„види“горњи
текстнаистиначинкаочиталац,паћесеусвакојобрадићириличноила
тиничноабитидваразличитаобјекта,дверазличитеречи.Последицесу
јасне:тачностпретраживањаилинекедругеобрадетекстасесмањује.

Какорачунарирадеискључивосанизовиманулаијединица,бројпри
друженглифусеможеинтерпретиратиикаобинарниброј,пасетакона
посреданначининформацијаоупотребљеномглифуможепохранитиу
рачунарскемеморије.

Какосеодређујубројевикојићебитидодељениглифу?Карактери,односно
паровиглифоваипридруженихбројева,дефинисанису,обично,међународним
иопштеприхваћенимдоговоримаиназивајусекарактерскискупови(енгл.
characterset).Притоме,некикарактеринемајуглиф–тосукарактерикоји
омогућавајууређивањетекстаидругеврстеобраде.Таквикарактерисукарак
терзапрелазакнановиредилизвонце,којисимулирајураднекадашњих
писаћихмашина.Оваквикарактерисеназивајуконтролникарактери.

Почеткомдеведесетихгодинапрошлогавекапокренутесудвеодвојене
иницијативезапописивањасвихглифовакојисемогунаћиуразнимсисте
мимаписања.ЈеданодтихпројекатајезапочелаМеђународнаорганизација
застандардизацију,адругиконзорцијумвеликихинформатичкихпредузећа,
издавачкихкућа,библиотечкихсистемаидругихинституцијакојерадеса
сложенимкарактерскимскуповима.РаднамеђународномстандардуISO
10646јепредвидеодасекарактерикодирајуса32бинарнецифрештоомо
гућавадасепопишепреко4милијардеглифова.Индустријскистандард,
познаткаоUnicode,упочеткујепредвиђаокодирањеглифоваса16бинарних
цифараилирепертоародпреко65.000глифова.Његоваактуелнаверзијако
ристи21битиописујепреко150различитихсистемаписања.Оведвеини
цијативеусагласилесусложенушемуописакарактеракојомјерешенавећина
невољапроистеклихизранијихдефиницијакарактерскихскупова.3

Ипак,чакниоваквобогатствоглифованерешавасвепроблемекодира
њаглифова.Поменимосамодва.Основнираспоредћириличнихглифова
јеостаоистикаоустандардуISO88595укомеглифовикојисекористеу
рускомзаузимајуузастопнепозиције,доксуосталићириличниглифовирас
поређенииспредиизаруских.Такосуопет,например,ЉиЊиспредА,аисти
проблемсејављаиусвимнерускимћирилицама.4СамглифћириличногА

3Детаљанпрегледразвојакарактерскихскуповасеможенаћинастраниhttp://poinca
re.matf.bg.ac.rs/~cvetana/kursxml/xmlcodes/xmlcodes1.html(посећено7.5.2020.)

4Основнаћириличнаравануовомстандардујенаhttps://www.unicode.org/charts/PDF/
U0400.pdf
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припадасвимјезицимакојигакористеусвомсистемуписања,пасенаосно
вукодоваћириличнихглифованеможеодредитијезиккомеприпада,већ
јетекстпотребноснабдетидодатниматрибутимаоупотребљеномјезику.
Другизанимљивпримерпружаконверзијаћириличногтекстаулатинични.
Наиме,ћириличнасловаЉиљимајудвострукуинтерпретацију:могусе
записатикаодиграфикаолигатура.5Аликаолигатура,Љ,можеиматидва
облика–LJилиLj,штозначидасеимеЉиљаможепресловитиулатиницу
навишеначина.Оваквавишезначностукодирањустварапотенцијално
додатнепроблемеускладиштењуипретраживањутекстуелнихподатака.
Сличанпроблемсејављаинадругимместимауовимстандардима:основни
римскибројевимогусезаписиватилатиницом,алиипосебнимкодовима.6
Тадасе,например,римскибројIIIможезаписатикаонизлатиничнихIили
каолигатураIIIиликомбинацијалигатураIиIIиликаотрострукикодза
римскиброј1,итд.

Неподесносттерминазнаккаопреводазаенглескоcharacterможедасе
сагледаикрозпримерепреводауџбеникасаподручјаинформатике.Усрп
скомпреводуизузетнозначајногприручниказапрограмскијезикЦе,пре
водиоцисусеопределилизазнакуместозакарактер.Уовомпрограмском
језику,карактерисуједантипподатакачијисеелементимогуинтерпрети
ратииликаокарактер,односноглифсапридруженимбројем,иликао„крат
ки“цеоброј.„Кратки“цеобројсепредстављаса8битова,односноуоном
интервалукојисекористиустандардимаизсеријеISO8859.Овибројеви
могусеинтерпретиратикаонеозначени(енгл.unsigned),позитивницели
бројевиилиозначени(енгл.signed)бројеви,тј.бројевисапредзнаком+или.
Овакозамишљенкарактерскитиппоказујеексплицитнодвострукуприроду
карактера.Истиобјекатумеморијисеможеинтерпретиратикаокарактер
(глифипридружениброј)илисамокаоброј.Овоомогућавадасенакарак
тереприменеаритметичкеоперације,паје,например,резултатсабирања
карактераАиброја32илиа(акорезултатинтерпретирамокаокарактер)
или97(акорезултатинтерпретирамокаоброј).Овадвострукаинтерпре
тацијазначењакарактерскогтипастављапреводиоцанатешкемукекада
карактерзаменисазнак.Погледајмопримере.Кадасеуоригиналуовог
приручникапојавифрагмент„Whetherplaincharsaresignedorunsignedis
machinedependent(...)“,српскипреводгласи:„Билодајеcharsignedили
unsignedтипа,онзависиоддатограчунара(...)“.Преводилацјескраћени
записcharacter,chars,замениодекларацијомтипаcharуместодакажезнаци,
докјефрагмент„signedorunsigned“остаонепреведен.Зашто?Какокарактер
можебитииозначенинеозначен,преводбибиозбуњујући:билодајезнак

5https://www.unicode.org/charts/PDF/U0180.pdf
6https://unicode.org/charts/PDF/U2150.pdf
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означенилинеозначен....Малодаљеутекступреводилацнаилазиуенгле
скомнаsign(знак):„Ifthenameisfollowedbyanequalssign(...)“алитувише
немаизбора:„Акоизаименапроменљивеследизнакједнакости(...)“.Садау
српскомзнаквишенијепреводзаенглескоcharacterвећзаsign.Тако„уоби
чајени“преводзаcharacterуводибеспотребнудвосмислицууврлопрецизан
стручнитекст.

Недоумицеокоизборапреводазаенглескитерминcharacterилуструје
овдеједанозбиљнијиидугозанемариванипроблем–проблемсрпскеин
форматичкетерминологије.Сведокјеречотерминологијикојакружиу
ускостручнимкруговима,овопитањесенијепостављалокаопитањеод
великогзначаја.Алиинформатикапрожимасвеактивностидруштва.Отуда
изгледадајенеопходнодефинисатибаронајдеотерминолошкогсистема
којипостаједеосвакодневногговоракакобисеизбеглеконфузијеуинтер
претацијиинформатичкихсадржаја.

ДушкоВитас
Математичкифакултет,Београд
vitas@matf.bg.ac.rs
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ПРАТИМО НОВОСТИ

ЈованаЉ.Димитријевић

O ВА ЖНОМ ЗБОР НИ КУ  
СРП СКЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 

(Одвештицедосветице:женауговоруинароднојкултури:
тематскизборник;ФилозофскифакултетУниверзитетауНишу,

УдружењеистраживачаHaemimontana,Ниш,2019;
ур.НедељкоБогдановић,232стр.+илустрације)

Упредговорузборника(стр.5‒9)Одвештицедосветицеподнаслова
ЖенауговоруинароднојкултуриуредникНедељкоБогдановићпредочава
циљсакојимјеписанињеговусврсисходност,истичућидапомоћулекси
кеифразеологијезборниктумачисазнањаисхватањаожениупородиции
социјалнојзаједницинастаропланинскомподручјуисточнеСрбије(стр.5).
Зборникчинетридела,првиподназивомЖенастаропланинска(стр.10‒134)
рађенјеусклопупројектаХемимонтане,којисебавиистраживањемпри
родних,историјскихикултурнихвредностиСтарепланинеиобјављивањем
добијенихрезултатаистраживања.ЊеговредакторјеМирјанаИлић;други
деоПрељаикудеља(стр.135‒192)приредиојеСретоТанасић,докјеТатјана
ТрајковићредактортрећегделазборниканазваногЖенаижаргон(стр.
193‒210).Крајзборникачинепоговориприређивачаирецензената(стр.
211‒228)МирјанеИлићЗборникожени(културолошкиаспект)(стр.212‒216),
СретеТанасићаУзпреслицусеиспредаоживот(стр.217‒220),ДраганаЛи
лићаЖенаижаргон(стр.221‒223)иЗоранаДимићаИзрецензије(стр.224‒228).
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Насамомкрајудатисубелешкаоауторима(стр.229‒230)исадржајзбор
ника(стр.231‒232).

