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ПРИЛОГЛЕКСИЧКОМНОРМИРАЊУ
(НА ПРИ МЕ РУ НЕО ЛО ГИ ЗМА СЕЛФИ)

Уред ни штво Окс форд ског реч ни ка ен гле ског је зи ка иза бра ло је 2013. 
го ди не име ни цу selfie(селфи) за по бед ни ка из бо ра за Реч го ди не. Ова име
ни ца је пр ви пут упо тре бље на 2002. го ди не у Ау стра ли ји. Зна се и да ју је 
пр ви упо тре био је дан сту дент на не ком бло гу. Реч се уче ста ло ко ри сти тек 
од 2012. го ди не. Селфије фо то гра фи ја на ко јој се на ла зи осо ба ко ја је сли
ка ла са му се бе. Та ква фо то гра фи ја је обич но сни мље на ка ме ром на мо бил
ном те ле фо ну или на ком пју те ру. Да нас се та реч све ви ше ши ри и ста па са 
дру гим ре чи ма, што пред ста вља из во ри ште но вих нео ло ги за ма (исп. Оxford 
En glish Dic ti o nary): helfie=hairstyle+selfie(фо то гра фи ја вла сти те ко се), 
welfie=workout+selfie(фо то гра фи ја на ко јој се ви ди ау тор то ком или на
кон фи зич ких ве жба ња), drelfie=drunk(en)+selfie(фо то гра фи ја пи ја ног 
ау то ра),bookselfie=book+selfie (фо то гра фи ја на ко јој се ви ди и књи га 
ко ју ау тор чи та) итд. Уред ни штво Окс форд ског реч ни ка се јед но гла сно опре
де ли ло да селфипо ста не реч 2013. го ди не за то што је за бе ле жен из ра зит 
по раст уче ста ло сти упо тре бе ове лек се ме, а уве ћа ва се и број тво ре ни ца у 
ен гле ском је зи ку ко је на ста ју од ове ре чи као мо тив не.

Реч селфисе све фре квент ни је ко ри сти и у ве ћи ни дру гих је зи ка. Овај 
нео ло ги зам се углав ном не пре во ди, већ се као са свим не при ла го ђе на лек
се ма ен гле ског је зи ка нео ме та но ко ри сти и у срп ском је зи ку. 

Хр ват ски лин гви сти, зна чај но скло ни ји бри зи о лек сич ком нор ми ра њу 
од срп ских, по ку ша ли су селфијуда ста ну на пут. А. Ха ло ња и Л. Ху де чек, 
са рад ни ци Ин сти ту та за хр ват ски је зик ХА ЗУ, спро ве ли су за ни мљи во 
ис тра жи ва ње (исп. Халоња и Худечек 2014). Тра жи ли су од за гре бач ких сту
де на та да по ка жу сво ју кре а тив ност у осми шља ва њу пре во да за реч селфи. 
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Ево њи хо вих ре ше ња: аутопортрет, аутопортретфотографија, аутослика, 
аутофотографија, властослик, дигипортрет, егослик, зрцалка, зрцалница, 
јаслик, ја-слика, лицић, особнаслика, особнафотографија, особница, особ-
њак, особњача, самнић, самница, самоклик, самослика, самољубић, самопор-
трет, самослик, самослика, самосликавање, самосликање, самосликић, са-
мосличак, самотрет, својица, својфоткић, себа, себељубић, себеслик, себић, 
себићница, себифоткић, себич, себичлика, себичност, себичњак, себичњача, 
себослик, сеглед, селбић, селфасњача, селфић, солић, солослика,фотоауто-
портрет.

Не мо гу ће је спре чи ти про дор но вих кул ту ро ло шких фе но ме на, али мо жда 
је мо гу ће ути ца ти бар на лек си ку ко јом се ти фе но ме ни име ну ју. Бо гат ство 
ре ше ња ко ја су по ну ди ли хр ват ски сту ден ти то до ка зу је. Нај фре квент ни ји 
од го во ри су би ли: самослика, себићи особњача. Ка да се при ку пе раз ли чи та 
ре ше ња, сту па ју нор ма ти ви сти ко ји тре ба да се опре де ле за нај бо ље ре ше ње. 
Има ју ћи у ви ду те мељ на на че ла је зич ког нор ми ра ња ко ја на во де у свом ра ду, 
А. Ха ло ња и Л. Ху де чек (2014) по ку ша ли су да се опре де ле за нај бо ље ре
ше ње. Ни су се за до во љи ли са мо ти ме да при хва те нај фре квент ни ји од го вор. 
У ра ду се од тих те мељ них пра ви ла на во де сле де ћа: (1) до ма ћа реч има 
пред ност пред стра ном (селфићзбог то га не мо же би ти до бро ре ше ње), (2) 
кра ћи на зив има пред ност над ду жим (због то га у не при хва тљи ва ре ше ња 
спа да ју аутопортретфотографија, особнафотографија, фотоаутопор-
трет), (3) на зи ви мо ра ју би ти ускла ђе ни са пра во пи сном, фо но ло шком, 
мо р фо ло шком и твор бе ном нор мом (нпр. самотретима не при хва тљив 
твор бе ни мо дел, дигипортрет уво ди но ви пре фик со ид, (4) на зи ви ко ји се 
већ ко ри сте за име но ва ње не ких пој мо ва не мо гу се узе ти у раз ма тра ње 
(нпр. аутопортет), (5) ре чи не сме ју би ти су ви ше сли ко ви те (нпр. егослик, 
лицић, самницаитд.).

На кра ју, А. Ха ло ња и Л. Ху де чек из но се ми шље ње да је себићнај бо љи 
пред лог за но ву реч ко ја би за ме њи ва ла реч селфиу раз го вор ном сти лу, док 
је самосликаоце ње на као нај бо љи пред лог за ме не за селфи у тзв. струч ном 
на зи вљу. 

