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НОРМА

ДушкоВитас

СОФТВЕР,ХАРДВЕР…РАНСОМВЕР!

Рачунарсенеможеописати,адасенепоменудваосновнапојмаизкојих
сеонсастоји,атосухардверисофтвер.Подхардверомсеподразумеваскуп
физичких,материјалнихелеменатакојисекористеуобрадиинформација,
докјесофтверскуппрограмакојивршеобрадунанекомрачунару.Утомсве
тлу,хардверпостајерачунартекакојеопремљенсофтвером.Овитермини,
каоинајвећидеоинформатичкетерминологије,долазеизенглеског.Hard
ware,којиуопштемречникуенглескогјезикаозначаваскупнекихметалних
предмета,каоштосу,например,алатиилиоружје,изабранјеуосвитинфор
матичкогдобадаопишефизичкекомпонентеодкојихсесастојирачунар.
Утодобасезаистарадилоомашинамасамногометалачијасетежинаме
рилаутонама,пајеималосмислазватиихсликовитоhardwareилигвожђу
рија.Самаоваречјесложеницаодпридеваhard(тврд)исуфиксаware.Овај
суфикссечестојавља,какокажеКембричкиречникенглескогајезика,порад
њамадаопишеобјектеодистогматеријалаилиистогтипа,каоуречима
glassware(стакларија),kitchenware(кухињскопосуђе),tableware(стонопо
суђе)итд.Терминsoftwareјенеологизамнастаосрединомпедесетихгодина
прошлогвеказаменомпридеваhardантонимомsoft(мек).Обаоватермина
сусесасвимодомаћилаусрпскоминформатичкомжаргонуупркоссвојој
неприкладнојфонетскојструктури:консонантскегрупефтвирдв,судећипре
маКорпусусавременогсрпскогјезика1,јављајусесамоустранимвластитим

1http://jerteh.rs/?page_id=110
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именимакаоЛуфтвафеилиХардвик,Мордва,Нордвејк...каоиуједномнепо
требноманглицизмуулистуПолитика–брдвочинг2(посматрањептица).

Одвеликихдомаћихречника,обеоверечипрвибележиРечниксрпскога
језикаМатицесрпскеусвомпрвомиздањуиз2007.описујућиихнеприклад
но,алисудефиницијезначајнопромењенеипоправљенеуновомиздању
из2018.годинегденалазимоодреднице:

хардверм(мн.ø)енгл.физичкекомпонентерачунарскогсистема,као
штосуматичнаплоча,(микро)процесор,диск(ови),меморија,кућиште
идр.

софтверм(мн.ø)компонентекомпјутерскогсистемакојенисуфизич
ке,аукојеспадајупрограмикојиобезбеђујуосновнирадкомпјутера
(тзв.системскисофтвер)иразличитипрограмизарад,игру,повези
вањесдругимкомпјутерима,претраживањеинтернетаидр.

Приметимодасеизовихдефиниција,рачунарвидикаоличнирачунар
штојестеуобичајенасликаоњему,алиникаконеједина.Сдругестране,
нештоћепостатирачунартеккадасеспојихардверсасофтверомштоје
имплицитносадржаноудефиницијирачунарауистомречнику:

рачунар,арам(инстр.аром)техн.програмабиланилиунапредпро
грамиранелектронскиуређајзаобраду,смештај,слањеипријемпо
датака,занумеричкаизрачунавањаидругенамене,компјутер.

Премакорпусусавременогсрпскогјезика,присутнасуобатермина:
софтверсеналазимеђу10.000најчешћихречиусрпскомдоксехардверко
ристиређеиналазисеуфондуод50.000најчешћихречи.3

Устручнојлитературинасрпскомјезику,посебноууџбеницима,употре
баовадватерминаједугоивештоизбегаванакоришћењемсинтагмикаошто
супрограмскаиматеријалнаопремарачунараилипрограмскаифизичка
реализацијарачунаракакобисеизбеглањиховаупотреба.Овакворешење,
којеподсећанаКеноовузабавнудефиниционулитературу–итеративну
заменуречиизтекстањиховимдефиницијамаизнекогречника–имаипак
озбиљаннедостатак.Пренегоштопоменемодругенедостатке,изоваквих
заменазахардверисофтверсевишенемогуусрпскомизвестинеопходни
релационипридевихардверскиисофтверски,анизанимање–хардвераш
исофтвераш,којибиодговаралиотприликеенглескимтерминимаhardware
engineerиsoftwareengineer.

2https://www.politika.rs/scc/clanak/58429/Putovanja/OvcarskidaniuseluSakule#!
3Речисофтвер,софтверски,софтвераш…уразличитимоблицимајављајусе2615пута

уовомкорпусу,ахардвер,хардверски,хардвераш...259путамеђу122милионаобликаречи.
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АкојевероватиподацимасаВикипедије4,овадватерминасуприхваће
наусвоменглескомобликуиубројнимдругимјезицимабилодословноили
уадаптираномоблику.Такосуsoftwareиhardwareодредниценанемачкој,
шпанској,италијанскојимногимдругимвикипедијамадоксеубугарском
јављајууадаптираномобликухардуерисофтуер.Ипак,унекимјезицима
сеонинепреузимајуизенглеског,већјерешењепотраженобилоонако
какосеторешавалоунекадашњимсрпскимуџбенцима,билоконструисањем
неологизама.Упрвугрупуспадарускијезикгдејехардвер–аппаратное
обеспечение, аппаратныесредства,асофтвер–программноеобеспечение;
затимукрајински–апаратнезабезпеченняипрограмнезабезпечення,док
сеусловеначкомкористиstrojnaopremaračunalnikaиprogramskaoprema,
умакедонскоммашинскаипрограмскаопрема...Ухрватском,премаВики
педији,изгледаданемаустаљенихтермина,пахардверможебитиračunalna
sklopovskapodrška,hardver,sklopovlje,strojnaopremaиstrojevina,докјесофт
вер–programskapodrška,softver,programskaopremaиprogramskapotpora
узкрајњезбуњујућиописпремакомејехардвер–опипљиви,асофтвер–не
опипљивидеорачунара!

Уфранцускомјезикујезахардверизабранапостојећалексемаmatériel,
докјезасофтверконструисаннеологизамlogiciel.Оворешење,којеуместо
антониматврд–мек,описујеразликуизмеђухардвераисофтверапреко
односапридеваматеријални,физичкиимисаони,чуваначелноморфолошку
структуруенглескихтермина,алигубивезусаенглескимантонимнимпа
ром.Премаовоммоделусунасталиигрчкиеквивалентиυλικόиλογισμικό.

Извесноједасе,макаквобилонационалнорешење,лексемехардвери
софтвер,каоинтернационализми,препознајусвуданапланети,баруинфор
матичкомсвету.

Овдебисмомоглидазавршимопричуоовадватерминадасуфиксware
уенглескомјезикунијепостаовеомапродуктиван.Такосепојављују(али
инестају)великомбрзиномноверечикојимасеозначавајуразличитеинфор
матичкетворевинекао:

firmware( firm–чврст)
middleware(middle–средњи)
bookware(book–књига)
bridgeware(bridge–мост)
freeware( free–слободан)
adware(скраћеноодadvertising–оглашавање)
malware(скраћеноодmalicious–злонамеран)

4Википедијенаразличитимјезицимапосећиванесуупериодумарт–мај2021,пасу
примеринавођенипремаописимаизтогпериода.
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spyware(spy–шпијун)
ransomware(ransom–уцена)
…

Овајнизнових„верова”сеуразличитимјезицимауглавномпреузима
непосредноизенглеског.Акојеибилопокушајадасенађепреводниекви
валентзахардверисофтвер,онисеовдеуглавномнапуштају.Једантип
изузетканалазимоурускомјезикугдесерешењазасофтверихардвер
проширујудодавањематрибута,панаилазимо,измеђуосталог,наследеће
примере:

firmware–встроенноепрограммноеобеспечение(уграђенисофтвер)
middleware–связующеепрограммноеобеспечение(повезујућисофтвер)
freeware–бесплатноепрограммноеобеспечение(бесплатнисофтвер)итд.

алиspyware,барпремарускојВикипедији,остајеspyware.
Википедијанасрпскомнедоследноприбегаварешењукојејеслично

руском.Таконаилазимонаследећепримере:

firmware–firmwareифирмвер
middleware–посреднисофтвер
freeware–freeware,„бесплатансофтверпознатијикаофривер…”

Уфранцускомјезикурешењасеналазеуексплоатацијиуспостављеног
моделасасуфиксом–(c)iel,такодасеконструишенизнеологизамакојиније
нужноувезисапрвимделоменглескесложенице,алиизражаваподједнако
доброприроду„вера”:

firmware–micrologicielилиmicroprogramme
middleware–intergiciel
freeware–gratuiciel(gratuit–бесплатан)
ransomware–rançongiciel(rançon–уцена)…

Ослањајућисенаплодностовогмодела,уфранцускомсуусвојениинео
логизмикојихнемауенглеском,као,нпр.,didacticielзаобразовнисофтвер
илиcourrielзаелектронскупошту(courrier–пошта).

Овашароликасликаупотребедваенглескатерминауразличитимјези
цимаговориколикојенезахваланпроцесинтеграцијеинформатичкетер
минологијеунационалнимјезицима.Алипостојеситуацијеукојимасе
значењеенглескеречениценеможесмисленопренетиудолазнијезикса
описаниммеханизмимапреузимања.Једантакавпримерјебиоповодзазани
мљивпреводилачкиекспериментусрпскомјезикупревишеод30година,
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акојиседугујепок.СлободануТапијуЂорђевићу,уредникубиблиотеке
ОдредницеиздавачкекућеНолит.Послеизузетногпреводилачкогподухвата
укомејеуовојбиблиотециосванулаКембричкаенциклопедијајезикаДеј
видаКристала(Нолит,1987),ЂорђевићјепожелеодауОдредницеукључи
иОксфордскиречникрачунарства(Нолит,1990).Упрвомкораку,узконсул
товањебројнихпрофесораБеоградскогуниверзитета,састављенјеглосар
намењенбудућимпреводиоцима.Упрвојверзијиовогглосарапојавилесу
сесвенедоследностисрпскеинформатичкетерминологије.Алиакојеонау
ускостручнимкруговиманекакофункционисала,билајесасвимнеприклад
назапрецизанпреноссадржајаенглескогтекстанасрпскинамењенширо
којпублици.Примераради,поменимодасеуенглескомтекстујављају
појмовиmemory,storeиstorage,којисусе,уоновреме,свипресликавали
уједантермин–меморија.Такобиодредницаstore,чијејеједнозначење
наенглескомAnothernameforstorage,ormemory…,добиланасрпскомкао
преводмеморија1.другоимезамеморију,илимеморију...Будућидасеовај
речниксатаквимглосаромнијемогаопревести,5СлободанЂорђевићје
приступиотемељнојревизијиглосара.Циљовогподухватајебиодасеса
држајенглескогиздањапрецизнопренесеусрпскипоценуизмишљања
новихречиуместо„домаћих”вишезначних,конфузнихилипогрешнопро
тумаченихенглескихтермина.6Једанодпринципауревизијиглосарајебио
дасеониенглескитерминичијијекоренугрчкомилилатинскомпреузи
мајукаодадолазеизовихјезика.Такојеcompilerуместокомпајлерилипре
водилац7постаокомпилатор,interpreter–интерпретаторуместоинтерпре
тер,scanner–сканер(анескенер)итд.Енглескитерминиизинформатичког
жаргонапредстављалисупосебанпроблем.Честосеизањихкријеодређени
скупасоцијацијакојисесасвимгубиакосетерминсамофонетскиадапти
расрпскомјезику.Једанпримербимоглибитиименицаиглаголdump,
којисусеиизванинформатикевећбилиодомаћиликаодампидамповати.
Уинформатичкомконтекстусеовајтерминкористиубројнимсинтагмама
исложеницама,азначењемујевезанозапресликавањестањаунутрашње
меморијеуодређеномтренуткунанекитрајнимедијум.Овдејебиопред
ложеннеологизамистрес(изведенизглаголаистресати)јерсеовајпроцес
састојиуистресањумеморијскогсадржаја.

5Свакакосемогаоадаптиратиузизостављањеилизначајнуизменуодредница,алито
вишенебибиоистиречник.

6Упрвојверзијиглосара,например,некоодњеговихсастављачајепонудиокаотермин
ватреникодовизаенглескоFirecodes,алиовдејеFireвластитоиме,аневатра,дакле
Фајеровикодови.

7Уједнојпуристичкојкампањипочеткомседамдесетихгодина,компилаторјепостао
преводилац(енглескиеквивалентјеtranslator,именицакојасејављамеђуодредницамаовог
речника).Иданассенепотребночестокористикомпајлерсаизведеницамакомпајлирање,
компајлиранитд.
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Овакаввинаверовскиподухватнијеимаозациљдастандардизујесрпску
информатичкутерминологију,већдаомогућипрецизанпреводенглеског
текста.Требаиматиувидудаутодобатекстижупрвиозбиљнијиперсонални
рачунари(занемарљивихперформансиуодносунасвоједанашњепотомке),
дасурачунарскемрежеуповоју,адасеводеживедискусиједалиинфор
матичкисадржајитребадасанађуушколскимпрограмима.Штавише,мно
гиугледнииобразованиинтелектуалцикоднассупојавурачунарасматрали
запролазнумодунеслутећикаквећеонпроменеудруштвудонетиудеце
нијамакоједолазе.Сдругестране,информатичари,заробљениувеликим
рачунскимцентрима,говорилисујезикомкојисустваралипроизвођачи
великихискупоценихрачунарскихсистема,акојијенепосвећенимаморао
битисасвимнеразумљив.Таранаинформатичкатерминологијасестварала
подутицајеменглескихприручникаичестобезикаквогпокушајадасеадап
тирасрпскомјезику.Утомсветлу,Нолитовпројекатјебиопионирскипоку
шајдасеинформатичарске„мистерије”окорачунараприближеширојјавности.

Међупроблемимакојисусепојавилитокомконструисањапреводилачког
глосаранашлисусеисофтверихардвер,итозбогодредницеmiddleware.
Наиме,енглескитекстузовуодредницугласи:

MiddlewareProductsthatinsomesenseoccupyapositionbetweenhard
wareandsoftware.[...]

Српскипреводнаанглосрпском,какогајеназваоТврткоПрћић,ондаби
гласио:

мидлверПроизводикојисеунекомсмислуналазеизмеђухардвера
исофтвера.[…]

Какосеовадефиницијауенглескомослањаназначењапридевахарди
софт,употребамидл(средњи)сасвимјенепрозиранразлогзаименовање
оваквихпроизводаунашемјезику.Уредникипреводилацбиовдеимали
вишемогућности:дауфуснотиобјаснезаштосемидлверовакозове,да
избегнупроблемискључујућипроблематичантекст,даоставерешењеса
мидлвер(јерјеназив„уобичајен”,аисвизнајуенглески)...илидаприбегну
неологизмукојићеудахнутисмисаоугорњуреченицунасрпском.Уредник
Ђорђевићсеопределиозаовопоследње,уједноинајтеже,решење.Проблем
семожепоставитикаоследећа„једначина”:

(hard|soft|middle|...)ware“=”(тврд|мек|средњи|...)x

гдејетребалопронаћиречxкојаможеданаправисложеницучијићепрви
деобитисрпскеречиузаградама.Небездуготрајногтрагања,Ђорђевићје
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предложиодаxбудетворина.ОваречсејављауРечникуМатицесрпске
сазначењемтворевина,адругиједеосложеницапопуткривотворина,ново
творина,растворина,патворина,умотворина,рукотворина...каоизаста
релогзаконотворина,надотворина...Акосеовакворешењезамениугорњем
изразу,добијасенизкалковатврдотворина,мекотворина,средњетворина,
азатимимостотворина,књиготворина,огласотворина,злотворина,уцено
творина...Приметимодајетоуодносунадругеевропскејезикеједини
успеликалкзаовајтешкитерминолошкипроблем.Саовакоконструисаним
решењемзахардверисофтвер,8овајречникјеобјављен1990.Данасједео
терминаописанихуовомречникуизашаоизупотребекаопоследицабрзи
неразвојаинформатичкетехнологије,алијезначајандеоидаљеприсутан
уговоруорачунарима.Ипак,ипоредогромногтрудадасеенглескитекст
тачнопреведенасрпскијезик,овајречникјенаишаонабројнеотпореупра
возбогнеологизамасатворина,итонесамоуинформатичкимнегоиу
лингвистичкимкруговима.Траговитогнеразумевањаовогподухватаи
данассемогупронаћинавебу.Дискретноконсултовањерешењаизовог
речникасеможенаћи,чинимисе,јединоуразнимлокализацијамаслобод
ногсофтвера.

Погледајмодаљекакосу„верови”описиванинасрпскојВикипедији.
Одредницамалверимаследећудефиницију:

Малвер9–Злонамеран/штетансофтвер,познатијикаомалвер(енгл.
malware–сложеницаоденглескихречиmaliciousиsoftwareштоудо
словномпреводузначи„злонамеран”или„злоћудан”софтвер)појам
јекојиозначавасофтверкојијенамењензананошењештетенарачу
наруирачунарскиммрежама.

Изоведефиницијесевиде,сједнестране,колебањаокопреводаенгле
скеречиmalicious:злонамеран,штетан,злоћудан,инеизбежностиупотребе
речисофтвер(јављасе3путаусрпскојиједномуенглескојверзији).При
метимојошдајезначењеенглескогmaliciousсамозлонамеран(илималици
озан),алинеништетан,низлоћудан.Сдругестране,дефиницијајеопте
рећенаобјашњењемзначењатермина(тојесофтверкојинаносиштету...)
иобјашњењемњеговогенглескогпорекла.Удругимчланцимакојипоми
њумалвернаићићемонајошваријанатапревода:назлокобансофтвер,
злонамеранпрограм,злонамеранкод...Другимречима,малверсенамеће
каоприхватљивтерминјернемадругихстабилнихпревода.Учланкуса
одредницомрансомвернаилазимонадефиницију:

8Уречникусузадржанеодредницехардверисофтверкојеупућујунатврдотворинуи
мекотворину.

9https://sr.wikipedia.org/wiki/Малвер(приступљено29.4.2021)
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Рансомвер10–Уцењивачкисофтверилирансомвер(енгл.ransom
ware)јеврсташтетногсофтверакојиограничаваприступрачунарском
системуилипохрањенимподацимаитражиоткупнинуоджртве.

Заразликуодчланкаомалверу,овдеједатенглескиеквивалентбезобја
шњењазаштојеторансомвер,алијеуместомалверупотребљенпревод
штетнисофтверудефиницији.Аудругомчланку,ономосајбербезбед
ности,рансомверсеназиваоткупнина…

Овајмалипримердистрибуције„верова”показуједајенеопходноима
тиутврђенитерминзаодређениинформатичкипојам,каоидасастављачи
Википедије,чакикадаимсекаорешењенаметнеанглицизам,тежедаму
нађусрпскиеквивалент.ОвдеселаковидиколикојеЂорђевићеворешење
билопродуктивно.Горњипримеризамалверирансомвербиунекомосавре
мењеномиздањуОксфордскогречникарачунарствадобилиследећедефи
ниције:

злотворина–…јемекотворина(софтвер)намењенананошењуштете...
или

уценотворина–…јеврстазлотворинекојаограничаваприступ...

Акосухардверисофтверушлиувисокофреквентнеслојевесрпскогје
зикаитустеклистабилназначења,морамосезапитатикакваћебитисуд
бинадругих„верова”,посебноонихкојисвечешћенаносештетуинформа
тичкиминсталацијама.ХоћелинеконовоиздањеречникаМатицесрпске
препознатималверилирансомверкаоодреднице,паимдоделитииодго
варајућипростор?Далиједовољнонагласитиквалификаторомдајеречо
англицизмуиовезиједног„вера”санекимдругим?Требалиодредницаза
рансомвердаобухватииваријантуренсомвер,адасеудефиницијинађетекст
„једанодмалвератипаскервера11”?

Нетребаочекиватидаћефеноменикојисекријуизаовиходредница
нестати,већ,штавише,даћеброј„верова”наставитидарастеуносећипо
средноенглескулексикууосновнифондјезика.

Амогућејеидарансомвернебудеприхваћенодшироких,пресвега,
новинарскихкругова,већданаставидасекријеизамањеиливишеопштих
дефиниција.УдомаћимчланцимаообуставираданафтоводаКолонијалу
СједињенимДржавамазбогрансомверскогнапада,каоштосунекадаизбе
гаванихардверисофтвер,садасевештоприкривамалверирансомвериза
неодређенихизразакаосајбернапад(РТС)илихакерскиупад(Танјуг),итд.

