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ПРЕИСПИТИВАЊА

МилорадДешић

ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕСРПСКЕ
АКЦЕНАТСКЕНОРМЕ

Једноодосновнихправиласрпскогакценатскогстандардајестедасилазни
акцентистојесамонапочетнимслоговимаријечи.Лингвистинемајуједин
ственставотоме:једнисузапоштовањепоменутогправила,итобезика
квихизузетака,адругиеластичнијеприлазетомепитањуидозвољавајуда
сеуодређенимслучајевимаодступиодпрописаненорме.Кадсеоовоме
расправља,обичносеполазиодВуковогРјечникаинаводисесамопонеко
ликопримјераукојимасеакценти,силазнииузлазни,недржеВук–Дани
чићевеакцентуације.Мићемоовдједатинештоширулистуизузетакаод
основнихправила.1ПримјерисуузиманииздругогиздањаВуковогСрпског
рјечника(1852),којијеприредиоЈованКашић.

Напрвоммјестусусложенице,укојимадругидиочувасвојакценат,овог
путакраткосилазни:богобojaзан,јединодушно,очевидни,очигледни,првобра
тучед,првобратучеда,раноранилац,својевољно;каднокад/каднокада,којегде/
којегдје/којегђе,којекад,којекако,којекуд/којекуда.Сличнојеикодсложених
приједлога,саврх(вр)исредудругомдијелу:изврх(извр),поврх(повр),
саврх(савр),уврх;насред,посред,прекосред(преосред),сасред,усред.

1Многоширалистаизузетака,мождадосаднајпотпунија,датајеунашемраду:Ми
лорадП.Дешић,Силазниакцентинанепочетнимслоговимаријечиусрпскомкњижевном
језику,Нашјезик,L/2,2019,59–64.
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Посебанслучајпредстављајуспојевисагод(гођ)(једномгодигођ),који
имајуопштезначењеикојисеподанашњемправописупишурастављено
–год/гођсууРјечникуодвојенииакцентовани,доксунекадпредстављани
каоједнаријеч:догод(догођ)(данас:докгод),кадагод(кадагођ),какавгод(ка
кавгођ),којигод(којигођ,којигодер,којигодир,којигођер),кудгод(кудагод,кудгођ,
кудагођ)итд.2

ПоменутипримјериизВуковогРјечникауказујунадавнашњутенден
цијуусрпскомјезикудаусложеницамадругидиочувасвојакценат,чаки
ондакадјесилазни.УВукововријемебилоједалекомањесложеницанего
уданашњемсрпскомјезикуитојемогућразлогзбогчегауРјечникунема
вишепотврдазаовупојаву.КодВукасу,нпр.,наведенесамодвијесложе
ницесапочетниммного-(многозналиимногозналица),ауРечникусрпскога
језика(2007)79(многобожачкиимногобожачки,многобројност,многозна-
чан,многољудан,многопоштовани,многомилионски,многоспратанитд.).У
ВуковомРјечникудатојемањеод40сложеницасапочетнимсамо-,ауРеч-
никусрпскогајезикаимаихпреко190.Увишетомнимрјечницимаданашњег
српскогјезикабројсложеницасвакакојезнатновећи.Самимтимеповећа
васебројмогућностизајављањесилазнихакценатанапрвомслогудругог
дијеласложеница.

Унашемданашњемјезикувеликијебројсложеницасасилазнимакцен
тиманапочеткудругогдијела.Овдјенаводимосамоједандио.Тусунајприје:
високоцењени/високоцијењени,водопривреда,југозапад,југоисток,куди-

камо,многопоштовани,нископродуктиван,новооснован,одоле(иодоле)/
одоље,општепознат,пољопривреда,пољопривредник,самодопринос,само-
управа,самопослуга,с(ј)еверозапад,с(ј)евероисточни,ум(ј)ереноконтинен-
тални.

Унекимслучајевимасилазниакцентинакрајњимиунутрашњимсло
говимасложеницајављајусесамоунекимоблицима:

а)уосновномоблику(лексичкиакценат):блéдожут(блéдожути),блéдо-
жутаибледожут–блиједожут(блиједожути),блиједожутаибљедожут;
којеко,којекога(икојеко,којеког);

б)уосталимоблицима(морфолошкиакценат):вок.водоинсталатеру,
водоснабд(ј)евачу.

Лингвистикојисматрајудасесилазниакцентинетребаникададанађу
нанепочетнимслоговимаријечитражедасеумјестоуобичајеногпољопри

2УРјечникусуинекиузвицинестандардноакцентовани(ала,идиди,оте;вит,мац
(мац)исл.,алиузвицинеподлијежустрогомнормирањузбогсвогспецифичногизговора
(некадстандарднимакцентом,анекаднестандардним,понекадкраћимодкраткихидужим
оддугихитд.).Забиљеженисуинекидругипримјериукојимасеодступаодосновних
правила–краткоузлазниакценатсеналазинаједносложнимријечима,адугосилазнина
унутрашњемслогуријечиитд.
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вреда,купопродаја,самоуправаобавезноговорипољопривреда/пољопривре-
да,купопродаја/купопродаја,самоуправа/самоуправа.Препоручениизговор,
сакраткоузлазнимакцентомумјестократкосилазног,наистомслогуили
наслогупомјереномкапочеткуријечи,дјелујеизвјештачено,неприродно.
НаведенипримјериодВукадоданаспоказујудасусилазниакцентина
почеткудругогдијеласложеницасасвимобичнапојава,независнооддија
лекатскебазеговорника,идабијезбогвеликераширеноститребалосма
тратинормативноприхватљивом.Уосталом,овапојавасесвевише,иако
недосљедно,примјећујеиунашимрјечницима.

Сличносложеницама,икодријечисапрефиксимаипрефиксоидима
испољавасетенденцијадаосновачувасвојакценат.Такосемогунаћиси
лазниакцентинаслогукојидолазиизапрефиксаилипрефиксоида,најчешће
двосложног(рјеђеједносложногитросложног).Собзиромнавеликураспро
страњеностоваквихакцената,имаразлогадаихузмемокаонормативно
признате.Избогатеграђеиздвојићемосљедећепримјере:
биохемија,вицеконзул,екстрадобит,електропривреда,контранапад/

контранапад,противуслуга/противуслуга;архипознат,аутосаобраћајни,
ванстраначки,екстраскроман,интерактиван,контрапродуктиван/кон-
трапродуктиван,микроталасни,мултинационалан,противуставан,радио-
активан,супермодеран/супермодеран,термоакумулациони,ултраљубичаст/
ултраљубичаст.

Уизвјеснимслучајевимасилазниакцентинакрајњимиунутрашњим
слоговимаријечисапрефиксимаипрефиксоидимајављајусесамоунеким
облицима:

а)уосновномоблику:суперјак(суперјаки),суперјака/суперјак(суперјаки),
суперјака;ултрабрз(ултрабрзи),ултрабрза/ултрабрз(ултрабрзи),ултрабрза;

б)уосталимоблицима:вок.–вицеaдмирaле/вицеадмирале;ексшампионе;
електроинжењеру,контраадмирале,мултимилионеру;ген.мн.–супердржа
ва;ултрадесница.

Поредових,нестандарднимсесматрајусилазниакцентиуријечимастра
ногпоријеклапопут:детерџент,командант;интересантан,интелигентан;
алуминијум,Аустралија,инвестиција,радијаторпасепрепоручуједасе
мјестосилазнихакценатанакрајњимиунутрашњимслоговимаизговарају
узлазни,помјеренизаједанслогкапочеткуријечиилиостајунаистомуну
трашњемслогу:детерџент,командант;интересантан,интелигентан;алу
минијум,аудиција,Аустралија,инвестиција,радијатор.Свакакобисетребало
идаљедржатиовепрепорукеколикојемогућевише(изузимајућисложени
цеиријечисапрефиксимаипрефиксоидима).Међутим,нећебитилакооду
пријетисеакцентуријечистраногпоријекла,којихјесвакогданасвевише.
Данассусепотпуноодомаћиленекестранеријечисасилазнимакцентима
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нанепочетнимслоговима:визави,дефакто,парекселанс;Леонардо,Сан
Франциско;паспартуидр.Ваљалобинастојатидасенепроширујезнат
нијелистастранихријечиукојимасеодступаодосновнихправиласрпске
акцентуације.

Анализиранаграђапоказуједаусавременомсрпскомјезикуимаодсту
пањаодакценатскенорме,покојојсесилазниакцентимогуданађусамо
напочетнимслоговимаријечи.Топотврђују,пријесвега,сложеницесаси
лазнимакцентиманапочеткудругогдијела(наунутрашњим,паикрајњим
слоговимаријечи),аондаиријечикодкојихсилазниакцентистојенаслогу
којидолазиизапрефиксаилипрефиксоида(основачувасвојакценат).Због
великераспрострањеностиовепојаве,требалобиоваквеакцентесматрати
нормативноприхватљивим.Међутим,ваннормеидаљесусилазниакцен
тинанепочетнимслоговимауријечимастраногпоријекла(понекисусе
изузетноодомаћили),изузевнекихсложеницаиријечисапрефиксимаи
префиксоидима.Таквиакцентисунестандарднииупојединимнашимди
јалектима.
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Дешић2015:МилорадДешић.Правописсрпскогјезика–школскоиздање.Београд:
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Караџић1966:ВукСтеф.Караџић.Српскирјечник(1818).ПоговорПавлаИвића:
ОВуковомРјечникуиз1818.године.Београд:Просвета.

Караџић1987:ВукСтеф.Караџић.Српскирјечник(1852).ПоговорЈованаКашића:
ОСрпскомрјечникуиз1852.Београд:Просвета.

НиКолић2007:МирославНиколић.Речниксрпскогајезика.Редакториуредник
МирославНиколић.НовиСад:Матицасрпска.

СтеваНовић1964:МихаилоСтевановић.СавременисрпскохрватскијезикI.Београд:
Научнодело.

МилорадДешић
Филолошкифакултет,Београд
milorad.desic@gmail.com
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B
ПРЕДЛОЗИ

МиланИвановић

ХАЗАРИИЛИХАЗАРЕЈЦИ...ИЛИМОЖДАХАЗАРЦИ

1.УвоД.ДокувријемепредсједавањаСавјетуЕвропскеуније,ујануару
2020.г.,хрватскиминистарспољнихпословаГорданГрлићРадманнијепо
бркаоименаИраниИрак[1],вјероватнојевећинанасмислиладасенедо
умица„ИракилиИран?”измишљарадишале.Мождазатоштонисмобили
обавијештенидасусесличнеомашкеполитичаримавећдешавале.Адеси
лосе,нпр.,дасеамеричкипредсједникЏорџБушуговорутокомпосјете
Аустралији2007.г.осврненаприсуство„аустријских”трупауИраку[2],а
четиригодинеранијеуРимуидаиталијанскипремијерСилвиоБерлуско
нисловеначкогпремијераАнтонаРопановинаримапредставикаоколегу
„Словака”[3].

Непознатонамје,наравно,штајетачнодовелодонаведенихомашки–
незнањеилинепажња,алисмоваљдасвисагласнидањимасличнеипакне
доликујумасмедијима.Наиме,свакувијестианализу,свакикоментари
интервју,свакурепортажуитд.уочиобјављивањаморапрегледатинајмање
једнаособа–аконеилектор,ондабаремуредникрубрикеилиглавниуред
ник.Љетоссусе,међутим,упериодубезбједноснекризеуАвганистану,и
саштампанихиинтернетстраницаиизрадиоителевизијскихпријемника
маломалопомаљалиХазари,иакосуинајмањеупућенимеђунамасвјесни
да(прави)Хазаривишенепостоје,тедасекаоишчезлинародприказујуи
уХазарскомречникуМилорадаПавића(1984),међународночувеномичи
таномпостмодернистичкомроманусаелементимадетективскогжанра(в.
нпр.раДоњић2014;влаДУшић2018;Негришорацидр.2019).

Ониупућенијизнајуидајепоменутаетничказаједницабилатуркоје
зична(илитуркофона),тедајеодсрединеVIIв.настепамаизмеђуДњепра
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иУраладржаламоћанвишевјерскикаганатсасједиштемуИтилу/Атилу
(VLE;EHLZ).Особитоугледнаиутицајнабилаjeзахваљујућимеђународ
нојтрговини,алијебашзатоиослабилапоштосујеупосредничкојулози
наводенимпутевимасмијенилиПоволшкиБугари(NooNaN2007).Тако
ослабљену,напосљеткусује,завладавинеоцаСв.Владимира,кијевског
кнезаСвјатославаИгоревича(964–972),покорилиИсточниСловени(ЛРСВ:
135–137,726–728).ЕтнонимХазариуписанимћеспоменицимабитипосвје
доченпосљедњипутуXIIIв.,збогчегасеобичнотврдидасуонитадаи
сасвимнесталисаисторијскепозорнице,вјероватноусљедасимилације
(VLE;EHLZ).