Ово ис тра жи ва ње при ву кло је на шу па жњу из ви ше раз ло га. Пр во – оно 
по ка зу је пут ко јим тре ба ићи у ре ша ва њу про бле ма у ве зи са го ми ла њем 
ен гле ских ре чи у лек сич ким фон до ви ма свих је зи ка, па и срп ског. Тре ба, 
да кле, по ну ди ти пре вод. Дру го – број на ре ше ња ко ја су сту ден ти по ну ди ли, 
без об зи ра на огре ше ња о нор му, по ка зу ју да и је зик и го вор ни ци по се ду ју 
по тен ци јал да се од бра не од ен гле ске лек си ке. Тре ће – чи ни се да тај по тен ци
јал тре ба не го ва ти кроз за дат ке ове вр сте ко ји се по ста вља ју пред го вор ни
ке. Че твр то – не мо гу ће је оба ве за ти го вор ни ке да се при др жа ва ју по ну ђе ног 
ре ше ња струч ња ка, али мно го зна чи већ и са ма чи ње ни ца да су струч ња ци 
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по ну ди ли од го ва ра ју ће ре ше ње и да се до ње га до шло пра вил ним пу тем – 
од је зич ког осе ћа ња го вор ни ка, пре ко струч не ин тер вен ци је нор ма ти ви ста, 
до са свим при хва тљи ве и укло пљи ве но ве лек се ме. И још је дан раз лог нам 
бу ди ин те ре со ва ње за ово ис тра жи ва ње. На и ме, већ ско ро че тврт ве ка срп
ски и хр ват ски је зик раз ви ја ју се одво је но. По ста вља се пи та ње до кле су 
сти гли у том раз два ја њу. Да ли го вор ни ци још увек има ју исто је зич ко осе
ћа ње, по себ но они ко ји су ро ђе ни у вре ме на кон рас па да срп ско хр ват ске 
је зич ке за јед ни це? За то смо од лу чи ли да исто пи та ње по ста ви мо бе о град
ским сту ден ти ма и да утвр ди мо ка кве пред ло ге они ну де за пре вод ен гле ске 
ре чи селфи. По што се у Хр ват ској ви ше ра ди на пре во ђе њу стра них ре чи 
не го у Ср би ји, пи та мо се и да ли је хр ват ској омла ди ни тај про цес бли жи, 
да ли они ну де ви ше пре вод них ре ше ња не го срп ски сту ден ти и да ли су ти 
пред ло зи ра зно вр сни ји.

Ево пред ло га сту де на та ко ји сту ди ра ју срп ски је зик на Фи ло ло шком фа
кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ис пи ти ва ње је спро ве де но 12. и 23. фе
бру а ра 2015. го ди не: аутопортрет, аутослика, аутофотографија, јајић, 
ја-слика, личнафотографија, личњак, нарцис, нарцисчић, огледалослик, 
особњак, позерисање, портрет, „самоја”-слика, самоја, самић, самољубље, 
самоприказ, самослик, самослика, самосликање, самосликач, самофотка, 
самофотографија, самошкљоц, свиђопецач, својељуб, својеручнафотогра-
фија,својић, својка, својко, својографија, својфот, себеблиц, себељуб, себић, 
себичњак, сликосеб, сопственаслика, сопственик, сопственост, сопствењак.

Нај фре квент ни ји од го во ри су самослика, себићи својко. Уз од го вор сви-
ђопецачсто ји ко мен тар: „због ску пља ња лај ко ва на феј сбу ку.” Нај за ни мљи
ви ји ко мен тар дао је сту дент ко ји је од го во рио самошкљоц, а у за гра ди је 
до дао: „јер је себићкро а ти зам.” Да кле, лек се ма ко ја још ни је на ста ла про
гла ша ва се кро а ти змом, што је за ни мљи во за на шу те му. С јед не стра не, 
не ма раз ли ке у упо тре би твор бе них мо де ла, а с дру ге – раз ли ка је то ли ко 
упе ча тљи ва да чак и за још увек не за жи ве ле ре чи ус по ста вља мо ди стинк
ци ју србизам–кроатизам.

 Од го во ри срп ских и хр ват ских сту де на та су слич ни, а по себ но је за ни
мљи ва чи ње ни ца да су два нај фре квент ни ја од го во ра иста – себићи само-
слика, док се тре ћи нај фре квент ни ји хр ват ски од го вор особњачауоп ште не 
ја вља ме ђу срп ским од го во ри ма (јер се лек се ма особниод ко је је гра ђе на 
твор бе на осно ва го то во не упо тре бља ва у са вре ме ном срп ском је зи ку). И 
оста ла ре ше ња су слич на или иста, што све до чи о то ме да је је зич ко осе ћа
ње, упр кос ко мен та ру сту ден та ко ји је опи сан у гор њем па су су, оста ло исто, 
као и твор бе ни мо де ли. Би ло би пре те ра но на осно ву ове цр ти це до но си ти 
за кљу чак да су у лин гви стич ком сми слу срп ски и хр ват ски и да ље је дан 
је зик, али ово за па жа ње сва ка ко тре ба узе ти у об зир. 
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И у срп ском је зи ку по сто је исти раз ло зи као и у хр ват ском да се себићи 
самосликаупо тре бља ва ју уме сто ре чи селфи. Нај ва жни је од све га је сте 
раз ми сли ти о зна ча ју пре во ђе ња ен гле ских ре чи ко је не кон тро ли са но на
ди ру у срп ски је зик. Крај ње је вре ме да поч не мо си сте мат ски да спро во ди мо 
лек сич ко нор ми ра ње срп ског је зи ка.

Л и  т е  р а  т у  р а

РечгодинеОxfordEnglishDictionary<http://blog.ox ford dic ti o na ri es.co m/2013/11/
wordoftheyear2013win ner/> 25. 02. 2015.

Halonja, An tun, La na Hudeček. Po klo ni mi svoj selfie. Hrvatskijezik 1/2 (2014): 26–28.

ИванаЛазићКоњик

ЕЛЕКТРОНСКИДИСКУРС
ЗА ВР ШНИ ПО ЗДРАВ У МЕЈ ЛО ВИ МА

По ја ва ком пју те ра и брз тех но ло шки раз вој кра јем про шлог и по чет ком 
овог ве ка, ства ра ње гло бал не ком пју тер ске мре же и раз вој мо бил не те ле фо
ни је, до ве ли су до ства ра ња но вог ме ди ја ко му ни ка ци је – елек трон ског, по ред 
по сто је ћег усме ног, го вор ног и пи са ног, тек сту ал ног. За хва љу ју ћи мо гућ но
сти ма мре жног пре но са по да та ка, осми шљен је на ро чит тип пи са ног тек ста, 
као спе ци фи чан вид пи сме не ко му ни ка ци је по сре до ва не елек трон ски, тзв. 
хи пер текст. Пред но сти хи пер тек ста, од но сно функ ци о нал нотех но ло шке 
мо гућ но сти елек трон ског тек ста у од но су на тра ди ци о нал ни текст на па
пи ру, број не су и ра зно вр сне, што је усло ви ло ње го ву ве ли ку по пу лар ност 
(брз про ток и ди стри бу ци ја и знат но ве ћа до ступ ност тек ста чи та о цу, рад са 
тек стом ве ли ког бро ја не за ви сних чи та ла ца исто вре ме но, уно ше ње из ме на 
у текст од стра не ко ри сни ка, де ље ње тек сто ва дру гим ко ри сни ци ма, чу ва
ње ве ли ке ко ли чи не тек сту ал них по да та ка, се че ње тек ста тј. раз два ја ње на 
де ло ве, или, обр ну то, спа ја ње ви ше де ло ва или тек сто ва у је дан, са мо су не ке 
од њих). 