10https://sr.wikipedia.org/srec/Рансомвер(приступљено29.4.2021)
11Скерверјемалверкојипрестрашујенападнутогкорисника.
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УБибисијевимвестиманасрпскомрансомверсеипакјавља,аликаоренсом
вер12иискључивоподнаводницима,пасеуједнојодвестијављанештошто
неупућеничиталацтешкодаможеразумети:

Каоимноге„ренсомвергрупе”,Дарксајдводипридруженипрограмомогу
ћујући„партнерима”дакористењеговмалверзанападенамете,узамену
запроценатодзарадеодоткупнине.13

Одавдејетешкозакључитидајерансомверсасвимпрецизанпојам,ане
самонекаквонеобичноиреткохакерсконеваљалство.Извесноједаћесе
угодинамакоједолазенесаморансомвервећидругијошнеименовани
малверисвечешћеибруталнијеуплитатиунашеживоте,паихтребабла
говременопрепознатикаојаснепојмовенебисмолиуспелиодњихдасе
одбранимо.

Овоподсећањенаједандавнипокушајдасеинформатичкипојмовипри
ближенајширојпублиципоказујекакоданасграницаизмеђуускостручне
информатичкетерминологијеиопштегјезикаубрзанонестајеиуносипој
мовечијасемантичкамотивацијаостајенепрозирнаговорникунашегјезика
неупућеномуинформатику.

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

12Ренсомверјетранскрипцијаближаенглескомизговоруоверечи.
13https://www.bbc.com/serbian/cyr/svet57070222
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ВеснаС.Николић

ЕПИДЕМИЈСКИИЛИЕПИДЕМИОЛОШКИ?*

Каоштојепроф.Б.Ћорићутокомизборне1992.годинепажњупривукла
употребалексемаћутањеићутњаусинтагмипредизборноћутање/ћутња
(ЋориЋ1992),насјетокомтрајањаепидемијевирусакороназаинтересовала
употребапридевскихпаронима1епидемијскииепидемиолошкиуспојуса
различитимименицама.Одмарта2020.годинесвакодневносмобилиупри
лицидаусредствимајавногинформисањаслушамооактуелнојпандемији
инисмомоглиаданезапазимовеликоколебањеиприличнунеуједначеност
кадасупосредиколокацијесанаведенимпридевима.Такосе,например,
моглочутидајелошаепидемијска/епидемиолошкаситуација,данаснагу
ступајуновеепидемијске/епидемиолошкемере,говорилосеиоепидемијским/
епидемиолошкимразмерамаболести,азабележенјечакипримерпротив
епидемиолошкемере(Danas,28.4.2021).

Какобисморазумелиодносизмеђуоведвелексемеиоткрилиправила
њиховелексичкеспојивости,кренулисмонајпреоддефиницијакојеседају
уРечникусрпскохрватскогакњижевногјезикаМатицесрпске(РМС)иРечни
кусрпскогајезикаиз2018.године(РСЈ).УРМСседајуследећедефиниције:
епидемијски,а,о=епидемичанкојисеодносинаепидемију,епидемио
лошки,а,окојисеодносинаепидемиологијуиепидемичан,чна,чно=
епидемијски.СличнедефинициједајеиРСЈ:епидемијски,а,окојисе
односинаепидемију:~болест,епидемиолошки,а,окојисеодносина
епидемиологијуиепидемиологе:~служба,~одељење,~симпозијумиепиде
мичан,чна,ов.епидемијски,стимдамеђулексемамаепидемијскииепи
демичанвишенестојизнакједнакости,којиупућујенаистоветностусе
мантичкомобимуиупотребидатихлексема,већсекодпридеваепидемичан
упућујенапридевепидемијски,каонаисправнијуинормативнопрепоруч
љивијулексему.Каоштосеизнаведених,додушеприличноуопштених,
односнихдефиницијаможезакључити,придевепидемијскисеодносина
свеоноштосетичесамеепидемијеињеногтока(нпр.болест),доксепридев
епидемиолошкивезујезаепидемиологијукаонаукуинаучникекојисењоме
баве,пасестогајављауспојусаименицамакојесеконкретноодносена
самунауку,односноструку,каоштојеуРСЈинаведено:служба,одељење,

*ИстраживањејеспроведеноуоквирупројектаСрпскијезикињеговиресурси:теори
ја,описипримене(178006),којифинансираМинистарствопросвете,наукеитехнолошког
развојаРепубликеСрбије.

1Подпаронимимауовомрадуподразумевамо„истокоренскелексемекојеприпадају
истојврстиречи,имајусличнозначење,истулогичкопојмовнусаодносностикојенису
узајамнозаменљивеуистомконтексту”(ДрагиЋевиЋ2007:313).



11

симпозијум.Прематоме,обапридевауосновиимајуименицуепидемија,с
тимштопридевепидемијскиимастатуспрвостепеногдеривата(епидемија
→епидемијски),апридевепидемиолошкидругостепеног(епидемија→епи
демиологија/епидемиолог→епидемиолошки),пабиочекиванобилодадериват
нижегранга(првостепени)имаширезначење,асамимтимивећумогућност
спајањасадругимлексемама,штоћемоунаставкурадапокушатиидапро
веримо.

ОпридевуепидемијскиписаојеиС.Бабић2004.годинеучланкуКако
гласипридјеводендемијаиепидемија?,стимдапредметњеговогразматрања
нијеодносизмеђупридеваепидемијскииепидемиолошки,већепидемијски,
епидемичнииепидемичан.Аутор,наконанализестатусаовихпридевау
РјечникустранихречиБ.Клаића,Медицинскомлексиконуподуредништвом
И.ПадованаиРјечникулатинскогаихрватскогамедицинскоганазивља
В.Локнара,закључуједаобликепидемичантребаодмаходбацитијер„odno
snipridjevinemoguimatineodređenoblikna(a)n”,адабиприодабируизмеђу
обликанаичниискипредносттребалодатиоблициманаскијерсуони
уобичајенијиили,какоС.Бабићкаже,„нормалнији”(2004:67).

Дабисмостеклишириувидуупотребупридеваепидемијскииепидемио
лошкиињиховудистрибуцијуузодређенеименицеусавременомсрпском
језику,њиховстатуссмопроверилиуелектронскомкорпусуSrWaC.2Први
важанподатакдокојегсепретрагомкорпусадолазијестедајепридевепи
демиолошкизнатнофреквентнијиуодносунапридевепидемијски.Наиме,
наупитепидемиолошкидобилисмо1.272примераупотребеовелексеме,док
смозапридевепидемијскидобили279резултата,азабележенјеипридев
епидемичан,којисеуелектронскомкорпусујављасвега24пута.3Тозначи
дајелексемаепидемичанзаистауузмицањуидасеуРСЈчиталацсправом
упућујенапридевепидемијски.Сдругестране,низасампридевепидемијски
немаоноликопотврдаколикојезабележенозалексемуепидемиолошки,па
смоанализомлексемскихспојеваукојеовипридевиступајупокушалида
дођемодоодговоранапитањезбогчегасеепидемиолошкикористиоко4,5
путачешћенегоепидемијскииакоје,каоштосмонапочеткунавели,упи
тањудругостепенидериват,којиби,самимтим,требалодајесемантички
ужи,спецификованијиуодносунапрвостепени.

Евоукојимсеспојевимапридевепидемијскиукорпусунајчешћејавља:
„гојазностпопримаепидемијскекарактеристике”,„сиромаштвоепидемиј
скихразмера”,„исподепидемијскогпрага”,„болестнемаепидемијскикарактер”,

2Корпусјеотворенидоступаннаинтернетадреси:https://www.clarin.si/noske/run.cgi/
corp_info?corpname=srwac&struct_attr_stats=1.

3Збогвеомареткогјављањаукорпусуимедијима,каоизбогстатусауРСЈиз2018.
године,придевепидемичаннећебитипредметнашегинтересовањаунаставкутекста,већ
ћефокусрадабитиискључивонаодносумеђулексемамаепидемијскииепидемиолошки.
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„епидемијскипериодћесезавршитикрајеммарта”,„епидемијскоширење
болести”,„депресијајеепидемијскаболест”,„настајањеновихепидемијских
сојева”,„великиепидемијскипотенцијал”,„врхепидемијскогталаса”исл.
Придевепидемијскијављасе,дакле,најчешћеуспојусаименицамакарак
теристика,карактер,размера,ширење,јављање,болест,потенцијал,талас
итд.иимазначењекојисеодносинаепидемију,којасебрзоширииобухвата
великибројљуди(животињаисл.).Иуправозбогсемабрзои(све)обухватно,
којесусеизсемантичкогсадржајамотивнеименице4прелилеусемантику
деривата,синтагмаепидемијскеразмереподразумевавеликеразмере,епи
демијскикарактеримплицираспособностбрзогширењамеђувеликим
деломпопулације,чакикаданисуупитањуинфективнеболести(попут
грипа,куге,тифусаисл.),већдепресија,гојазност,сиромаштвоитд.Усва
комслучају,упитањујепридевкојимсеупућујенасамуепидемијуињене
главнекарактеристике.

Сдругестране,придевепидемиолошкинајчешћесејављаупримерима
попут:епидемиолошкастудија,епидемиолошкаиспитивања,епидемиолошки
подаци,епидемиолошкаслужба,епидемиолошкоодељење,епидемиолошки
институт,епидемиолошкодруштво,епидемиолошкиметод,епидемиоло
шкинадзоритд.Међутим,оноштонамјепривуклопосебнупажњујестето
штосепридевепидемиолошкивеомачестојављауспојевимагдебисеочеки
ваопридевепидемијски,алинеиобрнуто.Например,укорпусусузабеле
женеколокацијепопутепидемиолошкаситуација(иаконијеречниокаквој
ситуацијиуепидемиологији,већувезисаепидемијом),епидемиолошке
размере(премдајеречонечемуштоимаразмереепидемије,анеепидемио
логије),епидемиолошкиризик(мадајеречоризикуодепидемије),епидемио
лошкекарактеристикеитд.Овдевидимотенденцијудругостепеногдеривата
дасвојазначењаиколокабилностширинарачунпрвостепеногдеривата,иако
би,поправилу,требалодајезбогсвојеспецифичнијесемантикеограниче
нијиупогледуспајањасадругимлексемама.Требанагласитиитодаово
нијеусамљенслучај(исп.психичкиипсихолошки,енергијскииенергетски
уНиколиЋ2021)идајеупитањузанимљивапојавакојубиваљалодаље
истраживати.Једноодмогућихобјашњењазаовутенденцију,поштопред
носткраћеформеуодносунадужусвакаконијепосреди,моглобибитито
штодругостепенидериватусебисадржиисемантикупрвостепеногдери
ватаисвојуужусемантику.Епидемиолошкиусвомсемантичкомсадржају
имаепидемиологију,асамимтимиепидемију,којомсеованаукабави.Треба,

4ДефиницијалексемеепидемијауРСЈгласи:епидемијажгрч.а.мед.наглопроширење
некезаразнеболестиунекомкрају,оболевањевећегбројаљудиоднекезаразнеболестина
ограниченомподручју,редња,пошаст:~грипа,~колере.б.фиг.друштвенаисл.појавакоја
сенаглошири(подвуклаВ.Н.).
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међутим,истаћиитодауосновиовогпроцесалежиупотребаједногпаро
нимауместодругогуследнепознавањатворбенихоснова,односномотив
нихречипаронимскихпарњака.

Збогсвеганаведеног,сматрамодабиприкоришћењуанализиранихпри
деваипактребаловодитирачунаоњиховојлексичкојспојивостикакоби
сенеговалапрецизностјезичкогизразаиизбеглабилокаквадвосмисленост
јер,например,лошаепидемиолошкаситуацијазначи’лошаситуацијау
епидемиологији’(можданедостатакстручногкадра,мањакопремеисл.),
ачининамседатонијепорукакојумедијиуовомтренуткупокушавајуда
нампренесу.Поредтога,необичнозвучикадаболестимаразмереепиде
миологијеилипаккарактеровенауке.Накрају,чининамседапосебан
коментарзахтевајуепидемијскеилиепидемиолошкемере,гдебиобапри
девамогладоћиуобзирбудућидасемерезаистаодносенаепидемију,а
јесуиепидемиолошкејерсуихепидемиолозидонели.Чининамседапри
мерипопутовог,гдесеузистуименицумогуупотребитиобапридевауз
променузначењакојенеутиченасамусуштинупоруке,управоидоводе
домешањапаронимскихпарњака,јернекомеконијестручњакзајезикве
роватнонијелакодаодредизбогчегасеузнекеименицемогуупотребити
обапридева,аузнекесамоједан.Ипак,каоштосмовећистакли,требалоби
обратитипажњунаодабирадекватногпаронимскогпарњакакаконебисмо
ималипротивепидемиолошкемере,односномерепротивепидемиологије.

Л и т е р а т у р а :

ДрагиЋевиЋ2007:РајнаДрагићевић.Лексикологијасрпскогјезика.Београд:Завод
зауџбенике.

БаБиЋ2004:StjepanBabić.Kakoglasepridjeviodendemijaiepidemija.Jezik51,67.
НиколиЋ2021:ВеснаНиколић.Паронимијаунастависрпскогјезика.Књижевност
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B
ОСВЕТЉАВАЊА

АлександраМилосављевић

ЗАШТОСУНАМЕМОТИКОНИКОРИСНИ?

Каоготовонеизоставниелементелектронскипосредованекомуникације1
јављајусепиктографскисимболи–емотиконииемоџији:

  
 Слика1:Емотикони Слика2:Емоџији(Viber)

Оњиховојистакнутојулозиукомуникацијисведочи,измеђуосталог,и
тоштојекаоречгодинеОксфордскогречника(2015)2изабрана„реч”коју
нијемогућепрочитати(одн.изговорити)јерсенесастојиодслова(одн.
гласова)–😂 (емоџикојиозначавалицеиспуњеносузамарадосницама).У
овомприлогувидећемоштасезаправоподразумеваподовим„речима”

1Уовомтекступоделектронскипосредованомкомуникацијомподразумевамоискљу
чивоњенписани(неформални)вид:СМСпорукеичетнадруштвениммрежама/форумима.

2https://languages.oup.com/wordoftheyear/2015/
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којесенеизговарајуизаштозаузимајутаковажноместоуелектронски
посредованојкомуникацији.

Штасутоемотиконииемоџији?3Подемотиконом(енгл.emoticon,од
emotion,’осећање’+icon,’слика’)подразумевасеграфичкиспојразличитих
карактера–нпр.двотачке,цртицеизаграде(исп.Слику1)–којимсе,утипич
номслучају,иконичкипредстављајуразличитефацијалнеекспресије.Пандан
емотиконујестеемоџи(јап.emoji,оде,’слика’+moji,’карактер’),већготовa
иконакојомсемогуозначитиразличитиизразилица(в.Слику2),алиишире
одтога:људи,животиње,биљке,храна,пиће,активности,догађајиисл.(нпр.
🤦,🍀,🙈,🥂,🎁,🌞,🌧).4 Емотиконииемоџијикојиозначавајуфацијал
нуекспресијујошсе,посмајлију(😀)каотипичномпредставнику,назива
јуисмајлијиодн.смајлићи.5 Уовомприлогубићеречиуправоографичким
ознакамакојепредстављајуразличитеизразелица(попутонихнасликама
1–2),акојећемо,економичностиради,безобзиранатодалисуупитању
графичкиспојевикарактераиливећготовеиконе,називатиемотиконима.6

Чемуемотиконислуже?Терминемотиконодсликаваоноштоседанас
подовимзнакомтипичноподразумева:онјепоказатељемоционалногстања
оногакојигаупотребљава,иимафункцијудапренесеонајвидинформаци
јекојибисеукомуникацијилицемулицепренеомимикомиговоромтела
(исп.МиљковиЋ2007:369–370,379;ЧуДоМировиЋ2019/20:13).Међутим,док
сумимикаиговортела,утипичномслучају,спонтани,невољнипоказате
љиемоционалногстањаговорника,емотиконисуобичнопроизводсвесне,
намернерадње,пасењиховојулозиморадодатиикомпонентаговорникове
комуникативненамередаизразидатопсихолошкостање.Тако,упримеру
(1)7студентпомоћусмајлијаисказујерадостзбогположеногиспита,доку
примеру(2)говорникупотребомемотиконастављасаговорникуназнањеда
саосећасањим.ОслањајућисенаСерловукласификацијуговорнихчино
ва,можеморећидаовакоупотребљенемотиконимавредностекспресива,

3Поредемотиконаиемоџија,постојијошједнадоминантнаваријанта–јапанскавари
јанта,тзв.каомоџи(нпр. (ヾ≧▽≦*)o,(✿◡‿◡),*^____^*итд.).

4Енциклопедијаемоџијаодн.емоџипедијадоступнајенаследећимлинку:https://emoji
pedia.org/.

5Називизаемотиконекојиозначавајуосталеизразелица(семосмеха)нисуустаљени.
Такосенадруштвениммрежама(нпр.нагрупиНашјезик,Фејсбук)честоводиполемика
каконазватиследећезнакове:☹–тугић?,😉–намигић/намигац?,😚–љубић?,😂–сме
хоплакић?,😇 –блаженко?итд.

6Какосечининаосновупрегледанеграђеилитературе,емоџијиимајупредностнад
емотиконима.Разлозимогубитиразличитеприроде:одонихкојесетичуекономичности
(лакшејеупотребитиготовуикону),доонихкојисетичукреативности(нпр.емоџијису
разноврснији,обојенисуитд.).Такође,наелектронскимуређајима(попутмобилнихтеле
фона,таблета,рачунараитд.)доступнајеиопцијапомоћукојесеукуцаниемотикониауто
матски„претварају”уемоџије.

7Примерепреносимоонакокакосунаписаниуоригиналнојпреписци.
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говорногчиначијајеилокуционапоентауправоизражавање(различитих)
психолошкихстањавезанихзаодређенисадржајисказанпропозицијом
(Серл1976:12;исп.ДреСНер–ХериНг2010:256).

(1) A:kažijeeeee😁
B:jeeeee?
A:upravopoložiodvadesetivek😁 😁 😁

(2) A:NeštoseAnjanaljutilanamene,ceodansenejavlja
B:ebašbzvz☹ 
B:javićeseuskoro,nebrini

Осимштосекористезаиконичкоизражавањеговорниковогемоционал
ногстања,емотикониимајуидругефункцијеуелектронскипосредованој
комуникацији(исп.нпр.ДреСНер–ХериНг2010;ТоМпСоН–Филик2016;СпиНа
2019а).Овизнаковисевеомачестоупотребљавајудаукажунаилокуциону
снагу8исказаузкојистоје(илидаједодатноистакну),доприносећитако
прагматичкојинтерпретацијипорукечијисудео.Другимречима,ониусме
равајупримаоцапорукеипомажумудалакшеразумекомуникативнуна
мерупошиљаоца,теданаадекватанначиндекодирапоруку.9Например,
емотикони😛и😉честосекористекаопоказатељишаљивог(пр.3)или
саркастичног(пр.4)тонапоруке(в.ТоМпСоН–Филик2016;Филикидр.2016).10
Овањиховаупотреба,будућиметонимијскизаснована,такођебисемогла
сматратииконичком.Наиме,говорничиновипопутшалеилисаркастичног
коментараразумејусепомоћунамигивањаиплажењакаопојмовноистак
нутогелементакојиможебитиприсутанукомуникацијилицемулицепри
ликомостварењаовихговорнихчинова.Зато,иконички,овиемотикони
стојезаговорничинначијуилокуционуснагуупућују.

(3) A:dalćemostićinavremekodfrizera?
B:nebrini,uzećemometleiodletećemo😛
A:mislišnašekose😛😛😛

(4) A:Kakosiproveladan?
B:Maodlično😉
A:Štooo,štabilo?
B:Učilaceodan…

8Илокуционаснагаисказатичесеговорниковихкомуникативнихнамераиодносисе
насврхукојудатиисказимауконкретнојкомуникативнојситуацији(нпр.далијепосреди
обавештење,молба,заповеститд.)(исп.оСТиН1962:99–107).

9Имајућиувидуовуфункцијуемотикона,ДосРеисидр.(2018)предлажу,каопрозир
нији,називintenticons(оденгл.intention,’намера’+icon,’слика’).

10Саркастичнитонмогаобисеназначитииупотребомтротачке(исп.ТоМпСоН–Филик
2016:116).В.нижеоодносуемотиконаиреченичнихзнакова.
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Емотиконимогуиматии’стратешку’функцијууелектронскипосредо
ванојкомуникацији–њимасеможеумањитиефекатговорногчинакојина
некиначинможеугрозитисаговорниковобраз(исп.каваНа2016).11Тако,на
пример,акоговорникупућујесаговорникунекипредлогилизахтев(пр.5),
онупотребомпозитивноконотиранихемотикона12,уздругестратегијеучти
вости(нпр.формеиндиректногговорногчина),умањујесвојенаметањеи
такоостављасаговорникувишепростораданегативноодговоринадати
говорничин.Такође,говорникможепозитивноконотиранеемотиконеусме
ритиикапозитивномобразусаговорника,тимеистичућињиховублискост,
исказујућисвојоптимизамдаисаговорникделиистежеље/потребе/намере
илипакдајућисаговорникуиконички„поклон”(исп.пр.6).13Даље,упри
меру(7)–укомнаилазимонаоксиморонскиспојописанегативнеситуа
цијеиупотребепозитивногемотикона–употребомемотиконаговорничин
жалбебивадотемереублажендагаинетребасхватитикаоправужалбу,
већпрекаоописдатеситуацијеисвојеврснооправдање.Овдеемотиконима
функцијусвојеврснеоградеодилокуционеснагеисказа(исп.каваНа2016:
61–62;ДреСНер–ХериНг2016:258). Најзад,емотикониинаследећиначин
могусачуватисаговорниковобраз:кадаједанодсаговорникажелидараз
говорприведекрају,позитивноконотиранемотикон–употребљенсамостал
но,каоцеловит„исказ”–јављасекаоспасоноснорешење.Његовомупотре
бом,текстуалнаконверзацијасенапријатанначинпрекида,асаговорник
такавпрекиднећедоживетикаонепријатанилинеучтив(в.пр.8).