Прематоме,заједницуокојојсепонајвишеизвјештавалоовогавгуста
–токомсмјенепроамеричкевластиуКабулувлашћуТалибана–нечине
потомционихХазара,којејеупамтиорускисредњивијекикојејесвојим
књижевнимдјеломовјековјечиоМилорадПавић,негонекидругиХазари.
Паипак,уупотребиистогимена,безикаквеодредбекојабиуказалана
разлику,овдашњисуновинарибилиготоводосљедни–несамоудомаћим
испоставамастранихгласила,попутбританскогБиБиСија[4],америчке
СлободнеЕвропе[5]ињемачкогДеВеа[6],негоиунашојПолитици[7]и
унашемТанјугу[8].Изнаведенихсеизвјештаја,додуше,моглодознатида
јеријечоиранојезичним(илииранофоним)шијитимамјешовитогпоријекла
којисумахомнастањенинапланинамасредишњегАвганистана,утзв.Хаза
раџату,сталноизложенинасиљуекстремистичкихгрупасунитскевећине
(уп.VemsaNi2015).

2.ДалиСегријешило,иаКојеСте,штајезаправотребалочиНити.Судећи
поПросветинојенциклопедији(МПЕ)иБританици(ЕБС),реклобиседасе
нијегријешило.УобјемасеучланкуоАвганистану(одн.његовомстанов
ништву)заистапомињу(савремени)Хазари,доксеупрвојучланкукојије
насловљенлемомХазари,наконосновнихподатакаоонимХазарима,шта
вишенаглашавадасеистимименомназива„инародмонголскогпорекла
којиживиуАвганистану”.Ненапомињесе,међутим,даустранимјезицима
постојииразликауоблику.Уенглескомje,нпр.,KhazarsиHazara(EB),у
њемачкомChasarenиHazara(BHE),уфранцускомKhazarsиHazara(EL)итд.

Неупућује,ипак,имеХазаринадванарода–једанишчезлииједансавре
мени–усвимлексикографскимпубликацијаманасрпскомјезику.Заглавље
чланкакојимсесавременинародописујеуНедељковићевомлексикону(ЛНС)
иЛарусовојенциклопедији(VLE)чинилемаХазарејци,ауенциклопедији
Лексикографскогзавода„МирославКрлежа”(EHLZ)лемаХазаријци.

Будућидахомонимауетнонимијиготовонема(в.урадуистогаутора
којијетренутноуштампи),тедасуониионаконепожељнииулексици,име
Хазарисезасавременинарод,дакле,несамотребанегоиможезамијенити
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доксенеувријежи.Проблемје,међутим,штониваријантеХазарејцииХа-
заријцинисуваљане.Прваочигледнопредстављаједноставнуадаптацију
рускогхазарейцы,којесеинаводиуЛНСизалеменасрпскомјезику,каои
свидругируски,аиенглескиетноними.Суфиксаеј(а)цуизведенимиме
ниманарода,наиме,коднасначелнонема–плоднисубилииосталиједино
суфикси(а)ц,(ј)ан(а)ци(ј)анин(пешиКаН1958;Стијовић2012:93–94,95;
пипер–КлајН2013:223–226)–аниулексициганемаванназивазасљедбе
нике:питагорејац,епикурејац,тенеколикарусизма:бјелогардејац,црвено-
армејац(КлајН2003:60).РанијеобичноЕвропејац(РМС)данаснеозначава
штоиЕвропљанин,негопристалицуевропскогуједињења,пагатребапи
сатималимпочетнимсловом(BaBić2002:91).

ШтосетичеваријантеХазаријци,онауистинујестеближатворбеним
обрасцимасрпскогјезика,алијемањкаваизтриразлога:стогаштоподсјећа
наимеХазарија(којесечестоупотребљавадаупутинаХазарскикаганат),
стогаштоданаснеманиземљеникрајакојисетакозову(уупотребијесамо
имеХазараџат)истогаштонииначеизведеницетипаСомалијациТанзани-
јац,насталепоузорунаизведеницеСиријациЛибијац,нисупрепоручљиве,
негоимсепретпостављајуваријантетипаСомалациТанзанац(КлајН2003:
52–53;Стијовић2012:94–95).

3.МожелиоНДаХазарци.Јединаприхватљивоимебилоби,прематоме,
Хазарци.НепоузорунажитељскеназивеСомалациТанзанац(јерХаза
рија,дапоновимо,данаснепостоји),негопоузоруна,рецимо,имеАварци
’највећимеђунеколикокавкаскихнародакојиживеурускојрепублици
Дагестану’,којејевећстандардизованотакодасеразликујеуодносуна
(несродно?)3имеАвари’номадскинародалтајскогпоријеклакојијеураном
средњемвијекугосподариоцијеломПанонскомнизијом,ратујућиуплемен
скомсавезусаСловенимапротиввишенарода,укључујућиВизантинце,
сведокњиховкаганатнијеуништиоКарлоВелики’(ЛНС;EHLZ).Сличан
јеипарАсиријци’народпретежнохришћанскевјереиновоарамејскогјезика
чијајевећинадоратовауИракуиСиријиживјелаутедвијеземљесматра
јућисебепотомствомдревнихАсираца’:Асирци’народАсирије,веома
моћнедржавестарогвијекачијејесредиштебилоусредњемтокуТигра,а
главнијезициакадски,каокњижевни,иарамејски,каонародни’(ЛНС;
EHLZ;HaNisH2015).

Уобанаведенапараријечје,дакле,ораздвозначавању4творбенимсред-
ствима,којемпонекадспонтаноприбјегавамосуочавајућисеснепожељном

3В.МагоМеДов2005.
4Терминнијеауторов.УпотријебиогајеугледајућисенаТврткаПрћића(2010),који

иститерминдодушеупотребљаваудругачијем,прагматичкомконтексту.
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хомонимијомиполисемијом.Уп.нпр.парСолуњанин’становникСолуна’
исолунац’учесникборбинаСолунскомфронту’.Може,наравно,иСолунац
(ПСЈ),тајбиоблик,штавише,биосистемнији(пешиКаН1958:201),алига
многиизбјегавајуизвишеразлога,првенственорадијасности.Додатнуко
ристкојуоваквипаровидоносе,ненарушавајућинормујезичкогстандарда,
свакакопредстављабогаћењејезика,одн.његовихизражајнихмогућности
(в.Peco–PešikaN1967:12–14;ивић–брборић[1991]2011:53–54),штопоступак
раздвозначавањатворбенимсредствимачининесамоприхватљивимнего
ипотребнимуетнонимијиуопште,паиуслучајуХазарапосебно.

4.заКљУчаК.ЗаименовањеиранофонихшијитанастањенихуАвганиста
ну,очијојсетрагичнојсудбиниовегодиненажалостчестоизвјештавало,
овдјесепредлажеетнонимХазарци.Поштотоиме(коликонамјепознато)
нијепосвједочено,упитањујекованица,алитаквадајебољаодсватрикон
куретнаоблика–иодваријанатаХазарејцииХазаријци,којесенеуклапају
утворбенисистемсрпскогјезика,иодетнонимаХазари,којисеуобичајио
заименовањедругог,ишчезлогнарода.Истинаједодушедаи,рецимо,етно
нимПрусиуисториографијиупућујенадвијезаједнице,алиизмеђутихзајед
ница–ишчезлогбалтичкогнарода,сродногиданасживућимЛитванцимаи
Летонцима,изаједницеграђанаПруске,нововјековнењемачкедржавезва
ничноукинутетекнаконДругогсвјетскограта–постојимакартеритори
јалниконтинуитет(штоимплицирадатунијеријечохомонимији,негоо
полисемији).АосимтогапрвејеПрусе,дабисеиименомразједначилиод
других,довољноозначитикаостаре,каоштосекаткадичини(в.нпр.North
2015).УслучајуХазарацато,међутим,небибилоизводљиво,јерсуунашој
слицисвијета(стари)Хазариистакнутији(аконизбогчегадругог,аоно
збогканонскогстатусаХазарскогречника),пабинасимеХазарибезодредбе
свакакоасоциралонањих.Оничијебииметребалоближеодредитијесу
Хазарци,алибиконструкцијановиХазариилимакојасличнабилакриво
творина,будућидаизмеђуХазарацаи(старих)Хазаранеманикаквога,па
нитериторијалногаконтинуитета.

Н о в и н с к и  в е б  с а ј т о в и :

[1]https://www.nedeljnik.rs/kakoseispravnokazeirakiliirandalisehrvatskimini
starspoljnihposlovazbunioipomesaodvedrzave/

[2]https://foreignpolicy.com/2007/09/07/bushconfusesapecwithopecaustraliawith
austria/

[3]https://www.politico.eu/article/sloveniaandslovakiathelandsofconfusion2/
[4]https://www.bbc.com/serbian/lat/svet57239899
[5]https://www.slobodnaevropa.org/a/talibanimasakrhazaraamnestiavganistan/

31420040.html
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[6]https://www.dw.com/bs/aktivstkinjahekmattalibanisusmrtzaženeuavganista
nu/a58909039

[7]https://www.politika.rs/sr/clanak/486078/TalibaniamnestiralipredsednikaAvgani
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[8]http://www.tanjug.rs/fullview.aspx?izb=687640
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ОСВЕТЉАВАЊА

РанкаСтанковић

УПОТРЕБАРЕЧНИКА
(РЕЧНИКУНОВОМРУХУ)

Појмовикњигаиречникприпадајувисокофреквентимлексемамасрпског
језика.Одредницакњигајемеђу500,аречникмеђу2000најчешћихречиу
тривеликакорпусасавременогсрпскогјезика.1Књигајечак82.именица
поучесталостиулематизираномкорпусуСрпКор21,аречник,нештоређи,у
истомкорпусуимаучесталостсличнуименицамабиће,читање,одећаили
формула.Радисе,дакле,оосновнимпојмовима,чијебизначењеморалo
битиопштепознато.

АкопогледамокакосуовипојмовидефинисаниуРечникусрпскогаје-
зикаМатицесрпскеиз2018.године,наићићемонаодговарајућеодреднице
саследећимосновнимзначењем:

књигажвишеувезаних,штампанихлистовапапираукорицамаскаквим
целовитимкњижевним,научним,публицистичкимидр.текстом;књижевно
илинаучнодело.

речникмкњигаукојојсуречиједногјезикаобичнопоређанепоалфабету,
сатумачењемњиховихзначењаилиспреводомнастранијезик;додатакуз
књигугдесуобичнопротумаченестране,покрајинскеидругемањепознате
речи.

1УкорпусуСрпкор21са700милионатокена,речкњигајена218.местуса395појављива
њанамилионтокена(pm),речникјена3427.местуса5појављивањаpm.УкорпусуSrpKor13
књигајена181.местуса422појављивањаpm,речникна3361.местуса23појављивањаpm.
УWikiкорпусусеречкњиганалазина205.местуса336pm,речникна4395.са54pm.Укор
пусууџбеникасекњиганалазинаместу306.са281pm,речникнаместу1298.са274pm.
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Обедефиницијеодговарајупредставиокњигамаиречницимаизпредин
форматичкогдоба.Алиинформатичкаеволуција,којатокомпоследњихде
ценијамењасветизтемеља,нијемимоишланиовадвапојма.

Скородавишенематексташтампаногнапапирукојипретходноније
прошаокрознекирачунар.Штавише,свесуређитекстовикојисепреуно
саурачунарисписујурукомилиписаћоммашином,атекондапреносеу
рачунар.Асвејевишетекстовакојисеникаданенађунапапируикојисвој
животпроводеселећисесједнемашиненадругу.Нијеречсамооефемерним
вестимаипорукамасамрежевећиообимнимкњигамакојесудоскора
биленеопходнесвима.Сетимосекакојесамопренештовишеодједнеде
ценије(2005.године),Поштадоставилателефонскимпретплатницимадва
обимнаименика–белеижутестране–саспискомсвихтадашњихтелефон
скихбројеваисаадресамапретплатника.Оваквекњигесевишенештам
пају–њиховсадржајсесаданалазинавебууобликукојисеможепретра
живатисарачунараилимобилногтелефонамагдедасечовекзатекне.Узто,
овакавименикјеажуран:Поштамењабројеветелефона,апретплатници
адресеиовепроменесеодмахрегиструјудокбисеранијенановеинфор
мацијеморалочекатидоследећегпапирногиздањаименика.