Елек трон ска ко му ни ка ци ја об у хва та све ви до ве ме ђу људ ске ко му ни ка
ци је оства ре не по мо ћу ком пју те ра: са др жај ин тер нет стра ни це, елек трон ску 
по шту (имејл), елек трон ске фо ру ме, че то ва ње и др. Ве ли ка ра зно вр сност и 
све о бу хват ност овог на чи на ко му ни ци ра ња ство ри ле су по тре бу ње го вог 
те о риј ског про у ча ва ња, па се у на у ци о је зи ку да нас све ви ше го во ри и пи ше 
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о пи та њи ма у ве зи са ко му ни ка ци јом на ин тер не ту (нпр. Baron 1998; Baron 
2000; Crystal 20041; danet 2002; Рязанцева 2007; код нас ПоПович 2000; Ћо
сиЋ 2005; radićBojanić 2007; ПоПовиЋ 2009). Елек трон ски текст до би ја у 
је зич ким про у ча ва њи ма ста тус са мо стал не и ва жне ко му ни ка тив не је ди
ни це ко ју је нео п ход но све стра но ис тра жи ва ти. 

У лин гви сти ци је уста но вљен тер мин „елек трон ски дис курс” (енгл. Elec-
tronicDiscourse; рус. элекֳ ронныйдискурс) да се њи ме озна чи по се бан вид 
је зич ке де лат но сти ре а ли зо ва не у елек трон ској сре ди ни. У упо тре би су и дру
ги на зи ви, нпр. у лин гви стич кој ли те ра ту ри на ен гле ском је зи ку: Netspeak, 
Netlish, Weblish, Internetlanguage, cyberspeak, electroniclanguage, interactive
writtendiscourse, computer-mediatedcommunication(CMC)(исп. Crystal 2004: 
17) и др., у ру ским ра до ви ма о овој те ми: языкИнֳ ернеֳ а (ТРофимова 2004), 
элекֳ ронныйдискурс, комֲюֳерныйдискурс (Рязанцева 2007 www; Галич
кина 2001 www; кондРашов 2004; коТчеТова www), вирֳ уальныйдискурс 
(луТовинова www), вирֳ уальнякоммуникация (БеРГельсон 1999 www) и др., 
док се код нас нај че шће ко ри сте на зи ви електронскидискурс(ПоПовиЋ 2000), 
интернетдискурс(alBijanić 2013 www; tomić 2014 www) или опи сно елек-
тронска/интернеткомуникација (radićBojanić 2007). Aутори ука зу ју на 
раз ли чи те им пли ка ци је сва ког на зи ва, нпр. на зи вом елек трон ски дис курс 
на гла ша ва ју се ка рак те ри сти ке интеракцијe и дијалогa, на зив ком пју тер ски 
по сре до ва на ко му ни ка ци ја (com pu terme di a ted com mu ni ca tion, CMC) ука зу је 
на ме диј оства ре ња ко му ни ка ци је (Crystal 2004: 17) итд. Ве лик број на зи ва 
за исту је зич ку по ја ву, без сум ње, по сле ди ца је чи ње ни це да су ис тра жи ва ња 
елек трон ске ко му ни ка ци је још увек у ра ној фа зи, због че га се ни је из дво јио 
је дан ста лан тер мин. 

Не ки ис тра жи ва чи елек трон ски дис курс сма тра ју вр стом пи са ног је зи ка, 
дру ги, ко јих је ви ше, по себ ним, но вим ви дом је зи ка, раз ли чи тим и од усме ног 
и од пи са ног. Би ло да спа да у пи са ни или да пред ста вља но ви вид је зи ка, 
ва жно је ис та ћи да је елек трон ски дис курс, као и пи са ни или го вор ни, вид 
је зич ке ко му ни ка ци је у ко јој је зик ис пу ња ва исту ону уло гу ко ју ис пу ња ва 
у усме ном или пи сме ном оп ште њу (Рязанцева 2007), са мо у но вој, елек трон
ској сре ди ни.

Сви ис тра жи ва чи се сла жу у јед ном, да се у елек трон ском дис кур су ме
ша ју ка рак те ри сти ке свој стве не и пи са ном и го вор ном је зи ку, као и да по
сто је не ке но ве, ди ги тал не. То је вр ста пи сме не ко му ни ка ци је ко ја са др жи 
број не од ли ке усме не ко му ни ка ци је, го во ра, по себ на вр ста пи са ног го во ра. 
Баш због то га, та ква ко му ни ка ци ја раз ви ла је по себ не тех ни ке у до ме ну је
зи ка: упо тре бу гра фич ких сим бо ла, емо ти ко на, на ро чи ту упо тре бу ве ли ког 
сло ва и зна ко ва ин тер пунк ци је, по но вље на сло ва, ком би на ци је сло ва и бро је ва 

1 Пр во штам па но из да ње 2001. год.
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и др. Је зич ке стра те ги је ка рак те ри стич не за го вор ну ко му ни ка ци ју на ро чи то 
до ла зе до из ра жа ја у оним жан ро ви ма елек трон ског дис кур са за ко је је ка рак
те ри стич на син хро на ко му ни ка ци ја, на при мер чет, у ко јем се бу квал но ћа ска 
у пи са ној фор ми.2 С дру ге стра не, у асин хро ној ко му ни ка ци ји, као што је 
елек трон ска по шта, по ред спе ци јал них ау то мат ских функ ци ја (нпр. re play) 
че шћа је упо тре ба оних је зич ких сред ста ва ко ја су свој стве на тра ди ци о нал
ном, пи са ном дис кур су, па се у имеј ло ви ма ко ри сте је зич ка сред ства слич на 
они ма у епи сто лар ном дис кур су, нпр. увод ни и за вр шни по здра ви, опро штај
ни пот пис и др., уз не ка но ва, усло вље на струк ту ром елек трон ског пи сма 
и ка рак те ри сти ка ма елек трон ске ко му ни ка ци је. Овај рад ба ви ће се је зи ком 
имеј ла, кон крет но, на чи ни ма окон ча ва ња ко му ни ка ци је у имејл пре пи сци 
из ме ђу две осо бе, тзв. за вр шним по здра ви ма, ко ји укљу чу ју из ра зе ко ји им 
не по сред но прет хо де са истом функ ци јом, и опро штај ни пот пис адре сан та 
на кра ју пи сма. Ис тра жи ва ње је зи ка имеј ла, за раз ли ку од дру гих ви до ва 
асин хро не елек трон ске ко му ни ка ци је (ди ску си ја на фо ру ми ма и др.), углав
ном је про бле ма тич но, јер је имејл пре пи ска из ме ђу две осо бе при ват на, 
лич на, па се ис тра жи ва чи су сре ћу са про бле мом при ба вља ња гра ђе, као и са 
про бле мом ис тра жи вач ке ети ке (до би ти до зво лу од ау то ра пре пи ске за ње но 
об ја вљи ва ње) (danet 2002www). По те шко ће се обич но пре ва зи ла зе та ко што 
се ана ли зи ра соп стве на имејл пре пи ска, што ће би ти учи ње но и у овом ра ду.