ПрвидеонасловљенЖенастаропланинскаотвараистоименирадНедељ
каБогдановића(стр.10‒33)учијемпрвомпоглављуЖенауроду...аутор
представљалексикукојаименујеместоженепремасродничкомодносу‒као
штоисамауторпише„томесто,имплицитно,потрадицијиодређујеињен
положајупородициифамилији“(стр.10),накончегадајесписактермино
логијесродства,основниобликисвеакцентованеваријанте,истичућизна
чајнекултуролошкемоменте:„патријархалниморалограничаваиспољавање
интимностиудруштву,пасухипокористицискоронедопустивиизванбрач
некомуникације“(стр.14).Другопоглавље...удому,кућевнимпословима
иобичајиманасталојенаконразговорасамештанкамаСтарепланине,при
чемујеприкупљенадрагоценаграђа,итрећепоглавље...ународугдесу
помоћудвапитања„каквужену(уселу,кодвас)људи(не)воле“добијени
разноврсниодговори:којаправисваџу,којасеголеми,којаизмишљакојено
нијебило(...);доксунекиодзабележениходговоранапрвопитањебили:до
браженасвакомупомогне,којастигнеидоминањиву,добрајеакојусве
крваповалиидр.НасамомкрајуНедељкоБогдановићјеприредиобелешку
ПавлаИвићаопословицамаипоређењимаДрагољубаЗлатковићаукојој
сузаписиодевојкама,тј.женама.УнаредномрадуУбавапајошулепшана
(стр.34‒40)БориславПрвуловићјеследећиупитникзаиспитивањеестетских
схватањанародапроф.дрНедељкаБогдановићаииспитујућиинформаторе
уселимаСелачкаРекаиШтитарацкњажевачкогкрајадошаодозанимљи
виходговораоженскојлепоти.Некиодидеалаженскелепотебилисуцрна
косаицрнеочи,докјенелепаженаизгрбављена,накривљенанаједнустра
нусавеликимиразвученимуснама.УрадуТворбаименицаженскогарода
изведениходобликазамушкирод(стр.41‒56)АнаСавићГрујићпроблема
тизујетворбеномаркирањеименицакојимасеозначавајуженскалицау
говоримасврљишкогкраја.Уфундусуподатакаприкупљенихзапотребе
израдедокторскедисертацијеАнтропографскалексикауговоримасврљи
шкогкрајаауторкајеиздвојилатворениценасталемоциономтворбомод
корелативамушкогродаизакључиладасууговоримасврљишкогкрајау
творбиназиваженскихбићазаступљенеиинтегралнаисуплетивнамоција,
стимдајечакседамдесетодсторечинасталосуплетивноммоцијом.Потвр
дилајепостојањесуфикса:а(бељузана),ица(уњкавица),ка(чекеранка),
ла(мутла),ојла(врцојла)ина(клемна),акаонајпродуктивнијисуфикс
издвојиосесуфикскакојитворивишеодполовиненазивазаженскабића,
докједругипопродуктивностисуфиксна.Занимљивоједасуфиксица,
иаконајпродуктивнијисуфиксукњижевномјезику,усврљишкомкрају
творисамодесетназива.УнаредномрадуПастирица(стр.57‒69)Мирјане
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Илићвидимоидеаллепотепремасхватањимастановникапланинскихкра
јеваСтарепланине‒младажена,особанапрелазуизузрастадевојчицеу
девојаштво,тзв.чобаница,чобанка:лепа,весела,бистра,вреднаизнати
жељна.УрадуседајуипесмесврљишкогкрајакојејезабележиоРадослав
Раденковић„ПојалаМараовчарка“ијошнеколикозабележенихпесамао
пастирицама,гдевидимодајепастирица,каоштојеауторкаинаписала,
„оноштојенајчистијеинајлепшеизприроде,онесликезбогкојихиволимо
пробуђенуприроду.“Циљрадабиојеииспратитистилскетрансформације
песмео„девојцизастадом“.Оозначавању„невесте“каонепознате/неупо
знате,анесамозначењанове(укућномдому,породичнојзаједници)уеле
ментимаобичајнепраксекојисезањувезујупишеНедељкоБогдановићу
радуНевеста‒новаи/илинепозната(стр.69‒75).СледећијерадДанијеле
ПоповићНиколићАтрибутиневестеимладожењеусвадбенимпесмама
сврљишкогкраја(стр.76‒83)укојемсе,сажељомданаставиистраживања
приређивачазбиркеБелалозапроф.дрНедељкаБогдановића,ауторкабави
свадбенимпесмамазабележенимуСврљигуиоколинииздвајајућиоблике
атрибутакојимасеименујеглавниактерсвадбеногчина.Уседмомраду
Женаудумиили:Думаожени(стр.84‒93)ДраганЛилићпишеокњизи
ДрагољубаЗлатковића,којајеструктуриранатакодапоредпоетскихзаписа
доносиисписакнепознатихречи.Думазначи„мисао,размишљање,причу,
говор,став,реч“ипреколексикеифразеологијепружанамсазнањаожи
вотуљудинапросторупиротскогделаСтарепланине.ДраганЛилићпише
ослициженеињеномположајуутрадиционалнојкултурипредстављеној
унутаровекњиге.Именовањеженаостваренојенајчешћесамоименомили
хипокористиком.Једаноддоприносасрпскојкултурисагледанкрозпризму
думеуправојечињеницаданекаодименаданасуопштенисудеоономасти
конастаропланинскогкраја(нпр.Кадивка,Бонка,Минка,Јаглика),надим
цисуретки,доксуандроними(именапомужу,оцу)веомазаступљени(нпр.
ЈованкаСтанчина,ДобраКрапина),честојеиименовањепутемапелатива,
најчешћепејоративнообојено,причемуженаможебитиозначенакаочума,
ћувалоиливештица.Наовајраднаслањасерадпроф.дрНедељкаБогдано
вићаРодигодино!(стр.94‒96)којиказујеопородиљскојлексицииорађању
усврљишкомкрају.РадпреминулогпрофесорасветскекњижевностиФи
лолошкогфакултетауБеоградуВладетеКошутићаДрагуљиизСлавкиног
ђердана(стр.97‒114)једанјеодзаписаизпотпланинскогселаБуџака,који
јенајављенуЛетописуМатицесрпске‒наративСлавкеЈеремићкојајеса
професоромКошутићемразговаралаосеби,својимаиживотуовогкрајаи
уовомкрају.ПоследњирадовогделазборникаЖенеосебииживоту(Транс
крипти)(стр.115‒134)потписујуНиколетаАранђеловић,НаталијаПејчев
иДанијелаПоповићНиколић.Уњемуједаттранскриптразговоравођених
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токомтеренскихистраживањауоквирупројекта„Чуваринематеријалне
баштинетимочкихговора“,подруководствомдрБиљанеСикимић.Обе
информаторке,иВераМарковић(рођена1928)изселаГушевцаиРанка
Ранђеловић(рођена1940)изселаЛуково,припадајутимочколужничком
типупризренскотимочкогдијалектаиговорилесуосвадбиисвадбеним
обичајима,крснојслави,веровањима,животуирадууовомделуСрбије.

ДругидеозборникаподназивомПрељаикудељаотварарадНедељка
БогдановићаПрести‒прељаикудеља‒предиво(стр.136‒146),којизациљ
постављаприказлексикепредења,веомаважнетрадицијестаропланинског
краја.Узбогатулексикупредења(кудељица,вурка,бисаге,зобница,кудеља,
маало,вретено,чекркидруге)аутордајеиетнографскеподаткеважнеза
предење,каоштојеподатакообмотавањуногуирукуумрлихконцемод
црвенепређекојасепредспуштањеугрободвезује,аконацбаца.Магијска
моћпредметајакајеиизразитонегативна,инаконовогпоступкаможесе
користитисациљемдасенапакостидругима.Поредовогзаписа,постоје
изаписиоупотребицрвеногконцазаушивањемладожењиногбарјака,што
отварадаљаистраживањаоупотребицрвеногконцаустаропланинским
крајевима,алииширомСрбије.РадСретеТанасићаПреслица(стр.147‒159)
говориоулозииместупреслицеусрпскојнароднојиауторскојпоезији
закључујућидапреслицаипосаокојисепомоћуњеобављаунашојкултури
заузимајуважноместонадвесупротстављенестране,сједнестранепресли
цаипрељауживајуузвишеноместоуконцептусрпскепородице,очемунам
сведочеистиховипесмеПредрагиНенад,каоилексемезлатна,деверска,
паипресличицапунабисера,доксдругестранеспомињањепреслице,ку
дељеипредењазациљимадаунизи,повредимушкарцаињеговојунаштво.
Ауторзакључуједајеовалексема,иаконесвакодневноспомињана,идаље
деоактивногречника.ОвомделузборникаприпадајуирадовиЗорицеБа
сарићИзрезбаренаприча(стр.160‒166),којапишеопреслицичуваноју
завичајнојзбирциМузејауСврљигукојујеназор1913.годинеизрадио
Тимотијаусвојиммучним,силнимитешкимратнимтренуцима,одвојенод
кућеипородице.НаовајраднаслањајусерадовиСлавишеМиливојевића
ПреслицезавичајнезбиркеуСврљигу(стр.167‒179)иЉубишеРајковићаМо
тивиживотаисмртинатимочкимпреслицама(стр.180‒192).Свирадови
овогделазборника,свакиизсвогугла,значајансудоприносјединомкућном
предметукојијебиосаможенски,никакомушки.

ТрећидеозборникаподназивомЖенаижаргончинирадЖенаужар
гонујужнепруге(стр.194‒209)ТатјанеТрајковић,укојемнамдајепреглед
жаргонизамакојисеодносенаименовањежененајугуСрбије.Приложена
грађаексцерпиранајеизРечникажаргонизамајужнепругеЈорданеМар
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ковићиТатјанеТрајковићкојијеурукопису,аексцерпираналексикараз
врстанајепремасемантичкимпољима.

Сакупљениподацисаподручја„којејеодавнодемографскидевастира
но,ичијеседуховневредностинеповратногубесасвакимпресељењем
садавећреткихжитељастаропланинскихселасаовогсвета,онихкојису
стваралиједну(усмену)културукојасадапреднашимочима,ибезнаше
помоћи‒нестаје“(стр.8)драгоценисуиподстицајноделујуинаистражи
вачеосталихкрајеваСрбиједасеујединеизапишу,опишуисачувајујезич
коикултуролошкобогатствонашетрадиције.Ризницазастарелелексике,
архаичнихизразаинепостојећиобрасциименовања,каоилингвокултуро
лошкиподациоженистаропланинкиовајзборникчиниблагомстаропла
нинскогкраја,алиисрпскекултуреуцелини.НаконкњигаГоворијезик
Старопланинаца,Подмиџорскијеловник,Пастирскиименослов,светлост
данаугледаојеизборникОдвештицедосветицекојијеуспеодаодзабо
раваипатинеотргнедеограђеооблициманародногживљења,језику,оби
чајимаикултури,спосебнимосвртомнаженустаропланинку.

ЈованаЉ.Димитријевић
ИнститутзасрпскијезикСАНУ
jovana.dimitrijevic@isj.sanu.ac.rs
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МАЛИ САВЕТИ

Напочеткусвакешколскегодинеизновасепостављајупитањадали
јеисправнорећи–требадецидакупиморанцеилиможеиранчеве.Дакле,
далимножинаодранацпоредранциможедагласииранчеви?

Именицаранац,којајеусрпскијезикушлаизнемачког,обличкиодго
варанашимименицаматипаланац,странац,венац,конац,аонеумножини
гласеланци,странци,венци,конци.Такојеиодранацрегуларнамножина
ранци.Међутим,истогсутипаиименицепалац,колац,јарацисл.,којеумно
жинимогудагласеипалци,коци(колци),јарциипалчеви,кочеви(колчеви),
јарчеви.Отудаименицаранац,поугледунаовеименице,умножиниможе
дагласииранчеви.

Р.С.

v
Накрајушколскегодинеобичнонаспитајукакосепишуназивипредмета

–великимилималимпочетнимсловом.

Називипредметаушколскојдокументацијипишусевеликимпочетним
словом:Српскијезик,Математика,Познавањеприродеидруштва.Велико
словосепишеикадатребанагласитидасепредметбаштакозове,даназив
нијеслободнаинтерпретацијањеговогимена(„Пријавиосамиспитизпред
метаУпореднаграматикасловенскихјезика”);акосежелијошјаснијеиз
двојитидословноимепредмета,могусепоредвеликогсловаписатиина
водници.Унезваничнојкомуникацијиименапредметапишусемалим
словом:„Имаслабеоценеизматематикеилатинскогјезика”.

v
Ушколисмоучилидасулептириинсекти,аличитали„Усветумедведа

илептирова“,кажеЈеленаВуковићизБеоградаипита:Којијеодовадва
обликаисправан–лептириилилептирови?

Именицалептирумножиниможегласитиилептириилептирови:Леп
тирисунчајукрила;Лептирисуинсекти;Гусеницајеназивзаларверазних
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лептирова;УДолинилептироватиграстилептировисескупљајутоком
лета.