Електронскиобликкњигепретходиданассвомштампаномиздању.На
пример,докторскетезесвојпрвиизлазакујавностимајууелектронском
обликукадасе,каопрвикоракуњиховомприхватању,рачунарскипрове
раваоригиналносттекста,причемусетезастављанаувидјавностиуелек
тронскомоблику.Аондасепоредмалогбројаобавезнихштампанихпри
меракатезачуваунеколикобиблиотека,доксењенелектронскиоблик
похрањујеудигиталнерепозиторијумечимепостаједоступнанајширој
публицизаинтересованојзарезултатеобјављеногистраживањапрековеба.

Рачунарјетакопостаонезаобилазанмедијуммеђуписменимсветомдо
носећиисуштинскепроменеузначењимаикњигеиречника.Размотримо
каквејепроменеинформатикаунелаупретходнонаведенедефиниције.

Дајеелектронскаверзијакњигепосталасаставнидеосавременогизда
ваштваговориипоступакдоделеCIPакојиомогућаваиздавачудаделокоје
ћеобјавитидоставиуелектронскомоблику,какотопрактикујеНароднаби
блиотекаСрбије.Туједатаипрепоруказа„достављањештампанихмоно
графскихпубликацијауелектронскомоблику(наоптичкимдисковимаи
флешмеморији)заCIP”2.Штавише,публикације,поредсвогISSNиденти
фикатора,могудобитииEISSN3,којиидентификуједигиталноиздањејед
ногдела.

2https://www.nb.rs/info_publishers/cip.php
3https://www.issn.org/understandingtheissn/assignmentrules/theissnforelectronicmedia/
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Уизвесномсмислу,дигиталниобликкњигесвевишепотискујењенпа
пирниоблик.Већинавеликихсветскихиздавачанудиданассвојаиздањау
штампаномидигиталномоблику,ачестоикаозвучнизапис,каои„штам
пањеназахтев”акокорисникжелидаимаипапирнуверзију.Стварјетада
читаоцазакојићесеобликкњигеопределити.

ПремаречимауредникаИздавачкекуће„ЏонБенџамин”(JohnBenjamins
PublishingCompany),упротеклихнеколикогодинаониредовнодобијају
захтевеодуредникаразнихчасописаичлановауређивачкиходборадаим
сеобезбедимање(илинимало)штампанихпримеракачасописа,поштоје
електронскиприступдовољан.Од2022.годинеониће,поредеприступа,
обезбедитисвакомгостујућемуреднику(guesteditor)часописапоједaн
штампанипримераксвакогброја,ачлановимаУређивачкогодбораомогу
ћићееприступчасописузаонегодинеукојимарадеуОдбору,докћесарад
ницидобитиПДФкопијуиприступсопственомчланкунамрежи.

Овипримерипоказујудакњиге,поредсвогштампаног,имајунајчешће
идруги,електронскиоблик,којипретходиштампаном,aкојијеупогледу
свогсадржајаистоветансањим.Овиновиоблиципостојањакњигенису
обухваћениречничкомдефиницијом,јеропискњигекаовишеувезаних,
штампанихлистовапапираукорицамасасвимјенеприменљивнаелек
тронскукњигу,којаипакнијеништамањекњигаодоненапапиру.

ТакојеинформатичкимсредствимаостваренаХофмановафантазијаиз
новелеИзборневесте4,укојојтајниканцеларијскисаветникТусмандобија
малуџепнукњигукојајеуправоонакњигакојујепожелеодачитакадгод
јеизвадиизџепа.Крозчитачеелектронскекњиге,каквисуКиндлилиКобо5,
ибезмагијечаробњакаЛенхарта,свакоможе,уначелу,иматиусвомеџепу
управоовакву,неизмернобогатубиблиотеку.

Какосеоватрансформацијакњигеодразиланаречнике?Представада
јеречник„књигаукојојсуречиједногјезикаобичнопоређанепоалфабету”
јестесликањеговогпапирногиздања.Али,штаседешавакадасеречник
нађеуелектронскомоблику?

Структураречникасеразликујеодструктуревећинедругихкњига–
књижевнихделаилинаучнихмонографија.Речниксенечитаодпочетка,
странупострану,већсеуњемутражиинформацијаоодређенојречикоја
јеобичнопредстављенапрекоједногњеногизабраногоблика–одреднице.
Речникје,дакле,скуподредница–изабранихречиједногјезика–којимасу
прикључениодређенискуповиинформација.Такосукњигаиречникизпри
мерасапочеткаовогтекстаодреднице,адефиницијекојеимследе–деопри
друженихинформација.Какобисетрагањезаинформацијомоодредници

4УНемачкиромантичариII,Нолит,Београд,1959.
5https://sr.wikipedia.org/wiki/Електронска_књига
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поједноставило,одредницесеуређујупреманекомредоследуупапирном
издањуречника,алиовајредоследнијесвојствосамогречникавећјемето
дакојапоједностављујењеговопретраживање.

Редоследможебитиалфабетски,којиуређујеречипремаредоследусло
вауалфабетуи,нпр.,слеванадесно.Алимогућихредоследаимамногои
корисникбимораорасполагатисаоноликопапирнихверзијаречникаколи
комујезамисливихредоследапотребно.Једандругиредоследједасеречи
поређајуутзв.антилексикографскомпоретку,здеснаналевопоштујући
редоследсловакојиједефинисанзаалфабет–тојеондаобратниречник.
Поредовога,речисемогууредитипоопадајућој(илирастућој)фреквен
цијисанекогкорпуса,посвојојдужиниилипобројуслогова(запеснике
фикснеформе).Речникможебитиуређенипремабилокомквалификатору
којисеналазимеђуинформацијамакојепратеодредницу,нпр.поморфоло
шкимособинамаодредницеилитакоштоћечланакузодредницусадржа
ватиисвењенесинониме.Тусуиречницинамењениразнимзабавамапопут
речникаукрштенихречиилиречниказаигрекаквесускрабл6илибогл7.
Најзадмогућејеуредитиречникипобилокојојкомбинацијиразличитих
критеријумауређивања.

Упојединимслучајевимасуиупапирнимиздањимаречникаовивише
струкиредоследиодредницазаписанипрекоиндексакојиседодајеизаоснов
ногтекстаречника,каоштојетослучајуСистематскомречнику.8

Јасноједаћесвакиовакавпоредакмеђуодредницамапроизвестинови
речникуобликуштампанекњиге.Постављасетадапитањедалијемогуће
изједногистогизвора,опремљеногразличитиминформацијама,генерисати
сваовапапирнаиздања,итоуономобимукојиодређујекритеријумпретраге.

Алиакојеречникуелектронскомоблику,ондапитањепретраживања
нијевишеодређенопореткомодредница,већначиномнакојијеструктура
речникаинтернопредстављенаурачунару.Овакавречниксеможеоблико
ватикаокњигаиштампати,алињеговживотсетунезавршава.Штавише,
његовсадржајкорисницимогударазгледајукрозодговарајућуинтерноили
јавнодоступнуинформатичкуапликацијуникаданезатражившињегов
папирниоблик.

Сличнотелефонскомименику,иречникможебитипреточенувебапли
кацијугдећењеговсадржајмоћидасепретражујепомоћурачунара.Овакав

6Скраблјеиграречимаукојојсепостављајуплочице(сапоједнимсловом)натабли
подељенојуквадратнумрежувеличине15×15такодаформирајуречикојесеуредовима
илиуступцима.

7Боглјеиграречикојасеиграпомоћупластичнемрежекоцкицасасловима,укојој
играчитражеречиунизовимасуседнихслова.

8Р.Јовановић,Л.Атанацковић,Систематскиречниксрпскохрватскогајезика,Матица
српска,НовиСад,1980.



15

обликједобиловишеречникасрпскогјезикаполазећиодскенираневер
зијеРечникаСАНУ,којаједоступнанасервисуGooglePlay,падоречника
којисудоступнизапретраживањенаплатфомиРасковник9Институтаза
српскијезикСАНУ.Овиречницирепродукујусадржајпапирневерзијеуз
могућностпретраживањакојанадилазитрадиционалнопретраживањеод
ређеноалфабетскимпореткомодредница.Каорезултатпретраживањаске
нираневерзијенаГуглудобијајусеисечцисаонихстранапојединогтома
којисадржедословнотраженуреч.НапреднапретраганаРасковникуомо
гућавадасепронађуоблицикојисадржетраженуречкаосвојдео.Например,
акосепотражиобразац„млад.*”,резултатћебитисверечикојепочињу
низомкарактерамлад,закојимследибарјошједанкарактеркао,например,
млада,младожења,младићитд.,алинеиречмлад.Иједанидругипример
показујудасепретраживањенеограничавасамонаодредницу,већдасе
претражујецеотекстречниканезависноодредоследаодредница.

Тујеипримерсрпскогвикиречника,скромногпообиму,аличијаструк
тураодредницеилуструјеколикосетрадиционалниречничкичланакможе
обогатитиинформацијамаудигиталномиздању(изговорилиприказцеле
флективнепарадигме).Штавише,удигиталноиздањеречникаможесе
укључитиинетекстуелнаграђа–звучни,графичкииливидеозаписи.

Ипак,овипримерипредстављајусамоинформатичкиунапређениоблик
уобичајеногначинакоришћењаречника:пронаћиодређенуречињојдоде
љенеинформацијеуречнику.Оноштоуовимпримериманедостајејесте
дасекритеријумпретрагеможеформулисатинауопштенијиначинтако
дасеуместопојединачнеречидобијајучитавекласеречикојазадовољава
одређеносвојство.

Уинформатичкојинтернојрепрезентацијиуобичајеноједасеречник
неорганизујенаистиначинкаокадасеодредниценижуједназадругом
премаодређеномредоследу.Како?Некакаоилустрацијапослужинеколико
одредницаприказанихутабели2.Замислимодасеодредницеуносеуреч
никследећимредоследом:текст,речник,књига,писмо,реч...какосуипоре
ђанеудоњојтабели.Свакојодреднициједодељенброј–индекс,којиказује
којимјередомунетаутабелу.Узодредницусеуносиињенречничкичланак,
фреквенцијапојављивањаунекомкорпусу,аостављасеипросторзадефи
нисањеразличитихредоследаодредница(колоне1,2,3,4...).Кадајеуречник
унетоовихпетодредница,онесеаутоматскиповезујуиндексимакојидефи
нишуразличитепоретке.Замислимојошданаовомречникухоћемодауре
димоодредницепремаћириличномредоследу,каообратниречник,према
опадајућимфреквенцијамаипремадужиниодреднице.Дабисмозналикоја
јепрваречуодређеномпоретку,утабелу1.ћемоунетињениндекс.

9http://raskovnik.org/
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редослед 1ћирилични 2обратни 3опадајуће
фреквенције 4премадужини ...

индекс 3 3 5 2 ...

Табела1.Индекскојиупућујенапрвуречречникауодређеномредоследу–у
ћириличномредоследујеторечкњигачијајевредностиндекса3.

Даље,дабисмоизлисталисадржајречникауалфабетском(ћириличном)
редоследу,полазимоодиндексанакојиуказујеколона1утабели1,атоје3.
Прваречуовомпореткубићеречсаиндексом3утабели2,атојекњига.
Информацијаоследећојречијеуколони1утабели2:закњигатојеиндекс
4,паћеовојодреднициследитиписмо.Наистиначинселистајуиостале
одредницередомреч,речник,текст.

индекс одредница чланак фреквенција
(pm1) 1 2 3 4 ...

1 текст ... 274,96 # 5 4 5 ...
2 речник ... 25,03 1 4 # 3 ...
3 књига ... 395,06 4 2 1 4 ...
4 писмо ... 66,91 5 1 2 1 ...
5 реч ... 1084,89 2 # 3 # ...