До са да шња ис тра жи ва ња те ме по здра вља ња и са њом по ве за не те ме 
осло вља ва ња, обра ћа ња у срп ском је зи ку ни су број на. Пре глед об ја вље них 
ра до ва о овој те ми (ЈоциЋ 2011; савиЋ, сТаноЈевиЋ 2012 www) по ка зу је да 
су до са да де таљ ни је ана ли зи ра ни углав ном про бле ми у ве зи са усме ним, 
раз го во р ним фор ма ма осло вља ва ња и по здра вља ња за од ре ђе не уз ра сне 
гру пе, пре вас ход но лек сич ке је ди ни це, ети ке те, ре чи и из ра зи, уста ље ни 
по здра ви и ал тер на ци ја за ме ни ца ти/Ви у раз ли чи тим ста ро сним и со ци јал
ним сре ди на ма (нпр. Vasić, V. 1979; joCić 1981; ŽiBreg, saVić 1982 о осло вља
ва њу на пред школ ском уз ра сту; Vasić, I. 1979; Половина 1984; вуксановиЋ 
дРинчиЋ, милосављевиЋ 2005 о упо тре би за ме ни ца Ти/Ви у раз ли чи тим 
си ту а ци ја ма; вуковиЋ 1984; кашиЋ 1987; ивиЋ 1989 о гра ма тич ким аспек
ти ма упо тре бе ових за ме ни ца и не ких ети ке та за осло вља ва ње; ЈоциЋ 2011 
о упо тре би ети ке та за осло вља ва ње са го вор ни ка, за тим за ме ни ца обра ћа ња 
ти/Ви, као и по здра ви при су сре ту и ра стан ку). Та ко ђе су ана ли зи ра ни увод
ни ди ја ло зи ко ји ма се ус по ста вља кон такт у го вор ној ко му ни ка ци ји (ПиПеР 
2006), као и на чи ни осло вља ва ња и по здра вља ња у епи сто лар ном дис кур су 

2 Д. Кри стал (Crystal 2004: 10–14) из два ја сле де ће основ не жа нр о ве елек трон ског дис кур
са: имејл, чет гру пе, виртуалнe игра о ни це и веб (www), ко ји ма се мо гу при кљу чи ти и дру ги, 
нпр., ин стант по ру ке, ко мен та ри, блог итд. Сва ки од њих има сво ја пра ви ла је зич ког по на
ша ња, по ред за јед нич ких, оп штих, а нај гру бље по сма тра но мо гу се из дво ји ти два про то ти
пич на жан ра, имејл и чет (БеРГельсон 1999 www). 
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срп ског је зи ка (ПоПовиЋ 2000). Из о ста ју, ме ђу тим, ка ко при ме ћу ју Са вић и 
Ста но је вић (2012 www: 99), по да ци о не вер бал ним зна ко ви ма у осло вља ва њу 
и по здра вља њу, а по себ но са вре ме ни по да ци и ана ли за ем пи риј ског ма те
ри ја ла за сту пље ног у ак ту ел ној ин тер нет ко му ни ка ци ји, ње ним раз ли чи тим 
ви до ви ма: елек трон ској по шти, имеј лу, елек трон ским фо ру ми ма, ди ску си
ја ма, че ту и др.

У ма ло број ним ра до ви ма о елек трон ској ко му ни ка ци ји на срп ском је зи ку 
за па же не су ње не основ не је зич ке од ли ке, а за од ре ђе не жа нр о ве елек трон
ског дис кур са (имејл, чет и фо рум ди ску си је), фраг мен тар но су на ве де ни 
уо би ча је ни на чи ни осло вља ва ња и по здра вља ња (исп. radićBojanić 2007; 
PoPoVić 2009; ГРаовац 2010).

Елек трон ска пре пи ска сте кла је ве ли ку по пу лар ност ме ђу ко ри сни ци ма 
и мо же се сло бод но ре ћи да је по ти сну ла у дру ги план не са мо тра ди ци о нал
ну епи сто лар ну ко му ни ка ци ју, ко ја је го то во за мр ла, не го и фик сну те ле фон
ску, ко ја је пре про на ла ска имеј ла би ла у екс пан зи ји. То је нај бр жи, нај ком
фор ни ји и нај јеф ти ни ји вид ко му ни ка ци је и у при ват ним3 и у по слов ним 
кру го ви ма, због че га је у по след њих два де се так го ди на сте као ми ли о не но вих 
по кло ни ка ши ром све та и при до био чак и оне ко ји ни су прак ти ко ва ли пи са
ње пи са ма као на чин ко му ни ка ци је (ПоПович 2000: 211). Ње на по пу лар ност 
и да ље ра сте, бу ду ћи да за сла ње и при ма ње елек трон ске по ште ви ше ни је 
нео п хо дан ком пју тер, до во љан је мо бил ни те ле фон, па се елек трон ска пре
пи ска мо же од ви ја ти у сва ком тре нут ку и на сва ком ме сту, а оба ве ште ње о 
при сти глом имеј лу по ста ло је тре нут но. На пре дак у тех но ло шком сми слу 
до но си про ме не и у по гле ду је зич ког из ра за, па та ко у по је ди ним об ли ци ма 
имејл пре пи ске, пре све га при ват ним, али и оним по слов ним имеј ло ви ма, 
он по ста је све све де ни ји, не фо р мал ни ји и при бли жа ва се го вор ном ти пу, 
из ра же ном у син хро ној елек трон ској ко му ни ка ци ји, ка рак те ри стич ној за 
СМС и чет. Оп шти тренд по ма ка ка усме ним од ли ка ма у жан ро ви ма елек
трон ског дис кур са, ме ђу тим, ни је ре зул тат са мо но вих ме ди ја, од но сно сре
ди не у ко јој се од ви ја ко му ни ка ци ја, већ гло бал ног кул тур ног трен да усва
ја ња од ли ка усме не ко му ни ка ци је у пи са ном је зи ку, при сут ног де це ни ја ма 
уна зад, ко ји је пре ма ис тра жи ва њи ма стра них лин гви ста, за хва тио ње го ве 
број не жа нр о ве (исп. ис тра жи ва ње BiBer, Finegan 1989, ко је се од но си на 
ен гле ски је зик, али не ма раз ло га да се не прет по ста ви да је исто и у дру гим 
европ ским је зи ци ма; исп. та ко ђе danet 2002 www). Раз вој но вих тех но ло
ги ја не сум њи во је то ме дао ве лик до при нос.