(5) А:pajelbismomoglidanasdazavršimoto?😀
B:jojdanassambašneštobzvz,uopštenemogudasekoncentrišem
А:manemaveze,nijehića,možeinekidrugidan😀odmorise!

(6) А:aebacionajdokument😀 konačnodazavršimostim😍 
Б:👍
Б:stizeeeeee
А:esuperiška🌷

11Чувањесаговорниковогобразапредстављаокосницутеоријеучтивостикојуизлажу
БрауноваиЛевинсон(1999).Наиме,заовеаутореучтивостјеначиннакојипоказујемода
бринемоообразусвогсаговорника,одн.оњеговојпотребидабуде,сједнестране,слобо
данисамосталан(„негативниобраз”),асдруге,прихваћенкаодеогрупе(„позитивни
образ”).Какоодређениговорничиновимогуугрозитисаговорниковобраз(нпр.захтев–кад
одсаговорниканештотражимо,угрожавамоњеговупотребудабудеслободан),потребне
сунамкомуникативне„стратегије”којебиумањилеовакву„претњу”(нпр.захтевсеможе
ублажитиконвенционалноминдиректношћуилиумањивањемнаметања).

12Позитивноконотиранимемотикониманазивамоонекојииконичкипредстављају
„осмех”(нпр.😀,😁,😄,😍 ,🥰),односнокојиевоцирајупозитивнаосећања.

13Уфункцијисимболичкогпоклонавеомачестосејављајуемотиконикојииконички
ипредстављају„поклоне”–нпр. 🌷.
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(7) А:ukolkosenalazimo?Izjašnjavajtese!
Б:Janeidem.Ceodansamsređivalakuću,aondamejetakostigaoumor,
glavakida,leđa…Hoćudapresvisnem😀
А:mabićebolje,opustise😙

(8) А:Da,bašjedobarfilm!Iglumcisuodlični!
Б:😍  

Укомуникацијилицемулице,гест,мимика,интонацијасамипосеби
стварајуприроднуатмосферузапријатанразговор.Уелектронскипосредо
ванојкомуникацијиовајнедостатакнепосредностибиваделимичнонадоме
штенуправоупотребомемотикона.Наиме,употребомпозитивноконотираних
емотиконасаговорницичестоградепријатнуатмосферузакомуникацију:
емотиконисутударазговоручинеживљим,разигранијим,динамичнијим,
приснијим(в.пр.9).Овојепресвегакарактеристичнозапорукекојепишу
девојке,јер,какоједаниспитаникиобјашњава,„девојчиценатрпајупоруке
узвичницимаисмајлијима”(кликовац2019:21).Описанафункцијаемоти
конаулитературисечестокарактеришекаодруштвена(исп.ХуаНгидр.
2008;СпиНа2019а:85).

(9) А:Gdeste,ljudi,štaradite?😀
B:Hej,hej😀Menidošlimojizavikend,pasamtusanjimaceodan😁
C:Jasevakcinisala,paodmaram😀
А:Stvaaaaarno!Ikojusivakcinuprimila?😀
А:Mici,bašlepo,uživajsasvojima😍 

Емотиконикаоинтерпункцијскизнакови?Веомазанимљивопитање
јестеонокојесетичеодносаемотиконаиинтерпункцијских(реченичних)
знакова.14Начелно,интерпункцијаимаврлоспецифичанстатусуелектрон
скипосредованојкомуникацији:нпр.тачканакрајупоследњереченицеу
текстуцелојкомуникацијидаје„озбиљан”тон;упитникнестојинужно,а
акосестави,питањезвучиврло„хитно”;узвичникчестодобијавишеструку
форму;тротачкадоживљавасвојпроцват,служећикаосвојеврстанкомуни
кативниџокер;итд.(кликовац2019:20–21).Потпуноилиделимичноодсу
ствоинтерпункције15постајеједноодглавнихобележјаоваквекомуника
ције–којепоказуједасепошиљалацпорукепрематекстуодносикаопрема
говору,чимеимплицирадапорукутребачитати„уједномдаху”,онакокако

14Интерпункцијским(тј.реченичним)знаковима,следећиД.Кликовац(2019:16),на
зивамоонеправописнезнакекоји„растављајутекстнареченицеипоказујуњиховукому
никативнуфункцију,односнорашчлањујуречениценаделовеипоказујуодносемеђутим
деловима.”

15Улогусегментизовањатекстауглавномпреузима„новиред”,атекстутипичномслу
чајупочињемалимсловом(в.кликовац2019:20).
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бибилаизговоренаусвакодневнојспонтанојкомуникацији(Idem:19).Ако
имамоувидусистеминтерпункцијесвојственелектронскипосредованој
комуникацији,постављасепитањеместакојеемотиконизаузимајууњему.
Постоједвеосновнетенденцијевезанезаупотребуовихпиктографских
симбола.Прва,емотиконстојиуместоинтерпункцијскогзнакаипреузима
његовуфункцијудаодвојиједнуреченицуоддруге–узтопридајућидатом
исказуекспресиванкарактер(пр.10).Друга,емотиконстојиузинтерпунк
цијскизнак,додатноистичућиидопуњујућињеговуфункцију(пр.11).На
основуовесвојеупотребе,емотиконисуулитературиназваниструктурним
маркеримакојиучествујууорганизацијидискурса(СпиНа2019б;исп.про
вајНидр.2007).Утомсветлу,емотиконебисмомоглисматратинетипичним
интерпункцијскимзнаковима(акопритоминтерпункцијскезнаковеразуме
мокаокатегоријусарасплинутимграницама).16Јошнешто:већсмовиделида
емотиконичестоуказујунаилокуционуснагуисказа,пасе,утомконтексту,
требаприсетитидаиинтерпункцијскизнаковимогуиматиовуфункцију
–упитниксеповезујесаговорнимчиномпитања,аузвичниксанаредбом,
жељомидругимговорнимчиновимакојиподразумевајуемфатичност.

(10)А:Veceragotova🤩sadmogudaprilegnem😁
(11)А:Srećanrođendanko!😍 Svenajlepšetiželim!🥰🥰🥰

*

Разговорсеутипичномслучајуодвијауживо,лицемулице,такодасу
саговорницидовољноблизудасемогуивидетиичути.Уписанојелектрон
скипосредованојкомуникацијисаговорницисудалеко–нитисевиде,нити
сечују–адоступнаимјесамотекстуалнапорука.Невербалнизнаци(попут
интонације,мимике,гестаитд.),којисудеокомуникацијелицемулицеи
којиврлочестопружајуинформацијукојеувербалнојпоруцинема,овде
изостају.Каоспасоносносредстводаседонекленадоместиовајнедостатак
непосредностиуонлајнкомуникативнојситуацијипојављујусеемотикони
–пиктографскисимболикојимогуиматиразличитефункције.Напитањеиз
наслова–Заштосунамемотиконикорисни?–одговарамо,сумирајући,
овако(наравно,безпретензијадапобројимосвефункцијекојеемотикони
могуимати):
• могупомоћиговорникудаизразисвојеемоционалностањевезанозаизре
ченипропозиционисадржај,причему,заразликуодмимике,којаје

16Оинтерпункцијскимзнаковима–тротачкиидвотачки–каокатегоријамасараспли
нутимграницамаговориКликовац(2012;2014).Насличанначинмоглобисеговоритиио
емотиконима,тј.ињиховеупотребебисемоглепредставитиувидузначењскемрежезасно
ваненатзв.породичнимсличностима–штоостављамозабудућаистраживања.
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начелноспонтанаиневољна,подразумевајусвеснопредузетурадњуодн.
говорниковукомуникативнунамерудадатоемоционалностање„пре
несе”каорелевантнуинформацију;

• могууказиватинаилокуционуснагупорукечијисудео,омогућујући
такоговорникудапрецизнијесаопштинамераванисадржај,асаговор
никудалакшесхватиговорниковукомуникативнунамеруиадекватно
декодирапоруку;

• могуимати„стратешку”функцијуучувањусаговорниковогобраза,тј.
могуублажитиефекатговорногчинакојипретисаговорниковомобразу;

• могуучествоватиу„грађењу”атмосфереукојојразговорпротиче,чи
нећигаживљим,разигранијим,динамичнијим,приснијим;

• могустајатиуместоинтерпункцијскогзнакаиучествоватиуорганиза
цијидискурса,одвајајућиједнуреченицуоддруге–ипритомуносећи
компонентуекспресивности.
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СлободанБ.Новокмет

ШТАСУГЛАДАЦИЈАДАЦИЗИЗРАЗА
СПОЉАГЛАДАЦАИЗНУТРАЈАДАЦ?

Честоћемочутидасеизразспољагладацаизнутрајадац(илињеговa
варијантaспредагладацаостраг(а)јадац)употребљавазанекогаилинешто
штоспољаизгледалепо,сјајно,углачано,уредно,аизнутраје,заправо,
труло,пропало,рђаво,неугледноиникакво.1УРечникусрпскохрватског
књижевногинародногјезикаСАНУналазимоипунудефиницијуовогиз
разапододредницомгладац,атоје:„нештоштојенаизгледлепоидобро,
ауствариружноирђаво.”ИуРечникусрпскогајезика(издањеиз2011),тзв.
једнотомнику,пододредницомгладацстојиистиизразсасличномдефини
цијом:„кажесекадјенештонаизгледлепоидобро,ауствари,усуштини
ружноирђаво.”

ЈеданодпримераупотребеовогизразаналазимоуромануАдамаПриби
ћевићаСељакиз1936.године,забележениуРечникуСАНУ:„Честогладан
човекмораићидоброобучен:Спољагладац,аизнутрајадац”.Нештонови
јипримербележимосасајтаwww.rts.rs:„Нарциси–спољагладац,аунутра
јадац.Далисунарциси[…]мањедепресивниоддругихљуди?”Контексти
употребеупућујунаснатодазначењеовогизразаможедасетумачидво
јако,односећисе,сједнестране,нанечијифизичкиизглед,којиисподпри
видног,пачакилажногсјајаможедакријеружнупозадинуилипак,с
другестране,напроблематичнеквалитетекојисетичусферекарактерног.

Алиштасу,заправо,гладацијадацкојимаупоређујемотонештолепои
добро,тј.лошеирђаво?
РечникСАНУзаодредницугладацкажедајеупитању„гиздавац,кицош”,

даклеонајкојиволидаседотерује,кити,кицоши,облачипомоди,тј.гизда.
Једноодзначењскихреализацијаовеименицејеи„сјај,блесак”,аиједно
идругозначењеможемоетимолошкидаповежемосаглаголомгладити,
којисеуједнојодсемантичкихреализацијазабележенихуРечникуСАНУ
можеодноситиуправонадотеривање,улепшавањенечега.
Речниксрпскогајезика(2011)каоименичкобележисамозначење„сјај,

блесак”,алинудиионокојесеостварујеуатрибутскојслужби–„уређен,
дотеран;блистав”(„Усалонујесвегладац”),сличнокаоиРечниксрпско

1Каоваријантапојављујесеиизразспољакалај,аизнутрабелајузначењу„наизглед
добро,лепо,астварнорђаво,зло,ружно”(РСАНУ).Упитањујеваријaнтапознателатинске
изрекеForisCato,intusNero–СпољаКатон,изнутраНерон,„тј.спољапоштен(пунврлина),
изнутранепоштеникрвник”(в.клајН–Шипка2011,94).
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хрватскогакњижевногјезика,одаклејеипреузетовајпример(„Гостисе
понамештајуусалонугдејесвегладац”,Пол.1958).

Већипроблеминедоумицуимамокодименицејадац.Наиме,Речниксрп
скохрватскогкњижевногинародногјезикаСАНУзатуименицунудионо
значењекојејемахомпознатосвимакојисуикадаломилијадац2иличулиза
израззнамзајадац,даклеупитањује:„ракљастидеогрудногскелетакод
птицакојисесастојиизсраслихкључних,кобиличнихкостију.”3Одатлесе
развилоизначењенечегаштопредстављанепријатноилинеугодноизнена
ђењеисл.,адобитијадацзначи„проћибездобитка,безкористи.”4

Захваљујућиовимдефиницијама,стичесеутисакидајезначењеразма
траногизразапрозирно–спољајенештосјајноиблиставо,уређено,као
кицошкојисенакитио,нагиздаозапрославу,аизнутра,његовасуштинаје
непријатна,неугодна,тј.превараиподвала(семантичкомупућивањуна
нештоштојенегативнеконотациједонеклевероватнодоприносиитошто
именицајадацподсећанаименицујад,тј.назло,беду,невољуисл.,иако
сеакценатскиразликујуиетимолошкинисуповезане).5Такође,дефиници
јуразматраногизразаналазимоиподименицомјадацуРечникуСАНУ,где
сенезнатноразликујеоддефиницијекодименицегладац,иакојесуштина
иста:„оноштосевидитојелепоидобро,аштосеневидитојеврлолоше.”

Међутим,далисуовеконотацијеифонетскотворбенасличностсимени
цомјаддовољнедасе„ракљастидеогрудногскелета”исекундарназначења
којасусеразвилаувезистим(подвала,непријатноизнeнађење),доведуу
непосреднувезусанечимштојефизичкиружноирђаво,илиодговортреба
потражитидонеклеиуримизбогкојепаргладац–јадацделујесмисаонои
метричкиусаглашено?ОдговорнаовопитањемождапружајусамаВукова
дела,његовСрпскирјечникиСрпскенароднепословице.

Наиме,уСрпскимнароднимпословицамаидругимразличнимкаоониму
обичајузетимрјечима(издањеиз1900)овајизраззабележенјенаследећи
начин:

5828:„Спољагладацаизнутрајадац(јарацД.П.)”

2ломитијадацетн.„закључиватиснекимнарочитуопкладуукојојгубионајиграч
којиизрукедругогприминекипредмет,несетившисеопкладеинеизговорившиизраз
’знамзајадац’”.

3УРечникукосовскометохискогдијалектаГ.Елезовићадефиницијаим.јадацодноси
сенаподвалу(„Ударимуједандобарјадац”)(елезовиЋ1932).П.Скоккажедајеупитању
„balkanskiturcizamperzijskogpodrijetla(perz.sintagmayadäst»ima,postojilomljenje«>tur.
yades/t/»kladitiselomećikokošjukostkaovile«,yadestgemigi)(Skok1971–1974:744).

4УРечникуСАНУбележисеиизраззадати,ударитијадац(некоме)покр.„подвалити,
преварити(некога),напакостити(некоме).”

5УРечникуСАНУналазимоиодредницујадацмнераспр.в.јадник(примеризречника
СрпскохрватскогинемачкогјезикаС.РистићаиЈ.Кангрге).
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ИуРечникуСАНУјепоредовогизраза(пододредницомгладац)6узагра
дизабележенаименицајарацкаоваријантаузименицујадац,докјеуРечнику
српскохрватскогкњижевногјезикаурађенообрнуто,каоизраззабележена
јеваријантасаименицомјарац(споља,изван(а)гладац,аизнутрајарац),а
именицајадацстављенајеузаграду.Откудатујарацикакозаистагласи
овајизраз?

ИницијалиД.П.узаградипоредименицејарац(тј.каоњенаисправка,
допуна),7упродужеткуовогизразауВуковимСрпскимнароднимпослови
цама,односесенаДимитријаПоповића(1814–1882),свештеникасомборске
СветођурђевскецрквеиједногодблискихВуковихсарадника,којимује,
вероватно,ипослаоовуизрекуупреписцикојусуредовноводили.Дими
тријеПоповићје„скупљаоибележионароднепесмеиумотворинекојеје
слаоВуку,прикупљаоипретплатникезаВуковаиздањаинабављаому
старекњигеисрбуље”8,аВукгаје,једномприликом,навеокаосвогнајдо
следнијегпоборника.МогућеједајеизразкојијеДимитријеПоповићпослао
гласиоспољагладацаизнутрајарац,адаје,превидомилиштампарском
грешком,испрвазабележенкаоспољагладацаизнутрајадац.

ОдредницагладацудругомиздањуВуковогСрпскогрјечника(допуњено
издањеиз1899)потврђујеовусумњу.Тустоји:

гла̀дац,гла̀цаm[videкицош]мјестогладионицауовојпословици:
Спољагладацаизнутрајарац[јадац.Вук,Пословице].

Дајемождаупитањуштампарскагрешкаговоринамидефиницијаод
редницегладацуRječnikuhrvatskogailisrpskogajezika,чијиодломакпре
носимо:

GLADAC,glaca,m,postajeodgladitinastavkomьcь.–Drugoa.(=ь)ostaje
samounom.sing.iuacc.kadjejednaknominativuiugen.pl.gladaca;uosta
lijempadežimadsepreds(ilič)nečuje.a)čovjekkojisegladi,vidigladionica,
gladun.–uposloviciiuVukovurječnikusdodatkomdastojimještegladionica
uonojposlovici.Spoļagladacaiznutrajarac(štamparskomgriješkomjadac).
(Kadještonaočimalijepo,ausebinevaļalo).Nar.posl.vuk292[…]

Дакле,осимваријантекојанамјесвимапозната,овајизразизворногласи
спољагладац,аизнутрајарац.Ондабисмогасемантичкиинтерпретирали
наследећиначин–споља,дакле,гладац,кицош,гиздавац,некокосеуређу

6Пунизразгласи:споља(спреда)гладацаизнутра(остраг)јадац(јарац)„нештошто
јенаизгледлепоидобро,ауствариружноирђаво”.

7Ауторкапопуларногјезичкогблогаamarilisonline.com,којатакођеразматраовопи
тање,кажедајеупитањуисправка.

8https://www.ravnoplov.rs/somborskitragovivukovestule/
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је,лицка,гизда,аунутра,скривено,јарац,дакленекокојеружан,неугледан.
Нијенеобичнодасеусрпскомјезикуикултуриметафоричнопресликава
њенарелацијиживотиња→човекпримарноодносинафизичкиизглед–у
случајуименицејарацнанегативнуперцепцијуфизичкогизгледајарца(в.
НовокМеТ2020:202),адасе,затим,саконкретнијих,спољашњихособина,
можепренетиинанечијенегативнекарактернецрте.9Секундарнозначење
одредницејарацизРечникаСАНУуправонамтопоказује:

јарац…2.фиг.погрд.а.човеккојибрадомличинајарца(1а),
ружан,неугледанчовек.

Такође,познатонамјеидасеизразомстаријарацпогрдноназива„ма
торипохотљивац,женскарош”(РСАНУ)исл.10Такобиусемантичкојопо
зицијистајали,заправо,кицоширужан,неугледанчовек.Такође,узбирци
ВладанаАрсенијевићаскраја19.века,којасекористикаоједанодизвора
заРечникСАНУ,налазимопримеровогизразазабележеногуобликусаиме
ницомјарациконтексткојиупућујесамонафизичкиизглед:„Наприједгла
дац,астрагјарац[...]речесезаженскочељаде,којесенеишчешља,него
самосприједмалозаглади(Хрв.,Арс.).”

ДруготумачењеможеданампонудидефиницијаизразауВуковимСрп
скимнароднимпословицама.Тусекаозначењебележи:„Кадјештона
очималијепо,аусебиневаљало.”Акобисмоуместоваријантесим.јадацана
лизиралионусим.јарац,онданамсеотварамогућносттумачењаукључу
психичкекарактеризацијечовека–нештојеспољалепо,тј.доброиморално,
аизнутра,тј.„усеби”,покварено,зло,рђаво,опако,неваљало,каоштобисмо,
уповишеномафективномтону,некомепогрднореклидајејарацпокварени.11
Такосе,иначе,тумачиилатинскипандановогизраза–спољаКатон,а

9Уобзирсвакакотребаузетиисимболикујарцаухришћанској,алиисрпскојетно
културолошкојтрадицији,гдесеиспољавањеговадемонскаприродаигдесејављакао
нечистасила,ђаволскостворење(в.СМ2001:272–273).

10Усрпскојтрадицијијарацсепојављујеикаосимболбрачногневерства,акаоједно
одзначењауРечникуСАНУбележисе–„мужкогаженавара,рогоња.”