Табела2.Речниксауграђенимразличитимредоследoмодредница10

Акобисмопожелелидадобијемоовајмалиречниккаообратни,фреквен
цијскиилипремадужиниречи,применилибисмоистипоступакполазећи
одиндексаодговарајућеколонеутабели1,азатимпратећивредностииндек
сапридруженеуодговарајућојколонитабеле2.Такојередоследовиходред
ницауобратномречникукњига,речник,писмо,текст,реч,ауфреквенциј
скомреч,књига,текст,писмо,речник.Друкчијеречено,свакаодредница
има,порединформацијанаведенихуречничкомчланку,инизинформација
коједефинишуњенположајуразличитиммогућимредоследимаодредница.
Нетребаовдезаборавитидасуовеинформацијеодзначајаакосесадржај
оваквогречникаприређујезаштампу.Запретраживањењеговогдигитал
ногобликакористеседрукчије(иефикасније)методе.

Поменимоидругуразликуизмеђудигиталнеипапирневерзијеречника.
Наиме,удигиталнојверзијиречникаможесеобезбедитиразличитавидљи
востделоваречничкогчланкапосебнимобележјима.Тозначидауједном

10pm–нормализованафреквенцијаречи(permilion–намилионтокена)премакорпу
суСрпКор21.
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излиставањуоваквихречникаможебитивидљива,поредодреднице,само
граматичкаинформација,удругом–дефиниције,утрећемсамопримери
изабраниизподскупаизворанадкојимјеформиранречник(нпр.речник
одређеногписцаилитерминологијаодређенеобласти),итд.Другимречима,
богатаинформатичкарепрезентацијаречникапредстављауизвесномсмислу
надречниккојисе,каоинформатичкиобјекат,можепретраживатипоразли
читимкритеријимаодкојихнекинисуусловљениалфабетскимпоретком.С
другестране,изтаквогнадречникасе,каоизводињеговогтренутногсадр
жаја,могуиздвојитиразличитоуређениречнициприређенизаштампу(акоза
њимапостојипотреба).

Какосадржајдигиталневерзијеречниканијеограниченсвојимштам
панимобликом,онсеможедаљемењатиидопуњаватиипоштосеизњега
издвојиматеријалкојићебитиштампан.Тозначидаћеречникизмеђудва
издањамењатисвојсадржајкакоуспискуодредницатакоиинформација
којесунаведенеузњих.Наовајначин,уместоједномутврђеногтекста,ока
мењеногусвомштампаномоблику,речникпостајеживорганизамкојипра
типроменеујезику.УиздањуРечникасрпскогјезикаМатицесрпскеиз2007.
годиненепојављујесезначењеречикликнути(притиснутитастеркомпју
терскогмиша)већјетребалочекатидоследећегиздањададобијесвојеново
значење.Читавегрупеновихречиињиховихизведеница,напримертвит,
криптовалута,вакцинаш,антивакцинашчиниседаћечекатинеконово
издање,иакосупосталесвеприсутнеудомаћиммедијима.Погледајмопоја
вљивањесвихобликаречикојепочињусатвит-уСрпКор21:имаихукупно
50саукупнимпојављивањем11.240пута.

Слика1.Облициречикојипочињусатвит-укорпусуСрпКор21

Додавањеовихновихречиињиховихзначењаудигиталниобликреч
никатадајесасвимједноставанзадатак.

Алипоредоваквогдигиталногречника,којизадовољаваразличитепо
требезаречницимаширокогкругаразличитихкорисника,постојијошједан
вид,мањевидљив,видњеговепримене.Некеинформатичкеприменекоје
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обрађујуподаткенаприродномјезикузахтевајудасеуњихуградеподаци
ојезикукојисуврлочестоуобликуспецифичногречника.Оваквиречници
сеобичноградеизтрадиционалнихречникауодређеним,строгоформа
лизованимформатима.

Једнатакваелементарнаприменајесупрограмизаоткривањеииспра
вљањегрешаканасталихприликомуносатекста.Оваквипрограмипосма
трајукаогрешкусвакиобликречикојисепојавиоутексту,анемагауреч
нику,азатимпредлажуњенисправаноблик.Овдесерадиобичноосписку
обликаречи,безодредницеидругихинформацијакојесадржитрадицио
налниречник.

Једнадругаприменаоваквелистејеуграђенаупрограмкојитражинај
дужуречодзадатихслова.Акосесвакојречиизлистедодаиречкојасе
састојиодистихслова,алиуређенихпремаалфабетскомредоследу,напри
мер,речиватраседода„реч”ааврт,тадасепроблемпроналажењанајдуже
речиодзадатихсловасводинапоређењекоришћењемалгоритамазапри
ближносравњивањеречиовихслова(уалфабетскомпоретку)са„речима”
излисте.Наовајначин,рачунарувекможебрзодапронађенајдужуреч
међуонимакојеимауспискуодредница.Другаприменаовог„необичног”
речникајепроналажењесвиханаграмауречникујерсудверечианаграми
акоимајуиступридружену„реч”,нпр.иватраитраваимајупридружену
„реч”ааврт.

Једандалекосложенијипримерпружајуречницикојисууграђениучи
тачеелектронскекњиге.Читалац,којиутекстунаиђенареччијемујезна
чењенепознато,можеједноставним„кликом”11дадобијеодредницеизкојих
јетајобликизведенсапратећимречничкимчланком.Аакоова„кликнута”
речнијеуречнику,читачћегапотражитипрвонаВикипедијијезикана
комејекњиганаписана,азатимнаГуглу,превазилазећитакоограничења
којапостављауграђеникласичниречник.Акоупоредимоудобностчитања
папирнеиелектронскекњиге,јасноједаовадругадоносимногепредности.
Довољнојезамислитикојебипроблемеимаонекокобипожелеоданапут
понесезанимљивукњигуидобартрадиционалниречник,аконизбогчега
другог,ондазбогтежинепртљага.

Какофункционишеречникуграђенучитачекњиге?Потребнојепрво
располагатикласичнимречникомудигиталномобликукомесеможеприћи
прекоодреднице,азатимилистусвихобликаречикаоштојеонакојасе
користиупрограмимазаоткривањегрешакаутексту.Овалистаморабити

11ИакојеупоследњемиздањуРечникаМатицесрпскедодатотрећезначењекликнути
„довестикурсорнаназивнекогпрограма,интернетскуадресу,сликуидр.Ипритиснути
левитастеркомпјутерскогмиша(дабисепокренуонекипрограм,отворионекисајтна
интернетуисл.)”необухвата„кликтање”нателефонима,таблетуређајима,нитиелектрон
скимдокументима.
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допуњенатакодасеузсвакиобликнаведуиодредницеизкојихјеонмогао
битиизведен.Например,обликрецитребадаупућујенаодредницерекаи
рећи.Кадасе„кликне”наречутексту,читачћесравнититуречсаоблици
маизлистеипронаћиодкојихјеодредницаонамоглабитиизведена.Ако
таквеодредниценема,читачћеконсултоватиизворесавеба,аакојеима,
отворићепрозориприказатиодговарајућиречничкичланак.Овамогућност
превазилазиипоменутуХофмановуфантазију.Сдругестране,полазећи
одовеосновнемогућности,могусезамислитиправциукојимаћесеразви
јатиречницикојимасеснабдевачитач.Хоћелиускоројбудућностибити
могуће,захваљујућиуграђенимречницимаидругимјезичкимпомагалима,
например,читатикњигунанепознатомјезику?

Дализаоваквимкњигамаиречницимапостојипотребаикоднас?За
садасуначињенипрвикораци–унекешколесууместоуџбеникаисвезака
уведенитаблетинакојимаједигитализованитекстуџбеника.Овојошније
упоредивосамогућностимакојеимачитачдигиталнекњиге,алијекораку
томправцу.Сдругестране,идејадађацикористедигитализованиуџбеник
постављанесумњивоипитањејезичкеподршкекојајеуграђенаууџбенике.
Сасвимјеразумљиводабиђакутребалодабудемогућеда„кликом”кон
султујеречникбилодајеречоречимаизуџбеникаилиолектириидаму
буде,какојеудефиницијизначењаречниканаведено,присутан„додатакуз
књигугдесуобичнопротумаченестране,покрајинскеидругемањепознате
речи”.

Требаиматинаумудасуидигиталнекњигеидигиталниречницитек
напочеткусвоједаљетрансформације,пасвакакотребамислитивећданас
оначинуоваквеупотребајезикасутра.

РанкаСтанковић
Рударскогеолошкифакултет,Београд
ranka@rgf.rs
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ВладанЈовановић

НАРОДНАИЗРЕКАИВУЦИСИТИИОВЦЕНАБРОЈУ
УХРИШЋАНСКОЈСЕМАНТИЧКОЈ

ИНТЕРПРЕТАЦИЈИ

Широкопознатаизрекаусрпскомјезикуивуциситииовценаброју,
којасејављаиудругимваријантама–иовце(јагањци,стадоисл.)наброју
ивуцисити;исвеовцеиситивуци(в.НПослВук;РМС;РСАНУ)–употре
бљавасеондакадсепосленеког,обичновећег,спорадогодидасвибуду
задовољни,кадасепостигнедоговормеђуљудимакојисудојучебилиу
некаквојзавадиилимеђусобносупротстављени(умишљењима,ставовима
исл.).Речјеостранамакојесуметафоричнопредстављенеуликуживотиња,
одкојихјеједнадивља,крволочна,прождрљиваинезасита,докједругапи
томаиодвајкадапленовепрве.Изрекасаовцомивукомкаофразеолошким
компонентамаприсутнајеуистомилисличномзначењуиудругимјезици
ма,уп.нпр.уфранцускомMénagerlachèvreetlechou,италијанскомSalvare
capraecavoli,рускомВолкисытииовцыцелы.

Унутрашњаформаихришћански(пра)контекст

УсадржајуовенароднеизрекевладикаНиколајВелимировићјеуочио
хришћански(пра)контекст,утемељеннавериуБожјипромисаопремакојем
Бог„управљасветом,подржавајућислабијега,сузбијајућијачега,иодржа
вајућипритомчудеснухармонијуживота,такодасуивуциситииовцена
броју”(НиколајВелимировић,Календар„Православље”за1932.годину,
премаМариНКовић1995:54).ПотврдузахришћанскисмисаоизрекеИвуци
ситииовценабројувладикаНиколајналазиуСпаситељевимречима:„Ни
једанврабацнеможепастиназемљубезОцавашега”(Мат.10,29).Концепт
’опстанкаврсте(поБожјемпромислу)’,учијемсепољуналазихришћанско
тумачењеовеизреке,образложенјеиупоглављу„Божјестарањеостворе
њима”укњизиЖ.Маринковића1(1995:52–55).Уделутекстакојисеодноси

1ЖиванМ.Маринковић(1899–1976),ректорБогословијеуПризрену,припадаојегене
рацијисрпскихбогословакојисуизмеђудвасветскарата,увременукадасенаслућивало
поновновеликострадањенарода,оријентацијуисигурностзаидентитетукризиналазили
усрпскојдуховнојтрадицији–светосављу.Узакључкусвогатекстаподнасловом„Духов
навеличинаСв.Савеињеговзначајзаидеолошкуоријентацијунашегнарода”Маринковић
јеизнеогледиштеопутународногпрепорода:„Штојетаманахоризонтугушћа,тосечвршће
држатисветосавскогпута”(шијаКовић2019:119).Ж.Маринковићјесветосавскиидеал
личногспасењаибескрајногслужењанародупримениоукњизиНајбољиваспитач,са
поднасловомЗбиркаваспитнихпримера.
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наживотиње,овцајеиздвојенакаопарадигмаодржањаслабијеганаспрам
јачег,јернемаживотиње„слабије,нератоборније,безодбранбеније,ненаору
жанијеодовце[…]Пчелајемања,алиимажаоку.Микробјеневидљив,али
нападаотровом(велиМировићН.,МариНКовић1995:54).Јагњејесимвол
жртвеБожјезагрехецелогсвета.ЈагњескрстомбилоједугосимболХри
стакодпрвиххришћана,пајетакоизразЈагњеБожјеушаоиуцрквено
песништво(Енц.правосл.,подјагњеБожје).Овцаодноснојагњеозначава
чељадеодносноњеговучистудушупремапастиру,тј.Богу(RJA:подjagn é).

Поменутахришћанскаинтерпретацијаизразазаснованаје,дакле,на
концепту’опстанка(врсте)’,којиуовомслучајузначидајеовца,будућида
јевукупленодпостанкасветадоданас,идаљенабројуупркоснепрекид
нимнападимаинасртајиманањенживот,јервукодпамтивеканемариза
бројоваца,очемусведочиилатинскаизрекаLupusnoncuratnumerumovium
(VilHar1991).