Пи са ње и сла ње имеј ло ва под ра зу ме ва ко ри шће ње го то вих про гра ма у ко
ји ма су де фи ни са ни из глед пи сма и број не мо гућ но сти за ње го во об ли ко ва ње, 
сла ње и ар хи ви ра ње. Струк тур не осо би не и на чин ко ри шће ња имеј ла по зна ти 

3 У при ват ној, лич ној ко му ни ка ци ји ве о ма је до ми нан тан и СМС (си стем раз ме не крат ких 
по ру ка пу тем мо бил них те ле фо на).
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су ве ћи ни чи та ла ца ових ре до ва (в. Crystal 2004: 95–128). Сва ки имејл са сто
ји се од два про грам ски фор ма ти ра на де ла: за гла вља, у ко ме су са др жа не 
ин фор ма ци је о при ма о цу (адре са ту, енгл. To), по ши ља о цу (адре сан ту, енгл. 
From) и те ми (енгл. Subject), и глав ног де ла, тзв. те ла пи сма, на ме ње ног пи
са њу по ру ке. Ис тра жи ва чи ис ти чу зна чај те ме у имејл пре пи сци, бу ду ћи да 
је она свој стве на је ди но овој вр сти ко му ни ка ци је и да је то пр ва ин фор ма ци ја 
ко ју при ма лац до би је (по ред име на по ши ља о ца) ка да при ми по шту, па од ње 
мо же за ви си ти ње гов да љи од нос и за ин те ре со ва ност за да ту пре пи ску. У 
ру бри ци те ма обич но се на го ве шта ва са др жај по ру ке или део са др жа ја, на
ро чи то у по слов ној ко му ни ка ци ји (нпр. Промоцијакњиге; Научновеће; Позив
заучешћена45.НССУВД), али се ова ње на функ ци ја мо же пре не бре ћи, пре 
све га у при ват ној пре пи сци, па се ко ри сти као увод ни део са ме по ру ке и 
та да са др жи по здрав или по чет ну ре че ни цу пи сма (нпр. поздрав; Видиову; 
Свеизгледабољеодочекиваног...; Акотинештотребаодовихсличица...; 
исп. Crystal 2004: 99; PoPoVić 2009), или од ра жа ва емо ци о нал ни став адре
сан та пре ма са др жа ју по ру ке вр ше ћи у праг ма тич кој рав ни екс пре сив ну 
функ ци ју (нпр. уф; ; јеееј...), а мо же оста ти и не по пу ње на.4

За раз ли ку од го вор не ко му ни ка ци је у срп ском је зи ку за ко ју су ка рак те
ри стич ни ви со ко фор ма ли зо ва ни увод ни по здра ви Добардан, Добројутро, 
Добровече(у за ви сно сти од до ба да на), ЗдравоиЋао, у пи са ној ко му ни ка
ци ји они по пра ви лу из о ста ју, а функ ци ју ус по ста вља ња ко му ни ка ци је пре
у зи ма ју лек сич ка сред ства, ети ке те (ре чи и из ра зи) за осло вља ва ње и обра
ћа ње Драги,Поштовани и сл. За вр шни по здра ви у пи са ној ко му ни ка ци ји 
(епи сто лар ном дис кур су), за раз ли ку од усме не, мно го су ра зно вр сни ји. У 
усме ној ко му ни ка ци ји уо би ча је но се упо тре бља ва ју по здра ви Довиђења 
(ко ји ни је ве зан за до ба да на), Довиђењапријатно или са мо Пријатно, Здраво 
и Ћао(mrazoVić, VukadinoVić 1990: 633), или се кон такт пре ки да ре чи ма Ви-
димосеили Чујемосеу фу тур ском зна че њу (исп. ЈоциЋ 2011: 338). У пи са ној 
ко му ни ка ци ји, из бор лек сич ких сред ста ва за пре кид ко му ни ка ци је мно го 
је бо га ти ји и че сто са др жи лич ну но ту (на ме ру, же љу, из раз осе ћа ња го вор
ни ка и сл.), нпр. С(одличним) поштовањем, Сдругарскимпоздравима (као 
зва нич ни кли ше), са уно ше њем лич не но те Снајбољимжељама, а у при ват
ним пи сми ма ПуносрдачнихпоздраваодМаркаили ПоздрављатеНада, 
ВолитетвојаНада (mrazoVić, VukadinoVić 1990: 633).

У имеј ло ви ма из бор за вр шних по здра ва сли чан је они ма ко ји се упо тре
бља ва ју у епи сто лар ном дис кур су, са мо је још сло бод ни ји, а сте пен ори ги
нал но сти ве ћи, што је од ре ђе но ме ђу соб ним од но сом уче сни ка у ко му ни ка

4 У ра ду се не ће мо по зи ва ти на ау то мат ски ко ди ра не имеј ло ве ве ћем бро ју не по зна тих 
ко ри сни ка, тзв. џанк имеј ло ве или спам (енгл. junk-mail, spam), у ко ји ма се че сто у ру бри ци 
те ме на ла зе ау то мат ски по здра ви, нпр. WelcometothenewGmailinbox; DobrodošlinaeNe-
kretnine.com!
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ци ји. За по чи њу ћи ко му ни ка ци ју, адре сант из бо ром по здра ва, од но сно на чи ном 
обра ћа ња, за у зи ма од ре ђе ни став у од но су на адре са та сиг на ли зи ра ју ћи му 
ста тус ко ји му од ре ђу је у ин тер ак ци ји (ПоПовиЋ 2000: 160). За вр шни по здрав 
по пра ви лу сле ди увод ни, бу ду ћи да од ра жа ва пра ви ло со ци јал но сти и за
тва ра за по че ти тип ко му ни ка ци је. Мо гу ћи су сле де ћи ти по ви од но са са го
вор ни ка, адре сан та и адре са та: ста тус со ли дар но сти, ко ји под ра зу ме ва јед
на кост и бли скост са го вор ни ка, тзв. ти – ти од нос, ста тус дис тан ци ра но сти, 
ко ји под ра зу ме ва слу жбе ност, фор мал ност, тзв. ви – ви од нос, и ста тус не
јед на ко сти, раз ли ке, тзв. ти – ви или ви – ти од нос (исп. Brown, gilman 1960). 
У сва ком од на ве де них ти по ва мо гу се из дво ји ти под ти по ви пре ма со ци јал ном, 
дру штве ном или по ро дич ном ста ту су уче сни ка у ко му ни ка ци ји, ра зли ци 
у го ди на ма и сл., са тен ден ци јом њи хо вог укр шта ња.5 Љ. По по вић је из дво
ји ла пет основ них струк тур них ти по ва (жан ро ва) епи сто лар ног дис кур са у 
срп ском је зи ку пре ма од го ва ра ју ћим ре гу ла тив ним пра ви ли ма епи сто лар не 
ин тер ак ци је (укљу чу ју ћи и сте пен со ци јал но сти), ко ји се мо гу при ме ни ти 
и на имејл пре пи ску (ПоПович 2000: 211). То су: при ват на ин тим на пре пи ска, 
при ват на дис тан ци ра на пре пи ска, по слов на пре пи ска, ди пло мат ска пре пи
ска и отво ре ни тип пи сма (ПоПовиЋ 2000: 78–79). За ову при ли ку по сма тра ће 
се нај фре квент ни ји за вр шни по здра ви у при ват ној (лич ној) имејл пре пи сци.