Откудаовадваоблика?
Некададавноусрпскомјезикупостојалојепетдеклинацијаименица

мушкогарода(укупно15деклинацијасвихименица).Већинаједносложних
именицамушкогроданијеималапроширењеосновесаов/евумножини
негојегласила,нпр.:пут:пути(=путеви),град:гради(=градови),стол:
столи(=столови),муж:мужи,бог:бози(=богови),крај:краји(=крајеви),
коњ:коњи.Некеименицесугласиле:син:синови(<синове),вол:волови,
дар:дарови,дом:домови.

Језиксетокомстотинагодинамењао,пресвегаупрошћавао(једанод
основнихјезичкихзакона–језиксеупрошћавасведотледокјеомогућена
разумљивост),аинекегласовнепроменесудовеледоовога.Петдеклина
ционихтиповасвелосенаједан.Највећибројименицамушкогрода(скоро
свеједносложне,аимногедвосложнеивишесложне)пошаојезаонима
којесуималепроширењеосновесаов/ев,пасуионеумножинидобилето
проширење:градови,бодови,топови,зидови,волови,радови,хлебови.

Малибројовихименицаданаснемапроширење:дани,зуби,коњи,ђаци,
црви,мрави,прсти,гости,пси(удијалектимапостојиикоњеви,данови).

Некеједносложнеименицезадржалесуистарумножинуиновуспроши
рењем:бркови:брци,вукови:вуци,мишеви:миши,звукови:звуци,дворови:
двори.Тусуинекевишесложнеименицекаонашилептири:лептирови.

Коднекихименицаразликаумножининосиистилскуобележеност,као
нпр.уочеви:оци,мишеви:миши,дворови:двори.

Р.С.
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ОДЛУКЕ ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

БОЉЕЋИРИЛИЧКИИЛАТИНИЧКИ
НЕГОЋИРИЛИЧНИИЛАТИНИЧНИ

Срединомсептембра2004.годинеОдборузастандардизацијусрпског
језикаобратиоседипл.инж.ТомиславРадојковић,саветникуМинистар
ствупросветеиспорта,дописомсаследећимсадржајем:

„Иакосампоструциелектроинжењер,настојимдасеправилноизражавам
идапоштујемнормусрпскогјезика.Тоодменезахтеваипосаокојисада
обављамуМинистарствупросветеиспорта.Честоимамдилемеувезис
језичкимпитањимапаихрешавамконсултујућијезичкеприручникеије
зичкестручњаке.Уједномпримеруостаосамзбуњен–јерсамдобиораз
личитеодговоренапитање:Штајеправилнијећириличкиилићирилични?!

Молимвасдамиодговоритекакодаразрешимубудућетаилислична
колебањакадајеупитањуупотребапридеваиприлоганачки/чниилида
отомедонесетепосебнуодлуку.“

Одговор
Ликовићириличкиићирилични(каоиликовилатиничкиилатинични)

ускладусусправилиматворберечиусрпскомјезичкомстандарду.Међу
тим,предносттребадатиоблицимаћириличкиилатинички,будућидасе
односнипридевиунашемјезикупрвенственоградепомоћусуфиксаски,
докобликнанинедоносиникаквуразликуузначењу.

Образложење
Речјеодилемиизмеђудванашанајраспрострањенијапридевскасуфикса:

суфиксаан(снепостојанима,уодређеномвидуни)исуфиксаски(који
имасамоодређенивид,саломорфимачки,шки,ки).Упринципу,онај
првислужизатворбуописнихпридева(нпр.миран,радостан)адругиза
творбуодносних(релационих)придева,тј.онихкојиизражавајувезусиме
ницомуоснови:спортски–којисеодносинаспорт,војнички–којисе
односинавојникеисл.

Каоимногеподелеујезику,иоваупраксипостајемутнаинеодређена,
извишеразлога,одкојихсунајважнијиследећи:

(а)Односнипридевимогусеградитиисасуфиксомни,итоупрвом
редуоникојинемајунеодређеногвиданаан,нпр.кућни(којисеодносина
кућу),недељни,државни,трбушни,источниимногидруги.

(б)Првобитноодноснипридевимогудобитииописнозначење,нпр.ју
начки’којисеодносинајунака’→’јуначан,храбар’,царски’којисеодноси
нацара’→’величанствен,раскошан’,астрономски’којисеодносинаастро
номеилиастрономију’→’огроман,неизмеран’.
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(в)Придевистраногпореклакоднассенајчешћеадаптирајутакоштосе
страномпридевскомсуфиксудодајенашсуфиксан(ни),амеђутимпри
девимавећинасуодносни,нпр.колонијалан,монетарни,репресиван,
тенденциозан,типичанитд.

Поштобирасправаосвимпридевиманаан/ниискизахтевалапре
вишепростора,удаљемизлагањуограничићемосенапридевесазавршет
комичан/ичниодносноички.Притомпод„завршетком“подразумевамо
двемогућности:

–Правесуфиксеичан,ични,ичкиимамоуречимакаоштојеуправо
наведенотипичан,илиудинастички,туристичкиисл.,гдејепрвидео(ич)
настаофонетскомалтернацијомодгрчкогсуфиксаikós,илиодговарајућих
суфиксаузападноевропскимјезицима,наштаједодатонашеанодносно
ски.(Самоизузетнооваквисуфиксисејављајууречимасдомаћомосновом,
нпр.себичан.)

–Напротив,упримеримакаоштосућириличниићирилички,илидво
језичан,лиричан,парнични,усклични,морнарички,физичкиисл.,суфикс
јесамоан/ни,односносамоски.Сегментичутомслучајунеприпада
суфиксунегооснови,причемујегласчнастаоодкилицнакрајуоснове
(језик,лирика,морнарицаитд.).Требанапоменутидајезамногепридеве
тешкоодлучитидалиимајунеодређенивид(наан)илисамоодређени(на
ни).Утоменилексикографинеуспевајуувекдабудудоследни,очемунам
сведочемногипаровиодредницауРечникуМатицесрпске(РМС).Такоје
уодређеномвидудатоцрногорични,алиунеодређеномб(ј)елогоричан;
сферичниједатоуодређеномвидуацилиндричанунеодређеном,иакооба
придеваизражавајуобликгеометријскогтела.

Штосетичеодносаизмеђуичан/ичнисједнестранеиичкисдруге,
наштасесводипитањеинж.Радојковића,можеморазликоватитрислучаја.

(I)Самоуобликунаичан(ични)јављајусеописнипридевикаофан
тастичан,аутентичан,хаотичан,архаичан,карактеристичан,фотогеничан,
проблематичанислични.УједномрадуучасописуНашјезик(књ.XXVIII,
1990,св.4–5,стр.214–233)ИренаГрицкатпосебнојеиздвојилаподгрупу
придева„сазначењемизобластифизиологије,психологије,патолошких
стањаисл.“,каорахитичан,склеротичан,неуралгичан,хроничан,флегма
тичан,апатичан,параноичан,носталгичанисл.Можемотомедодатии
већинупридеваизведениходименицанаија,каомелодичан,хармоничан,
ироничан,хистеричан,енергичан,алергичан,симетричан,затимпонеке
изведенеодименицамушкогроданасугласник,каотипичан,симболичан,
цилиндричан,фелеричан,анаравноионеоддомаћихприлогасазавршет
комнаце:хотимичан,д(ј)елимичан,м(ј)естимичан,летимичан,наизме
ничан,насумичан,нехотичанидр.
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(II)Самонаичкиизводесепридевиодименицанаика(технички,фи
зички,гимнастички,ботанички,музички,фабрички,клинички,керамички,
оптичкиитд.).Изузетносејављапонекиописнинаан,каопаничан,лири
чан;наспрамодносногполитички(којисеодносинаполитику)имамоопи
сноаполитичан(којисенезанимазаполитику),апоредтрадиционалног
граматички(којисеодносинаграматику)уновијојлингвистицијавилису
сеописнитерминиграматичанинеграматичан,законструкцијекојејесу,
односнокојенису,могућепремаправилимаграматикедатогјезика.

(III)Запридевеизведенеодосталихврстаосновајављасеиичкииичан,
прематомедалисупретежноодносниилиописни.Одименицанаик,реци
мо,већиномсуодносникаокатолички,арктички,раднички,свештенички,
песнички,коњанички,правничкиитд.,алиимамоиописнециничан,скеп
тичан,ризичан,безобличан,аодпразнички(забележеногуРМС)обичније
јепразничан,штопоказуједасепоредодносногзначења’којисеодносина
празник’пробилозначење’свечан,весео’.Одименицанаист(а)поправилу
имамопридевенаички,каоутуристички,будистички,фашистички,би
циклистички,урбанистички,криминалистички,хуманистички,фемини
стичкиитд.,алитамогдепреовлађујеописнозначењејављајусеидублете
наичан,закојећемопримеревидетиниже.

Одименицанаицаготовосвипридевисуодносниијављајусесамоу
одређеномвиду,алијесуфиксзанекеичкиазанекеични.Такоимамос
једнестранеизб(ј)еглички,подморнички,морнарички,коњички,болнички,
зам(ј)енички,суботички,чукарички,домаћички,удовички,паикукавички
иудворички,мадасуовадвапридевапозначењупреописнанегоодносна.С
другестранеимамопородични,гранични,станични,пшенични,м(ј)енични,
гљивични,последични(посље),куглични,карличниитд.,узпонекиописни
снеодређенимвидом,каобезграничанилиправичан.(РМСдајеиодредни
цукривичан,алисамоунеуобичајеномзначењу’неправедан’,докзаправно
значење[каоукривичнизаконикисл.]напомињедаимасамоодређенивид.)

Најзад,имаислучајевагдесеодједнеистеосновепридевизводиипо
моћусуфиксаичкиипомоћуичниодносноичан.Негдеразликаусуфик
симаподразумеваразликуизмеђуодносногиописногпридева,нпр.логич
ки(којисеодносиналогику)–логичан(којинужнопроизлазиизнечега),
етички(којисеодносинаетику)–етичан(моралан,честит),акустички
(којисеодносинаакустику)–акустичан(којидобропримаипреносизвук),
статички(којисеодносинастатику)–статичан(непокретан,којисенемења),
реалистички(којиприпадареализму)–реалистичан(којиреалногледана
ствари)итд.Придевјезичкиодносисенајезик(говор),ајезични(осиму
хрватском)најезиккаоорган.

Такваопозиција,међутим,нијеникададоследноспроведена.ИренаГрицкат
упоменутомраду(стр.220)истичедабисепремазначењумоглоочекивати
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даузлаичкиистоичкипостојеиописнипридеви*лаичани*стоичан,али
таквихнема.Наистомместуонанаводинизпримера„кодкојихсенезапажа,
илисетекунезнатнојмеризапажа,разликаузначењимаизмеђуизведени
цанаички…инаич(а)н“.Таквисупаровиаподиктички–аподиктичан,
еклектички–еклектичан,јеретички–јеретичан,метафорички–метафоричан,
скептички–скептичан,токсички–токсичан,фанатички–фанатичан,херме
тички–херметичан,хидраулички–хидрауличан,хумористички–хумористичан,
егоистички–егоистичан,оптимистички–оптимистичан,песимистички–пе
симистичанимногидруги.