Концептилексичкозначење

Лексичкозначењеиконцептпредстављајулингвистичкеконструкте
заснованенаразличитимприступимаупоимањуиинтерпретацијисадр
жајалексичкихјединица.Докселексичкозначењемањевишедефинише
иодређујекаозначењеречикојесереализујеуреченициидаљеунадре
ченичнимкатегоријама(тексту,дискурсуисл.)2,дотлесеконцептописује
узависностиодтеоријскогприступаиаспектаконкретногистраживања.3
Нашеистраживањеполазиодприступапокојемсеконцептодређујекао
семантичканадградњалексичкогзначењаречиучијимкомпонентамасе
налазеинформацијерелевантнезаодређенестручне,културолошке,рели
гијскеидругенивоењиховеупотребе(в.попова–СтерНиН2011).Концепт
нијесамојединицакогнитивнеперцепцијеилизнања,већијединицавред
носнихсистемауразнимобластимачовековеделатности,науци,култури,
религијиисл.Познатоједасеуоквирукогнитивнелингвистикезначење

2Лексичкозначењенемајусаморечивећисложенијеконструкцијекаоштосуизрази
(фразеологизми,терминолошкеидругесинтагме),народнеизреке,пословице,загонетке
исл.,пасестогауанализизначењакористинатпојамкојимсеобухватајусвиносиоци
лексичкогзначења–лексичкејединице.

3Условенскојлингвистиципојам’концепт’најчешћесекористиурадовимасакогни
тивнолингвистичкимипсихолингвистичкимприступом,премакојемсеконцептпосматра
каојединицаменталноглексиконакојаодговаранашемзнањуообјективнимдатостима
(уп.КУбряКоваяидр.1996;попова–СтерНиН2011:38).Јединицеконцептуалнеструктуре
–гешталти,фрејмови,сценаријиисл.–истражујусекаоменталнерепрезентацијеудомену
психе.Ширеодређењеконцептаукључујеусвојуструктуруколективнознањеиискуство
носилацанационалногјезика,штоулазиудоменизучавањањиховеконцептосфере(в.
попова–СтерНиН2011:44).
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изједначавасаконцептуализацијом,тј.образовањемпојмованаосновучо
вековогфизичког,чулног,емоционалногиинтелектуалногискустваосвету
којигаокружује.Лексикаједногјезиканосиусвомсадржајуиинформације
којенисусамоусколингвистичке,даклењомесенепреносисамоопштеко
муникативнисадржај,већисадржајкојисетичезнања(нпр.научног),кул
туреипогледанасветњеговихносилаца.

Критикаеволуционизма

Заступајућихришћанскувизијуживогсветаињеговогопстанканаземљи,
којисеодвијапопромислуБожјем,владикаНиколајВелимировићсеидејно
супротставиоДарвиновојмалтузијанскојидејидасепопулацијарепродуку
јебржеодзалихахране,штодоводидобеспоштеднеборбезаопстанак.Тема
стварањасвета,паичовекауњему,актуализованајенарочитоуXXвеку
збогширењатеоријееволуционизма.Уначелу,следбенициправославног
светоотачкогучењаовутеоријуодбацују,објашњавајућипостанаксветапо
зивањемнаоткривенеистинеуСветомписмуисветоотачкоучење.Владика
Николајјеоштроговориоотзв.Дарвиновомпринципуприроднеселекције
којиодређује„којичлановинекеврстеимајубољешансезаопстанак”(уп.
Peri2000:339).У(пост)дарвинистичкојепосимногисуДарвиновенаучне
теоријепренелинадруштвенаиекономскапитања,користећиусвомдис
курсуизразе„борбазаопстанак”и„опстанакнајспособнијих”(Исто:343).
Занимљивоједасуосновнипостулатиоветеоријеприхватаниуфилософи
јипозитивистичкогусмерења,чијесуосновнетековиненашлеплоднотле
утоталитарнимдруштвенимуређењима,наизгледразличитимиидејно
супротстављеним.Успехуживотупојединацадарвинистиизмеђудварата
објашњавалисуприроднимзаконимаи,сходнотоме,делилиљуденаоне
вишеинаонемањекориснеподруштво:„оникојисуизгубилиусоциоеко
номскојборбипоказалисусвојунеспособност”(Исто).Реакцијанапомену
тепозитивистичкеставовеудомаћојсредининарочитодолазидоизражаја
умеђуратноммисаоноидејномконтекстукадасеурадовимаводећихдо
маћихмислилацасветосављеодређујекаофилософијаживота,каосредњи
ијединиправипутистинеизмеђу„левих”и„десних”крајностиилутања.4

4Намеђуратнесрпскефилософекојисунаразличитеначинезаступалифилософију
живота,интуиционизамикритикудуховнекризезападнекултуре,међукојимасу,поред
владикеНиколајаВелимировића,билиДимитријеМитриновић,ВладимирВујић,Милош
Ђурић,МомчилоСелесковић,ПрвошСланкаменац,КсенијаАтанасијевић,ФилипМедић,
ДушанСтојановић,ЈустинПоповић,ДимитријеНајдановићидр.,утицалисуумањојили
већојмериАнриБергсон,Шпенглер,Достојевскиидр.(в.шијаКовић2019:19).Тадаје
дефинисаносветосавље(именицасветосављенасталаје„поузоруна’православље’;1932.
годинепокренутјечасописСветосавље,атвореницасветосавље„улазитадаутрајну
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Средњипутзакојисеонизалажујестехришћански,светосавскипут,који
увременимасмутње,кадасенаговештавајусамодва(обичнокрајња)избора
–левиилидесни–српскинародмораостатинасвом,светосавскомпуту,
одбацујућиилевиидесни.ВладикаНиколајВелимировићјеоштрокрити
коваотзв.илевоидесностајалиште.Супротстављањенаучномпозитивизму
иатеизмууфилософијиизраженојеуњеговимделима,посебноуекспли
цитноизнетимставовима,очемуговориследећицитат:

Увасиономсвету,какогајеДарвинзамишљао–ијошизразитиједарвини
зам–постојесвемогућесилеисвифакториизузевБога,духаиморала.Ибаш
наовомизмишљеномодсуствуБога,духаиморалауДарвиновојнауцизасно
ваојеНичесвојуантиетичкуетикуаМаркссвојукомунистичкусоциологију.
Отудајеполазнатачкаипрвипараграфничеизмаимарксизма–негацијабића
Божјега(Евр.,8).

Закључак

Хришћанскавизијаживота,чијисеизвориуворналазиуидејисвето
савља,служилајесрпскиминтелектуалцимаизмеђудваратакаобранакојом
сепостиже„приврженостдрагоцјеномаугроженомцрквенонародном
идентитету”(шијаКовић2019:46).Божјипромисаопокојемсесвеусвету
одвијавладикаНиколајстављаизнадсвихонихнаучнихзнањакојаупо
риштененалазеувериихришћанству.НеодрживостДарвиноветеоријео
еволуцијивладикаНиколајпотврђујепримеромоваца,слабихипитомих
животиња,којесусе,иакослабашнеибројчаномале,доданасодржалеу
пуномбројуупркоснаговештајимапоменутетеоријекојатврдидасуусу
ровојидугојборбизаживотосталесамојаче,окретнијеисналажљивије
врсте.Семантичку(ре)интерпретацијународнеизрекеивуциситииовце
наброју,узуношењеусадржајдуховнекомпоненте,омогућилајењена
унутрашњаформа,тј.дихотомијазоонимскихпојмоваизраженихуслици,
тј.метафоридобраизла,каоисемантичкакомпонента’равнотеже,хармо
није’постигнутеупарадоксуопстанкаслабијег,упркосњеговомнепрестаном
истребљењу.

Ц и т и р а н и  и з в о р и  и  л и т е р а т у р а :

велиМировић,Николај.Ознаменитимљудима.НичеиДостојевски.Ваљево:Глас
цркве,2003,23–155.
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СветланаСлијепчевићБјеливук

ШТАСЕКРИЈЕУМЕДИЈСКИМНАСЛОВИМА
УПЕРИОДУПАНДЕМИЈЕ?

Увод

Пандемијаковидавишеоддвегодиненезаобилазнајетемаучитавом
свету,јеримавеликиутицајнадруштвенополитичкеактивностиимења
свакодневниживотљуди.Променeузрокованеширењемковидаодразиле
сусеинајезикиочитујусенасвимњеговимнивоима(лексичком,синтак
сичком,семантичком,прагматичком,правописном),очемусведочебројни
радови,каконанашемтакоинадругимјезицима(Ferraraидр.2020;Ка
терМиНа,липириДи2021;МилУтиНовић2020;ĐorĐeVićBelić2021;Мишић,
КрСтић2021;СлијепчевићбјеливУК,НиКолић2021;НиКолић,Слијепчевић
бјеливУК,НовоКМет2021).Великибројсоциолошкихисоциолингвистичких
радовабависетемомманипулације,планскогширењапогрешнихинформа
цијауциљуузнемиравањаизастрашивања,нарочитоусредствимамасов
нихмедија,истичућипритомеиризикоднареднихинфодемија5(Ferrara
идр.2020).

Медијисуупочеткудиректнопреносиликонференцијезаштампу,пу
темкојихсусеграђанимаобраћалилекарииполитичари,азатимјетема
ковидапостепеноулазилаудругеновинарскежанрове.Новинскичланци,
информативнеитематскеемисијепосвећивалисупажњуразличитимпита
њимаувезисапандемијом,инакрајусусверубрике–оддруштваиполи
тикедоспорта,културеизабаве–билепреплављенеовомтемом.6

Уовомрадубавимосенајчешћимпојмовнимметафорамаумедијским
насловимаупериодуепидемијековида,каоињиховимимпликацијама.
Насловјеважанелементсвакогтекста,аумедијскомдискурсуимапосебну
улогу,јерјенајистакнутијидеотекста,издвојенјеначелнупозицију,тесе

5Инфодемија(енгл.infodemia)новајеречиозначава„превеликуколичинуинформа
ција,углавномнаинтернету,којесетичунекогпроблемачијејерешењеотежано”(Речник
појмоваизпериодаепидемијековида).

6Анализирајућинаративеоболестииболовањуусрпскомјавномдискурсу,Смиљана
ЂорђевићБелићуказујеинаопштедруштвеностањекојепоменутидискурсусловљава:
„Животуоколностимакризеизазванепандемијомболестиковид19усвимјесферамадра
матичноизмењен.Тобисестањемоглодефинисатикаостањезакоченостиживота,будући
дагакарактеришеосећајпродуженеанксиозности,општенесигурности,егзистенцијалног
страхаинеизвесности,одлагања(паинемогућности)креирањадугорочнијихпланова”
(ĐorĐeVićBelić2021:41).
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играфичкиразликује,азбогсвихнаведенихособиначиниједнуодтзв.
јакихпозицијатекста.7

Укорпусзаистраживањеушлисуновинскинасловикојисетичувиру
сауразличитиммедијима(Политика,РТС,Блиц,Н1,ББЦ,НоваСитд.).За
ексцерпцијуграђекоришћенисумедијскипорталинаинтернету(rts.rs,rtv.
rs,politika.rs,novosti.rs,rs.n1info.rsитд.).Двакритеријумасуузетауобзир:
временски(дасуупитањутекстовиобјављениодмарта2020.године,па
надаље)итематски(дасеодносенаковидидогађајеипојавекојесуувези
саковидом).

Циљнамјепоказатидасупојмовнеметафореинтегралнидеоманипула
тивних8иубеђивачкихстратегијакоришћенихупредстављању(стварне)
опасностиодвируса,алииуспровођењумеразањеговосузбијање.

Подпојмовномметафоромподразумевамокогнитивнолингвистичкоту
мачењеЛејкофаиЏонсона:метафорајемеханизамкојиомогућава„разу
мевањеједногпојма(илипојмовногдомена)помоћудругогпојма(појмовног
домена)”(КлиКовац2004:11).Концептуализацијапутемпојмовнеметафоре
јестепроцесразумевањаипредстављањаискуственодаљегилиапстракт
нијегпојмапомоћуискуственоближегиконкретнијег.Другимречима,ре
зултатконцептуализацијечовековогискуствајестеиздвајањесамоњегових
важнијих(упечатљивијих)аспеката(лејКоф,џоНСоН2003:83).Утомсмислу,
разликујусеаспектизаједничкизаобапојма(циљнипојам–којисеконцеп
туализује,иизворнипојам–путемкојегсеконцептуализује)иаспектикоји
нисуупрвомплану,односнометафоромприкривениаспекти:понекадсу
речитакоупотребљенедасечакниметафоранеуочаваилијебартешко
уочити(в.лејКоф,џоНСоН2003:10).Свакапојмовнаметафораима,тако,ва
жнуулогу:онаистичепојединеаспекте,докнекедругесакрива,ауправо
утојњенојкарактеристицилежиманипулативнипотенцијал.Овакавпри
ступманипулативномпотенцијалуметафореподржаваитзв.теоријаокви
ра:„Теоријаоквираподразумевадасемедијскоизвештавањебазирана
селекцијииистуреностиодређенихтемаиинформација:’Уоквиритизначи
изабратинекеаспектеопаженестварностииначинитиихистакнутијиму
комуникацијскомтексту,наначинкојипромовишеодређенупроблематику,
интерпретацијуузрока,моралнупроценуи/илипрепоруку’(еНтМаН1993,
52)”(премаМилУтиНовић2020:31).