11НапитањепостављеночлановимаујезичкојгрупинадруштвенојмрежиФејсбук
Свакогданапоједноправилоизобластијезичкекултурекакодоживљавајучовеказакога
бисереклоспољагладацаизнутрајадацодговорисубили:1)„лошчовек”,2)„лицемеран”,
3)„преварант”,4)„намирисан,алисмрди”,5)„финиуглађен,алилошаособакојасене
истиченекимпосебнимквалитетом”,6)„комплексаш,љига,змијапонарави”,7)„подмукао,
дволичан”,8)„јадан”,9)„ништаван”,10)„празанишупаљ”,11)„спољаналицкан,сређен,
дотеран,аиспододећепрљав,неокупан,наизгледфин,углађен,аликадгабољеупознаш
прост,неотесан”,12)„поружникадсесмеје”,13)„покварењак”,14)„лажњак,намазан,јефтин”,
15)„коганезнаскупобигаплатио”,16)„Манипулативан.Онајкојељубазаниопходисе
пријатељски…акадмусеприближиш…откријешособунеморалну”,17)„превртљив,
јадник,глумац”,итд.
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изнутраНерон,тј.спољапоштен,аизнутранепоштен,крвник.Међутим,
премдајеоваквотумачењемогуће,његапроблематизујепрвидеоовогиз
раза–кадјештонаочима(„наизглед”,„оноштосевиди”)лијепо–упућу
јућинатодасерадиоперцептивноспознатљивим,физичкимкарактери
стикама.Уистину,крајњи(метафорички)циљможебитидасенеко,акосе
изразодносинаособу,представикаоморалноикарактерно(„усеби”или
„усуштини”,„оноштосеневиди”)искварен(чакнекултуран,неотесан,
простисл.),иакојеспољалепиблистав(попознатојпојмовнојметафори
МОРАЛНАЧИСТОЋАЈЕЧИСТОТА).12

Постоји,дакле,могућностдаовајизраздвавекаупотребљавамоонако
какомуиспрванијебилосуђеноусрпскојкултуриитрадицијиидаразлог
томеможебитиколикоштампарскагрешкатоликоиснагаиутисаккоју
имаритмичкомелодијскипаргладац–јадац.Међутим,данасјесасвим
прихватљивосматратиовадваизразаваријантама,аваријантасаим.јадац
свакакојеоднелапревагу.Иаконијесасвимсигурнодаименицијадацизвор
нонијебиломестоуовомизразу,онасетусасвимдоброуклапа,несамо
захваљујућиримисаим.гладацвећизначењимакојаупућујунапревару,
подвалу,тј.непријатноизненађење.
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СЕЋАЊЕ

Двехиљадедвадестпрвагодинадонелајемноготрајнихрастанака.И
Језикданасјеостаобездвеличностикојесуоставиленеизбрисивтрагупо
пуларизацијинаукеојезику,борбизакултуруговораиприменуправописних
правила:академикаИванаКлајнаипрофесорaУниверзитетауБањалуци
МилорадаТелебака.

АкадемикИванКлајнрођенје1937.го
динеуБеограду,гдејезавршиостудије
италијанскогјезикаикњижевностинаФи
лолошкомфакултетуУниверзитетауБео
граду.Каоредовнипрофесорнаовомфа
култету,предаваојеиталијанскијезики
упореднуграматикуроманскихјезика.

Осимроманистике,предметпроучавања
академикаИванаКлајнабилајеисрбисти
ка.Научнојјавностијеоставиодвотомну
Творбуречиусавременомсрпскомјезику,
аукоауторствусакадемикомПредрагом

Пипером–Нормативнуграматикусрпскогјезика.
Каоједаноднајвећихауторитетазапитањанормесрпскогјезика,биоје

идугогодишњипредседникОдборазастандардизацијусрпскогјезика.
АктивностипрофесораКлајнабилесуширокогспектра,однаучноги

педагошкограда,лексикографскихпројекатадоколумниубројнимчасопи
сима.Недавносмомоглипрочитатидаје„пречетиридеценијеИванКлајн
маестралнопревеострипАстерикснаКорзици”.Каоистинскизаљубљеник
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ујезик,огледаосеиуиграмаречи–очемусведочиињеговакњигаИфило
зофисул/људи(Антологијасмешнихштампарскихгрешака).

Посебноплодоноснаобластњеговоградабилајелексикографија.Ита
лијанскосрпскиречник,РечникстранихречииизразаиРечникјезичких
недоумицанезаобилазнисузасвекојисебавеиталијанскимисрпскимјези
ком,изасвеонекојижеледасазнајунештоновоиунапредесвојговор.

ПореднаучногипедагошкоградаИванКлајнјебиоиколумнистауброј
нимчасописима,штомуједонелоогромнупопуларносткодчиталаца.

Вероватноникадаједнонаизгледобичнопитање„АштанатокажеКлајн?”
нијејаснијеибољепредстављалосвеоноштојепроф.Клајнусвојојживот
нојмисијиприближавањасрпскогјезикаобичномговорникуучинио.Својим
духовитимпримеримаинаучноутемељенимједноставнимобјашњенима,
каоисвојомвишедеценијскомпосвећеношћу,кодчиталацајестекаоугледи
великоповерењекојесеогледалоутомедајеобичанговорникбиоуверенда
јеприменањеговихјезичкихсаветапоузданначиндасеправилноговори
ипише.

Одговорнапитања„АштанатокажеКлајн?”уливаојесигурностда
правиланисунарушена.

АкадемикИванКлајнјебиоглавнииодговорниуредникпрвесеријеЈези
каданасиаутормногихтекстовауњему.Учиниоједанашчасописпостане
једанодњеговихпутоказакалепшемиправилнијемјезику,начемућемoму
увекбитизахвални.

Лингвиста,србиста,професорМилорад
Телебакрођенје1942.годинеуНевесињу.

Својживотнипозиввезаојезашколу,
позориштеинеговањеиунапређењесрп
скеговорнеиписанејезичкекултуре.Пре
даваојесрпскијезикуродномНевесињу,
биолекторуНародномпозориштууЗени
ци(сарађујућиисапозориштимауБео
граду,НовомСаду,Сомбору,Зрењанину),у
позориштууБањалуциобављаоједужност
драматургаиуметничкогруководиоца,а
наАкадемијидрамскихумјетностиУни

верзитетауБањалуципредаваојесценскиговор.
Ауторједесетпопуларнописанихјезичкихприручника,вишеодседамсто

чланакајезичкихпоукаулистовимаичасописима,прекочетиристовеома
слушанихигледанихемисијауобразовномпрограмуРТВРепубликеСрпске,
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многопутаизвођенејезичкемонокомедијеСасмијехомкрозсрпскуграма
тику,каоидрагоценогРјечникаијекавскихобликаријечи.

БиојечланУредништваЈезикаданасодњеговогпрвогбројаичландвеју
комисијаОдборазастандардизацијусрпскогјезика.

МилорадТелебакјеписаоиговориодуховитоализналачки,такодасви
мабудеприступачно,занимљивоилакопамтљиво,адаприсвемутомене
будунарушенеозбиљностистручнонаучнаутемељеност.Његовекњигесу,
поречимаакадемикаКлајна,„заслађенегоркепилулеграматике”.

Утомележитајнањеговеомиљеностимеђучитаоцимаислушаоцима,
којанејењава.

УредништвоЈезикаданас
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ИванКлајн

ПЉОСНАТЕГЛИСТЕУМРТВОММОРУ

„Nonscholaesedvitaediscimus”,неучимозашколунегозаживот.Откако
јује,преготоводвехиљадегодина,смислиоСенека,туизрекусупрофе
сорилатинскогпоновилинебројеномногопута.Наравнодајеиустара
временаонабилавишепароланегоштојеодговараластварномстању.Било
јепротивречнодајеизричууправонаставницимртвогјезика,онеграмати
кекојујетоликоомрзнуоРадојеДомановићдасеикаозреочовекприсећао:
„Слушатипредавањаизлатинскесинтаксеиошишатисеналетњојврући
ни,нарочитокодневештаберберина,томибехунајдосаднијичасови...”,
описујућикакосе„уочајањуочекујезвукшколскогзвона,којевасодједном
избављаонихнесноснихапсолутнихаблативаичитавепоплавенункова,
квидова,квидквидаинункнунка”.

Паипак–реклобиседашколаникаданијебилатакодалекоодживота
каоданас.Латинскасинтаксајеумеђувременудрастичноскресана,алије
усвимосталимпредметимаградивоувећанопрекосвакемере,ауведено
јеинеколиконових,пасечинидатворцинаставнихпрограмазамишљају
даушколскимклупамавишенеседедеца,негонекиандроидиснеогра
ниченомелектронскоммеморијом.

Неверујете?Прочитајте,акоиматеснагеинерава,овајодломакизуџбе
никабиологијезадругиразредсредњешколе.„Пробосциснемертинаније
увезисацревнимсистемом.Пробосциснапораводиукраткушупљину
ринходеум,одаклесенастављапробосцис.Пробосцисјеизувијанамишић
нацев,којаједваиливишепутадужаодтела.Онјесмештенушупљини
ринхоцелу,којајеиспуњенатечношћу.Поначинунастанка,ринхоцелје
сличанцелому,јернастајеиналазисеумезодерму...Унајпримитивнијих
немертинаналазисесамоједанпарпротонефридијалнихцевчица.Унеких
врстазидкрвногсуданатомместунестаје,такодасепротонефридијалне
ћелијеналазедиректноулуменукрвногсуда,тј.укрвнојтечности.Овако
блискавезаизмеђукрвногиекскреторногсистемакоднемертинауказује
даовдепротонефридијеимајупретежноекскреторнуфункцију,доккод
планаријаимају,вероватно,претежноосморегулаторнуфункцију.”

Причитањуоваквогтекстаморавасснаћиосећањеизгубљености.Мука
јекадмноштвоизразанеразумете,алијејошгорекадуопштенематепред
ставуочемусеговори.Рећићемовамми:говорисеотелеснојграђинемер
тина.Алиштасу,побогу,немертине,питатеви.(Немојтеихтражитиу
речникустранихречи,улексикониманиуенциклопедијама,тамоихнема.)
Паето,немертинесуједнаврстапљоснатихглистакојеживеуморима.О
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њимапоменутиуџбеник–поновимојошједном,задругиразредсредње
школе–говоринатрипунестране.Додајеидвацртежа,дабиђацимабило
сасвимјасногдејекоднемертинафронталничулниорган,гдевентралнаи
дорзалнацеребралнакомисура,гдеоваријум,гдеекскреторниканалитако
даље.Билобидивнокадбидецатакодобропознаваласопствениорганизам
каошто,поочекивањуауторауџбеника,требадаупознајуорганизамнемер
тина.Анемертинесуситницакадсеупоредесатурбеларијама(јошједна
врстапљоснатихглиста),којеуџбеникописујенавишеодчетиристране,
најпреуопштено,дабизатимпрешаоинапојединеврсте:Асоеlа,Rhabdo
coela,Alloeocoela,Polycladida,Tricladida,свакусаодговарајућимописом.На
истиначин,сподједнакимобиљемпојединости,писанјеиостатакуџбе
ника–укупно240странагустогслога!

Кадбипостојаонекиђакроботкојијеустањуданаучинапаметовакве
наставнејединице(ајединосенапаметимогуучити,јернигденисуобја
шњенибезбројнистручнитерминикао„целом”,„мезодерм”,„протонефри
дијалнецевчице”,„осморегулаторнафункција”ислично),онбимогаоглатко
дапрескочиосталадваразредагимназије,свечетиригодинеБиолошког
факултета,иодмахдазапочнемагистарскирад,аконеидокторскудисер
тацију,опљоснатимглистама.Наравно,подусловомдаостане„фахидиот”
којиосимобиологијиниочемудругомнемапојма.Невољајесамоштои
ауторидругихуџбеникаочекујуодученикадапостанеистотоликостручану
њиховомпредмету.Рецимо,унеорганскојхемији,такођезадругигимназије,
учениктребасведанаучиохалогеноводоничнимкиселинамаиупотреби
халогеноводоничнихкиселина,аондагачекајукисеоничнекиселинеха
логенихелемената,пахипохалогенекиселине,пахалогенитнекиселине,
пахалогенатнекиселине,паперхалогенатнекиселине.Међуовимпослед
њимјеиперјоднаилиперјодатнакиселина,којасе„јављаудвавида:као
метаперјодна(НIO4)иортоперјодна(Н5IO6).Метаперјоднакиселинајејача
одортоперјодне,којајеумеренејачине...”итакодаље,итакодаље.Подна
словом„Важнијаједињењахрома”наведенисуиописанихром(III)оксид,
хромнестипсе,хром(VI)оксид,хромнакиселина,полихромнекиселине
међукојимајенајважнијадихромнакиселина,дихроматикаоштосунатри
јумдихроматикалијумдихромат,инајзаднерастворнихроматисребра.
Шталибитекбилодасунаведенаимањеважнаједињењахрома?...

[...]
Разумесе,овонипоштонијејединиуџбениккојиученицимадајепри

мерепразнословља,фразирања,сувишнихречи,рогобатногипретерано
апстрактногстила.Алинасрећу,тујенаставаматерњегјезикадасесупрот
ставитаквимутицајимаидађакенаучилепомизражавању...зарне?
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Не.Каоштознајусвијезикословци,уСрбијисе,већдеценијама,матерњи
језикуопштенепредајеусредњојшколи.Учисеуосновној,итоунижим
разредима,мадаједецитогузраставрлотешкодасхватеизапамтеапстракт
непојмовекаоштосупалатализацијаисибиларизација,атрибутиапозици
ја,одредбезавреме,одредбезаначин,зависносложенеинезависносложене
реченицеитомеслично.Докзавршеосновнушколу,свећеимтоизветрити
изглаве.Усредњојшколићеиматипредметкојисезваничнозове„матерњи
језикикњижевност”,алиуњеговомпрограмудеветдесетиназаузимакњи
жевност.Поштосмомиземљаснеограниченимбројемпразничнихдана
(дасеинепомињу,одскора,штрајковинаставника),никаданијемогуће
обрадитицелокупанпрограм,пасеономалојезичкогградива,поодавно
устаљенојпракси,уопштеинеучи.Такограматикаифонетикаматерњег
језиканемогучакнидапривиреугимназијскеучионице.Тонајбољезнају
наставницинагрупамазастранејезикеФилолошкогфакултета.Много
пута,ужељидастудентимауштедетрудприучењунекеграматичкепојаве
(будућидајесинтаксасвихевропскихјезикауосновислична),оникажу„Као
штовидите,тојеистокаоиусрпском,паганеморамообјашњавати”,на
штастудентиухоруодговарају:„Алимиугимназијинисмоучилисрпски!”

Многопутадосадајепредлаганодасетајпарадоксисправи,дасена
ставаграматике,барделимично,изосновнешколепреместиусредњу,где
јојјеместо.Јошчешћејеговореноотомекакосунаставнипрограмисвих
предметадоапсурдапреопширниипрегломазни,какоихтребасвестина
разумнумеру;какошколинијесврхадаученицимапуниглавучињеницама,
негодаихнаучидамисле;какоученицима,акобихтелидаизвршавајусве
школскеобавезе,неостајениминутвременазаодморизабаву;какојеве
ликидеосадашњихуџбеникаизразитолош,честобуквалнопреписаниз
стручне(итоуниверзитетске)литературе;какобиуџбеникеморалида
пишудобрипедагози,људикадридапостепеноуводеновепојмове,дало
гичноразрађујуградивоиобјаснесвакиновитермин.Отомејеодржано
мноштвосимпозијумаисаветовања,написанобезбројписамачиталацау
штампи,хиљадеродитељасусежалиленастотинамародитељскихсаста
нака,узодобравањесвихприсутнихисаосећајноклимањеглавомразред
ногстарешине.

Резултат?Никакав,токомсвиховихгодина.Заправо,једномсупокуша
лидашколуприближеживоту,неуспелимекспериментомса„усмереним
образовањем”.Поштојеондаопоразнерезултате,изгледадаихјетоупла
шило,пасурешилидаништавишенедирају.Усвакомслучајунисуни
покушалидасмањеградиво,даобуздајуфактографију,даубедебиологе
какојемогућебитиобразованчовеканезнатисваки„ринходеум”и„рин
хоцел”упљоснатојглисти,даобјаснехемичаримакакоширомсветамлади
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људидобијајуматурскосведочанствоаданикаднисунаучилиразлику
измеђухипохалогенихиперхалогенатнихкиселина.Косу,заправо,„они”?
Незнамо:сувишесувисокоидалеко,затворениусвојимнедоступнимми
нистарскимканцеларијама,такодаимми,обичнинаставници,никадаине
видимолица.Можемосејединонадатиданисукаоонај„ГлавниПросвет
ниСавет”окојемјеписаовећпоменутиДомановић:„Аконаправепрограм
зашколе,незначовекдалидасесмејеилидаплачеикука,акадпрепоруче
каквукњигукаокориснузамладеж,ондаје,смалоизузетака,неузимају
руке.Оничакчестоподелеулоге,пасамипишукњиге,самиихипрепору
чују,адобрадржаваштампаиплаћалепехонорарезалошествари.”

Не,билобинеправеднотврдитидаједанастако.Алидасенештомења
унашемшколству–немењасе.Какоједосадбило,такоћебитииубудуће,
иништатунемогудапомогнуниписмачиталаца,нижалбенародитељским
састанцима,паниовајнапис.Зато,акомутребадатинекизакључакирези
ме,немабољегначинанегодасеитрећипутподсетимонавечитоактуелног
српскогсатиричара–наонајсјајнизавршетакњеговог„Мртвогмора”.

(Преузетоиз:Даница,српскинародниилустрованикалендарзагодину
1997,год.4,Београд:Вуковазадужбина,1997,320–325)
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МилорадТелебак

КОНИЈЕНИЗАШТА,ТАЈЈЕЗАНИШТА

Слушаосамнекекојиизјављујуданестрахују„одничега”ни„однико
га”,данемајуодговорности„преманикоме”,нијеихбрига„заништа”,неће
„сниким”дарасправљајуинебисе,кажу,мијењали„заникакав”други
начинживота.Добарнекистилживљења,алиимјеписменостслаба!

Нијепроблемутомештонезнају,кадбихтјелидапитају.Азатоим,
поредосталог,стојенарасполагању(не„нарасположењу”!)упитнезамје
ницекоји?,чији?,какав?,колики?

Акоупитнимзамјеницамадодамопрефиксне,добићемонеодређене:
неко,нечији,некакав,неколик.Сапрефиксомсванастајуопштезамјени
це:свако,свакакав,свачији...Помоћупрефиксаниодупитнихсеграде
одричнезамјенице:нико,ничији,никакав...

Префиксине,сва,нипишусесастављеносазамјеницом,каоједна
ријеч:неко,свачији,никакав.Такојеиупромјени,упадежнимоблицима:
неко,однекога,преманекоме,сасваким,онекоме.Свеби,дакле,билојед
ноставноданијеодричнихзамјеница.Наиме,одричнезамјенице(самооне)
кадсеупотребљавајусаприједлозима,обавезносерастављајунасвојеса
ставнедијелове(ниикога,ниичегаитд.)амеђуњих„ускаче”приједлог
каозасебнаријеч:ниодкога,ниодчега,ниским...(Наглашавамовокао
засебнаријечјерседешавадаоникојинисувичниписменостинапишу
погрешно„ниоткога”,„ниским”,тј.онакокакосеизговара.Иовојеједан
одпримјеракојипоказујудаВуковоправило„пишикаоштоговориш”није
апсолутно:оноважисамоунутарријечи,анеиуспојевимаријечи.)

Прематоме,ониизуводатребалоједакажуданестрахујуниодчега
иниодкога,данемајуодговорностинипремакоме,даихнијебригани
зашто,данећенискимдарасправљају.(Друштвенииетичкиаспектњи
ховихизјаваовдјенијебитан.)

Такосепоступаисанеодређенимзамјеницамаграђенимпомоћупрефик
саи:ико,ишта,икакав,или:Интересујешлисетиизашто?Јесилиис
кимразговарао?Јесилитиизакакавпосао?(Не„сиким”,„заикакав”.)

Истијеслучајисабројемједан:ниједан,алинизаједног,нисаједним.
ниоједном(не„заниједног”,„саниједним...)Изузетакјеприједлогбез,који
незахтјеваразбијањезамјениценасаставнедијелове.Правилноје,дакле:без
икога,безичега,безикаквихсредстава,ане„ибезкога”,„ибезкаквих”
средстава.

Ипак,одслучајева:неплашисениодчега,немислининашта,требараз
ликоватислучајеве:немогућејеодничегадобитинешто,спаојенаништа,
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створеноизничега,гдјенесмиједоћидоразбијањазамјеницејеронаовдје
имаименичкувриједност!Такођеодизаштоинизаштоваљаразликовати
прилогеизашто,низашто:Кажњенјенизашто.

Зато,акостегостпавасдомаћинпонудипићемилијелом,паакоиодби
јетепонуду,напитање:Јестелиизашто?–одговоритеданистенизашто;
немојтенипошторећидастезаништа!