Њимаможемододатиистозначнепаровенаичкииични(безнеодре
ђеногвида).РМСдајеподзаједничкомодредницом,илиупућујућизнаком
једнакостисједнеодредниценадругу,воденичкииводенични,водонички
иводонични,чињеничкиичињенични,реченичкииреченични,зам(ј)енички
изам(ј)енични,парничкиипарнични,хералдичкиихералдични,термо
динамичкиитермодинамичниидруго.Стварсејошкомпликујекадасеод
истеосновејавииваријантанаскиодносноијски,каоуестетички–есте
тичан–естетски(свеподистомодредницомуРМС)илиалегорички–але
горичан–алегоријски.Кантовфилозофскитерминкатегоричкиимператив
(такоуЕнциклопедијиПросветеиуречницимастранихречи)уРМСје
забележенкаокатегорични,категоричкииликатегоријскиимператив.

Оваквадвојстваитројстванеизбежнасуујезику,собзиромнаразли
читепутеведоласкаречиињиховемеђусобнеутицаје,алијеочигледнода
необављајуникаквукориснуфункцијукаданисуповезанасразликому
значењунитиупридевскомвиду.Језикнастоји,коликојемогуће,даих
елиминише.ВидимотокадауРМСнађемоодредницекаокукавичан,фи
зичан,музичан,механичан,космичан,националистичан,терористичан,
облични,фабрични,математични,монархичниисличне,којесуделомпо
тврђенекодстаријихписаца,алисуданаснапуштенезаљубавобликана
ички.Сличнотомеалиобрнуто,И.Грицкатјеконстатовала(нав.д.,стр.
221)да„необичноделују“придевииронички,класички,комички,панички,
пластички,романтички,трагички,хистеричкиидругикојејенашлауМа
тешићевомобратномречнику,ауместокојихсуданасосталиуупотреби
самооблицинаичан.

Враћајућисенапитањеодкогасмозапочелиоворазматрање,морамо
рећидаРМСдајесамообликећирилички(сдваакцента)илатинички,а
једнакојеиуПравописномречникуиз1960.Упракси,међутим,барсуисто
толикоуобичајенииоблицићирилични(ћириличнитекст,ћириличноиз
дање,ћириличнаверзијаисл.)односнолатинични.Будућидасуобаприде
ванесумњивоодноснаанеописна(непостојиобликнаичан,неможесе
рећи*Овоиздањејеврлоћириличноисл.),јасноједаиовипаровиспадају
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уредистозначних,нефункционалнихдублетатипаводенички=воденични.
Отудазакључакдасуобаобликаприхватљива,алидапредносттребадати
суфиксуички,собзиромнањеговупримарнуфункцијуграђењаодносних
придева.

* * *

Нацртодлукебр.47припремиојеИванКлајн,председникОдбора,ион
је,смањимдотеривањем,прихваћеннаосмојгодишњојседнициОдбора
застандардизацијусрпскогјезикаодржаној18.фебруара2005.године.
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ПО ВЕ ЉЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ 
СРПСКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ

ЖиризадоделуПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекул
туреусаставу:проф.дрВељкоБрборић,дрМиодрагМатицки,председник
Жирија,академикСлободанРеметићипроф.дрДраганСтанић,председник
Матицесрпске,проф.дрСретоТанасић,насвојојседнициодржаној12.
марта2019.године,једногласноједонеоодлукудасеПовељеМатицесрп
скезанеговањесрпскејезичкекултуреза2018.годинудоделе:

1.Српскојакадемијинаукаиуметностизавишедеценијскидоприносне
говањусрпскогајезика,његовихизражајнихмогућности,ћириличкогписма;

2.Проф.дрДрагољубуПетровићузаукупнидоприносизучавањусрпског
језикаинеговањусрпскејезичкекултуре;

3.Проф.дрМилорадуПуповцузадоприносочувањусрпскогјезичког
идентитетаисрпскејезичкекултуреуХрватској.
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РЕЧИНАДОДЕЛИПОВЕЉЕ
(изговорене26.јануара2020.године)

СРПСКИЈЕЗИЧКИИДЕНТИТЕТ
ИСРПСКААКАДЕМИЈАНАУКАИУМЕТНОСТИ

ОдсамихсвојихпочетакаСрпскаакадемијанаукаиуметностиизузетно
великупажњупосвећујеприродисрпскогајезика,његовимпојавнимобли
цима,народномјезикуињеговимдијалектима,поступцимаописаинорми
рањакњижевногјезика,начинимастандардизације,односустандардноги
народногјезика,језикакултуреидијалекатскихформи,језикасвакодневне
комуникацијеијезикапојединихструкаитомеслично.Оваоценаважима
одкогдатумарачуналипочетакСрпскеакадемијенаукаиуметностиима
какоименовалитуустановукоја,безпрестанка,изграђујеистабилизује
највишенаучнеиуметничкестандардеусрпскојкултури.ИуДруштвусрп
скесловесностиупериоду1842–1864,иуСрпскомученомдруштву1864–1886,
1887–1892,теКраљевскојсрпскојакадемији/Српскојкраљевскојакадемији
/Српскојакадемијинаука/Српскојакадемијинаукаиуметностиод1886.до
данас,српскијезикусвимсвојимпојавнимоблицимапредстављаједнуод
основнихинајважнијихтемакојимасе,помноиистрајно,оваустановаба
вила.Итојепотпуноприродно,чакнебисмелодругачијенидабуде,јер
сепресвегаујезикуисвимоблицимајезичкогстваралаштваисказујеоно
суштинскоипрепознатљивоштојесрпскистваралачкиумикадастворио.
Уразличитимпериодимаовогтрајања,атојеблизу180година,наразли
читеначинесуисказиванаинтересовањазаовакокрупнутемусамноштвом
веомаразноврснихмогућихактуелизација,пајетаконајвишасрпскаакадем
скаинституцијаостављалаизузетноважнетраговепремакојимасусеод
ређиваликакопојединциискупинестваралацатакоичитавеинституције,
научнииобразовнисистем,тедржавноправнипоредак.

Значајвеликихјезикословаца
Усвакојодтријупоменутихинституција,одкојихсваказасебесачиња

вапоједнувеомазанимљиву,особенуцелину,увексеистицаобарпоједан
великипојединац,анајчешћевишењих,којисуперсонификовалиизвесне
типовебављењапроблематикомсрпскогајезикаинеговањајезичкекултуре.
ТакоуДру штву срп ске сло ве сно стидоминираликиделоЈованаСтерије
Поповића,којијеоднеговаовишеидејаотомештабисветребалорадити
икаквепословезапочињати:такојепостављенопитањесрпскеазбукеи
правописа,израде„Језикословногречника“,тј.речникаприроднихнаука,
нужностистварањапоузданеуџбеничкелитературеисл.УовомДруштву
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временомсујачалиприсуствоиутицајВукаКараџића,којијепостаоиње
говдописничлан,анатомталасујеиулогаЂуреДаничићапостајаласве
видљивијакаонесумњивапотврдаутицајавуковскеоријентације.Узтоочи
гледнаулогаДруштвасрпскесловесностиманифестоваласеиупогледу
несумњивогподизањаквалитетасрпскихјезичкихрасправамеђукојимсу
Даничићевепредњачиле,попутстудијаСрпскиакценти(1856),Разлике
измеђујезикасрпскогаихрватскога(1857),Српскадеминуцијаиаугмента
ција(1860),свеизашлеуоквируГласникаДруштвасрпскесловесности.Не
требаизгубитиизвиданичињеницудајеДруштвоизреклопрепорукуна
темељукојејеПравитељствоиздалопознатуДаничићевустудијуСрпска
синтакса(1858),каоштонетребазаборавитиничињеницудајеДаничић
био1857–1861.годинесекретарДруштвасрпскесловесности.Ајошкад
томедодамоподатакдајепостатутарномопредељењуДруштвоималодва
основнациља:усавршавањесрпскогајезикаиширењенаукенатомјезику,
кадазнамодајеДруштвоиздалодвеграматикесрпскогајезика(ауторису
ПетарНинковић,1848;ЈованБалугџић,1850),Речниксрбсконемачколатин
ски(1849)ГригоријаЛазића,кадазнамоколикоје–несамоурадовимавећ
поменутихделатниканегоиуприлозимаАтанасијаНиколића,Гаврила
Поповића,ЈованаСтејићидр.–истраживачкапажњапосвећиванафило
логији,проблемиматерминологије,преводилаштваисл.,ондајевишенего
јаснодасусејезикијезичкакултуранашлиусамимосновамаиусредишту
Друштвасрпскесловесности,тедајесрпскајезичкакултурауправозахва
љујућинапоримаовогаДруштваподигнутаназначајновишиниво.

ИудругојинституцијикојајебиланепосреднапретечаСрпскеакадеми
је,уСрп ском уче ном дру штву,осећасесуштинскоинтересовањезајезик
ијезичкукултуру,алијесадавећсасвимочитодајевуковскапарадигма
стеклапремоћ,тедајеиздугихкултуралнихратовапретходногдобавећ
преминулиВукКараџићизашаокаопобедник.Отомеговориипунопри
суствоЂуреДаничићауСрпскомученомдруштву,укојемјеовајводећи
српскилингвистаXIXвекапостао1878.годинеипредседниковеустанове.
УовомДруштвујеодсамогпочеткаформиранопосебноодељење„занауке
моралне,језикословнеилитерарне“,аобјављенјечитавнизтекстоваојезику
ијезичкојуметностиизператаквихпроучавалацапопутСтојанаНоваковића,
например.УодносунаДруштвосрпскесловесностиуспостављенјеконти
нуитетуизлажењуГласникакаопериодичненаучнепубликације,атосе
потомнаставилоипослеукидањаСрпскогученогдруштва,односнопосле
спајањаовеинституцијеиновоформиранеКра љев ске срп ске ака де ми је
којесе,тоспајање,збило1892.године.

УСрпскојакадемијиодњеногформалногустројства1886.годинепадо
данасналазимонеколикопериодаукојимасудоминиралипојединифило
лозиилингвистипокојимасепрепознајунекикарактеристичниначинира
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зумевањасрпскогајезикаињеговихпојавнихоблика,причемутребарећи
дасутосвескупаизразвишеилимањемодернизованевуковскефилолошке
парадигме.ТакојеупрвомпериодудоПрвогсветскогратаиформирањаКра
љевинедржавеСрба,ХрватаиСловенацауакадемијибилавеомаснажно
присутнаивеомаутицајнавуковскафилолошкаконцепцијакојујеперсо
нификоваоСтојанНоваковић.Премдасугањеговапримарнаинтересовања
вишеводилакаистраживањунационалнеисторијеиисторијесрпскекњи
жевности,овајђакЂуреДаничићасабеоградскеВеликешколеикаснији
библиотекар,професор,државникидипломата,ауторјеједнејезичкерас
правеизвременапунеактивностиуСрпскомученомдруштву.Речјео
прилогупроучавањусрпскефонетике(Физиологијагласаигласовисрпског
језика,Београд1873),аондајеувременусвојеактивностиуКраљевској
српскојакадемијиовајсвестраниистраживачобјавиоицеловитиприруч
никСрпскеграматике(Београд1894).Новаковићјепредстављаоизразиту
спојницуизмеђуСрпскогученогдруштва(чијијечланбиоод1865,аобављао
јеифункцијусекретара1867)иАкадемијекојајеформирана1886.године.
ЧланКраљевскесрпскеакадемијепостаоје1887,апредседникСрп ске 
кра љев ске ака де ми јебио1906–1915.Натомруководећемпослујеблиско
сарађиваосајошједнимизразитимфилологомвуковскеоријентације,са
ЉубомиромСтојановићем,којијеауторједнеоднајтемељнијихстудијао
Вуку,аузтоисекретарАкадемије1911–1923.године.