7МаринаКатнићБакаршићистичеследеће:„Подјакимпозицијаматекстаподразуми
јевајусеонамјестаутекстукојасусвојеврснасмисаонаистилистичка’чворишта’текста,
мјестакојасупосвојојпозицијиутекстуипосвојојформиизузетнозначајназаразумије
вањетогатекста.”(КатНићбаКаршић1999:97).

8Подманипулативнимјезичкимстратегијамаподразумевасесвакиобликсмислене
употребејезика„којомсеможеутицатинаформирањенечијегмишљењананачиндаособа
нијеупотпуностисвеснанакојиначинјевршењеутицајаостварено”(јањатовићјоваНовић
2020:147).
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Анализомкорпусаиреконструкцијомопшти(ји)хиконкретнихметафора
помоћукојихсеконцептуализујепојамкоронавируса(иковида)можеседо
битиувиднесамоуодноспремавирусувећиуодносразличитихдруштве
нихактераујавномдискурсупремареципијентима(грађанимаСрбије).9
Премакритеријумупреовлађујућихимпликацијауконцептима,метафоре
смоукорпусуподелилинаметафорестраха,метафорепотчињеностиитак
мичарскеметафоре.Иакограницемеђуњимамогуизгледатинепрецизно,у
обзирсмоузелидоминантнеефектекојеметафорепроизводе:например,у
метафорестрахауврстилисморатнуметафорујерсеуклапаустратегију
застрашивањареципијената,доксеметафоравирусакаосилеизприроде
сврставауметафорупотчињености,јерјенајистуренијидеочовекованемоћ
предвирусом(анестрах,иакоионпостоји).Разликаизмеђуметафорекојом
севирусконцептуализујекаонепријатељ(илиубица)ионекојомсекон
цептуализујекаогром(илипожар)тичесемогућностичовековереакције
(иакоуобаконцептапостојистрах):удругомслучајучовексенеможебо
рити,већсамосаниратипоследице(збогтогајеовадругаближаметафори
подређености,апрваметафористраха).

Метафорестраха

Најраспрострањенијајеметафорарата,10иначевеомакоришћенаиу
политичкомдискурсу,нарочитоупериодуизборнекампање.Оваметафора
посебнујеулогуималатокомпериодаизборнекампањекојисепоклопио
сапандемијом,јерсепоказалодајепогодназаизазивањепримарнихемо
цијапопутстрахаитуге.11

Урадуоопштимодликамадискурсаупериодупандемијековида,скре
нулисмопажњунатода,упрвојфазисуочавањасвирусом,ратнеметафоре
могубитипожељне–људићелакшесхватитиозбиљностситуације,самим
тимпридржаваћесемеразаштитеибићедисциплинованији.Међутим,
настављањетаквогратногдискурсаможеимативеликенегативнепосле
дицепоменталноздрављестановништва,алиидовестидоограничавања

9Употребаметафораможебитиподређенаманипулативномциљу:акосератнимме
тафорамадиженивоозбиљностиситуације,аистовременоизазиваистрах,ондаможемо
говоритииовишеструкојулозиметафореујавномнаступулекараи/илиполитичара.

10Употребаратнихметафораудискурсуокоронавирусузабележенајеумногимјези
цима(в.malagNiNi2020;štrkaljDesPot2020,затимhttps://www.vreme.com/cms/view.php?id=
1771884,http://diskurswestbalkan.unijena.de/илиhttps://sites.google.com/view/reframecovid/
impactидругде),штопотврђујеинадругимматеријалиманашутезуоманипулативном
потенцијалу.

11Примарнеемоцијесеинстинктивноактивирају,имајуједноставнуунутрашњуструк
туруиучествујуупроцесимастапања,мешањаилиукрштањаприизградњикомплексни
јихемоција(болје,тако,мешавинатугеиљутње)(МилеНКовић2017).
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људскихправаислобода(СлијепчевићбјеливУК,НиКолић2021).Ратнеме
тафореучествовалесууформирањуследећихнаслова:Социјалнабомбаће
битиогромна//Боримосепротивневидљивогнепријатеља//КакосеКина
избориласаделтасојем//Тенковииавионијачиодвируса(текстотомеда
војнавежбанијеотказанаупркоспандемији)//Од4.мајакрећеновафаза
уборбипротивкороне.Уовимпримеримавируссеконцептуализујекао
непријатељ,алекарииполитичарисепредстављајукаовојнициивојско
вођекојибранеграђанеодратнеопасности:Италијанаизмакуснага,Не-
мачкапосталахеројдана:послалиавионпозараженеодкороне12//Уместо
штопрети,бољебибилодаТрампспасиАмерикуодкоронавируса//Позна-
талекаркаизгубилабиткупротивкороне.Томеуприлогидуичестоко
ришћенеконструкцијеналинијифронта,напрвојлинији,алииупотреба
речизона:лекариизцрвенезоне(причемуцрвенабојасимболизујеопасност):
Водимоваснапрвулинијуфронтасавирусомкорона:Ноћеуболницамаи
верујуупобеду//Биткапротиввирусадајерезултате.Узконцептборбе,
унасловимасе,каоиудругимделовиматекста,форсираконцептпобеде,
какобисејачаодухзаједништва,чимесе,заправо,показујеиполифунк
ционалностметафора.13

Уметафорекојимасеизазивастрахможесеуврститиибиблијскаме
тафораокрајусвета.Пријомишевауказујенатодајекоришћењебиблијске
метафореКрајСветачестоујезикумасмедијасциљемхиперболизације
последицанекихдогађајаилинекогпериода,теидајепосталаједнаоднај
чешћихјезичкихреализацијаудискурсупандемије(пријоМишева2021).Ова
метафорасенајчешћеизражавапосредствомречиармагедониапокалипса:
КОВИДизазваоапокалипсууглобалнојавиоиндустрији/КОРОНАИЛИ
ЗОМБИАПОКАЛИПСА!Нагпобегаоизкарантина.../АПОКАЛИПСА!На-
учнициоткрилиШТАНАССВЕЧЕКАПОСЛЕКОРОНЕ.

Метафоракрајасветаупотребљавасекакобиозначиланајвишистепен
последицезла,погибељи,аумедијскомисказујесеидругимметафоричким
изразима,попуткатаклизмеикатастрофеунасловимапопут:Тиодоровић:
Стањекатастрофа,вируснепризнајесрпскиинатилипопутпакла:Европа
упаклукороне.

ВеомачестојављасеиметафоравирУСјеНепријатељ:приписујумусе
одликеопасногпротивника,створењакојепоседујелукавство,спретност

12УовимпримеримауочавасеиметонимијаДржавазавлаСтУтојДржави.
13Наматеријалурускогјезикаауторкепоказујудаузкултуролошкеразликекојесе

могуприметити(иакопонекадовапоређењаделујуупитно),универзалнесуметафоре
ратаизраженекрознеологизме(речиилиизразе,попутзаједничкиневидљивинепријатељ
(енгл.Commoninvisibleenemy)илиинвазијакоронавируса(рус.нашествиекоронавируса)
(КатерМиНа,липириДи2021).
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иснагу,којејеспособнодаобмањује,повређује,доносистрадања,тезбог
тоганасловизаснованинањојобилујуекспресивношћу,привлачепажњу
реципицијената,аимајуиподстицајну,персуазивнуфункцију.Некадсе
вирускаонепријатељпонашадеспотски:Коронабацанаколена,Корона
хараСрбијом//Коронавирусусмртио819Норвежана.Уоваквомконцеп
туочитујесељудсканемоћпредубојитимвирусом,аупотребалексемаи
изразаизразитонегативномаркиранихнемафункцијупобуђивачапажње,
већпобуђивачаемоцијапопутстраха,туге,емпатије.

Сличнаметафорауочљивајеприприказивањувирусакаонемани(чудо
вишта)и/илипобеснележивотињеунасловимаформулисанимпопутпретње
(слутњеилиупозорења):Репепидемијебимогаоданасошине.Немоћчове
капредвирусомпојачавасекадасетомметафоромкористелекари,отуда
јеврлоефектнаметафораизнаслованачињеногнаосновуизјавелекара:
Делтасојкаомедвед,морасенањегапуцатидва-трипута.

Метафорепотчињености

Вируссеможеразуметиикаошколскизадатак14(Свеземљесветаимају
истизадатак–дазауставевирус/АнгелаМеркелпризналасвојунајвећу
корона-грешку/ИмунологизАризоне:Правилисмопочетничкегрешке,вирус
приличнопредвидљив/ИмунологНиколић-Жугић:Вируснаснијезбунио),вре
менскаилидругаелементарнанепогодаилисилаизприроде,попутватре
иводе(КоронабуктиширомСрбије/Имамоновожариште(ватра)/Нови
ударкоронавирусауЕвропи/Одчегазависиновикоронаудар/Коронапо-
гађаневакцинисане/СипосетиоВухан,епицентаркоронавируса(силаиз
природе,земљотресилигром),Пратимотокепидемије/Стиженамнови
талас(вода).Свеовеметафореносеједнуважнуманипулативнупоруку:
немаљудскогфактора,тј.немаполитичкеидруштвенеодговорностизапо
следице.Такође,иакоизазивајустрах,онеупрвипланстављајунемогућност
човекадаимсеодупре(заразликуодратнихметафора,укојимачовекјош
иможебитиактиван,ступитиуборбуснепријатељем).Метафорашколе
имлицираспецифичнуулогулекара:онисууистојравнисапацијентима,
свисуђаци,собзиромнатодајепроблемпандемијезадатаккојисвизајед
ничкитребадареше.Уовомодносуподређеностиимаподстрекавишенего
страха.Сдругестране,метафоревирусакаосилеизприродеилиприродне
катастрофе(попутпоплаве,пожараисл.)носедругачијуимпликацијуидео
суманипулативнестратегије:лекарииполитичарикојидоносеодлукео
мерамазаштитепредстављајусекаохероји,јунаци.

14МетафорупаНДеМијајеиСпитбележеидругиистраживачи:човекуседодељујеулога
испитиваног,којиједужаниздржатииспитпредБогом(оНал2021).
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Такмичарскаметафора

Метафоракојасеобилатокористиучитавоммедијскомдискурсутиче
сеспорта(обарањерекорда),алинедоносипозитивнуконотацијујерсеу
примеримаготовобезизузеткаговориоцрномрекорду:Коронавирус:Нови
црнирекордуСрбији–38умрлих,вишеод5000заражених//УРусијитре-
ћиданзаредомцрнирекордпобројуумрлиходкоронавируса.Такмичарска
метафорапровоцираочекивањеинеизвесносткодреципијената.

Закључак

Анализакорпусапоказуједасеубеђивачкииманипулативнициљевиу
новинскимнасловимаупериодуепидемијековидапостижуразличитим
метафорама,међукојимасеиздвајајуметафорекојесмо,премакритерију
мудоминантнихимпликација,поделилинаметафорестраха,метафоре
потчињеностиитакмичарскеметафоре.Насловизаснованинаметафорама
страхаучествујупонајвишеуизградњиатмосферезастрашивања.Умета
форамапотчињеностипоказујесенеравноправностуодносуизмеђучовека
ивируса,јеруказујунанадмоћвируса.Њимаприпадајуметафорашколе,као
иметафореприроднихсила,природнихкатастрофа,попутпожара(ватре),
поплаве(воде),земљотреса,грома.Такмичарскомметафоромнегативносе
конотирабројоболелиходковида.Метафореунасловиматакопоказују
својуполифункционалност,јеристовременомогуизазиватиразличитиспек
таремоција(истања):одстрахаитугедонемоћи,емпатијеинеизвесности.
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G
МАЛИСАВЕТИ

КакогласивокативименаЛука–ЛукаилиЛуко?
СањаСуботић,КосовскаМитровица

ВокативименаЛуказависиодњеговогакцентауноминативу.Онможе
битидугосилазни–Лука(какосенајчешћечујеуцентралнојШумадији,Лици,
Босни,Херцеговини,атакојеикодВука)итадајеимеувокативунепроме
њено–Лука.Акценатможебитиидугоузлазни–Лука(какосеобичноизго
варауСрему,Ресави,Тополи…)итадавокативгласиЛуко(сдугосилазним
акцентомисамогласникомоунаставку).Дакле,уобаслучајаакценатувока
тивујеисти(дугисилазни),самосекрајњисамогласникразликује–кадаје
акценатуноминативудугосилазни(Лука),наставакувокативујеа(Лука),
акадајеакценатуноминативудугоузлазни(Лука),наставакјео(Луко).