Акостестидљивиискромни,нистебезвриједни.Чувајтесвоједостојан
ствојезиком.Ијезикдостојанством!

(Преузетоиз:МилорадТелебак.Говоримосрпски.БањаЛука:Новиглас;
Приштина:Народнаиуниверзитетскабиблиотека,1998,135–136)
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G
MAЛИСАВЕТИ

Далијетачнодаолимпијадаиолимпијскеигренисуисто?

Свакегодинеукојојсеодржавајуолимпијскеигрепостависеовопитање.
Разлогзатојетврдњадасуолимпијскеигресамспортскидогађај,адаје
олимпијадапериодизмеђуодржавањаолимпијскихигара.Препетгодина
јеовоинсистирањедасестрогоразграничеовипојмовипрофесорИван
Клајндуховитопрокоментарисао:„’Поука’је,нажалост,застареланеких
двехиљадегодина.Свиречници,инашиистрани,јаснокажудајеолим
пијада…кодстарихГркабилачетворогодишњипериодизмеђудвејуолим
пијскихигара,докседанас,каоиуенглеском(Olympiad),француском
(olympiade)идругимјезицима,употребљавакаокраћиназивзаолимпијске
игре”.

Mанифестацијепопутолимпијскихигара,олимпијаде,универзијаде,гита
ријаде,машинијадеисл.пишусемалимпочетнимсловом,осимкадасуове
речидеозваничногназиватакмичења(ГитаријадауЗајечару)иликадпред
стављајускраћениназивнекеманифестације.Такоћесеписати:„Највеће
међународноспортскотакмичењесвакакојесуолимпијскеигре”,односно:
„…свакакојестеолимпијада”.или„Међународникомитетолимпијскихигара
прихватиојекаосимболпетразнобојнихкругова”.Међутим,уизвештају
са,например,овогодишњеспортскеманифестацијеуТокијустајаће:„На
Летњимолимпијскимиграма[званичанназив]уТокијуучествујунаши
такмичариизследећихдисциплина…”Такосепишуи„Зимскеолимпијске
игре”,„Специјалнеолимпијскеигре”исл.Можесеупотребитиискраћени
називирећи:„НашитакмичарисунаОлимпијади[мислисеконкретнонама
нифестацијукојасеуправоодржавауТокију]досадосвојилипетмедаља”.

Р.С.
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v

Какосепишеимеградаукомесусе2021.годинеодржалеолимпијскеигре?

ОлимпијскеигресусеодржалеуТокију.ГлавниградЈапанасеуноми
нативупишебезјТокио–улатиничнојтранскрипцијипишесеTokyo,саy,
којесеудругимслучајевимаујапанскимречимачитакаој(Kyoto–Кјото).
Међутим,устаљенапракса,укорењенанавикадасеуименуглавногграда
Јапанаyчитакаоиналажедасеимеовогградапише(ичита)Токио(не
ТокјоинеТокијо).Измеђусамогласникаииоусрпскомјезикусенечује
(илисасвимслабочује)пастогаинепишеј(осимкадасетојналазиу
структурисамеречи,као,нпр.,олимпијски).Међутим,удругимсамогла
сничкимгрупамаукојимајенапрвомместуи(иа,иу,ие,ии),јсеизразитије
чујеизатоипише.УовомслучајутозначидасепишеТокио,сТокиом,али
доТокија,уТокију.

Р.С.

v

ДалијеправилнописатиАвганистан(сав)илиАфганистан(саф)?

ПонајновијемПравописуМатицесрпскеимеовеазијскеземљеизгова
расеипишесав–Авганистан.СтановнициАвганистанасуАвганистанци
(АвганистанациАвганистанка),априпадницинајмногољуднијегнародау
Авганистану–АвганиилиАвганци(АвганилиАвганациАвганка).Уштампи
иулитературичестосесрећуоблицисаф–Афганистан,Афганистанац
итд.РазлогзатоможесеналазитиутомештосупостаромПравопису(оном
из1960.године)тадваобликабиларавноправна.Каснијинормативнипри
ручниципредностсудавалиобликусав,алинисуискључивалионајдруги
(ПравописМатицесрпскеиз1993.иРечникјезичкихнедоумицаИванаКлај
на).Разлогможебитиитајштосеувећинистранихјезикачујеобликсаф.

Р.С.

v

Већ20годинапишемпрвоиме,папрезиме,штојеиправописноисправно.
Међутим,овегодинесеуВуковим,аидругимдипломамазахтевапрвопре
зиме,средњеслово,паиме.Штасезаистадешавасадеклинацијоммушких
презименанапрвомместу?ДалиВуковудипломууручујемоГрујићилиГру
јићуНиколи?Женскапрезименасенедеклинирају.Самимтим,аконимушко
презименапочеткунедеклинирамо,очекујемиженскоиме.Нисамтонашла
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ниуједномприручнику.Мождапостојинекоправилокојенамјепромакло,
пасамВасхтелазамолитизасаветистручномишљење.

НаставницаосновнешколеизНовогСада

Основноправилогласидасеусрпскомјезикуобавезнопишепрвоиме
папрезиме.Изузетаксуспискoвиуадминистрацији,гдепрводолазепрези
мена,којаморајубитипоређанапоазбучномреду.Затосеуприручницима
инеговориотомекакосепонашапрезимекадајенапрвомместу.

Кадасепоштујуправилаииместавинапрвоместо,забуненема–дипло
маседодељујеМилициГрујићиМаркуГрујићу.Такобиморалобитиикада
сепрезиме(грешком,незнањем,административнимнаметом)нађенапрвом
месту–дипломаседодељујеГрујићМилицииГрујићуМарку.

Р.С.
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ОДЛУКЕОДБОРАЗАСТАНДАРДИЗАЦИЈУСРПСКОГЈЕЗИКА

ПоводомусвајањаЗаконаороднојравноправностиКомисијазаодносе
сјавношћуирешавањенеодложнихпитањаОдборазастандардизацију
српскогјезикадонелаје31.маја2021.годинеодлукуподназивом

НАСИЉЕНАДСРПСКИМЈЕЗИКОМ

ЈеданодосновнихзадатакаОдборазастандардизацијусрпскогјезика,
свеакадемијскогисвеуниверзитетскогнаучногтела,основаног12.децембра
1997.године,споразумомчетрнаестоснивача(Српскаакадемијанаукаи
уметности,Црногорскаакадемијанаукаиумјетности,Академијанаукаи
умјетностиРепубликеСрпске,Матицасрпска,Институтзасрпскијезик
САНУ,Српскакњижевназадругаиосамфилолошких,односнофилозоф
скихфакултетанакојимасеизучавасрпскијезик,уБеограду,НовомСаду,
Никшићу,Приштини,Нишу,СрпскомСарајеву,БањојЛуцииКрагујевцу)
јестеочувањеиунапређењенормесрпскогајезика,чијесутриосновнека
рактеристикесистемност,полифункционалностиеластичнастабилност.А
кадјеупитањупроширењенорме,јошисврсисходност.Овезалингвистику
азбучнепојмоветребапоновитинелингвистима,којимиследасрпскијезик
могумењатиповластитојвољи,адапритоминезнајукојикритеријуми
морајубитизадовољенидаби„промене”билеинормативноприхваћене.
ОвдетекритеријумепонављамоповодомЗаконаороднојравноправности,
којијеСкупштинаСрбијенапредлогГорданеЧомић,министразаљудска
имањинскаправаидруштвенидијалог,усвојила20.маја2021.године.И
посланицикојисувеликомвећиномгласоваусвојилиЗаконигоспођаЧомић
потпуносуигнорисалиставовеОдборазастандардизацијусрпскогјезика,
чакутринавратапрезентованејавности:2011,2017.и2021.предсамоупу
ћивањеЗаконаускупштинскупроцедуру.Игноришућиексплицитнеставо
веОдборазастандардизацијусрпскогјезика,каојединогмеродавногтела,
ониниподаштавајуцелокупнусрбистикукаонауку,ваљдасматрајућида
сусамимтимштосуговорницисрпскогајезикаистовременоистручњациза
српскијезик.НијеГорданаЧомићјединакоја,иаконеупућенаулингвистику
инаукуосрпскомјезику,лаичкиинедобронамернопросуђујеострогоструч
нимпитањимасрпскогајезика.Итосвојелаичко„резоновање”уграђујеу
законскеодредбе.Притомеувеликомлукузаобилазинесамосрбистичке
научнекритеријуменегоисвенаучнесрбистичкеинституцијеуСрбији
(катедрезасрпскијезик,ИнститутзасрпскијезикСАНУ,апресвихОдборза
стандардизацијусрпскогјезика).УзтојеГорданаЧомић,образлажућитекст
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Законапосланицима,уСкупштининагласила„дајединоОдборСАНУможе
даодлучионазивимазанимањауженскомроду,алидазасадОдбортоније
урадио”.Тимејепотпунообманулаипосланикеијавност,јерјеОдбортри
путаизнеопредлогкакотребарешаватиирешитииупотребноизаконски
питањеродносензитивногјезика.

ОдборјеуказаодасуодредбеЗаконаороднојравноправностиусупрот
ностисацеломисторијомнормесрпскогакњижевногјезика,асамимтими
сањеговимсистемскимиструктурнимправилима.Дасамотопоткрепимо
једнимпримером.ОникојисупредложилииусвојилиЗаконочигледномисле
дајесамодовољнодаседодамоционисуфиксицаиликаидасествори
језички„подобна”лексемазаособуженскогапола.Притомесузаборавили
дакаоштопостојиопштеупотребна,пасивнаипотенцијалналексика,тако
постојеиопштеупотребне,пасивнеипотенцијалнетворенице.Општеупо
требналексикаподразумеваактивнулексикукојајечестаиобичнаусвакој
комуникацијскојситуацији.Таквисунпр.роднипаровилексема:певач–
певачица,слуга–слушкиња,плесач–плесачица,учитељ–учитељица,фризер
–фризерка,јунак–јунакињаимногедруге.Сдругестране,ујезикупосто
јеновотворенеречиилинеологизми.Тосуречичијијеизразилисадржај
говорницимајезикапотпунонов.Теновотворенеречинисуактивнидео
лексике.Дабипосталеактивна,општеупотребналексика,неологизмимо
рајуиспунититриуслова:а)морајубитиускладусатворбенимсистемом
српскогјезика,тј.творениуобичајенимтворбенимначинима,б)морају
битипотребнилексиконукњижевногјезика,тј.њиховаупотребаморабити
сврсисходна,ив)мораихприхватитивећинаговорникадатогајезика.Нај
већиброј„родносензитивнихлексема”којепредлажупоборницидатога
законанеиспуњаванајмањедваоднаведенатриуслова:нисусврсисходне,
инисуопштеупотребне.Зато„родносензитивнелексеме”уследећимпаро
вима,заразликуодпретходнонаведених,неприпадајуактивномлексичком
слојусрпскогајезика,односнонеприпадајуопштемлексиконусрпскога
језика:водич–водичица,хирург–хируршкиња,тренер–тренерка,струч
њак–стручњакиња,говорник–говорница,бек–бекица,имноге,многедру
ге.Надамоседајесадаинеупућенимаулингвистикујаснозаштолаички
погледнајезикнијеускладусајезичкимзаконитостима,негоједиректан
атакнањих.УсвојениЗаконједноставноукидаразликуизмеђуопштеупо
требнеинеологистичкелексике,заборављајућидаједугпутданеологи
стичкапостанеопштеупотребналексика.Осимтога,многежененежеле
даназивсвојепрофесије,свогазвања,функцијеисл.уподобљавајужељама
„роднихидеолога”,којинасилу,оглушујућисеограматичкаправиласрп
скогјезика,граматичкиродпоистовећујусаполом.Мушкиграматичкирод
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јенеутралнакатегорија,штозначидасењоме,премајезичкомзакону,семан
тичкиобухватаикатегоријамушкогиженскогпола(нпр.Онајеодличанлекар,
Расписанјеконкурсзаједногнаставника,Мајкаиотацсушеталиисл.).

ЗанимљивоједајеподстицајЗаконудошаоизЕвропскеуније,адасама
Европскаунијаусвојимдекларацијамаизбегавасамтермин„роднаравно
правност”1,илисупакњененајугледнијечланице,каквајенпр.Француска,
изричитопротив„родносензитивногјезика”2.Затојелогичноочекивати
да,акојеЕУбилаповодовомезакону,садашњиодносЕУпремародносен
зитивномјезикубудеразлогњеговомповлачењу.Посебноизбогтогашто
је,какосуобавештениипосланицикојисуЗаконусвојили,овајзаконпо
мишљењусрпскогВисокогсаветасудства,којејесагласномишљењуОд
боразастандардизацијусрпскогјезика,„противуставанисупротандругим
постојећимзаконскимрешењима”.АпротивуставанјезатоштоУставне
познајекатегоријурода,закономсевршинасиљенадсрпскимјезикомионе
могућаваслободаупотребесвихуобичајенихизражајнихмогућностисрп
скогајезика,поштосепрописује,узпретњудраконскимказнама,искључиво
неологистичкиначинисказивањаформиродносензитивногјезика.

ЗатосеОдбор,заједносанескупштинскимговорницимасрпскогајезика,
моразапитати:јелистварнодошловремедасе„српска”Скупштинаи„срп
ски”министрии„српски”посланицивећ30годинапротивеусвајањузако
наозаштитисрпскогајезикаићирилице,азамањеодполагодинеусвоје
Законкојијеујезичкомделузаконпротивсрпскогјезика.

СвереченонедвосмисленопоказуједајенеопходнодаУставнисудпро
гласиовајзаконнеуставним.

ПредседникОдбора
проф.дрСретоТанасић,
дописничланАНУРС

1https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2021&mm=05&dd=07&nav_category=78&
nav_id=1854043

2https://kurier.at/politik/ausland/frankreichverbietetdasgendern/401380931
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ПОВЕЉЕМАТИЦЕСРПСКЕЗАНЕГОВАЊЕ
СРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

МАТИЦАСРПСКАКАОСИГУРНАКУЋА
ЗАНЕГОВАЊЕСРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ*

Кадасам2012.годинеизабранзапредседникаМатицесрпске(помени
малопреурањено,алитакавјебиораспоредизреченихпредлога),знаосам
доброкојесунеколикенајважнијеупоришнетачкенеопходнезадаљи,стра
тешкидобропозициониранразвојнашенајстаријекултурнеустанове.Јед
наодкључнихстварибилајеПовељаМатицесрпскезанеговањејезичке
културе.Поразговараосамсанеколициномљудиизовогафаха,асвисуме
утомнамеренијуподржалииистаклидајеидејапогодилаусрцествари.
СамојелуциднииопрезниакадемикПредрагПипердодаодабиобавезно
требалоназначитидајетоПовељазанеговањесрпскејезичкекултуре,дане
бинекисрећник/несрећникдошаоуискушењедасасвимпреусмерициље
веисврхеовогадела.КадасампредлогизнеонаПредседништвуМатице
српске,апотоминаОдбородељењазакњижевностијезик,панаИзвршни,
иконачнонаУправниодбор,билојепосвеопштојподршцијаснодасмопо
кренулиједнуодистадрагоценуствар.

ПовељаМатицесрпске:свођењерачуна

Послеосамгодинапостојањаовенаградеможемосазадовољствомрећи
дајеонаиспунилаосновнусвојусврху,алидањенизадациидаљеостајуда
истрајнопратико,гдеикакосведоприносисрпскојјезичкојкултури,теда
свепозитивнепримеретеврстеуведеупросторјавногадискурса.Знамда
апсолутнонијемогућеиспунитиоваквумисију,знамдаћебитимањихили
већихпропуста,алиувекиманачинадасепропусти,накнадно,некакоис
праве.УдвапротекламандатајеМатичинжири,рекаобих,веомаубедљиво
обавиосвојпосао.Упрвомсаставужирија(загодиненаграђивања2012–2015)
билису:дрМиодрагМатицки,председник;проф.дрМатоПижурица;акаде
микПредрагПипер;академикСлободанРеметић;проф.дрДраганСтанић;
удругомсаставу(за2016–2019):проф.дрВељкоБрборић;дрМиодрагМа
тицки,председник;академикСлободанРеметић;проф.дрДраганСтанић;

*Речјеизговорена23.јуна2020.године.Изтехничкихразлоганијеобјављенаупрошлом
бројуЈезикаданас(бр.16за2020).
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проф.дрСретоТанасић,дописничланАНУРС.Могупосведочитидајерад
обажиријабиоизузетноконструктиваниплодан,заснованнависокојмери
аргументацијекојусучлановиизносили,каоинамеђусобномуважавању
инастојањудазаједничкипронађемонајбољарешења.

Таквихрешења,којабизадовољилабашсвејезичкесладокусцеиостра
шћенеделатнике,сасвимсигурнонећемоинеможемонаћи.Тачињеница
пакјасноговориотомеколикојепитањејезиказаСрбеданасдраматично,
теколикотопитањеусебисадрженекатемељна,судбинскадешавањакоја
нисусамојезичка,алисенајезикудубокорефлектују.Нијесадаприликада
освимтимсложеностимаразговарамо,алитребатектоликодакажемда
разумем,алиникаконеоправдавам,свунесагледивуширинусакојомљуди
ојезикуразмишљају,паирасуђујуотомекојезасрпскијезикзаслужана
коније.Дозволитедасамонаједноммаломпримерупокажемдокледосежу
таквиоблициразноликогмишљења.Једанодзаступникарадикалнихтеза
осрпскостисрпскогајезикаидетоликодалекоусвомнезнањудасамму,
једномприликом,уразговоруотомештаваљадаљечинити,рекаодаон
истомишљениканебиникакомогаонаћиниуВукуКараџићу,аниуједном
јединомрелевантномживомсрпскомлингвисти.Натеречијеонрекаодаму
Вукодистанијеповољи,адамуједино,можда,проф.ДрагољубПетровић
помалоодговара.Има,дакле,таквихљудикојитешкомогуспоразумнаћи
сасвимистинскимзналцимасрпскогајезика,његовеисторијеикреативне
праксе.Таквељудетребапрепуститисамимасеби,некаусамоћиразреша
вајумукекојесасамимсобомимају.Нањиховенепрестанеоптужбеневре
диодговаратијеронинеуспевајудасагледајусвеколикусложеностпитања
српскогајезикаиодговарајућејезичкекултуре,паизтенеспособности
произлазиињихованеспособностзамогућидоговоротомештанамваља
чинити.Тоштотакваригорозностмахомпроизлазиизпочетнихпатриотских,
честодобрихнамера,ништапроблемнечинилакшим.Јер,многопутаис
разлогомјепонављанаизрекадајепутдопаклапоплочандобримнамерама,
такодаселогичкинамећезакључаккакодобренамеренисудовољнезава
љаносазнањеизаваљаноделање.

УтомпогледуоваПовељаМатицесрпскезанеговањесрпскејезичке
културе,каоиМатицасрпскауцелини,имапосебноважнеиодговорне
задатке.Нашанајстаријакултурнаустановаморадаобезбедипунувидљи
востонихупоришнихтачаканакојиматребадабудеизграђенанесамо
целовитавизијасрпскејезичкекултуренегоимогућезаједништвоставова,
некаврстадоговораиконсензусаоконекихнајважнијихпитањаовогатипа.
То,међутим,незначидајесвакидобитникискључивиносилацсамоподсти
цајнихиапсолутнопозитивнихвредности,негосамозначитодајесвојим
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деломтајдобитникдопринеодаседођедоставованакојимаможемодаље
градитисрпскујезичкукултуруињенусигурнукућуувременимакојадо
лазе.ДодељивањеовеМатичинеПовељејестелепаприликадасеподсетимо
којисутодоприносикојичинедаделосвиховихдобитникатребадаимамо
наумукакобисмоизтесигурнекућекренулиунеизвесну,алиипаксигурну
идоброосмишљенубудућност.

ПовељаМатицесрпскеје,утомсмислу,логичаннаставаксвегаонога
штоМатицауобластисрпскогајезика,апосебнобригеоизградњисрпског
језичкогстандарда,јестечинила,шточинисада,аштоћеиубудућности
чинити.Утомпогледујетоприроднидодатакнасвеоноштојеудефини
сањусрпскогстандардолошкогоквираМатицаучинила,атозначидаје
бригаоправописнојпроблематици,олексикографскомобиљуионорматив
нојграматицисаставнидеоовоганастојања,теприроднинаставаконога
штосуучинилиауториПравописасрпскогајезика,Нормативнеграматике
српскогајезикаиРечникасрпскогајезика,каоипројекатаодкојихизузетно
многоочекујемоуданимакојидолазекаоштосуВишетомниречниксрпскога
језика,РечниксрпскоганародногјезикаодXIIdoXVIIIвека,Речникславе
носрпскогајезикаидр.Томеприроднотребадодатииписцејезичкихпоуч
ника,креативнепротагонистенеговањаћирилицекаосрпскогидентитетског
писма,проучаваоцестилистичкихфункцијасрпскогајезика,пакадсесве
тоиманауму,добитницинашеПовељесусасвимприроднобили:академик
ИванКлајн,г.МилорадТелебак,проф.дрОливераСтојадиновић,проф.др
МирославНиколић,мрБогданТерзић,проф.дрМатоПижурица,академик
ПредрагПипер,проф.дрДрагољубПетровић,проф.дрРадаСтијовићи
проф.дрЖивојинСтанојчић.Значајнихпојединацаииндивидуалнихрад
нихпројекатаовеврстеимамодовољнотакоданетребабринутиобудућим
добитницима.