Утврђивањесербокроатистичкогстановишта
Вуковскаоријентацијасаодлучнимопредељењемзаобједињавањесрби

стичкеикроатистичкеперспективеуСрпскојкраљевскојакадемијиозначена
јенајтемељнијеименомАлександраБелића.Оваквафилолошкаоријента
цијајеобележиласвеукупнуделатностСрп ске ака де ми је на у ка/Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но ститокомчитавогXXвека,ачакнираспадсрп
скохрватскогјезичкогјединстваираспадзаједничкедржавеСФРЈугосла
вијенијебитнијепромениоњенефилолошкеконцепције.Каоједаноддвојице
најзначајнијихисазнајнометодолошкинајтемељнијихсрпскихлингвиста,
Белићјеоствариоширокисадржајноизванреданопус,ураспонуоддијалек
тологије(нпр.ДијалектиисточнеијужнеСрбије,Београд1905;Осрпским
илихрватскимдијалектима,Београд1908;Галичкидијалекат,Београд1935),
историјејезика(Основиисторијесрпскохрватскогјезика.Књ.I:Фонетика,
Београд1956:Књ.II/1:Речисадеклинацијом,Београд1960;Књ.II/2:Речи
саконјугацијом,Београд1960)иупореднесловенскефилологије(нпр.О
двојиниусловенскимјезицима,1932),прекостудијаосавременомсрпском/
српскохрватскомјезику(Акценатскестудије,1914;Оупотребивременау
српскохрватском,1927;Ојезичкојприродиијезичкомразвитку,1941;Савре
менисрпскохрватскијезик:Гласовииакценат,1948;Наукаограђењуречи,
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1949),достудијаиуџбеникаограматици,правописуипопуларнојлингви
стици(Правописсрпскохрватског/хрватскосрпскогјезика,Београд1923;
Граматикасрпскохрватскогјезикауџбеникзапрви,другиитрећиразред
средњихистручнихшкола,Београд1932–1934;Оконашегкњижевногје
зика,Београд1951).ТемељносеодређујућипремаВукуиДаничићу,Белићје
наставиотамогдеби,поњеговоммишљењу,увременимапунедоминације
идејеосрпскомихрватскомјезичкомјединству,требалонаставитисаза
једничкимпословима.Оваквабелићевскаистраживачкаширинаосталаје
трајнатековинаиприроднаобавезајезичкихстручњакауовојустанови.У
АкадемијијеБелићбиоизузетноактиваниутицајан,несамообављајући
дужностигенералногсекретара(1923–1937)ипредседника(1937–1960)него
изаснивајућииуређујућиизузетнозначајнесеријскеипериодичнепубли
кације,попутСрпскогдијалектолошкогзборника(1905),Јужнословенског
филолога(1913)иНашегјезика(1932),иливеликогпројектаизрадеРечника
српскохрватскогкњижевногинародногјезика,чијипрвитомје1959.изашао
подњеговимуредништвом.

Овојпарадигмиобједињавањасрбистичкеикроатистичкеперспективе
важнедоприносесудавалииакадемициСрпскекраљевскеакадемије:Ва
трославЈагић,ТомиславМаретић,МиланРешетаридр.Тојпарадигми
језичкогзнањавеомазначајнерезултатесудосезалисрпскилингвистии
филолози,члановиСрпскеакадемијенаука/Српскеакадемијенаукаиумет
ности,којисубилиБелићевиђаци.Такоје,примераради,професор,ака
демикидугогодишњидиректорИнститутазасрпскохрватскијезикСАНУ
МихаилоСтевановићнаставиочитавнизтеоријскииметодолошкивећдобро
дефинисанихлингвистичкихифилолошкихобликаистраживања,међуко
јимасунајзначајнијаонакојасетичуграматичкогсистемасавременогјезика
(Граматикасрпскохрватскогјезика,1951;Савременисрпскохрватскијезик,
књ.1,1964;књ.2,1969);узтојеизучаваодијалекте,сачиниоРечникјезика
ПетраПетровићаЊегоша(Београд–Цетиње1983),уређиваоСрпскидија
лектолошкизборник,Јужнословенскифилолог,Нашјезик,Речниксрпско
хрватскогкњижевногјезикаМатицесрпскеидр.ИМитарПешиканзаслужан
језанекеизузетновеликедоприносесрпскојјезичкојкултури,амеђуњима
јенајвећикреативнирезултатнесумњивопостигнутуизрадиПравописа
српскогајезика(1993)Матицесрпске,којијенаписаозаједносаЈованом
ЈерковићемиМатомПижурицом.

ПосебноместоиулогуиуоквируделатностиСАНУимабрачнипар
Ивића,МилкаиПавлеИвић.Поширинисвојихлингвистичкихувидаипо
способностикомбиновањасинхронијскогидијахронијскогприступа,са
БелићевимопусомјеусрпскојлингвистициупоредивсамојошопусПавла
Ивића.Тајопусјенајвишеобележиосрпскелингвистичкеифилолошкеса
знајневидикепослеБелићевесмрти,аоставиојенајвећитрагиначитав
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низновијихистраживача.ПритомјеочевиднодасеИвићевавуковскаори
јентацијасвевишеусмеравакауочавањуразликакојепостојеизмеђујезика
СрбаиХрвата,премдајеисамбиозањиховопревазилажењеукомуника
тивнојпракси,тезаочувањебазичногјезичкогзаједништвадванарода.Ивић
јебионајбољиинајкомплекснијисрпскидијалектолог(Дијалектологија
српскохрватскогјезика:Уводиштокавсконаречје,НовиСад1956;Изсрпско
хрватскедијалектологије,Ниш1991;Српскидијалектиињиховакласифи
кација,СремскиКарловци–НовиСад2009),атомеједодаоиизразиту
упореднословенскуистраживачкудимензију(Ословенскимјезицимаиди
јалектима,Ниш1991).Изузетносуважнињеговирадовиоисторијијезика
(Изисторијесрпскохрватскогајезика,Ниш1991;Прегледисторијесрпског
језика,СремскиКарловци–НовиСад1998),алијеонистотакоизузетно
пажљивоописаопроцесеизградњесрпскогкњижевногјезиканатемељуна
родногјезика:утомпогледујекапиталнањеговастудијаСрпскинароди
његовјезик(Београд1971),алијеважнерезултатеисказалаизбиркатекстова
Ојезикунекадашњемисадашњем(Београд1990).Темељнувредностимају
ињеговеакцентолошкерасправенаписанесаИлсеЛехисте:AccentinSerbo
croatian,1963;Прозодијаречииреченицеусрпскохрватскомјезику,1996.и
Осрпскохрватскимакцентима,2002.Биојесталниконсултантирецензент
Речникасрпскохрватскогнародногикњижевногјезика,уредникчасописа
СрпскидијалектолошкизборникиОноматолошкиприлози.

ЗначајМилкеИвићнајвишесеиспостављауобластитеоријскихмодела
мишљењаојезикуиутврђивањаразноврснихметодолошкихоријентација
умодернојлингвистици(Правциулингвистици,1963.садесетакпотоњих
издања),алијесфераутицајаовихтеоријскихпитањазахваталазнатношире
просторедруштвенихихуманистичкихдисциплина.Кадсетомедодаичи
тавнизњенихрасправаизобластиморфологије,синтаксеисемантике,те
природесрпскогкњижевног,стандардногјезика,ондајејаснокакојесаМил
комИвићвуковскаоријентацијаусрпскојфилологијидобилаједногизу
зетномодерног,лингвистичкисамосвесногпроучаваоцачијепољеутицаја
јебиловеомаширокоиинтензивно.

Тражењепутева
ИнетакодавнопреминуличлановиСАНУ,попутАлександраМладе

новића,МилорадаРадовановићаидр.,каоиданашњиживичлановиСАНУ,
попутакадемикаИванаКлајна,ПредрагаПипера,АлександраЛоме,Јасми
неГрковићМејџоридр.,својимдоприносимазначајноподижунивосрпске
језичкекултуре,паутомсмислучинеидадоприносисамеустановебуду
видљивијиијаснији.Кадасетомедодаисвеоноштосууобластипознавања
језикаињеговихизражајнихмогућностичинилипесници,писци,есејисти
каочлановиАкадемије(одСтерије,Сарајлије,ЈованаСуботића,Змаја,Лазе
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Костића,СимеМатавуља,прекоСлободанаЈовановића,Дучића,Ракића,
АлексеШантића,Исидоре,Андрића,МешеСелимовића,ДесанкеМаксимо
вић,падоМиодрагаПавловића,Попе,Бећковића,Михаиловић,Симовића,
Данојлића,МилосаваТешићаидругих),ондасесвитиприлозиморају
оценитикаобесценблагоодогромногзначајазасрпскујезичкукултуру.

УнастојањудасеоваквисегментиАкадемијиноградапојачају,устано
вајенесамооснивалапериодичнепубликацијенегојеиустановљавала
појединеорганизационеобликеусмеренекапроучавањујезикаинеговању
језичкекултуре.Такоје1886.основалачетириакадемијеусвомсаставу(при
роднихнаука,философскихнаука,друштвенихнаукаиуметности),аунутар
њихјебиломестаизаизучавањејезика.Године1893.установајеосновала
Лексикографскиодсекснамеромдасеусмерипремасачињавањуречника.
Навеликој100годишњиципобедеВуковереформеивуковскогначелау
филологијиикњижевности,године1947.јеСрпскаакадемијанаукапред
узелавеомазначајнеструктурнепроменекојесуунапредиледоменизуча
вањајезика.ТегодинејеоснованИнститутзасрпскохрватскијезик,касније,
наконраспададржавеСФРЈугославије,називјепостаоИнститутзасрпски
језик.ТегодинејеуАкадемијиоснованошестодељења,амеђуњимаи
Одељењалитератураијезика/језикаикњижевности.Узвећранијепокре
нутепубликације,попутГласаСрпскекраљевскеакадемијеиЗборниказа
историју,језикикњижевностсрпскогнарода,просторзаунапређењерада
лингвистаифилологаприметнојепроширениобогаћен.Посебноместоу
свемутомеимараднаРечникусрпскохрватскогкњижевногинародногјези
ка,којинаспецифичан,стваранисимболичкиначинобједињујевелики
бројистраживачауједанвеликиланацдрагоценихделатника.Овајречник
јепокренуоСтојанНоваковићјош1887,дугосуобављаниприпремнипо
слови,ареализацијаконачнихначелаиизрадепрвогтомавезанајезаиме
АлександраБелића,дабипотомчитавнизистраживачарадиододанас,а
радићеидопоследњесвескекојумногимеђунамавероватнонећедоживети.
БићеприликедасеоваквимсличнимповодомМатичинеПовељезанегова
њесрпскејезичкекултурепонововратимоовојвеликојлексикографскојтеми.