Р.С.

v
Аковећморамдаприхватимдасекажепротестовати,а
непротествовативолеобихдазнамгдесезагубилотов.

ВелиборГлигорић,Београд

Уречипротестоватинијесезагубилов,јергауњојнијенибило.Глагол
јеизведенодименицепротест.Кадасенањудодаосуфиксзаграђењегла
гола-овати,добијенјеобликпротестовати(каокодглаголагост+овати,
манифест+овати(се),старт+овати,шверц+оватиисл.).Аналогијомпрема
глаголимаизведенимодименицана-ство(присуствовати)јављасетзв.па
разитсковуглаголимаизведенимодименицаукојиманемаовогсугласника.
Некиодњих,попутнапаствовати,прихваћенисуинормом.Алитоније
случајсаглаголомпротестовати,којијерегуларансамоуобликубезв.

Р.С.
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v
Заштосеименицакомфорпишесам,аименицаконформизамсан?

ВелиборСтанојевић,Београд

Именицекомфориконформизамразличитогсузначењаиразличитог
порекла.Речкомфорједобијенапреконемачкогјезика(Komfort)иознача
ва„удобност”:„Комфорграђанскиходаја…неможемодаиздржимо”(В.
Петровић).Одњејеизведенпридевкомфоран:„ПајаЈовановић…поредком-
форногстанаилуксузногатељеаимавеомапристојнемесечнеприходе”(Д.
Тадић)иименицакомфорност:„Новавозиланудепутницимамаксималну
комфорност”(Политика,2007).
Конформизамјеодлатинскогconformis„подесан,подударан”изначи

„прорачунатоприхватањетуђегмишљењаилиприклањањеприликама
радиосигурањасопственогположаја,прилагодљивост”:„Домановићјесвојим
сатирамаудараонајвишепо…филистарскомконформизму”(В.Глигорић).
Конформистанијечовеккојиволиудобност,какосеточестопогрешно
каже,негочовеккојиселакоповинујемишљењувећине:„Каддођедосве
сти,човекпостајеилиреволуционарилисвестанконформиста”(Б.Ћосић).

Р.С.

v
Далисекаже:„СвратићудоМилицена
кафу”или„СвратићукодМилиценакафу”?

Исправнасуобаоблика.Можесесвратитиидонекогаикоднекога.Ме
ђутим,унекимдругимситуацијама,другимконтекстима,овадвапредлога
могуисказимадатиразличитазначења.Реченица„Марајеотишладомајке”
обавештаванасдасеМаранећедугозадржати,алиакокажемо:„Марасераз
велаиотишлакодмајке”значидаћеМараостатикодмајкедаживи.Пред
логдоупотребићемоондакадажелимоданагласимократкоћуборавкане
где,итоиондакадасенасупротњемумогуупотребитидругипредлози(у
ина):„Отишлаједобиблиотекедаузмекњигу”(нећесерећи:„Отишлаје
добиблиотекедаучи”него:„Отишлајеубиблиотекудаучи”);„Свратидо
апотекеикупимиаспирин”;„Отрчидопродавницепокафу”.Вишеоодно
суовихреченицаможесевидетиурадуМилкеИвић„Ореченицаматипа
Отишлајекодмајке/Отишлаједомајке”,Лингвистичкиогледи,три,Земун:
БиблиотекаXXвек,1999).

Р.С.
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ОДЛУКЕОДБОРАЗАСТАНДАРДИЗАЦИЈУСРПСКОГЈЕЗИКА

ЉУДСКОБИЋЕНИЈЕИСТОШТОИХУМАНОБИЋЕ

ОдборузастандардизацијусрпскогјезикаобратиласегоспођаДрагана
Дулић,деканФакултетацивилнеодбране,смолбомдадамосвојемишљење
отерминухуманабезбедносткаопреведенициенглескесинтагмеhuman
security.

Сматрајућидајепостављенопитањеважно–јерсепридевхуманпочео
употребљаватинасличанначиниудругимсинтагмамакојеприпадају
превасходномедицинскојтерминологији(нпр.хуманиинсулин,хумана
репродукција,хуманамедицина)–одлучилисмодасеовомтемомпозабави
моупосебнојодлуциОдбора,поготовустогаштотаквуупотребупридева
хуманнебележиниједанречникнашегјезика.Собзиромнатодајепосреди
аконесасвимновапојава(изразхуманагенетикаупотребљавасе,чинисе,
већнеколикогодина)аонозацелопојавакојасеуправопреднашимочима
шири,мождајошнијекаснодасенањуреагујекакобисењеноширењебар
ограничило.

* * *

Речхуманунашемјезикуимасвојеутврђенозначење:премаРечнику
српскохрватскогакњижевногјезикаМатицесрпскеоназначи„прожетчове
кољубљем,бригомољудима,тежњомзаотклањањемилиублажавањемњи
ховихневоља,човечан,племенит”.Речхуманпорекломјелатинизам,којије,
ушавшиунашјезик,постаосинонимичансречјучовечанисречјуљудски
уњеномдругомзначењу–„својствендобрим,племенитимљудима,који
одајенечијудоброту,топлину,пријатељскаидр.осећања,племенит,саосе
ћајан,човечан,хуман”.Другимречима,минисмолатинскуречhumanus
(a,-um)прихватилиусвимњенимзначењима.Задругазначењаосталесу
уупотребиречичовеков,човечји,људски(усвомосновномзначењу–„који
припадачовеку”).Тазначењскаразликанајбољесевидиупримеримакао
штосуљудскобићеихуманобиће,којиникаконезначеисто.

Уенглескијезиклатинскоhumanusпреузетојеудваоблика,такода
постоједвапридевасразличитимзначењима:human,којиодговаранашим
придевимачовеков,човечји,иhumane,којиодговарапридевучовечан.Ауто
матскоприхватањеенглескогзначењапридевахуман,тј.употребапридева
humanузначењу„човеков”,несамоштојенепотребнанегобиунашјезик
унелаипојмовнузбрку:моглибисмо,рецимо,заборавитидаљудскобићеможе
битиихуманоинехумано.
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Укратко,синтагмахуманабезбедностнеможеућиустандарднојезички
корпус,штозначидаодговарајућиенглескитерминтребапревестисинтаг
мамаљудскабезбедност,човековабезбедност,човечјабезбедност,паисин
тагмомбезбедностљуди,стимштојекаотерминпонајбољеузетипрвона
веденусинтагму.

Образложење

Речхуман,премаРечникусрпскохрватскогакњижевногјезикаМатице
српске(удаљемтекстуРМС),значи„прожетчовекољубљем,бригомољу
дима,тежњомзаотклањањемилиублажавањемњиховихневоља,човечан,
племенит”.РМС,осимдефиницијеречихуман,дајеипримерехуманчовек,
хуманпоступак,хуманоднос.1Супротанпридевухуманјестепридевнеху
ман:„којинијехуман,нељудски,нечовечан”.2

Придевхуманводипореклоизлатинскогјезика,укојемгласихуманус,
сазначењима,каконалазимоуЛатинско-српскомречникуБогдановићаи
Ристића,„човечански,људски,човечји,човеков,достојанчовека;човекољу
бив,љубазан,уљудан;образован,изображен,углађен”.Уфранцускомјезику
тајпридевсејављауобликуhumain,којизначи„људски,човјечји,човје
чански;човјечан,хуман,човјекољубив”(Путанец,Француско-хрватскиили
српскирјечник).Латинскипридевотишаојеумногеевропскејезике;уенгле
скијеушаоусвојадваоблика,дајућидвапридева:хуман(изговарасе[’hјūmǝn]),
који,премаБенсоновомЕнглеско-српскохрватскомречнику,значи„човечији,
људски”(thehumanbody–„људскотело”,humannature–„људскаприрода”,
humanspeech–„људскиговор”)иhumane(изговарасе[hјū’mein]),којазна
чи„хуман,човечан”(ahumaneact–„хуманпоступак”).Такосутадвапри
деварасподелилаизмеђусеберазличитазначењалатинскогhumanus.

Ситуацијаутрисавременајезика–француском,енглескомисрпском
–јесте,дакле,другачија.Значењесрпскогхуманзнатнојеуженегофранцу
скогhumain,апоклапасесенглескимhumane.Случајевикаоштосусрпско

1ЗапридевхуманРМСбележиизначење„добротворан”:хуманеустанове,хумане
организације.Тозначењесеметонимијскинадовезујенаонопрво,будућидасуљудии
институцијеукојимаониделујуегзистенцијалноповезани.Оноје,међутим,необично,јер
сезаинституционализованухуманостспецијализоваопридевхуманитаран,пасухума
нитарнеорганизације/установеобичнијенегохумане.

2Придевхуманстојиуосновичитаветворбенепородице,којаувезиснаведенимзна
чењемобухватаречихуманост,хуманитет,хуманизам,хуманист(а),хуманисткиња,
хуманизирати/хуманизовати,хуманизација,хуманитарац.Речиизоветворбенепородице
пратејошдвесемантичкелиније.Првајеувезиснаукамакојепроучавају„друштвене
односеидуховнуактивностљуди”(хуманистика,хуманистички,хуманист/а/),адругасе
односинаидеолошкипокрет(хуманизам,хуманист/а/,хуманистички).
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хуманиенглескоhumainназивајусеулингвистици„лажнипријатељи”или
„лажнипарови”,јеристозвуче,азначеразличито.

Задругазначењалатинскогпридеваhumanusифранцускогhumain,одно
снозазначењеенглескогпридеваhuman,унашемјезикупостојипридев
људски,зачијеосновнозначењеРМСдаједефиницију„којисеодносина
човека,одн.наљудеубиолошком,духовномидр.смислу,човечји,човеков”.
Речје,дакле,оономештоприпадачовеку,штомујесвојствено,штосеодно
синањега;такокажемољудскотело,људскиоргани,људскеособине,људске
патње,људскиживотитд.Уовомзначењу,придевљудскисупротставља
серечимакојеозначавајусвојинуилисвојстводругихобликаживота(наро
читоживотиња,евентуалнобиљака)илинеживихпојава.Упримеримакоји
сенаводеуРМСналазимоколокацијељудскараднаснага(заразликуод
машинске),људскизуби(заразликуодживотињских),људскекости,људска
исхранаитд.Наистиначинкаоштокажемољудскизуби,кажемо–илитре
бадакажемо–иљудскиинсулин,људскарепродукција(илирасплођавање?),
људскагенетика,људскигеномитд.;каоштокажемољудскаисхрана,треба
дакажемоиљудскамедицина;акаоштокажемољудскиживоткажемо–а
требаидаљедаточинимо–људскабезбедност.

Ушавшиунашјезикизлатинског(вероватнопреконекогдругогевроп
скогјезика),придевхуманнаселиосенаонајсемантичкипросторкојијевећ
биопокривенпридевомчовечан(РМСгадефинишекао„прожетчовекољу
бљем,достојанчовека,својственплеменитомчовеку,људски,човекољубив,
хуман”).Истипросторзаузимаојеипридевљудскисвојим2.значењем(које
РМСдефинишекао„својствендобрим,племенитимљудима,којиодајенечију
доброту,топлину,пријатељскаидр.осећања,племенит,саосећајан,човечан,
хуман”,нпр.топлаљудскареч;нештодобро,људсконалицуитд.).Стога
данаспридевихуманичовечанстојеуодносусинонимије–какосеможе
видетииизодговарајућихдефиницијауРМС.Односпридевахуманиљуд
скијенештосложенији,збогдвојакогзначењаовогдругог.Наиме,људска
речихуманаречимајуготовоидентичнозначење,алиљудскобићеихума
нобићеимајуразличитазначења:људскобићеје„човек”,ахуманобићеје
„племенитобиће”.Одатлејемогућаикомбинација:хуманољудскобиће.