Посебнупажњупосветилисмопрактичнимакцијамаусмеренимкаспаса
вањусрпскогјезикаиунапређивањусвестиоњеговојважности,алииука
зивањунаспецифичнаместанакојимајесрпскијезикпосебноугроженили
гдеонјестеуположајумањинскогјезика,суоченсаискушењимапостепеног
смањењабројаговорника,паимогућегнестанка.Усклопутаквихкрите
ријумапосебносмоистаклидраматичностотпоракојије27професора
пружилонастојањимавластиуЦрнојГоридазатрусрпскијезик,алисмо
ипохвалилиакцију„Негујмосрпскијезик”,уизвођењуСекретаријатаза
културуградаБеограда,ФилолошкогфакултетаиБиблиотекеградаБеогра
да,каоиакцију„ДансрпскогјезикауРумунији”,закојусузаслужниСавез
СрбауРумунији,инж.СтеванБугарскиидрСлавомирГвозденовић.Посебно
смоистаклиииндивидуалнирадлингвистаутаквом,небашповољномпо
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литичкомамбијенту,пасудобитниципроф.дрМихајРаданипроф.дрМи
лорадПуповац.

Посебнагрупацијадобитникаподразумевалајеутврђивањезначајара
знихкултурнихинаучнихустанова,посебнихдруштаваизадужбина,изда
вачкихимедијскихкућа,пасудобитницибили:Вуковазадужбина,Српска
књижевназадруга,Друштвозасрпскијезикикњижевност,Међународни
славистичкицентар,листВечерњеновости,Политика,Радиотелевизија
Србије.Кулминацијаоваквиходлуказбиласекадсмодонелиодлукуда
истакнемозначајСрпскеправославнецрквеиСрпскеакадемијенаукаи
уметности.Кадсамовепредлогеизнеонажирију,апосебнокадсамизре
каопредлогододељивањуПовељеСрпскојправославнојцркви,имаосам
наумутемељну,дубинскудалекосежностоваквеодлуке.Тојепресвега
значилоисказивањеставадасмоданасваљдасазрелидоуспостављања
једненовеврстесинтетичке,свеобухватнејезичкесвестикојабипострани
оставиласпоровеизмеђувуковацаиантивуковаца,паистаклановуврсту
развојногимперативакојиби,натемељувуковскогјезичкогсистема,поново,
итобарналексичкомплану,обратиопажњунапредвуковскејезичкеформе.
ТаквегестовејеМатицасрпскаималаираније,апоготовокадјезаснивала
својпројекатизрадеРечникаславеносрпскогајезика.НаовајначинјеМати
цасрпскапослаласвојупорукуизмирењасупротстављенихстранауовој
језичком,културалномграђанскомратукојиседугоусрпскојкултури
водио,апонекадсеиданасводи.Напотребуизмирењасупротстављених
странауовимспоровимаиратовимаупозораваојејошкрајем60ихгодина
XXвекавеликиМешаСелимовић,алисетоизмирењеипакниједогодило.
Времеједасенационалнопомирењеовихсукобљенихстранауовомтешком
грађанском,језичком,културалномратунајзаддогоди.Или,какоторече
МиодрагМатицки,подржавајућиовајпредлог:никоовакавгестнеможеса
вишеразлогаизрећи,каоштоточиниМатицасрпска.

МатијаБећковић:песниккаојезикотворац

За2019.годинукренулисмоујошједнуиновацију,алибимогућипри
говормогаобитипревасходноусмеренкапримедбизаштонисмотоира
нијевећучинили,аверујемданикооваквуодлукунебидоводиоупитање.
УовојгодинидобитницисуједназначајнаинституцијакаоштојеМеђуна
родниславистичкицентар,једанзначајанграматичаристилистичаркаошто
јепроф.дрЖивојинСтанојчић,каоиједанзначајанписацјезичкихпоука
исавета,алииозбиљанлексикографкаоштојепроф.дрРадаСтијовић.
ИновацијауоквируПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекул
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туресастојисеутомештосампредложио,атојеиприхваћено,данајзад
верификујемодоприносеонихкојисунајтемељнијеразвијалистваралачке,
изражајнемогућностисамогајезика,пасуутомсмислупредстављалионај
најкреативнијидеоделатникаусферијезичкекултуре.Речјеопесницима
икњижевницима,апочетниизбородистанијебионарочитотежак,аонсе
зове:МатијаБећковић.

Речјеопесникукојијекаоникодругинесамомеђусавременимписцима
негоимеђуписцимаизсвихепохасрпскекњижевности,изузетномоћно
користиовеомаширокеизражајнемогућностисрпскогајезика,пајенатај
начинсилношириопросторсрпскејезичкекултуре.Његовтананилирски
говорзаснованнасрпскомјезичкомстандарду,изузетноизражајнобогатство
јепронашаоудијалекту,тачнијеуговорупесниковогцрногорскогзавича
јауРовцима,уМорачи,пасутаконасталенајмоћнијепоеме(Речемиједан
чоек,МеђаВукаМанитога,Кукуилеле)којеостајукаотрајнавредностсрп
скогапесништва.УновијимслојевимасвојепоезијеБећковићјепосегнуо
заурбанимговоромомладине,тј.замладалачкимжаргономовенашешаша
ве,потрошачкецивилизације(Кадбудеммлађи,Кадбудемјошмлађи,Кад
сепоновородим).Натомесе,међутим,песникнијезауставио,негојепосле
брилијантнепесмеПарусијазаВеруПавладољску,написаонеколикоизузет
нихпоемасадоминантнимлирскимтоналитетоминезаборавномтематском
сугестивношћу(Прахуоцапоезије,Господепомилуј,СлаватебиБожеи
Учинимиљубав),ауњојјеизузетномоћнопроговориојезикнајвишелирске
метафизике.Свемутомеможемојошдодатичудесни,хуморниигномски
језикњеговихупечатљивихинезаборавнихбеседа,којесемоћнонадовезују
наупечатљивостлирскеираспеванехомилијеСветогНиколајаВелимиро
вића.ЗбогсвегатогаизбогмоћнихинтегративнихфункцијакојеМатија
Бећковићусмераванесамокасрпскомјезикунегоикасрпскомнародукао
целини,овајстваралацсекаопрвипесниккојисесразлогомнашаоутом
чудесномнизујезичкихмоћникакојинајпотпунијеманифестујуштасве
српскијезикможедаучини.

ПослеосамгодинапостојањаПовељеМатицесрпскезанеговањесрпске
језичкекултуре,можемосаморећидајеималораштасвеовопредузимати.
Свеколикосрпскојезичкознањеиумењеидесаданезаустављивокаповрат
куоногјезичкогисконаимоћнеизражајнецелинекојупонекадзаборавимо,
алинасондасамјезикопоменеикаженамизричитокосмо,гдесмо,какви
смоичијисмо.ЈезикјетајкојинампоказуједасеБранкоРадичевић,Јован
ЈовановићЗмај,ЂураЈакшић,ЛазаКостићнемогуодвојитиодИванаГун
дулића,ПетраПрерадовића,ЈованаСундечића;језикнамкажедасеМи
лованГлишић,СимоМатавуљ,ПетарКочићнемогуодвојитиодБорисава
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Станковића,ГригоријаБожовића,АнђелкаКрстића;језикнамкажедасе
ЊегошнеможеодвојитиодМатије,дасеЦрнаГоранеможеодвојитиод
Србије,нитиКосовоиМетохијанесамоодостаткаСрбије,укључујућии
Војводину,негониодЦрнеГоре,Херцеговине,Босне.Мождабисесвиови
деловинекакоиодвојили,паконачноираспалиупрахпраха,алитонеда
српскијезик.Затоњему,српскомјезику,хвала,хваламуоднасњеговедеце
ињеговихслабашнихзаточника!Неканамнашматерњијезикпомогнеда
ганикада,инигде,ниподкаквимоколностима,неиздамо!

ИванНегришорац
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РЕЧИНАДОДЕЛИПОВЕЉЕМАТИЦЕСРПСКЕ
ЗАНЕГОВАЊЕСРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

(изговорене21.јуна2021.године)

ЖиризадоделуПовељеМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекул
туреусаставу:проф.дрИсидораБјелаковић,проф.дрВељкоБрборић,
проф.дрМатоПижурица,проф.дрДраганСтанић,председникМатице
српскe,ипроф.дрРадаСтијовић,насвојојседнициодржаној25.марта2021.
године,једногласноједонеоодлукудасудобитнициПовељеМатицесрпске
занеговањесрпскејезичкекултуреза2020.годину:

1. АкадемикМилорадРадовановић(постхумно)заукупнидоприносизу
чавањусрпскогстандардногјезика,социолингвистикеиопштелингви
стике;

2. АкадемикСлободанРеметићзанеговањесрпскејезичкекултуреиукуп
нидоприноссрпскојлингвистичкојнауци;

3. РадованБелиМарковићзанеговањесрпскогкњижевногјезикаињегових
изражајнихмогућности;

4. Коларчевазадужбиназанеговањесрпскејезичкекултуреићириличког
писма.



50

ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕ
АКАДЕМИКУМИЛОРАДУРАДОВАНОВИЋУ

ЗАУКУПНИДОПРИНОСИЗУЧАВАЊУСРПСКОГСТАНДАРДНОГ
ЈЕЗИКА,СОЦИОЛИНГВИСТИКЕИОПШТЕЛИНГВИСТИКЕ

АкадемикМилорадРадовановићрођенјеуБеограду4.септембра1947.
године.Београд,међутим,нијебиоместоукојемјеодрастаоистасавао.До
петнаестегодинеживеојеуСарајевуатадасесапородицомпреселиоу
НовиСадинаставиошколовањеугимназији„ЈованЈовановићЗмај”,након
чегајеуписаостудијенаКатедризајужнословенскејезикеФилозофског
факултетауНовомСаду.Наовоопредељењеутицаојеневероватансплет
околности.Живеоје,наиме,усуседствуоснивачаНовосадскелингвистичке
школеМилкеиПавлаИвића,сачијимсесиномАлександромдружио.Упра
воћеовопознанство,каоикњигаПравциулингвистици,утицатинањегову
будућупрофесионалнуоријентацију.Токомстудија,узпредавањапрофесо
раМилкеиПавлаИвића,МиливојаПавловића,ПетраЂорђића,Александра
Младеновића,профилишесекаистраживањимасинтаксеиопштелингви
стике,аподпатронатомпроф.М.Ивић1970.годинедипломираиистего
динеуписујемагистарскестудијенаФилолошкомфакултетууБеограду.
ИстовременорадиикаоасистентнапредметуСавременисрпскохрватски
језикнаФилозофскомфакултетууНовомСаду.

МагистарскирадподнасловомОпштелингвистичкиаспекткатегорије
„обавезнидетерминатор”усинтаксиодбраниоје1972.године,асамоче
тиригодиненаконтога(1976),усвојој29.годинистекаојезвањедоктора
наукаодбранившираднатемуИменскикондензаторреченичногзначења
усрпскохрватскомјезику,подменторствомпроф.М.Ивић.Године1977.
изабранјеузвањедоцентазапредметОпшталингвистиканастављајући
својукаријерунаФилозофскомфакултетууНовомСаду.Уистојинститу
цијиусвојој39.години(1986)постајередовнипрофесор.ПредаваојеУвод
улингвистику,Општулингвистику,Синтаксуисемантику,Социолингви
стикуиРеторикусастилистиком.Поредтога,биојементориличланкоми
сијезаодбрануиоценумногихмагистарскихидокторскихтезанесамоиз
сербокроатистикевећиизанглистике,германистике,скандинавистике,
русистике,словакистике,етнологије,синтаксеисемантике,контрастивне,
когнитивне,генеративнеиопштелингвистике.

KаоФулбрајтовстипендиста,од1988.до1989.годинедржаојепредавања
уСАДнаУниверзитетуКорнелуИтаци(DepartmentofModernLanguages
andLinguistics).Од1999.до2004.годинебиојеносилацпрограмазаСоцио
лингвистикуналингвистичкомсмеруинтердисциплинарнихпостдипломских
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студијауЉубљани(InstitutumStudiorumHumanitatis).Држаојепредавања
попозивунамногимсветскимуниверзитетима–уБеограду,Загребу,Под
горици,Сарајеву,Скопљу,Орхусу,Ослу,Итаци,СантаБарбари,Мадриду,
Нанту,Будимпешти,Бечу.

АкадемикМилорадРадовановићбиојевезанизаовукућу–заМатицу
српску,доприносећињеномугледуирадунајпрекаосталничлансарадник
(1991–2020),чланОдбораОдељењазакњижевностијезик(1991–2020),а
потомикаочланУправногодбора(2008–2020).

НосилацнајпрестижнијенаучнетитулеуРепублициСрбијипостаје2003.
г.–најпрекаодописни,апотом–2012.године–каоредовничланСАНУ.
Изузетноактиван,иуАкадемијијеобављаомногедужности:биојечлан
ИзвршногодбораОгранкаСАНУуНовомСадуипотпредседникОгранка,
председниквишекомисијаОгранкаСАНУ,председникОдбораСАНУза
проучавањесрпскогјезикаусветлусавременихлингвистичкихтеорија,
чланОдбораСАНУзапроучавањесрпскогуконтактусадругимјезицима,
члануредништвачасописаАналиОгранкаСАНУуНовомСаду.

Каолингвистасветскогреномеа,биојечланЛингвистичкогдруштва
Америке(LinguisticSocietyofAmerica)иЛингвистичкогдруштваЕвропе
(SocietasLinguisticaEuropaea),чланКомисијезасоциолингвистику,експерт
КомисијезаграматичкуструктуруисарадникКомисијезастандарднеје
зикеМеђународногкомитетаслависта.

Бавиосесинтаксомисемантиком,историјомлингвистике,теоријском
лингвистиком,социолингвистиком,лингвистичкомпрагматиком,планира
њемјезикаифазилингвистиком.Учествоваојенамногимдомаћимимеђу
народнимконференцијамауНовомСаду,Београду,Охриду,Сарајеву,Неуму,
Бечу,БадХамбургу,Амстердаму,Лајдену,Мадриду,Лондону,Кракову,
Ополу,СантаБарбари,Токију.Биојесарадникунизудомаћихимеђународ
нихпројеката.Објавиојебројнерадовеудомаћимистранимчасописима,
зборницима,енциклопедијамаикњигама(насрпском,енглеском,француском,
руском,пољскомјезику).Његовитекстовиобјављенисуупубликацијама
уСАД,ВеликојБританији,Холандији,Немачкој,Француској,Шпанији,
Аустрији,Русији,Пољској,Словачкој.Биоједугогодишњичлануредништва
ЗборникаМатицесрпскезафилологијуилингвистику,члануређивачког
савета(consultingeditor)часописаLinguisticsAbstracts(Oxford/BasilBlackwell),
председникУређивачкогодборабиблиотекеСтудијеоСрбима,редактор
издањаЦелокупнаделаПавлаИвића,чланСтручнередакцијезалингви
стикуифилологијуСрпскеенциклопедије.УиздавачкојкућиJohnBenjamins
(Amsterdam–Philadelphia)попозивујеуредиокњигуYugoslavGeneralLin
guisticsкојајеобјављена1989.године.Поредтога,учествоваојеиуприре
ђивањукњигеHistoryandPerspectivesofLanguageStudy:PapersinHonorof
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RankoBugarski,којајеобјављена2000.године.Године2001.уредиоје,по
позиву,зборникSerbianSociolinguistics(Berlin–NewYork:MoutondeGruyter).

МилорадРадовановићбиојеруководилацвишегодишњегнационалног
научногпројектаСтандарднисрпскијезик,каоикоординаторпотпројекта
Савременепроменеусрпскомјезику(1945–1995),којијебиодеопројекта
ИнститутазапољскуфилологијуОполскогуниверзитетауПољскојСавре
менепроменеусловенскимјезицима(1945–1995),аподпатронатомПољске
академијенаукаиМеђународногкомитетаслависта.Каорезултаттогпро
јекташтампаноје14књигаопроменамакрајем20.векау14словенских
језика,аМилорадРадовановићбиојекоредакторчитавеедиције,каои
редакториауторпредговорапрвекњигеобјављенеутоједицији1996.го
дине–књигеСрпскијезикнакрајувека.

РезултатинаучноистраживачкоградаакадемикаМ.Радовановићаобе
лежилисусрпскулингвистикудругеполовине20.ипочетка21.века.Ба
већисесинтаксомисемантиком,поставиојетемељебудућихпроучавања
реченичнекондензације,декомпозицијепредиката,обавезнедетерминације
иноминализацијенесамозасрпскивећизадругесловенскејезике.Иу
каснијимстудијамабавиосесинтаксичкосемантичкимфеноменимапосма
трајућиихсаграматичког,контекстуалногипрагматичкогаспекта.Писао
јеиораслојавањујезика,стандардизацији,планирањујезика,граматици
друштвеногстатуса.Његовепубликације,попутИменицауфункцијиконден
затора(1978),Социолингвистика(1979,1986,2003),Списиизсинтаксеи
семантике(1990)иданаспредстављајунезаобилазнулитературунаоснов
ним,мастерскимидокторскимстудијамасрбистике.

Уистомманиру,анализирајућиконтекстуализацијујезичкихпојава,
језичкуполитикуиодносјезикаиума,академикМилорадРадовановићпу
бликујесвојеновијетекстове:Списиизконтекстуалнелингвистике(1997),
Планирањејезикаидругисписи(2004),Старииновисписи:Огледиојезику
иуму(2007).Упоследњојетаписвојихистраживањауказиваојенаграду
елностујезичкимпроменама,улогициинауци,чимеусвојиммонографи
јамаУводуфазилингвистику(2009)иФазилингвистика(2015)поставља
темељеновојлингвистичкојдисциплини–фазилингвистици.

Светскипризнатлингвиста,гостујућипрофесорнамногимстранимуни
верзитетима,зачетникмногихсинтаксичкосемантичкихилингвистичких
промишљањакакоусрбистицитакоиуславистици,ауторнизапубликација
антологијскогкарактера(акосеулингвистициможеговоритиоантологи
јама),академикМилорадРадовановићбиојепресвегапосвећенипрофесор.
Изперспективењеговогбившегстудентаслободномогурећидасупреда
вањапроф.Радовановићаонакојасепамте.Санеколикоцедуљаурукама,
којебиизновапрелиставао,тобожослањајућисенањиховсадржајусвојој
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сјајноосмишљенојибескрајноинтересантнојпричионекојлингвистичкој
школи,ојезикословцимаињиховимтумачењимајезика,уздесетаккњига
којебидоносионасвакичасданамихпокажеизаинтересујенас,одавао
јеутисакврсногпознаваоцалингвистике,правогерудите,алипресвега
стрпљивог,скромногичеститогчовека.Касније,кадасам,незнамколикоје
умесноторећиуовомтренутку,посталапрофесоровмлађисарадникикада
јестудентскуклупуумомживотузамениладругапозицијауучионици,овај
утисакизстудијскихданаостаојеупотпуностинепромењен.

Билајеправапривилегијабитипрофесоровученик,читатињеговепубли
кације,слушатиганапредавањима,разговаратисњим,смејатисе.Узнеиз
мернопоштовањеосећамогромнучастдаданас,кадаседодељујеПовеља
Матицесрпскезанеговањесрпскејезичкекултуре,укућикојајебилаи
његова,говоримосвомпрофесоруМилорадуРадовановићу.

Усасвимличномтонусвеснокажемопрофесору,неоакадемику,јерон
јетозаистаибио.Упуномсмислутеречи.Многимаоднас.

Проф.дрИсидораБјелаковић
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ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕ
АКАДЕМИКУСЛОБОДАНУРЕМЕТИЋУ

ЗАНЕГОВАЊЕСРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕИ
УКУПНИДОПРИНОССРПСКОЈЛИНГВИСТИЧКОЈНАУЦИ

Поштованиматичари,драгидобитнициПовељеМатицесрпскезанего
вањејезичкекултуреза2020.годину,тимеобрадованиипоносниваши
сродници,пријатељииколеге–првипутмијеусличнојприлицинемогуће
рећидасеутомсмислусвимавамаузаистасвечаномчинуравноправнопри
дружујемнепомућенерадости,јерјеједаноддобитникаПовељеиумеђу
временупреминулиакадемикМилорадРадовановић,нашМића,лингвиста
светскогугледа,једанодретких,анећупретератиакокажемијединисрпски
лингвистакојисеспоносоммогаопредставити–ђакомМилкеИвић.Безикакве
сумњенајдаровитијиинајинтелигентнијилингвистакојегсмоимали.