ДугјепутСрпскаакадемијапрошлаод1842.доданас,анатомпуту
мењаосенесамосрпскијезик,његоваприродаидруштвенефункцијенего
сусемењалеиосновнеконцепцијепокојимајетребалоорганизоватиси
стемскаопажањаипроучавањасрпскогајезика.Натомпутубилојемного
лутања,алииодистасјајнихиблиставихтренутакапокојимасмонадаље
мерилипутнарастојањаиуказивалинаправценашихкретања.Осврћући
сенаоноштојеучињено,моглибисмосвакакорећидајепонекадмоглои
бољеивишедасеучини,алитоважизацелунашунаучнузаједницуисав
нашмислећисвет.Ипак,засветовремебилојеизвеснопресвегатодаАка
демијаникаданиједоводилаупитањепоставкудасуприродаиструктура
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српскогајезика,успешанразвојиширењењеговихизражајнихкапацитета,
увекотворенизастваралачкеприступеипримеренепоступкенеговања
језичкекултуре,тедајесветоскупафеноменоднајвећегзначајанесамо
занашнаучнииуметничкинапредакнегоизанашголиопстанакукругу
цивилизованихнародасвета.Иданасмеродавнитребаданамбудусамоони
увидиионанаучнасазнањакојауказујуназначајјезикаукреирањуопштег
погледанасвет,изградњесвеукупногсистемавредности,теспособности
сагледавањасвеопштеповезаностинајразличитијихфеноменакојисачиња
вајунашуниверзумдискурса.Усвемутомесенеможемоуспешносналазити
уколиконемамоизражајномоћан,рафинованјезик.

АконасјесразлогомЛудвигВитгенштајн,усвомделуTractatuslogico
philosophicus,упозориода„границемогајезиказначеграницемогасвијета“,
тедасечакнамећезакључакда„очемусенеможеговорити,отомесе
морашутјети“,ондајејаснопресвегатодаоноликоколикоуспевамосопстве
нијезикучинитиширокимиобухватним,тачнимипрецизним,префиње
нимиизнијансираним,толикоћемоуспеватиунајразличитијимнаучним
иуметничкимдисциплинамадаисказујемозначењаисмисловекојиће
непрестанопомератиграниценашегасвета.Ширећиибогатећисопствени
језик,миширимоибогатимосопственисвет.Приликајезатодасадаиовде,
уочиСавиндана2020.године,уМатицисрпској,кажемојавнуречзахвално
стизасвеоноштосубројничлановиСрпскеакадемије,атимеиустанова
каоцелина,некадаисада,учинилидапроширимограницесвогајезикаи
свогасвета.Идапритомизразимодубокунадудаћетаистраживачкастраст
наставитисвојеширењепоказујућида,какојезиктакоисветкојијезиком
конституишемо,збиљанемаграница.

Проф.дрДраганСтанић

ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕ
ПРОФ.ДРДРАГОЉУБУПЕТРОВИЋУ

ЗАУКУПНИДОПРИНОСИЗУЧАВАЊУСРПСКОГЈЕЗИКА
ИНЕГОВАЊУЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

Обраћамвамсеуулозисведокадајестечаст,алинеилакоговоритио
бољемодсебе.Штаувременскомтеснацуиздвојитиодпричеопотписни
ку580објављенихрадова,оауторуосамзапаженихсамосталнихидесетак
коауторскихкњига,приређивачудесетакделауглавномвеликанаизстру
ке,одвострукомдобитникуНаграде„ПавлеИвић“,очланувишенаучних
међународних(МеђународнакомисијазаОпштесловенскилингвистички
атласприМеђународниомкомитетуслависта,Међународниредакторски
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колегијумОпштекарпатскогдијалектолошкогатласаитд.)идомаћих(Ме
ђуакадемијскиодборзадијалектолошкеатласе,Одборзаономастику[при
САНУ],Одборзастандардизацијусрпскогјезика,Одборзајезикикњи
жевностМатицесрпскеитд.)научнихтела,руководиоцаиучесникауреа
лизацијивишенаучнихпројеката,члануугледнихсрпскихјезичкихгла
сила,међукојимаиСрпскогдијалектолошкогзборника,најстаријегјезичког
часописаСКАиЗборниказафилологијуилингвистикуМС?

ПетиподеценијаДрагољубПетровићјеприсутанунауциосрпском
језику.Осимштоприпадакругунајеминентнијихсрпскихдијалектолога
(личномислимдапослеПавлаИвићанемамобољег),онсеврлоуспешно
огледаонапољусавременогјезика,напољујезичкеполитике.Дубокајење
говабраздаинапољукритикедруштвенихиполитичкихзбивања,ареским
перомуписаосемеђунајбриткијеполемичаре.Усрпскомјезикословљу
ушанчиосекаонепоновљивистилиста.ДрагољубПетровићникаданије
калкулисао,није,недајБоже,пажњупосвећиваотемаманакојимасећари.
Водиогајезовсавести,поштујућињенекритеријумезауспостављањехије
рархијемеђупитањимаипроблемимакојеваљаобрађивати.Чиниојетоиу
контекстуупозорењаозбиљнихсаговорника:„Драгољубе,иматедецу“,ау
сећањемиједоброурезанњеговкоментарупозорења:„тосеирадизбогдеце“.

Дапокадштоифалсификатимогубитиуслужбиистине,показујетекст
публицистеМилаМедића,речиприписаневеликомжупануНемањи,ро
доначелникунајпознатијесрпскединастије:„Чувајте,чедамојамила,језик
какоземљу...Послеизгубљенебиткеиизгубљеногратаостајенарод.После
изгубљеногјезиканеманарода“.РечинисуНемањине,алитекстверноод
сликавастварноствезанузајезик,апрозирнаистинадаонделисудбину
народакојисењимеслужималогдејетакоупечатљивооверенакаокод
Србанеобичнобурнеисторије,аудоменујезика–уникатнеупланетарним
размерама.

Акосународниговоринеисцрпнаризницаподатакакојиосветљавају
историјујезика,етноисторију,лингвистичкутипологију,историјукултур
нихисоцијалнихутицаја,акосуони,поречимачланаосамакадемијана
ука,„најбогатијазбиркаподатакаопрошлостинашегнародногживота“,
збогчегарезултатињиховогсистематскогистраживањаповлачезахвалност
стручњакаиздоменадругихнаучнихдисципина,онданајстаријакултурна
инаучнаустановакодСрбаодајепризнањечуварутенационалнеризнице
каквогготоваданисмоималиодВуканаовамо.Поштоисцрпандијалекат
скиречникдоносиподаткенаосновукојихсемогумонографскиобрадитии
осталисегментијезичкеструктуре(фонолошки,морфолошки,синтаксички
идр.),ондаДрагољубуследујеизахвалностплејадебудућихдокторанада.

„Упочеткубјешеријеч,иријечбјешеуБога,иБогбјешеријеч.Онабјеше
уБога.Свејекрозњупостало,ибезњеништанијепостало“–поручујеСвето
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јеванђељепоЈовану.Санајвишегместанаукеосрпскомјезикуреченоједа
се„Пообиљуновихподатакаизнетихосрпскомјезику,с1[Вуковим]Рјеч
никомиз1818.неможепоредитиниједнадругакњига“.Подругој,такође
озбиљнојадреси,„Тојепрвиречникједногштокавскогговора“(С.Зајцева),
дакле:првисрпскидијалекатскиречник.Сматрасе,опет,даисцрпандија
лекатскиречникдоносипоузданослонацзареконструкцијуматеријалнеи
духовнекултуресрпскогсела,будућидасудвереволуције(технолошкаи
идеолошка)радикалноизменилеживоттогаселаидословцеунеповрат
однелемногеобликеранијегпривређивањаипрактичнозатрле–такође
многе–стареобичаје.Народниговори,најкраћеречено,носе,чувајусве
докенационалногијезичкогидентитетасвакогнародапаисрпског.При
годнитренутакпризиваиречиСамуилаБорисовичаБернштејнакојије
године1945.својемлађесаговорнике,усхићенештосеусулудимчисткамау
опустелуМосквувраћаНикитаИличТолстој,даровитиизданакгрофовске
породице,којизнасрпскијезик,освестиоречима:„Знатиједанјезикзначи
знатињеговуисторијуидијалектологију.НикитаИличтонезна,оннезна
српскијезик“.Акојевероватигласовитомрускомслависти,ДрагољубПе
тровићјебезпремцапоколичинидарованогштиваизкогасеможеучити
српскијезик.Тајимпозантникорпуссведокаопрошлостисвоганарода
чинесјајнемонографскедијалектолошкестудијеирасправе,узорнорађени
дијалекатскиречницииономастичкиприлозикојејеДрагољубличнопот
писао,уз,такођебезпремцакодСрба,а„ишире“,студентскеприлогеуспе
шнорађенеподњеговимнадзором.Исвејето,наобаколосека,географски
доброраспоређено,покривајућитерендословце„одПештедажедоЧарне
Горе“.РођенуплеменуМаркаМиљанова,саакцентуацијомблискомгене
рацијиИванаЦрнојевића,уОсмојофанзивидонетупитомуВојводину,
највишеакадемскозвањестекаојеупотразиза„онимизакаце“наЗмијању,
покварио„идеалнебратскеодносе“наводећиисповестинесрећнихсведока
затирањасвегасрпскогнаБанијииКордуну,понеоореолглавног„кривца“
штоимамоонакоурађенРечникбачкихБуњеваца,аштатекрећиочетворо
томномРечникусрпскихговораВојводине,делукојечиничастиМатици
српскојинауциусрпскомјезикууцелини.ДржећисеШантићевогначела
„Игдјегодјесрпскадушакоја,менијетамоотаџбинамоја“,прешаојепре
ко„племенитемеђеизмеђБоснеиизмеђСрбије“,тедобисмоиувидуоно
мастикуилексикуКачера,донеслућенихразмерапроширисмосазнањао
акценатскоммозаикуРепублике,пресвегаошириниареалакопаоничког
акута,азаштампујеуправоодобренобимниРечникДрагачева.Нијенаш
лауреатзаборавиони„СрпскуСпарту“,чакнисвојужизавичај.Струка
располажетопонимијомилексикомњеговихроднихКуча,ауштампијеи
ономастикаПипера,лауреатовеујчевине.ЗахваљујућиДрагољубуПетро
вићу,имамоувидуговорнеприлика,анарочитоулексикуСпича.Помену
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смонајкрупнијерезултатесрпскогводећегдијалектологаисвисулистом
објављенинаводећимнационалнимадресама:уМатицисрпскојиСрпској
академијинаукаињеномИнститутузасрпскијезик.