За вр шни по здра ви у пи са ном је зи ку, за раз ли ку од усме ног, има ју сло
же ни ју струк ту ру и спе ци фич на обе леж ја на пла ну се ман тич ких и ко му
ни ка тив них функ ци ја. По ред кон вен ци о нал них фор ми опра шта ња Спо-
штовањем, Срдачно, Срдачанпоздрав, Поздрав и сл. ко је пред ста вља ју 
њи хов цен трал ни део, у пи са ном (ре ђе у усме ном) је зи ку они об у хва та ју и 
од ре ђе не из ра зе за хвал но сти, уч ти во сти и сл. ко ји им не по сред но прет хо де, 
као и опро штај ни пот пис адре сан та на кра ју пи сма, с ко јим чи не је дин стве
ну це ли ну. Осим нај оп шти је функ ци је пре ки да кон так та, као об ли ка фа
тич ке функ ци је је зи ка, за вр шни по здра ви у пи са ном је зи ку на ме та тек сту
ал ном пла ну функ ци о ни шу и као сло же ни дис курс ни мар ке ри6 озна ча ва ња 
кра ја епи сто лар не ин тер ак ци је (исп. ПоПовиЋ 2000: 118–133; ПиПеР 2006, за 
увод не ди ја ло ге у усме ној ко му ни ка ци ји). Њи ма се по пра ви лу ви зу ел но 
из два ја за вр ше так од тек ста по ру ке, ста вља њем у но ви ред, а у имеј лу че сто 
оста вља њем ве ће бе ли не из ме ђу тек ста по ру ке и за вр шног по здра ва.

За вр шни по здра ви у пи са ној ко му ни ка ци ји спа да ју у је зич ка сред ства 
го вор не ети ке ци је, због че га су ви со ко кон вен ци о на ли зо ва ни. Мо гућ ност 

5 Љ. По по вић де таљ но раз два ја ти по ве епи сто лар не ин тер ак ци је пре ма кри те ри ју му 
со ци јал но сти ко ји укљу чу је па ра ме тре ста ро сти, тј. раз ли ке у го ди на ма, раз ли ке у со ци јал ном, 
дру штве ном, по ро дич ном ста ту су и сл., в. ПоПовиЋ 2000: 21–35.

6 Дис курс ни мар ке ри су пре ма Љ. По по вић (2009 www) „sred stva ko ja, ve zu ju ći raz li či te 
for mal ne i sa dr žin ske ele men te tek sta u ce li ni, isto vre me no vr še niz mar ker nih, de li mi ta ci o nih, 
ko nek tor skih, to pi kal nih, di ja loš kih i prag ma tič kih funk ci ja”.
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да се у из ра зу ко ји прет хо ди по здра ву у имеј лу крат ко ис ка же за хвал ност, 
при ја тељ ско рас по ло же ње пре ма не ко ме, из ви ње ње и сл., да је им сло бод ни ји 
ка рак тер ко ји се огле да у ве ћем сте пе ну ин ди ви ду а ли за ци је је зич ког из ра за 
и ис по ља ва њу кре а тив но сти у из ра жа ва њу опра шта ња, ка рак те ри стич ном за 
елек трон ски дис курс. На ша гра ђа по ка за ла је да из бор за вр шних по здра ва, 
ка да је у пи та њу од нос со ли дар но сти и бли ско сти уче сни ка у имејл ин тер
ак ци ји, тзв. при ват на ин тим на имејл пре пи ска, нај ви ше од сту па од кон вен
ци ја ли зо ва них по здра ва. Би ра ју се по здра ви ко ји ма се из ра жа ва фа ми ли
јар ност, с јед не стра не; с дру ге стра не, че сто се при бе га ва еко но мич но сти 
у из ра жа ва њу, због че га се по здра ви скра ћу ју или у пот пу но сти из о ста ју.

Ве о ма је фре квен тан за вр шни по здравПоздрав, ко ји има сво је број не ва
ри јан те Срдачанпоздрав,Срдачнипоздравиили са мо Срдачно, Најсрдачнији
поздрав, Великипоздрав, Леппоздравили Колегијалнипоздрав, Искрени
поздрав, Топлипоздрав, а у за ви сно сти од сте пе на бли ско сти са го во р ни ка, 
ме ђу соб не ста ро сне, ста ту сне, со ци јал не раз ли ке и сл. овом по здра ву се до
да ју раз ли чи ти из ра зи ко ји ма се ис ка зу ју по што ва ње, до бре же ље, за хвал
ност и др.

Споштовањем или Споштовањемисрдачно;
Срдачанпоздрависвакодоброили са мо Свакодобро;
Поздрависвенајбољеили Свенајбоље;
Узжељедалепопроведетепразнике,великипоздравипољупцидругарима;
Јошједномхвалаипоздрав;
Хвалајошједном.Поздрав.

Ови из ра зи мо гу прет хо ди ти по здра ву у ви ду са мо стал не ре че ни це у 
истом ре ду или из дво је но, нпр. 

Хваланаинтересовању.Поздрав;
Свенајбољевамаивашојпородициуновојгодини.Срдачанпоздрав;
Засадасамооволико.Поздрав.

Не ка да се по здрав из о ста вља
Свевамнајбољеуновојгодинижелим;
Срећанрадибрзооздрављење.