АлиданеосенчимсетомовајвеликиданзадобитникеПовељеизаМа
тицусрпску.Имамчастда,безтрункепригоднепатетике,макарнаговестим
чимејеакадемикСлободанРеметићзаслужиодабудеовенчанПовељом
Матицесрпскезаунапређењесрпскелингвистичкенауке.

МалојесрпскихлингвистазакојесекаозаСлободанаРеметићаможе
рећидаимаподједнакезаслугезасрпскулингвистичкунауку,репрезенто
ваноделимакојејепотписаосвојимименом,каоионимштосењеговом
заслугомнашлоукњигамадругих,ипосебноонимштојесвојимпрегала
штвом,пожртвованошћу,истрајношћуинесебичношћуутокувишедеце
нијачиниодасекаојугославистипредсловенскимлингвистичкимсветом
покажемодасмомождаибољинегоштосмоуистинутобили.Овопоследње
јеРеметићиспочеткачинионенаметљивоииспотиха(иакогасвизнамокао
гласног),неуморан,ажураниреткоакрибичанупослуукојемтоимаизу
зетнуважност,комуникативан,великодушанидружељубив,савестани
беспрекоранорганизаор,сјајнидомаћинкадасмосегоднашлиутојулози.
ИмаојеиспредсебеинадсобомкаоослонацвеликогПавлаИвића,дабиуз
његаизрастаоисазреодасејошзањеговогживотапојављиваокаоструч
њаксауторитетом,дабинаконњегабиосматран,асматрасеиданас,не
спорнопрвим(безоногклишетираног–првимеђуједнакима,јерјеонутим
пословимабезикаквесумњеизнадииспредсвихдругих!).Нереткосам
поновљаодасмонабројнемеђународнеславистичкескуповемоглиићи
самоуверено(„срукамауџеповима”)докјесанамабиоПавлеИвић,апосле
његаСлободанРеметић.Онјенаделупоказаодајелингвистакојиимака
рактер,потпунуинесебичнупреданосттимскомраду.Националнојасан,
безмимикрије,штоникоуразнородномколективунијеимаоразлогададо
живикаонационализам.(Аимаојенајинтимнијепородичнеразлогедату
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тананулинијуљудскости,макарнехотећигоркомречјуповреди.Међутим,
Реметајепревишедоброхотнаиширокадушазаискушењатаквенискости!)

СлободанРеметићјеархаичнипанслависта(можданесамосвесни,јерсмо
сатеранитужнимоколностима);уистинујетешконосититежинузбиље,
нашавшисе,например,урасцепима:Срби–ХрватиилиСрби–Бошњаци
илиБугари–МакедонциилиРуси–Украјинци...(Нажалост,листабисе
могланаставити!)АзаправолингвистиизгранекојојприпадаколегаРе
метићзнајуколикосмозаједноетнојезичкиблиски,штосепоказујеудија
лекатскомархипелагу,репрезентованомса853пункта(насељенаместа)у
„Општесловенскомлигвистичкоматласу”,одУрала(линијабисемоглапро
дужитидоКамчаткеиВладивостока)досредНемачке,одсевернихледених
морадоЕгејаиЈадрана,наогромномпросторунакомејетешкоизвућидис
криминантукојабибилаграницаегзистенцијалнобитногјезичкогнеразуме
вањаубилокојојважнојобластиматеријалнеидуховнекултуре,дубински
историјскеилисавремене.Изговарамовосвестанчињеницекакобихданас
биоокарактерисанкадабихизрекао(преузевшишаховскупаролу):Једансмо
род!ПлашимседасамомалибројнасзнаколикјеРеметићевудеоу„Опште
словенскомлингвистичкоматласу”,уједномоднајзначајнијихевропских
етнојезичких,односнокултуролошкихподухватанашегавремена.

Непревиђам:Реметићјевишедесетинагодинарадиоснајугледнијим
словенскимлингвистимау„Општесловенскомлингвистичкоматласу”иу
„Општекарпатскомдијалектолошкоматласу”такође,улагаојесвогсебе,али
јеповратноитоградилоњега.Сличноовом:незнамдалијезаслужнији
РеметићштојеНишизрастаоуузорансрпскилингвистичкицентарилије
НишбиозаРеметићауједномвременуњеговоградногвекалукамира,као
узорнасрединаузајамногуважавања.УјугоисточнојСрбијионјеодпо
приличногбројареткихентузијастаствориоугледнекултурнепосленике,
безмалоправедијалекатскелексикографеиетнографе,израследопрофе
сионалногнивоа.АлитихРеметићевихнепотписанихкњига(нерачунам
уњихмагистарскеидокторскетезе,којесудеослужбеногпосла)имаод
Ниша,Пирота,КосоваиМетохиједоКрајина,Дубровника,Никшића,Пиве,
Бањана...

Напредпомињаномдодадајемсамојошпонекиподатак:СлободанРе
метићјенајзаслужнијидиректорИнститутазасрпскијезикСрпскеакаде
мијенаукаиуметности,иуноминалноуправљачкомстатусуисамостално
делујући,својимугледом,амбицијомипродорношћууоквиримаАкадеми
је,министарставаијавностиуцелини,зањеговокадровскоснажењеи
кретањепремајошубрзанијемразвојунапутустицањапозицијеизузетне
институцијенационалногзначаја,којаћесе,надамосе,коначноиформали
зовати.ОдуглавномлексикографскогзаводаИнститутсеразвиоуугледну
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научнуикултурнуинституцију.АтоодИнститутанисуучинилиутицај
нијиодРеметићаињеговихсарадникаупретходнимвременима.

Наравно,СлободанРеметићимазавидноауторсколингвистичкодело.
Онјепрворазреднидијалектолог,обимомдела,разноврсношћутема,мето
долошкимунапређењемобластикојимасебавио,поузданошћуинеспорним
новинамакојаимајузначајнаучнихоткрића–говорасанезамењенимјатом,
одскоронадомакБеоградадоцентралнеШумадијеиДрине,икраткогакута.
Oбаподаткаселепоуклапајууонусликовитудефиницијурускогинашег
великогславистеНикитеТолстојадаједијалектологијаразастртаисто
ријајезика.

Мождасампочеоод„тањегкраја”зауобичајенестандардеусличним
пригодама,алитосамчиниосвесно,знајућидауправотоправиразлику
измеђусвихдосадашњихдобитникаПовељеиколегеРеметића,одпрвог
добитника,недавнопреминулогакад.ИванаКлајна,истрајногинајаутори
тативнијегчуварасрпскејезичкекултуре,до,например,проф.Драгољуба
Петровића,најекспониранијегузбуњивачакојијенајпресхватиоданам
најгорирастурише(ипетровићевскиречено„рашчеречише”)вуковскисрп
скијезик.

Језичкакултурајепонајмањеоноштосеможеподвестиподнеправилно
–правилно,односносмеш–несмеш.Затонеманичегприроднијегнегосрп
скоглингвистичкогпосленикакакавјеСлободанРеметићодстранеМатице
српске,првеадресесрпскенационалнекултуре,уврститиусписаковенча
нихПовељомМатицесрпскезанеговањесрпскејезичкекултуре,макар,из
обазривостипремаситничавомделунашекултурнејавности,самодифика
цијомкојајојсамопроширујезначај–заунапређењесрпскелингвистичке
науке.Јер,безуздизањаопштекултурепресвега,лингвистичкенаукеи
статусасрпскогјезикаињеговогћириличкогписма,неманиистинскогне
говањајезичкекултуре.

Частмијебилозаовупригоду,алииодговорно,свестидеобогатебио
блиографијеколегеСлободанаРеметића.Ито,узјошједнооптерећење:тешко
јебитипророкусвомеселу,памакартобиоиНовиСад,СрпскаАтина,где
сесвиСрбидуховносабирају,будућидајеРеметићизданакНовосадске
лингвистичкешколе.МиНовосађаниседанасзатододатнорадујемосњим,
делећирадостсањеговомсупругомРадом,нашомколегиницом,славистом,
такођеновосадскимђаком.

Проф.дрМатоПижурица
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ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕ
РАДОВАНУБЕЛОММАРКОВИЋУ

ЗАНЕГОВАЊЕСРПСКОГКЊИЖЕВНОГЈЕЗИКА
ИЊЕГОВИХИЗРАЖАЈНИХМОГУЋНОСТИ

Дајекњижевностпосвојојприродиуметностречи,тј.језика,неспорна
јеиготовотривијалнаконстатација.Језикјестеосновнаградивнасупстанца
уметностиречи,алинијеијединостваралачкоискушењесакојимсепесник
иписацморајусуочити.Основниразлогзбогкојегјезиксвакакоморамо
повластитиусвеколикомзбируразличитихчинилацаиодговарајућихства
ралачкихискушењапроизлазиизчињеницедајезикјестенајшириинај
обухватнијичинилацкојиузнештомаловиспреностиифлексибилностиу
тумачењу,лакоможедаобухватисвеосталечиниоце.Утомсмислулако
можебитипојамјезикатакопротумачендаобухватаисамобликкњижевне
творевине,паињенозначењеисмисао:основзаовакавобртиширењепојма
језикасадржанјеучињеницидасвидруги,поменутичиниоциизванјезика
постајудоступниискључивоисамопосредствомјезика,тесеутомсмислу
ниониодјезиканемогуникакоодвојити.

Наративниопусијезикархаичкепрестилизације

ПриповедноиромансијерскоумећеРадованаБелогМарковићапредста
вљаједнооднајзанимљивијихинајвреднијихопусаусавременојсрпској
књижевности.Нашписацјеобјавио11књигаприповедака,одпрвезбирке
Црниколач(1983)падонајновијеОсвемућепричатиГаврило(2011),апо
себнупажњујавностиитумачапривуклисунаслови:Швапскакоса(1989),
Живчанајапија(1994),СетембриниуКолубари(1996)идр.Романсијерски
опусјепосебнозанимљивкаопокушајдасецелинанаративногделаизведе
каонајфинијејезичкоткање,пасуњеговироманипривлачилипресвега
језичкесладокусцеистилскирафиниранечитаоце.Тајнизроманазапочи
њуПаликућаиТерезамилостипуна(1976),паследетрироманакојису
накнадносачинилиКолубарскутрилогију(2008):Лајковачкапруга(1997),
ЛимунацијауЋелијама(2000)иПоследњаружаКолубаре(2001),потомКнез
МишкинуБеломВаљеву(2002),Деветбелихоблака(2003),Оркестарнапе
дале(2004),Кавалеристарогпремера(2006),ГоспођаОлга(2010),Путнико
вациглана(2015),Плавакапија(2017)инајновијироманСтојнаветрењача
(2020).Сабранаделаизашласумуу13књигауњеговомродномЛајковцу,
местукојенијесамоопеванотимешто„идеМилелајковачкомпругом”
негоиштојеовомпругомизаткаонајситнијивербалнопрознивезтакав
мајсторприповедањакакавјеРадованБелиМарковић.Многојекритичких
текстованаписанооњеговимкњигама,апојединикритичарисупосвећено



58

истраживалитајнењеговогмајсторстваиобјавилиотомечитавекњиге:
РадованБелиМарковић:стилскеијезичкеигре(2005)ВитомираВулетића;
ПесничкоприповедањеI(2006)иПесничкоприповедањеII(2012)Стојана
Ђорђића;БелинаБелога(2011)МаринаМладенова;Причаимитосвету
(2013)иРоманпротивромана(2020)РадивојаМикића;каоиДржавнажи
вотиња(2018)СлађанеИлић.Објављенојеивишезборникарадова,одкојих
иједан2017.уБиблиотециМатицесрпскејерјеРадованБелиМарковић
носилацнаграде„ЗлатнакњигаБиблиотекеМатицесрпске”.

НаративнауметностРадованаБелогМарковићаунајвећојмогућојмери
заснованајенасвојеврсномгестуархаичнепрестилизацијејезиканакојем
сезаснивасавременасрпскауметностприповеднепрозе.АкосеВукКара
џићнемилосрднообрачунаосасрпскомприповедномуметношћукојусу
напочеткуXIXвекапредстављалипресвихМилованВидаковић,алии
АтанасијеСтојковић,АтанасијеНиколић,ЈованЧокрљан,ЈованСтерија
Поповићидр.,ондасеприповеднауметностБелогМарковићаможеимора
разуметикаообликсвојеврсногповраткајезикуистилупредвуковскеепо
хе.Дабисетаконештоуопштемоглодесити,билојенеопходнодасесасвим
разјаснисудбинаВуковихреформскихпроцеса.СобзиромнатодајеуСрби
јиВуковареформаод1868.годинеизваничноприхваћена,дајенародни
језикпостаоосновазаразвојмодернесрпскенације,тедасетакавсрпски
књижевнијезикснажноразвијаонепрестаноширећисвојеизражајнепотен
цијале,ондајеуједномтренуткупосталасасвимактуелнамогућностдасе
утусврхупоновоактивирајуијезичкеструктурепознатеизонестарије,
архаичне,предвуковскеепохе.Уновијојсрпскојкњижевностиниједанпи
сацниизблизанијетеизражајнемогућноститаковештоирафинирано
искористиокаоштојетоучиниоРадованБелиМарковић.

Какојетописацјезичкиистилскиизвео,какојемотивисаотаквуврсту
престилизације,текаквејесвеефектепостизао,можемопоказатиинанеком
одмогућихтекстуалнихпримера.Безвећегпробирањаможемопосегнути
зароманомЛимунацијауЋелијама(2000)изапрвимпасусомпоглављапод
насловом„Оморинанекаква”,падаутомфрагментусагледамонекаква
важнаколикојезичкатоликоипоетичкасвојствакојанамомогућујудабар
скицирамоодговорнапостављенапитања.Тајфрагменатгласи:„Оморина
душевна,живчанамаинанекаква,тмоловаљдауниније,што,скупноузев,
философијепрофесориикњижестватумачиуљуднимизживотаодсуством
називају,засвагдаодалечишеР.Б.Марковићаодпостојбине,одоногашто
јестварнобило,иодоногштостварнобива,ањеговсписодјестаственог
Сунца,пајетакоселоЋелије–ииначеолакозатематузето–данобезобази
рањанапримарнуграђу,накуриознепунктумеизповеснице,ибезадиције
памтљивихстарацакојибиму,уврћућирегуларнебркове,вољносекундова
ли,узмалоракијеиштогоддувана,сјављујућичитавастадастарихпритча
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ухладовинуисподкаквогдуда.Описанисувећтаквидудови,подкојимасе
лубеницеузаранкесеку,аузракијусе,касноуноћи,итврдокорникаракте
рипоказују.”(Колубарскатрилогија,Просвета,Београд2008,стр.61).Наве
денипасус,умалом,намикростилскомплану,говоримноготогаовеликим
размерамацелогадела,омакроструктурномплану,оплануњеговепоетике
ињеговогаутора,пабитејезикотворне(стилотворне),обликотворнеисми
слотворнеаспектесвакакотребалопрепознати,издвојитиипотомсмислено
повезати.РоманескнифрагментиБелогМарковићаговоремноготога,не
самоосебисамомкаоделуцелиненегоитекакоговореиоцелинидела.

Ваљасестогапитатикаквесуосновнепобуде,мотиви,циљевиисврхе
свегаовогаштоууметностиприповедањачиниРадованБелиМарковић.На
основусвегаштојеуроманескномфрагментуречено,очигледноједароман
сијерпишеоселуЋелије,алитонијенизавичајна,ниисторијска,нигеограф
ска,ниполитичка,нифолклорнанегојеречофантазмичкој,химеричној
реалности.Овауметностприповедањаније,дакле,усмеренакареференци
јалнимјезичкимфункцијама,паникабилокаквомпосебномсегментуреа
литетакојибихтелаподробниједаопише,проучииспозна.Кададочита
Марковићевероманеиприповетке,читалацпоправилунеможеништа
одређениједакажеосамомпредметукојиоваделатематизујуикојибипо
стојаоунекаквомреалномконтексту:упркоссвимтопонимимакојисупре
узетиизгеографскогреалитета,акојисвиодредаприпадајуваљевскоко
лубарскомилајковачкотамнавскомкрају,познавалацовихрегија,њихових
историјскихигеографскиходликамалоштаћепронаћиштоодговарасамом
реалитету.Другимречима,писацунајвећојмериназивеиименакористикао
некуврстуреалистичкогалибија,алиусуштинистварностокојојсведочи
инепостојинигдедругдедолиусамомделуиимагинацијињеговогтворца.
СтогаРадованБелиМарковићнепрестанонаглашавачињеницудајење
говоделосамосебисврха,ауњемусамоме,утомделу,језикјетајкојипро
изводиаутономназначењанесводиванаванкњижевнепретпоставке.

Ипак,његованаративнауметносттаквуврстуаутономијеградипрева
сходнозатодаби,наизгледситнимгестовима,отвориласвојприповедни
светчакизапрепознавањанекаквихалузијаиупадаусамустварност,
чимедоказујекакоовдеипакнијеречонекаквомсвојеглавом,тврдокорном,
класичномларпурлартизму.Писцујепресвегасталодашточистијесагледа
светокосебе,тедамуартистичкачистотанаративнеуметностиомогућида
саистомврстомстрогостиосмотриколикосветфикцијетоликоисветреал
ности.Иуметностиживот,иуметничкафикцијаиголифактицитетреал
ности,светосекодБелогМарковићасагледавакрозкопренунежнејезич
костилскеомамекојојјепревасходнизадатакдаукаженасвеусловности
нашихживотакојису,пресвега,прахпраха,патекондаијошнештодруго.
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Највећупажњуауторстогапосвећујепоетскојфункцијијезика,атозна
чидавербалнупорукутакообликуједаусредиштекомуникационогчина
испостављауправоначиннакојијепорукаобликована.Такосеградипро
дуженаестетскаперцепцијасамепоетскепоруке,ачиталацнужнообраћа
пажњунасвеефектетакообликованогјезика,какоодфигурадикцијекоји
масенаглашавајузвучни,фонолошкиефекти,прекофигураконструкције
којисезаснивајунаособенојсинтакси,такођеархаичкистилизованом,по
томузфигуремисликојимасесемантичкеструктуреширеилисужавају,
повезујупосличностиилисупротности,градирајуилислободнонабацују,
дабисеконачнодошлодонајсложенијихефекатафигураречиилитропа
којирачунајунаупотребуразнихврстапренесенихзначења.Усвимовим
поступцимаБелиМарковићпостижеизванреднеефектеизкојихпочињу
дакуљајуизвористалнихестетскихизненађењаизадовољстава.

Стилскоисторијскиконтекст

НаосновусвегареченогаможемоконстатоватидајеРадованБелиМар
ковићједаноднајособенијихинајпрепознатљивијихнесамосрпскихпи
сацанашегавременанегоисрпскихписацауопште.Познаваоцуњеговог
деланетребадапрочитамногоречииреченицатекстападапрепознанеки
одпоменутихинепоменутихпоступакапомоћукојихауторпостижетај
особениутисакнаосновукојегсе,свеликомсигурношћу,можерећидато
јестенепоновљивистилРадованаБелогМарковића.Кадаписацспуном
самосвешћупосегнезаједрим,зрелимнароднимјезикомикадонпуцаод
силнихсоковачулности;кадонобухватинештодијалекталнихособина
ваљевскоколубарскихговора,којису–знасетодобро–сасвимсамериви
саосновамасрпскогјезичког,вуковскогстандарда,паидаљеуспешночувају
многеособеностинародногживотапретходнихепохаичувајулепотуго
вораисточнохерцеговачкогиликакосесвечешће,сразлогомназива–хер
цеговачкокрајишкогдијалекта;кадаписацнатајслојнежнонавучеома
глицуславеносербскеархаизацијеприповедногјезикапредвуковскеепохе,
укојојможемоуживатинесамонаплануособенелексикевећиудобрано
заборављеној,алииунесумњивостилскиобележенојсинтакси,освеженој
разноврсниминверзија,чакихипербатонима;кадсеунаративнидискурс
почнумоћноудеватиразниоблицифигуративногговора,тропа,пасествори
значењскаомама,’живчанамаина’,какотовелитајистиписац;кадуњеговом
семантичкомвртлогумахаузмутрансформацијеилипреображајизначења
каодајеречопоезијиипесничкомдискурсуанеонарацијииепскомобли
куизлагања;кадаписацпочнедапоказујекакојесвестандубинаивисина
свеукупнесрпскејезичкевертикале,текакобирадопосегнуозаизражајним
моћимасасвимразличитихепохауразвојусрпскогкњижевногјезика;кад
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сесветоукрстиисадискурсомсавременецивилизацијеијезичкимоблици
мамодерногадоба;кадсесветодогодитакодасепочнестваратичудесна
мешавинаразличитихперспектива,причемусегубејасниобрисипосебних
временаастварасенекакавзаједничкиоблик,некакваспецифичноствечно
стиињенихдимензијакојеуспевакакотакодасачувасрпскијезик;кадсе
светосабере,ондачиталацможезакључитидасеунаративномделуРадо
ванаБелогМарковићадесилоистинскојезичкочудо,тедаједошлодонеобич
нефузијеједног,пообимуизразитоепског,наративногдела,апоосновној
природијезиканаглашенолирскеипесничкетворевине.Тоијестеосновна
формулањеговејезичкостилскемагије.