Повељузаукупнидоприносиспитивањуинеговањусрпскогјезикауру
чујемоподвижникубезпремцаудоменуистраживањаичувањасрпског
језика.Једандетаљизпортретанашеглауреатанесмемозаобићи.Живимо
увременукојевапизаљудимаодиницијативе,асвејемањеиспремнихда
сенауштрбличногкомодитетаангажујунапословима„општеползе“.У
радусастудентиманаприкупљањуиобрадијезичкеграђенатерену,њеној
обрадииобјављивањуподбуднимокомсвогапрофесора,атимеиотимањуод
забораваДрагољубједалекоиспредњачиоколегамаинапросторудонедавно
намзаједничкедржаве.Питамсегдебинамбиокрајдасусвинаставници
дијалектологијесвојраднивекодрадиликаоједанДрагољубПетровић.Да
нијебилоњеговепроницљивости,научнебиблиотекеширомсветанајверо
ватнијенебикрасилидвотомниБанатскиговоришумадијсковојвођанског
дијалекта,којимасевећвремешниПавлеИвић,укоауторствусамладим
колегамаГорданомДрагиниЖаркомБошњаковићем,одужиоисвојојујче
вини.НесмемозаобићиниПетровићевангажманумеђународнимнаучним
подухватима.МалојеСловенакојисемогупохвалитидауоквирурадана
дваманаведенимлингвистичкимподухватима(Драгољубјеипредседник
СрпскенационанекомисијезаОКДА)имајустообјављенихрадова.

Језиксе,таманкаоичедо,моранеговатиибранити,аовудругуобавезу
историјајеСрбимадаровалаунајрадикалнијемликуиобиму.Доласком
Селџукасрпскаисторијаједобилаинверзивниток,ајезикјевековимапрак
тичнотаворио,дабиодласкомтихистихСелџукаотпочеоњеговновипут
сасудбиномнепознатомдругденаПланети.Разнимдоговоримаиспора
зумимајезикнамјегубиоисвојеиме.СтицајоколностигурнуојеСрбеу
заједништво,„питонскизагрљај“народадругачијеисторијскепрошлости,
културеидуховности,идругачијихциљеваистепенаискреностикодула
скаутај„брак“.ДавнојевеликиПавлеИвићрекаодасеисторијапоиграла
саконачнимрезултатимаВуковогподухвата.Знаседајетајзаједнички
„наш“језик,добијензаслугом„ЦицеронарођеногуТршићу“,помогаоне
кимадаимногедотадтуђеокупеокосвоганационалногстожера,анамау
аманетоставио,данекажемнатурио,језичкуграницунаДрини,гдејеније
билоудобаНемањића,КотроманићапаниСелџука.Дугосеилинијехтело
илинијесмело,абићедатодвојеидуподруку,„прогледати“ивидетиголу
истинудасуозбиљнипроблеминацијеуцелини,укључујућиињенубио
лошкуугроженост,почелисаодласкомТуракасаовихпростора,кадапо
чињепроцеснагризања,растакањасрпскогетничког,културног,атимеи
језичкогинтегритетаидасветокоинцидирасавременомпрепуштањастра
тешкихингеренцијанаразмеђуИстокаиЗападаињиховихцивилизацијаи
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култураВатикануифакторимакојисунаовајилионајначин,алисвилистом,
укључујућитуиКоминтерну,подњеговимплаштом,„подуздомВатикана“,
какобипрецизираонашДрагољуб.Стављајућијезичкупроблематикуу
ширигеополитичкиконтекст,узштедрокоришћењеисторијскелитерату
реицитирањевисокихпредставникаиудружењадојучерашњебраћедва
јудругих„закона“,ДрагољубПетровићусвојимкњигамаирасправама,
каонадлану,износихронологијуипозадинусвестранограсрбљавања,од
носноницањановихнацијаињихових„језика“,показујућикакосу„српски
језичкизаперци“промовисаниузасебнејезике.Студиозноелаборирање
дуговременатабутемапоказалојекакосу,чијомзаслугомипотпором,ути
ранестазеСветудоразвођадругогитрећегмиленијуманепознате„полигло
сије“,доклеседошлопреименовањемјезикакојијезапотребусрпскогнаро
даињеговекултуресредином19.столећареформисаосамоукизТршића.
Заутехује,самонезнамкојеиколикекористи,чињеницадаиозбиљни
странистручњацинапросторуизмеђуБугарскеиСловенијевидеједан
лингвистичкиивише„политичких“језика,којелингвистичкиинжењеринг
изнедриузиздашнупомоћ,каконекикажу,„нашихзападнихпријатеља“.
Свечињенице,хронолошкипореданеонастанкутзв.„босанског“,„црногор
ског“,паи„хрватског“стандардногјезика,каои„нација“којесењимаслуже,
освемуштоимјепретходилоитакавразвојдогађајаомогућило,ишчитавају
семеђукорицамадругогиздањакњигеСрпскијезичкизаперци,штиване
реткоопорогсадржајаиуистинумучногзачитање.Освимкрађамасрпског
језикадосадниконијетакотемељноисатаквимослонцемнапоузданеизво
ре,документе,писаокаонашлауреат.ПодсећамнаПетровићевопионирско
упозоравањенаозбиљносттада„аветнелингвистике“Монтенегрина.И
самоподсећањедаД.Петровић,заненавиклеушинереткооштрезакључ
кетемељинанеспорним,лакопроверљивимчињеницама,поткрепљујући
својесудовемишљењиманаучнихауторитетаизвансрпскогнарода,нерет
коуправонаставовимасамиххрватскихимуслиманскихпосленика,при
чемујенаповршинуиспливалаињиховасклоностмењањуопредељењаи
практичногделовања,свеуслужбиостваривањазацртаногциља.

ОвојеместоизаподсећањедасеумисијибригеојезикуД.Петровић
јавноизјашњаваосвевећемстрадањусрпскогјезикаушколскимпрограми
ма,апредњачиојемеђукритичаримаонепрвереформешколскогсистема,
поречимаугледнихнаучника,засноване„наосветилошихђака“,односно
„наосветипонављача“.Петровићевабригаоконормирањаинеговањаје
зичкогизразаоверенајеимодерномФонологијомсрпскогајезика.

Уовојпригодиприсетиосамселичночестопомињаногтројстваро ди
тељ – учи тељ – за ви чај,комесемалокоуспеоодужити, ионогадомаћина
којиредовнокупујетрихлеба:једнимвраћадугхранећиродитеље,други
самједе,атрећидајеузајам–хранипотомке.Тајдругисомунуструци



65

Драгољубдеценијамаједекаодајепобегаоизгладиијошћега,даћеБог,
дугојести,онајкојимсеодужиоучитељима,азавичајјеиуструцизаду
жио,заистајевелики,докјетрећи–уистинуогроман.Коликоћехлебова
куповатионикојитајтрећиуструцикусају–независиодДрагољуба.Уз
великупогачусвионисукупилииправиузорипутоказ,алибарзасадмеђу
млађиманевидиммногонигладнихнијешних.

ДрагољубПетровићизсасвимпрозаичнихразлоганијемогаоданасдо
путоватиуСрпскуАтину,али„тујеонснама,каоопоменаикаоподстицај“,
какојењеговучитељиментор,подовимкровом,вероватноуовојистој
сали,казаозасвогавеликогпретходника.

ПремаимпозантномопусуидоприносуструциинацијиДрагољубаМаша
новаПетровићанисусесвиодредилинаправиначин.Најстаријакултурна
инаучнаинституцијакодСрба,срећом,какоиприличитаквојадреси,јесте,
каоиДрагољубпремасвојојМатици,магистралноводећиповеренему
пројектеипослове.Нашлауреатдасејошдостараднихгодинадружиса
Повељом,којујевишеструкозаслужио.

АкадемикСлободанН.Реметић

ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕПРОФ.ДРМИЛОРАДУПУПОВЦУ
ЗАДОПРИНОСОЧУВАЊУСРПСКОГЈЕЗИЧКОГИДЕНТИТЕТА
ИНЕГОВАЊУСРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕУХРВАТСКОЈ

ЖиризадоделуПовељеМатицесрпскеусаставу:проф.дрДраганСтанић,
председникМатицесрпске,дрМиодрагМатицки(председник),академик
СлободанРеметић,проф.дрВељкоБрборићипроф.дрСретоТанасић,на
седнициодржаној12.марта2019,једногласноједонеоодлукудасеПовеља
Матицесрпскезанеговањесрпскејезичкекултуреза2018.годинудодели
професорудрМилорадуПуповцузадоприносочувањусрпскогјезичког
идентитетаинеговањусрпскејезичкекултуреуХрватској.

ДрMилoрaдПупoвaц,професоруниверзитета,завршиоjeфилoзoфиjуи
лингвистикунaСвeучилиштууЗaгрeбу.MaгистрирaoјенaУнивeрзитeтуу
Љубљaнистeмoм„Лингвистикaиидeoлoгиja“,aдoктoрирaoстeмoм„Jeзик
идjeлoвaњe“нaСвeучилиштууЗaгрeбу.Oд1982.гoдинeрaдинaOдсjeку
зaлингвистикуФилoзoфскoгфaкултeтaСвeучилиштaуЗaгрeбу,гдeјешeф
Кaтeдрeзaпримиjeњeнулингвистикуипрeдaje„Jeзикуjaвнojиинтeрпeр
сoнaлнojкoмуникaциjи“,„Рaзвojиучeњejeзикa“,„Jeзичнипoрeмeћajи“,
„Сeмaнтикaрaзумиjeвaњa“и„Eтикaгoвoрeњa“.Aутoрjeвишeкњигaс
пoдручjaсoциoлингвистикeипрaгмaлингвистикe:Лингвистикaиидeoлo
гиja,Jeзициипoлитикe,Пoлитичкaкoмуникaциja,Jeзикидjeлoвaњe,тe
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прeкo100стручнихинaучнихрaдoвaизсoциoлингвистикe,прaгмaлинг
вистикe,психoлингвистикeифилoзoфиjejeзикa.Биoјестипeндиста
Фулбрајтoвaпрoгрaмa1998/99.нaУнивeрзитeтуКoрнeл.Држaoјепрeдaвaњa
нaвишeуниверзитета,каоштосуУнивeрзитeтуЉубљaнииMaрибoру,
УнивeрзитeтКoрнeл,УнивeрзитeтПитсбург,УнивeрзитeтуГрaцу,Унивeр
зитeтуOслу,УнивeрзитeтуНoвoмСaду,иучествоваонaвишeдoмaћихи
стрaнихнaучнихскупoвa.ПрофесорМилорадПуповацспадамеђунајзна
чајнијесрпскесоциолингвистеишире–најужнословенскимпросторима.

ГорепоменутекњигепрофесораПуповцапредстављајунезаобилазно
штивозабављењепитањимафункционисањајезикаусавременомдруштву
уопште,наравно–икадсерадиопитањимафункционисањасрпскогјезика
иписма.Посебнозаонекојисеспремајуданасподучавајујезичкојкултури
–културикомуникације,културиговорењаислушања,културидијалога,
разумевањаитолеранције.