Та ко ђе мо гу има ти функ ци ју одр жа ва ња, про ду жа ва ња за по че те ко му ни
ка ци је, обез бе ђи ва њем од го во ра адре са та по ру ке на по слат имејл под сти
ца њем на ње го во де ло ва ње. То су нај че шће из ра зи за хвал но сти ко ји се од но се 
на бу ду ће си ту а ци је, тзв. за хва љи ва ња уна пред и др. из ра зи:

Хвалаунапред;
Унапредсезахваљујем;
Уишчекивањутвогаодговора,поздрављамте.
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Са истом функ ци јом, у фу тур ском зна че њу, ја вља ју се из ра зи пре у зе ти 
из го вор ног дис кур са (ка рак те ри стич ни за дис курс те ле фон ског раз го во ра):

Поздравичујемосе или са мо Чујемосе,

а из раз чујемосемо же прет хо ди ти по здра ву, нпр. 
Чујемосе.Позз, :).

У но вој елек трон ској сре ди ни он до би ја и сво је ана лог не ва ри јан те Пише-
мосе, Читамосе, ка рак те ри стич не углав ном за чет ко му ни ка ци ју (ПоПовиЋ 
2009), а у не фор мал ној пре пи сци мла ђих, и у имеј лу. У до пи си ва њу мла дих 
чест је та ко ђе за вр шни по здрав Ћао/Ћаос,7 као и раз ли чи те ва ри јан те уо би
ча је них фор ми за епи сто лар ни дис курс љубимте / грлимте.

Пољубац, или у ви ду емо ти ко на :*;
Великипољубац;
Љубимвасја и сл.

За вр шни по здрав мо же би ти на пи сан и у лич ној фор ми: 
Поздрављамвассрдачно;
Хвала.Поздрављамте;
Поздрављамовас.

Ин ди ви ду а ли за ци ја по здра ва и кре а тив ност ка рак те ри стич не за имејл 
пре пи ску, на ро чи то до ла зе до из ра жа ја у при ја тељ ској пре пи сци, у ко јој је 
уза јам ни од нос уче сни ка од ре ђен бли ским, при ја тељ ским ста ту сом (при ја
тељ–при ја тељ). Од нос бли ско сти, ме ђу соб не на кло но сти и сл. че сто се ис ка
зу је гра фич ким сред стви ма, по но вље ним сло ви ма, зна ци ма ин тер пунк ци је, 
емо ти ко ни ма, ко ји се на во де по сле по здра ва или уме сто ње га, са уло гом пре
но ше ња емо ци о нал ног де ла са др жа ја по ру ке: 

Поздравилакуноћ; 
Јављамсесутра.Лакуноћ,лепоспавај!;
Поздрав(исвенајбољеуновојгодини);
Поздрав:);
Велики,великипоздрав:) :);
Поздравчићвелики :) :);
Махање :);
Пољубидечицуизатебевеликипољубац!!!;
Срећнипразници+љубидецу. :*.

Ве о ма је фре квент но скра ћи ва ње ко је је у функ ци ји еко но ми за ци је вре
ме на и уло же ног на по ра, нпр. Позз, ре ђе Поз/Поз. или у ком би на ци ји са гра
фич ким сред стви ма Позз:) :). У по ро дич ној пре пи сци у ко јој је уза јам ни од нос 

7 Не ма мо по дат ке да ли овај за вр шни по здрав ко ри сте и ста ри ји у ме ђу соб ној имејл пре
пи сци.
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уче сни ка од ре ђен по ро дич ним ста ту сом (нпр. ро ди тељ –де те; се стра –брат; 
муж –же на и др.), или ме ђу бли ским при ја те љи ма, ка да се имејл пре пи ска 
на из ме нич но од ви ја бр зим раз ме њи ва њем пи са ма, по здра ви нај че шће из о
ста ју, што је дик ти ра но основ ним праг ма тич ким зах те ви ма елек трон ске 
ко му ни ка ци је ком фо ром (удоб но шћу)8 и бр зи ном. 

Тен ден ци ју из о ста вља ња по здра ва не са мо у ин тим ној при ват ној пре пи
сци већ и у дис тан ци ра ној, илу стру је сле де ћи при мер пре пи ске из ме ђу учи
те љи це јед ног оде ље ња пр вог раз ре да основ не шко ле и ро ди те ља. На и ме, 
учи те љи ца је по сла ла груп ни имејл ро ди те љи ма, у ко јем им се обра ти ла 
кон вен ци о нал ном фор мом Поштованиродитељи, а за вр ши ла по здра вом:

Уживајтеураспусту!
Искренипоздрав!
учитељицаМилица.

У од го во ру јед ног ро ди те ља, у ко јем је при ме тан од нос дис тан ци ра но сти 
(упо тре ба за ме ни це ви у обра ћа њу), по здра ви (и увод ни и за вр шни) у пот пу
но сти из о ста ју:

Хвалалепоимивамажелимодаселепопроведетезапразнике.

Опро штај ни пот пис адре сан та на кра ју пи сма у при ват ној пре пи сци нај
че шће је по себ но от ку цан, ма да мо же би ти и ау то мат ски (у ви ду го то вог 
ша бло на). От ку цан пот пис нај че шће са др жи са мо име по ши ља о ца (или на
ди мак), ре ђе име и пре зи ме (што за ви си од сте пе на фор мал но сти), а че сто 
уме сто име на са мо ини ци јал (по чет но сло во име на или по чет на сло ва име
на и пре зи ме на). Мо гу се сре сти и ре чи, пре или по сле име на, ко ји ма се 
од ре ђу ју ста тус, за ни ма ње, ква ли фи ка ци је и сл. у за ви сно сти од ме ђу соб ног 
од но са уче сни ка у ко му ни ка ци ји и фор мал но сти по ру ке, нпр. учитељица
Милица; Ивана,мама; не ка да са мо учитељица. У не ким слу ча је ви ма пот пис 
са свим из о ста је. Без об зи ра на то што мо же из гле да ти да је опро штај ни 
пот пис у имеј лу су ви шан, јер се из ње го вог за гла вља ви ди по ши ља лац по
ру ке, нај ве ћи број при ват них имеј ло ва ипак га са др жи у не ком од на ве де них 
об ли ка. Д. Кри стал об ја шња ва ову по ја ву но вом уло гом ко ју пот пис има у 
имеј лу у од но су на тра ди ци о нал но пи смо, – уло га тер ми нал ног мар ке ра, 
као и уло гом ствар ног иден ти фи ка то ра ка да је имејл адре са не про зир на или 
ка да је имејл про сле ђен (Crystal 2004: 105). 