Кадапакпоставимопитањештајетонашписацтаквимстиломпости
гаоикакведругеефекте,мимојезичких,јестеоствариоусвојојуметности
приповеднепрозе,онданамсетихоидискретнонамећуодређенизакључци.
УприповеднојпрозиРадованаБелогМарковићаметафизичкиквалитети
(Р.Ингарден)исказујусенакрајњеособенипрепознатљивначин,причему
сереализујечитавалепезаразличитихдоживљајакојеможемоописивати
узпомоћизвеснихестетичкихкатегоријаилипсихолошкихпојмоваподе
снихзаописивањедушевнихстањаидоживљаја.Пресвегачиталацможе
опазитидаМарковићевначинизлагањанепрестанопратеизвесналакоћа
иљупкостказивања,каоинекакавобликлепотеговоракојаделујепомало
извештаченоипрециозно.Очигледноједаредовноизостајусведочанства
одубљим,трагичким,паидраматичнимслојевимаљудскогабића,анаме
стотогасепојављујунежнелирскестилизацијекојенедоводедокатарзеи
снажнихегзистенцијалнихсагледања.Поменутапрециозностсенајчешће
испољаватакоштосеприповеднимдискурсомнаговештаванештонепро
цењивовредно,чакузвишено,аондаседешавалакиобртукомику,ушаљи
востказивања,почестоиуусиљенедосеткеикончетакојиделујусасвим
изненађујућеиатрактивно,аликојинедоприносеутискуоозбиљностиса
држајаитеме.Прециозностказивањавеомачестоналикујенакаћиперно
поигравањеразличитимсферамастварности,анајчешћиефекатјеповезан
сатихим,дискретниминенаметљивимхумором.

УтомпогледуБелиМарковићнемаделотворнијегпреткамеђуписцима
одСтеванаСремцакојијесвеовеквалитетеуспеваодаочува,алиидаодржи
чврстувезусасоцијалномреалношћукојуописујеидотанчинанаративно
обликује.АуторЛимунацијесепакдистанцираодванкњижевногреалите
таокојембипореалистичкомпоетичкомобрасцутребалодасведочи,па
овакавјезикосећамокаомноговишеидиолекатскуистилскуособеностсамог
писцанегоштоналазимоозбиљних,стварноснихразлогазањеговуакту
елизацију.Шармслободног,неспутаногговоракојиспајаразличитеисто
ријскостилскеслојевесрпскогкњижевногјезикавишенасосвајасвојом
флуидношћу,страшћуречикојесусеослободилељудскогсветаиконкретне
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реалностикојојбитребалодаприпадају,паихвишенедоживљавамо,нити
ихможемодоживетикаосоцијалномотивисанејезичкечиниоце.Духјезич
кеигрепотпунојеосвојиопрозни,наративнидискурснашегписца,тако
датуигривостиосећамокаонајважнијињеговквалитеткојинамнесме
никакопромаћи.Шармчудесногескапизмапропраћенјезичкоммагијом
испостављаоневредностикоједоживљавамокаоизразитодоминантне.Ауз
тоосећамоиононајважније:тодајеБелиМарковићначиниоједанпотпуно
аутентичан,препознатљивстилпокојемонзаузимаједнооднајвидљивијих
инајпрепознатљивијихместаусрпскојкњижевности.

УтомпогледујезичкеаутентичностиипрепознатљивостиауторЛимуна
цијауЋелијамаидругихроманаикњигаприповедакаопетзаузимавеома
особеноместо,пагапоизвеснимлинијамаразликеможемодовестиувезу
снекимњеговимвеликимпрецима.Стогаможемоконстатоватидасепоје
зичкимобрасцимаонипакнеможепоредитинисаБоромСтанковићем,ни
МилошемЦрњанским,нисаМомчиломНастасијевићем,нисаРасткомПе
тровићем:свиовиписциињиховиприповедниобрасцичувају,наиме,дубин
скеувидеуљудскустварносткојајеуовимделимаописана.УделимаБелог
Марковићаприказанастварностјезнатнофлуиднијаинејаснија,апстракт
нијаијезичкиигривијанегоштојетослучајсаовомчетворицомвеликих
писаца.Далековишенегоштојетослучајкодовихвеликихпретходника,
кодМарковићасепојављујесветјезикауроњенусамогасебе:тојејезик
којиуживаусопственимарабескамаикојинежелиништанарочитода
приказујусемоногаштосепојављујеусамомјезичкомплетивуинигде
другде.Потојлакој,игривојаутономијизначења,алиипоизвеснимчисто
језичкимрешењимаповезанимсајезикомпредвуковскеепохе,прозуБелог
МарковићаможемонајпрепоредитисаСтеријиним„Романомбезромана”.
Малоједелатакосведенимнапредметнисветкоји’ослобођенијезик’тихдела
обликујеиизцелокупнестварностикаоопштегконтекстаиздвајајунепоре
дећитајсветнисачимпосебно,чакнисасветомчијајегеографска,завичај
наименовањаписацкористио.Тусунегдеонекључневрлинеовогчудесног
опуса,алисунатомместусадржанеипонекеодњеговихмана,очемусепо
некикритичкитекстовиумелиблаговременодапосведоче.Кадасе,међутим,
питамокаквесујезичкостилскекомпетенцијеовогаписца,ондамусвакако
можемоиморамоодатисвамогућапризнања.ЗатожиризадоделуМатичи
неПовељезанеговањесрпскејезичкекултуретосаогромнимзадовољством
ирадошћучини.Ево,дакле,језичкогмајсторствапрвогареда,евочаробња
какојиузносисрпскоприповедањедоистинскејезичкостилскемагије!Капе
ишеширедоле,дамеигосподо,имамокомедасепоклонимо!

ИванНегришорац
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ПОВЕЉАМАТИЦЕСРПСКЕ
КОЛАРЧЕВОЈЗАДУЖБИНИ

ЗАНЕГОВАЊЕСРПСКЕЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ
ИЋИРИЛИЧКОГПИСМА

ЗадужбинаИлијеМилосављевићаКоларцанасталајевољомзадужби
нара,анамерајеобелодањенатестаментомиздавне1877.године.Тадаје
богатизадужбинар,свештојeимао,оставиосвоменароду,сизричитомже
љомдасеширенаукаикултура.Тестаментомјеналожиодасеоснује
Књижевнифондидасепомажесрпскакњижевност,алијекњижевност
тадаукључивалаијезичка,идентитетскапитања.Великидеоновцајеупо
требљензаизградњузградеуниверзитета,зградекојаћеслужитидауњој
најученијиљудипреносеиширезнањасвоменароду.Зградаћебитизавр
шенатек1932.годинеидоданассенаКоларчевомнародномуниверзитету
остварујетестаментарнажељазадужбинара.

Такодеценијамарадииживиовазадужбина,атосеможе,усвеукупним
околностиманашегнарода,назватитрајањемипоносомсрпскекултуреи
мисијекојуонаобавља,безмаловекипо.

Коларчевазадужбинасвојуактивностиделатностдеценијамапоказује
иразвијакрозцентрезапредавања,подучавањестранихјезика,музичке
активности,издавачкуикњижарскуделатностирадликовнегалерије.Тако
онаиуцелинииупојединостимаостварујетестаментарнужељувеликог
добротворасрпскогнарода,ИлијеМилосављевићаКоларца.

ПодсећањарадижелимонавестидауРечникусрпскогјезикаМатице
српскеузречзадужбинастојидајето„добротворнаустановачијејехума
нитарнециљевеодредиооснивач,дајетограђевинаподигнутанекомеза
душуиспомен,идајетоплеменитодело,доброчинство”.Такојеједанод
најбогатијихСрбадругеполовинедевeтнаестогвекарешиодауБеограду,
срећнимоколностиманаСтудентскомтргу,узседиштеУниверзитета,Фило
лошки,ФилозофскииПриродноматематичкифакултетиСрпскуакадеми
јунаукаиуметности,подигнеКоларчевуниверзитетинатајначинпокаже
важностзадужбинарствазаразвојдржавеинапредакњенекултуре.

ОдсвогаоснивањадоданасКоларчевазадужбинајепосвећенаиденти
тетскимкатегоријама–развијањуинеговањусрпскогјезикаисрпскекњижев
ности,тосведочењенередовнеисвакогодишњеактивности.Уостваривању
великемисије,послезадужбинаревесмрти,најагилнијијебиоАлександар
Белић,српскилингвиставека,вероватнонајангажованијиСрбиндасете
стаментарнажељазадужбинараоствари–дасеЗадужбинанаправиида
њенисадржајибудуускладусавољомижељомзадужбинара.Авременасу
билатаквадатонијебилолако,изанасјестотинугодинакојесуобележиле
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бројненесрећеинезгоде,стотинугодинасрпскогдисконтинуитетаибројних
недаћа,доброједасмоипретекли.

УКоларчевомтестаментупише:„Свесвојеимањезавештавамнакорист
могнарода,итонаовајначин:ДасеизсвегаимањаобразујеФондизкога
ћесевременомиматиподићисрпскиуниверзитет.[...]ИзовогФондадасе
награђујудобракњижевнаделанесамоСрбаизданашњекнежевине,него
добракњижевнаделаСрбаизсвијупределасрпских,носамоделаписана
ћирилицом”(1877).НамаовосведочидајеКоларацбиовидовитидасеи
тадабринуозасудбинусрпскогјезикаићириличногписма,онјеовонапи
сао1877.године.

Утестаментупишеиово:„Јажелимдаовемојенаредбеостанунепроме
њене,докјеСрпстваиСрбије,иданеможеовемојенаредбепреиначитини
закон,нивластидржаве,нимакодруги”.Иовоподсећањејевреднопажње!

ТокомпротеклихдеценијаКоларчевуниверзитетконтинуиранонегује
српскијезикисрпскујезичкукултуру,бројнимциклусимапредавања,али
ипромоцијамасвихсрбистичкихкњига,бројтаквихактивностибројисе
стотинама.Дакле,оваинституцијаодсвогосновањадоданасбаштининај
бољетрадицијесрпскефилологијеиславистикеибележисвадостигнућа
славистикеихуманистичкихнаука.

УоквирубројнихактивностиЗадужбинаИлијеМилосављевићаКолар
цаимаиКатедрузајезикиговор,састручнимсаветом(ВељкоБрборић,
СтанаРистић,АлександарМилановићиПредрагПипер),узвеликупомоћ
челникаЗадужбинеиуредникаНенадаБосићаиЈасминеЦрномарковић,
свакегодинереализујециклусепредавањакојиафирмишусрпскијезики
српскујезичкукултуру.

НаКоларчевомуниверзитетувишепутајеодржанСеминарсрпскеје
зичкекултуре,гдесунајистакнутијијезичкистручњаципреносилизначај
матерњегјезикаиважностјезичкекултуре,алииуказивалинабригуо
српскомјезику.

ПоследњихгодинаодржаванисуциклусипредавањаПортретиизисто
ријесрпскефилологије,каосећањенанашевеликејезичкестручњакеи
наважностњиховогдела.

Овдећемонавестисамонеколикоциклусапредавањакојисубилиуце
линипосвећенисрпскојјезичкојкултури:Српскијезикданас(предавачи
субилиМилошКовачевић,СретоТанасић,ПрвославРадић,РадаСтијовић);
СрпскиречнициодВукадоданас(предавачиНенадИвановић,Александар
Милановић,НаташаВуловић,МаринаЂинђић,ДанијелаРадоњић,Рајна
Драгићевић),Језичкаполитикаијезичкопланирање(предавачиАлексан
дарМилановић,СретоТанасић,МилошКовачевићиВељкоБрборић).По
себножелимоистаћициклусЈезичкакултураданасстемамапредавања:
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Неговањејезичкекултуреданас(ВељкоБрборић),Језичкакултураинове
речи(РајнаДрагићевић),Језичкакултураинајчешћегрешке(РадаСтијовић)
иЈезичкакултураиакценатсканорма(ВеснаЛомпар).

ОвојесамоједандеоактивностиЗадужбинеИлијеМилосављевићаКо
ларцанапромоцијиипопуларисањусрпскогјезикаинеговањусрпскеје
зичкекултуре.ЖиризадоделуПовељеМатицесрпскезанеговањесрпске
језичкекултуреубеђенједаПовељаодлазинадобруадресуидаћеКоларац
иунареднимгодинамаидеценијаманаставитисасвојимконтинуираним
радомнарадостсвихкојимајесталодосрпскогјезикаијезичкекултуреи
даћенеспорнонаставитидаобављасвојувишедеценијскумисијуииспу
њавазадужбинаревутестаментарнужељу.

Уимежиријаиусвојеличноиме,искреночеститамЗадужбиниињеним
челницима,несумњамдаћемоидаљесарађиватиивидимвеликусимболи
куутомештоМатицасрпскадодељујеовуПовељуКоларчевојзадужбини.

Проф.дрВељкоЖ.Брборић
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ПИСЦИОЈЕЗИКУ

АнђелкоАнушић

СОНЕСТРАНЕЋУПРИЈЕ

–Мa,познајемтесигурно.Знамте.Немагрешке.Котебенебипознао?!
Иодаклеси–знам.Не,не.Неморашништа...Како,како?Лакојетебепо
знати.Иувекисвуда,бићешпрепознат.Обележенкаомета!Target,извини
штоовуречпотежем.Некакојенајпогоднија.Амрскамије,назломеоно
подсећа.Самодатечовекслушадокпричаш,довољноје.Синемутвоја
странасвета.Мавидимтиикућуукојојсисеродио!Ипрашину,гдеси
сеиграо.Да,каменчиће,пиљке,натосаммислио.Ачовексе,помомеми
шљењу,самоспрашиномиигра.Свеосталоје„лажнапозлата”.

–Језик?
–Јесте.Онтеоткрива.Каосвакога.ТојечовековдругиДНК.Али,није

онједини.Неможешсети,свеједно,нигдесакрити.Скртицомдасеородиш
исродиш–небитинитопомогло.Аданепроговоришниједну–јабих
опетпогодиокојисииодакле!Чудишсе,јели?Помирису,брате.Свакога
носи.Човекјеједнаврстаприпитомљеногтвора,данекажемтворића,
самоштоонтонежелидапризна.Тимиришеш–никонезнатачнонашто!
Помомењухумиришешнаблискудаљину!Самојаимамносзатајмирис!
Кроззидовеонпробија.Мадачовекставигасмаску...Опрости,мораосам
оворећи,сликовитомије.Ипоходу.Кораку.Ходашнесигурно.Порушено.
Гегаво.Каодасиутекаоодземљотреса.Поголенима,каодасутегадноизу
дарали.Тукли,панисудотукли.Личишкаонекокојенамртвоиспрепадан,
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такотиидеш.Когасупотерали,паодустали.Одложилинаставакзасутра.
Аћеранисе,устраху,јошосврће.Башкаоти.Кадбимогаосебедавидиш–
побегаобиодсебе!Мојтијесаветкаобрату:избегавајогледаланаотвореном!

Иполицутебесеможепрепознати.Читатисесањегаличнаисправа.
Пишесвечитко.Очи,нос,уста,зуби,обрве,чело,јамице,боре...Чистакон
фигурацијатвогатлa–топонимијскакарта:Грм.Лог.Врело.Локва.Јама.
Јаруга.Рупа.Превоји.Гребени.Венци.Брда.Удоља.Њиве...

ЧитаоДворниковића,Цвијића?Косутиони?Макаквочитање?Паја
одавнониновине...Достаметрујухраном,водом,изваздуха.Лековима.Не
морамјаништадачитам.Евентуално,читуљепонекад.Наулици.Дубу.Ту
јејединаистина.Тосуударневести.Алиионебрзоизбледе.Негодругоја
тебинештохоћу...Ово.Човече,тебејелакочитати,каострујомер!Итиси
очитандавно,преоведвојицекојеспомињеш.Какотонесхваташ?Ијош
нешто.Тиимашмногоиздајника.Малоихкотоликоимакаоти!Доброје
датеиваздухнијеиздао!Његовегајдејоштедрженаолињалојсиси.Тиби
насавгласмогаодазапеваш,насвусвојумуку.Извини,малојенепристојно,
алиовапесматебиприпада:
Јошпрдаљканипропала...
–Ијекавица,мислиш?
–Иона–алинијеона,какоинекидругимисле,твојједини,ниглавни

издајник.Јок.Ијекавиче,јекају,ђекају,отежу,растежу,развлаче,данеречем
бенавесе,унезнањусвоме,идруги–патешкоихчовекодмахможепрепо
знатикаонекогасвогазакогадотаднијезнао,којисе,некимчудом,однекуд
појавио.АниједошаоизАмерике!Датииторечем.Инемиришуоникао
ти.Нитисуtarget.Друготебенештоиздаје.Хоћешлидатиискрено,људ
ски...?Нећешсељутити?

–Добро.
–Евоовако:
Многогуташсамогласнике.Ждереших,брате,аиовакоихмалоима.

Скраћујешречи.Једномзаглаву,другипутзапрсте,руку,ногу.Oнајиз
Тршића,какосеонозвао,изгрдиобите,иштуломбитепрекоседалице,
кадбитечуокаквуштетуправиш!Сечешихравнимрезом.Цртом.Паих
омчастосмрснеш.Смрсиш.Ондаимизмакнешклупицу,иотиснешуне
чијеухо!Каоујаму.Акадчовекјезикомпосецаречи,штајетајтекустању
делатнодачини!Извини:немислимнаоноштосиовогатренуткаможда
помислио.Иликакострижузечјеушијавногмњења.Гнушамсетихзекоња!
Датиодмахречемоноштосамтребаонапочетку:јанисамчовекодкњиге.
Данассесвипредстављајудасутиитакви.Машукаобарјаком.Нисамја
тајсват.Свењихнаједнустрану–амененадругу!Неговоримјаотуда.
Казујемизсебе.Изсвогбунара.Дубљијеодартешког,верујми!Имоја
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жицајесадругестране!Нијеодовогцарства!Говоримтионоштонигде
нећешпрочитати.Одникогачути.ПадатиНебесникподаријошједанжи
вотникруг!

Ииманештојошгоре:брзашсаречима!Анемаопаснијехитњеодове
уживоту!Губиседуша,губисеглава!Губепоколења!Губисевечност,мој
журниче!Типретичешоноштоканишрећи.Престижешонесакојимараз
говараш.Исебесамога.Асаречиматребакаосабомбомодврнутогоси
гурача!Шиштиуруци,шиштинајезику!И–бум!Земљаниомотачна
једнустрану–душананекудругу!Изгледашкаонекокомесусеречи
нештозамериле,паихпрутомистерујеијури.Или,каодаонетебејуре,
алитенемогустићи.Мимоилазитесе.Кадтеслушам,имамутисаккаодаси
досадживеоузаседи–тамогдесиживео,панисиимаовременадаодгајаш,
васпитавашречи.Алитакодаучитељиученикбудуједно.Аштаимапрече
одтога,кадбичовексамобиосвестантога?Каодатијевремепождерала
оналовачкачека.Когасиловио,илијетебенештоловило–тобихволеода
знам?Илисеистодобноодвијалоиједноидруго?Премдаслутим.Напи
павамтвојурану.Билоштадајеодовогатачно–речити–разишлистесе
давно,нанекомраскршћу,надвестранесвета.Раселилисезбогнечега.
Морадајетобилатешкасеоба.Жалобитрастанак.Којепрвиодкогапо
бегао–тојошнемогудадокучим.

Кадсвесаберем,мислимдасити,ипак,човексадефицитомувремену,
дасестручноодразим.Акојесвременомуминусу,штатајможеочекивати
одоваквеилионаквебудућности?Иливечности!Нећудаспомињемостале
твојенедостатке.

Алинемавећегмањкаодовога.
Тибидапојасниш?
Манемапотребе.Нетрудисе.Другосепостаралозате.Сувишноби

било.Кадсвеотебизнам.Скоросве!
Тиси...отуда.
Испрека.
Прекореке.
Изакривеводе.
Сдеснестранећуприје!
Јесамли...?
Етовидиш!

(Вечерњеновости,6.април2021.године,удодаткуКултура,стр.17)

РубрикууређујеакадемикМилосавТешић



Буба маре и буба злате су тврдокрилци.

Наше предузеће има добре стручњаке. Итекакве стручњаке!

Свуда около буктјео је пожар и људи су бјежали у страху.

Сара, приђи ближе.

Djakovica se nalazi na jugu Srbije – u Metohiji, 

a LJubovija na zapadu – u Mačvi.

Нека узме што год му треба, а ваљда ће што год (нешто) наћи.

Помери се мало у лево.

Он је један од најбољих фоторепортера у региону, 
а она је познати фотомодел.

Човек је прво користио хладно оружије.

Свијећа полако догорјева.
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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 2022. 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.