Поредовихкњигаињимасличнихрадова,професорПуповацјеобјавио
ивишерадовакојисетичуположаја,заштитеиафирмацијесрпскогјезика
ићириличкогписмакодСрбауХрватској:

1.Нaучнирaдoви:„JeзичкaпoлитикaиjeзикСрбaуХрвaтскoj“,Љeтoпис,
СКД„Прoсвjeтa“,1994;„Jeзичнeидeoлoгиje,jeзичнeпoлитикeипрoиз
вoђeњejeзичнeнeтoлeрaнциjeупoстjугoслaвeнскимзeмљaмa“,Збoрник
ИнститутaзaсрпскиjeзикСAНУII:Српскиjeзикиaктуaлнaпитaњajeзич
нeпoлитикe,2014;„Jeзичнoплaнирaњeдaнaсипитaњejeзичнoгплaнирaњa
jeзикaСрбaуХрвaтскoj“,ЗбoрникИнститутaзajeзикСAНУIII:Српски
jeзикиaктуaлнaпитaњajeзичнoгплaнирaњa,2016;„ЋирилицaуХрвaтскoj
дaнaс“,ИзлaгaњeнaНaучнoмскупууoргaнизaциjиAНУРС,2017,упри
прeмизaштaмпу;„СрбиуХрвaтскojкaoчлaнициEУ“,излaгaњeнaНaучнoм
скупуСAНУуoргaнизaциjиOдбoрaзaнaциoнaлнeмaњинeиљудскaпрaвa
„Пoлoжajсрпскeнaциoнaлнeмaњинeусусeднимзeмљaмa“2018,истeгoдинe
oбjaвљeнoузбoрникурaдoвa;затимрaднaнaучнoмпрojeкту„Интeркул
турaлнaшкoлa“уВукoвaруиКнину(2015–2017).

Теоријскаподлогасвиховихрадовајеупотпуномсагласјуснајзначај
нијимдостигнућимаизсоциолингвистичкенаукеусвету.Даовдемало
посебнијепоменемсамотрећиовденаведенирад–„Језичнопланирање
данасипитањејезичногпланирањајезикаСрбауХрватској“(2016)–про
фесорПуповацуњемуразматрапроблемјезичкогпланирањаданас–у
светуглобализације,затимговориопроблемујезичкогпланирањаСрба
узаграничју,и,посебно,СрбауХрватској.Измеђуосталог,тусекаже:
„Наконзлатнограздобља60тихи70тихгодина20.стољећајезичносе
сепланирањекаосоциолингвистичкадисциплинаувременуглобализа
цијскередистрибуцијемоћимеђујезицимасусрећесозбиљнимизазови
ма.Унаточтимизазовимаоносенастављаразвијатитражећиодговоре
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одмикродомакроразине./.../смјеровиразвојајезичногпланирањанакон
’златногдоба’показујудасетрагазановимупориштима.Планирање
правајезичнихмањинаипосебнихмеханизамазаштитемањинскихи
угроженихјезикаједнојеодтаквихподручја.“Анаконпредстављања
моделајезичкогпланирањајезикаСрбауХрватскојпрофесорПуповац
закључује:„Дабисесвеовомоглопостићи(тј.целисходнопланирање),
неопходноједаинституцијесрпскезаједницеуХрватскојразвијуједин
ственинституткојибиимаотриодјела:језични,образовниикомуника
цијски(медијски).Основнииелементизањеговооснивањевећпостоје,
алинеобједињениинецентрализованинемогуосигуратинидовољно
широкенидовољнобрзерезултате.Стогабипрвикоракпремањегову
оснивањутребалибитизаједничкиосновачиипрограмскидокумент/.../“.
КадговориојезичкомпланирањујезикаСрбауХрватској,професорМи
лорадПуповацполазиодпретпоставкедаоноштоважизамањинскеза
једницеусветуузаштитињиховогјезичкогидентитетатребадаважииза
српскумањинууХрватској.

Таквисуи
2.Члaнциумeдиjимa:„ПaрaдoксвукoвaрскeOдлукe:ћирилицeћeбити

вишeнeгoкaдбиjeбилo“,Teлeгрaм(26.8.2015),„ПeткључнихпитaњaСрбa
уХрвaтскojдaнaс“,Глoбус(2.9.2017)(трећепитањесетичеобразовањаи
језичкеравноправности),„ПeтприoритeтaСрбaуХрвaтскojдaнaс“,Пoлитикa
(12.8.2017),„Штoихjeмaњe,тoсувeћипрoблeм“,НИН(15.4.2019)–ине
самоови.

Увеккадговориоположају,заштитииафирмацијисрпскогјезикаићи
рилицеСрбауХрватској,професорПуповацимаувиду,иистиче,дасесве
томожеимораоствариватиухрватскимзаконскимоквирима,усарадњи
сахрватскимдржавниминституцијама,аузпомоћдржавеСрбије,опету
складусаважећимнормама.Утомциљуониодржавакoмуникaциjус
влaдaмaиoбрaзoвниминституциjaмaуХрвaтскojиСрбиjирaдипoбoљшaњa
условашкoлoвaњaнaсрпскoмjeзикуићириличкoмписму:заoсигурaвaњe
прoгрaмских,кaдрoвскихифинaнсиjскихпрeтпoстaвкизaoбрaзoвнуи
културнуaутoнoмиjуСрбaуХрвaтскoj.

РадиостваривањаовихциљевапрофесорПуповацјебиопокретачи
учесникумногимконкретнимакцијама,каквесу

AктивнoстиуинституциjaмасрпскeзajeдницeуХрвaтскoj:даовдепо
менемоoсмишљaвaњекoнцeптaшкoлскeaутoнoмиjeСрбaуХрвaтскoj;фoр
мирaњeлeтњихизимскихшкoлaзaдeцупрeдшкoлскoгиoснoвнoшкoлскoг
узрaстa;дeфинисaњeoснoвнихпрaвилajeзичкeстaндaрдизaциjeиупoтрeбe
ћириличкoгписмaуинституциjaмaсрпскeзajeдницeуХрвaтскoj;Сарадња
саСрпскомправославномгимназијомуЗагребу;
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–каоијaвнeкaмпaњeуширeњутoлeрaнциjeпрeмaћириличкoмписму
уХрвaтскoj:например,плaкaтииoглaсиСКД„Прoсвjeтa“пoвoдoмДaнa
српскeкултурeуЗaгрeбу.

ИизовогкраткогобразложењасеможерећидајепрофесорМилорад
Пуповацурадиоколикоједовољноцеломтимупрофесора,научникаиса
радника;нажалост,уХрватскојјеимаомалофилологаскојимабимогао
поделитиовепослове.Иувекисвејерадиоодговорно,нависокомакадем
скомнивоу–унаучнимрадовимаинанаучнимконференцијама,устручним
ипопуларнимчланцима,удискусијамаопитањимасрпскогјезикаиписма.

ЖиризадоделуПовељеМатицесрпскеприодлучивањукомедасеизван
Србијеонадоделинијеимаотежакзадатакисазадовољствомједонеоод
лукудаПовељаза2018.будедодељенапрофесоруМилорадуПуповцуиз
Загреба.УбеђенисмодајеонсвојимрадомзаистаизаслужиоовуПовељу.
Уимежиријаиусвојеличноиме,искреночеститамдобитнику,сажељом
дагаздрављеслужи,исуверењемдаћеидаљепреданоиуспешнорадити
назаштитисрпскогјезикаићирилицеинеговањусрпскејезичкекултуре
уХрватској.

Проф.дрСретоТанасић,дописничланАНУРС
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ПИСЦИ О ЈЕЗИКУ

ПОЕТИКА

Поезијајетракторкојиземљуоре
НегдеисподУрала.
–Отворитепрозоре
Ираширитеруке!
Птицајепосустала
Штолетиизгоре.

ПесникјеФаусткојипреображавасвакилик,
Сасрцемукомпотоцишуморе.
–Довољноједапокренемјезик,
Дасесвипрозориуградуотворе.

Свечанораспарахсвешавовепоезије,–
ПредамномјеголаДама!
НабистромнебуПолинезије
Уплашенмесецкаолама.

Ови,
Којимасрценикаднијебилокишобранзагромобран,
Празноглавцинакоцкарскомрулетуисторије,
Упамтите!
Приближиосевеликидан
Кадапоезијаупсихофизичкојхранисвета
Преузимаулогукалорије.

РадеДраинац
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БАЛАДА

Охридскимтрубадурима

Мудрости,неискусносвићузоре.
Наобичнеречивишенемамправо!
Мојесесрцегаси,очигоре.
Певајте,дивнистарци,докнадглавом
Распрскавајусезвездекаометафоре!
Штојевисокоишчезне,штојенискоиструли.
Птицо,довешћутедоречи.Алврати
Позајмљенипламен.Пепеонехули.
Утуђемсмосрцусвојесрцечули.
Истојепеватииумирати.

Сунцејеречкојанеумедасија.
Савестнеумедапева,јерсебоји
Осетљивепразнине.Крадљивцивизија,
Орлови,изнутракљујуме.Јастојим
Прикованзастенукојанепостоји.
Звездамасмопотписалипревару
Невидљивеноћи,тимцрње.Упамти
Тајпадуживоткодоказтвомжару.
Кадмастилосазреукрв,свићезнати
Даистојепеватииумирати.

Мудрости,јачићепрвипосустати!
Самонитковизнајуштајепоезија,
Крадљивциватре,нималоумиљати,
Везанизајарболлађекојупрати
Подводнапесмајавомопаснија.
Онесвешћеносунцеузреломвоћућезнати
Дазаменипољубацштопепеоодмара.
Алникопосленаснећеимати
Снагукојасеславујимаудвара
Кадистојепеватииумирати.

Смртоносанјеживот,алсмртиодолева.
Једнастрашнаболестпоменићесезвати.
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Многосмопатили.И,ево,садпева
Припитомљенипакао.Некcpцeнеоклева.
Истојепеватииумирати.

БранкоМиљковић

РубрикууређујеакадемикМилосавТешић





За дезерт је послужена торта од чоколаде.

Наши шахисти су победили Тунижане.

Купи ми, молим те, Аспирин и Парацетамол.

Лежи на лаворикама.

Отишао је неосврћући се за собом.

Умјеси мекано тјесто.

Нека уђе Петровић Јелена.

Његов рад је потпуно бескорисан.

Прашина је овде пуна бакцила.

Сремски реон је богат виноградима.
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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 пи-
тања шаљите на адресу Уредништва: Ма-
тица српска, 21000 Нови Сад, ул. Матице 
српске бр. 1 или на e-mail: 

ksunajko@maticasrpska.org.rs

Претплату за 2021. годину у износу од 
300,00 динара можете уплатити на жиро ра-
чун број 205-204373-09, са назнаком да је 
сврха дознаке „прет плата на Језик данас” 
а прималац: Матица српска, Нови Сад.