Збогтаквиходносауречникунашегјезика,механичкопреузимањезна
чењапридеваhumanизенглескогјезика,тј.употребапридевахуманупрвом
значењупридеваљудски(„човечји,човеков”),производидваефекта:

(1)слабусмисленост,смогућимкомичнимпризвуком:хуманиинсулинможе
значитисамо„човечниинсулин”,којинепостоји;насличанначин,нибез-
бедностнеможеиматиљудскосвојствохуманости;

(2)неразумевање,односнопогрешноразумевање:хуманамедицинабилаби
онакојасеслужихуманим,племенитимсредствимадабипомоглачовеку
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(истојеисахуманомрепродукцијом).Пачакбиихуманабезбедност,према
спонтанимизјаваманекихговорникасрпскогјезикакојисенисубилираније
срелистимизразом,понајпреозначавалабезбедносткојасепостижечо-
вечнимсредствима.

Можемосесадазапитати:акојенепотребнааможеунетиипојмовну
збрку,какоје,изашто,речhumanуовомзначењупреузетаизенглеског
језика?Штосеначинатиче,реклибисмодајеушлапрекомедицинскогпро
фесионалногжаргона.Наиме,поштосекористестручномлитературомна
енглескомјезику,медицинарисуаутоматскипреузелииенглескуречзаод
ређенипојам.Изпрофесионалногжаргонаречје,прекомасовнихмедија,лан
сиранаујавност,гдесеухообичногчовекавећпочелопривикаватинању.
Подржананатајначин,онаимасвешанседасејавииудругимпрофесионал
нимжаргонима.Аштосетичеразлогатаквогпреузимања,моглабиихбити
два.Првијесасвимизвестан:лакшејеизговоритинашимгласовимастрану
речнегомислитинањенпревод(странаречhumanимадодатнуподршку
утомешторечхуманвећпостојиунашемјезику).Другијевероватноовај:
употребљавајућистрануреч,професионалциунекојобластиизграђујуимиџ
обавештенихстручњакакојизнајуенглескиипратештаседешаваунапред
номсвету,искључујућиистовременоизсвојекомуникацијелаикеинеупу
ћене.Упрвомслучају,преузимањепридевахуманспадалобиутзв.позај-
мљеницеизлењости,окојимајеговориоиИванКлајн(1978:44–45);удругом
бисеономоглоозначитикаојезичкамалограђанштина.Странаречима
својсјај,јернијесвимапозната(макарнеутомзначењу);будућипосебна,она
ионогкојеупотребљаваиздвајакаопосебног.Невољајеутомештоефекат
посебноститрајесамонековреме,азатим,каднестанесјајновинеикадсе
преузетаречпохабаодупотребе,онаостајекаонаслаганелогичностиу
речнику,нештоштопосебнотребаучитиипамтитииштосепротивијезич
комосећању.3

Укратко,употребаречихуманузначењу„људски,човеков”спадалаби
уоноштоауториједногнедавноизашлогречникаанглицизаманазивају
англосрпскимјезиком,којије„једнанасумичнаипроизвољнамешавина
(односномиксилиmix,каконатом’језику’требарећииписати),...чијесу
речичестонепотребнопозајмљенеизенглеског”.Ауториовогречникапри
мећујудасепреузетеречи„понекадупотребљавајупаралелносасрпским
речимаилионимстраногпореклаавећодомаћеним,алиихјошчешће
истискују.Подсетимосесамодаудневнојштампииполитичкомјезику
имплементацијауспешнопотискујеиспровођењеиреализацију,доксе
пацијентисадаупућујунамониторинг,аненаконтролу”(ваСићидр.2001:

3Утомконтекстуинијесечудитиштојеречhumanпреузетабашумедицинскомжар
гону,којијеииначечестонеприроданибирократизован(в.отомевишеуКлиКовац2001).
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7).Акотаконаставимо,можемоиматиихуманепатње,хуманепроблеме,
хуманеневољеисл.(даинеговоримоохуманимзубимаиликостима).

Поновимодакле:речхуманузначењу„човеков,човечји”сједнестране
јенепотребна,јерјезначењекојејојсеподарујеунекимпрофесионалним
жаргонимавећпокривенодомаћим,свимаразумљивимречима(људски,
евентуалночовеков).Сдругестране,аикаопоследицаовогпрвог,онаможе
унетиипојмовнузбрку.Такваупотребаречихумануозбиљномјенескла
дуспостојећимсемантичкимсистемомнашегјезика.

* * *

СадржајовеодлукеутврдилајеКомисијазаодносесјавношћуирешава
њенеодложнихпитањанасвојојшестојседници,одржаној31.октобра2003.
године.УрадунатекстуучествовалисусвичлановиКомисије–ИванКлајн,
председник,БраниславБрборић,секретар,теНовицаПетковић,Слободан
РеметићиДрагоЋупић.СамтекстОдлуке,каоиОбразложење,написала
јеДушкаКликовац,чланКомисијезасинтаксу.
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ПИСЦИОЈЕЗИКУ

НиколаВујчић

ТКАЊЕРЕЧИ

Довољнесумидветриречи
којехватајутренутке.
Титренуци,треперави,памтесе.

(Штониконијеупамтио
тисиупамтио.

Штоникоменијеважно
тебијенајважније.)

Тедветриречи
укојимасекопрцасећање
довољнесуми,
падасеуједној,каоусну,
учауримиујутроизњеизлетим
усветаоипространдан.

(ИззбиркеСкривености,НовиСад,2017,стр.7)
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СКРИВАЊЕУРЕЧИ

Занастанакпесмепотребнојепунограђе,
пуноречиињиховихоблика.
Каокадложишватруислажешгранчице,
првоситнијепакрупнијетакодасеукрштају
идасегрле,мождаишапућу,докихпламен
својимјезикомнеповежеуречиузавреле.
Такојеизапесмупотребнодаизгори
тоштојеунутраситноилагано,
дасестворижародкогаћенастати
њенопространство.
Дабудетело,скупљено,каоија,
окосвојихкостију,аона
окосвојихречи.

(Скривености,стр.8)

РАЗГОВОР

Кажеми,једанстари,искуснипознаник,да
речилове.Онесуловциодчијегуловаживимо.
Одане,донесупленкаопас,
некепленпоједуили,вукућига,раскрвареираскомадају
даганераспознајеш,аливажноједасутига
довукле.Некесунепослушне,неслушају
пазалутају,таквихсеплаши,заморесеисклонесе,
пазареже.
Аимаихкојеловекаослепимишеви.
Летеусвимправцима,неповезано,
унаглимтрзајима,стреловито,равно,неочекивано
итакоплашежртву,утерујућијојстрах
дагаонубије.
Анеке,замисли,кажеми,дахтавекао
псиптичарипоскочеизаронеутраву
иизњеизвукуплен.
Оноштосамтијучерекаоречисумидонеле,
каохиљадемушица,плетућиистизуј,
начуљимушиислушамих.
Речисутиживе,пулсирају,
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докихизговараш,
трзајусе,каорибеумрежи,
атиимудахњујешснагу
ипомажеш
дасепредомишљајуикрећу,
кажеми.

(Скривености,стр.10–11)

КАЗНА

сакриосамсеуречућутњу
каомишурупу
исадтражимтуречскупу
дамеизбавиизњенихруку

изњенихрукукаоклешта
штоместежу
крозразговоркрозмрежу
речикадјезабационај
којикрозразговоржели
сведасазна
каквајетоказна
кадћутимионћути

(Скривености,стр.13)

СКРИВЕНОСТИ

Речпореч,алиувекнедостајетаједна,
јединареч.Одњесвезависи,
речкојаоткриваакадтреба,закључа
исамасебе.Речкојасеуутробукаменазавукла.
Речкојасеуречсакрила.
Речкојастрепидаћејеодати.
Слушаосамједном,нанекомпутовању,
речиизкојихјеизбијалавлага,
киселе,пасусвимрштилилица.
Носишлиитиусебиречосуђену
даникаданебудеизговорена?
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Речодкојећенаправитикрст,
речкојаидеодустадоустапасепоново
изгуби,каодајеникаднисичуо.

Твојереченицекаокошнице,пунесуречи,
неможешихподићи,нисместити,
покушајдаисцедишинекомедаш
реччијијезвукоштријиодоштриценожа.
Кадсамчуопрвуречуменесеулиострах
исаддрхтиумени.Коћедаспречи
даметаречнепонесе?
Имаречикојеспавајучитавогживота.
Запитајреч,онаћетиразвезатијезик,алиништа
нећерећи.
Речјеогледалоучијојдубинисамсеједном
скороутопио,написаосамотомепесмуУводи.
Усвакуречможешзаронити,можешизње,
каоизводе,извадитикаменчићибацитига
унекудругуреч.Можешисамбити
тајбаченикаменчић.
Донекихречиможешдоћисамоутишини.
Ујутро,послесна,протрљаосамочии
схватиосамдасамсаморечкојагледаудаљину.
Штајеречупамтила,далићуијатоупамтити?
Гоњена–једнаречјеистрчаланачистацитамо
суубилитишинууњој.
Садјемртвакаокамен.

Знамједнуречкојаиспружируке
пајојпотрчимузагрљајионаметакостегне
дасведругеречиистераизмене.
Реч,каооблак,рађаразнастворењаи
обликеињиховаимена.
Имаречи,чуосамих,којенетрајуниминут,
алисуправеграбљивице.
Кажемиједнаизповећегрупе:
Кадбихмогла,нагнулабихнебодатисвезвезде
слетенадлан,дасастружемоњиховусветлост
инаставимтуигрускривености.

(Скривености,стр.16–17)
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ГОВОР

Искрабацисветлосткаострелицу
ипроспесе,уваздуху,упепео.
Упаперјуватрекоја
лежинаогњишту,
легусетеречи,којезавирују,
дамевиде.

(ИззбиркеСведочење,Краљево,2014,стр.25)

НАШЈЕЗИК

Нашетелосесастојиодглаве,трупа,рукуиногу.
Одмесаипетшестлитаратопле,црвенекрви
којаструјителом.
Одкостурасадвестаједанаест,ивише,костијуикошчица.
Оджила,жилицаиживаца.
Одочију,ушију,носаиуста.
Одобразаукојесесвикуну.
Одкожеизкоје,каоизземље,растудлаке
икаоканџе,тврди,оштринокти.
Одсрцакојесезасвепита.
Одтачнихбројева.
Одболи.
(Препућићемисрце,кажем.
Болимедуша,шапућемти.)
Одпосудакојепресипају,
једнаудругу,својутечност.

Одорганакојирадеутелукаоуруднику.
Одмишићакојиподижутајтерет.
Језикјенајснажнијимишићутелу.
Најснажнијакостједоњавилицакојачувауста.
Ту,црвензеко,попећинискаче
ихвалишесе:
Штогодсичуојасамтиказао.
Свештосирекаоодменесичуо.

(Сведочење,стр.67)
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ћу”иСлужбеномгласнику.

Објавиојекњигепесама:Тајанственистрелац(1980),Новиприлозиза
аутобиографију(1983,другодопуњеноиздање2008),Дисање(1988),Чисти-
лиште(1994),Кадсамбиомали(1995),Препознавање(2002),Звуктишине
(2008),Расутизвук(2009),Доклепогледдопире(2010),Доклепогледдопиреи
новепесме(2012),Сведочење(2014),Скривености(2017),Соба(2019,изабра
непесме,двојезичносрпскоенглескоиздање).

Књижевненаграде:„БраћаМицић”(1993),ЗмајеванаградаМатицесрп
ске(2002),Дисованаграда(2009),„МирославАнтић”(2011),„ЂураЈакшић”
(2011),„БранкоМиљковић”(2011),ЗаплањскиОрфеј(2014),КондирКосовке
Девојке(2015),„СкендерКуленовић”(2015),„СтеванПешић”(2017),Златни
сунцокрет(2017),„СаваМркаљ”(2019)иЖичкахрисовуља(2021).

РубрикууређујеакадемикМилосавТешић



Каква је он хрђа!

Зашто је јабука загрижена?

Попи млеко до краја.

Звала је г-ђа Петровић.

Полиција их је ухапсила јуче увече.

Све сами деликвенти!

Баш си лепу спавачицу купила.

Сво село се дигло на ноге.

Лице јој је бјело.

У Вуково врјеме било је мање сложеница.
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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.