8 Пре ма БеРГельсон 1999 www, „в лин гви сти че ской праг ма ти ке не фор мально е понятие 
’удоб ства’ уточняется как экономияусилий го ворящег о (в дан ном слу чае – от пра ви теля) и 
слу шающего  (по лу ча теля). От пра ви тель эко но мит уси лия, де лая со общение бо лее крат ким, 
мак си мально ре ду ци ро ванным; по лу ча тель же, на о бо рот, для эко но мии сво их уси лий, 
связанных с де ко ди ров кой, ну жда ется в бо лее раз вер ну том, мак си мально экспли ци ро ван ном 
со общении. Эффек тив ная ком му ни ка ция до сти га ется пу тем ба лан си ров ки уси лий обе их 
сто рон”.
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Да све де мо. Имејл пре пи ска ве о ма је по пу ла ран на чин ко му ни ка ци је 
ме ђу љу ди ма ши ром све та због бр зи не и ком фо ра ко је пру жа и јеф ти но ће 
ко ри шће ња. Из глед имеј ла, на чи ни ус по ста вља ња и за вр ша ва ња ко му ни
ка ци је, фор ме обра ћа ња, вер бал ни на чи ни во ђе ња и одр жа ва ња ди ја ло га, 
на сле ђе ни су из тра ди ци о нал не по штан ске пре пи ске, а под ути ца јем но ве, 
елек трон ске сре ди не, до ла зи до мо ди фи ка ци је њи хо вих лин гви стич ких и 
тек сту ал них па ра ме та ра.

У елек трон ској пре пи сци, увод ни и за вр шни по здра ви су и да ље део 
струк ту ре имејл ду скур са, као што су део струк ту ре епи сто лар ног дис кур
са, али за раз ли ку од тра ди ци о нал не пре пи ске, сте пен сло бо де у из бо ру 
по здра ва је ве ћи, по здра ви су че сто лич но ин то ни ра ни, са по себ ним емо
ци о нал ним на бо јем, ин тен ци јом или по ру ком, са тен ден ци јом ис по ља ва ња 
кре а тив но сти и ино ва тив но сти. Уо ча ва се, та ко ђе, тен ден ци ја њи хо вог изо
ста вља ња, на ро чи то у од ре ђе ним ти по ви ма пре пи ске.

При мар на функ ци ја за вр шних по здра ва у имеј лу, без об зи ра на на ве де
не раз ли ке и без об зи ра на фор мал ну раз ви је ност (ис ка зе ко ји им прет хо де 
са функ ци јом из ра жа ва ња раз ли чи тих екс пре сив них зна че ња), и да ље је, 
као и у па пир ном пи сму, обе ле жа ва ње ње го вог кра ја (тзв. дис курс ни мар кер 
кра ја), на шта ука зу је и њи хов по ло жај у од но су на текст пи сма – гра фич ко 
из два ја ње ста вља њем у но ви ред. За вр шним из ра зи ма ко ји прет хо де опро
штај ном по здра ву по ши ља лац по ру ке та ко ђе мо же из ра зи ти раз ли чи те ин
тен ци је или свој емо ци о нал ни од нос пре ма адре са ту и те ми (за хвал ност, 
по што ва ње, же ље и др.), те под ста ћи адре са та на ре ак ци ју у ви ду од го во ра 
или де ло ва ња.

Од нос ме ђу са го вор ни ци ма, адре сан том и адре са том, ути че на сте пен 
фор мал но сти по ру ке и из бор за вр шних по здра ва. У при ват ној ин тим ној 
пре пи сци за вр шни по здра ви су не фор мал ни или са свим из о ста ју, док у при
ват ној дис тан ци ра ној пре пи сци на упо тре бу и из бор за вр шних по здра ва 
ути чу со ци јал ни ста тус и бли скост са го вор ни ка, па су мо гућ не го то во све 
ва ри јан те, од фор мал них по здра ва, ко ји су углав ном пре у зе ти из епи сто
лар ног дис кур са, до не фор мал них, при ла го ђе них зах те ви ма но ве сре ди не 
(еко но ми за ци ја вре ме на, еко но ми за ци ја је зич ких сред ста ва, из на ла же ње 
на чи на за пре но ше ње не вер бал них и екс пре сив них, па ра лин гви стич ких 
еле ме на та свој стве них усме ној ко му ни ка ци ји).
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НаташаВуловић
МаријаЂинђић

БОЖИЋУЦАРИГРАДУ

На зи ви хри шћан ских пра зни ка у на у ци о је зи ку озна ча ва ју се тер ми ном 
еор то ни ми. Је дан од нај зна чај ни јих хри шћан ских пра зни ка сва ка ко је Бо жић 
и, као што је по зна то, тај пра зник је по све ћен ро ђе њу Ису са Хри ста. У свим 
сло вен ским је зи ци ма по сто је офи ци јел ни, зва нич ни на зи ви пра зни ка и на
род ни на зи ви. Ова двој ност усло вље на је по је ди нач ном тра ди ци јом сва ког 
на ро да ко ја је утка на у на род не на зи ве пра зни ка.

Зва ни чан цр кве ни на зив у срп ском је зи ку је сте РођењеХристово (Рођење
ГосподаИсусаХриста), а на род ни је Божић. На рав но, на род ни на зи ви (по 
ми шље њу не ких ау то ра „ре ду ко ва ни на зи ви”) је су рас про стра ње ни ји, јер 
је ко ри шће ње пу них на зи ва огра ни че но упо тре бом у цр кве ним ка лен да ри
ма, бо го слу жбе ним је зи ци ма и бо го слов ској ли те ра ту ри. По зна то је да се 
пра зно ва ње Бо жи ћа код Ср ба раз ли ку је од про сла вља ња овог пра зни ка код 
дру гих пра во слав них на ро да. Те раз ли ке ни су те о ло шке, већ кул ту ро ло шке 
при ро де и укљу чу ју, осим пра те ћих еле ме на та као што су: бад њак, по ло жај
ник, че сни ца и сл., и осо бен стан дард ни на зив за пра зник Хри сто вог ро ђе ња 
– Бо жић.

Ста ро сло вен ску де ми ну тив ну лек се му bòžić (*ma li bog > *Isus Hrist) чу ва 
још са мо са вре ме ни срп ски је зик (у бу гар ском је зи ку стан дард ни на зив за 
Бо жић је коледа; у не ким ди ја лек ти ма коледо, док бу гар ски ети мо ло шки 
реч ник бе ле жи да се лек се ма божик/божич ко ри сти ла са мо у за пад ним и 
ју го за пад ним ди ја лек ти ма).

Хри шћан ска лек си ка у са вре ме ном тур ском је зи ку у нај ве ћој ме ри је грч
ког по ре кла, док је ве о ма за ни мљи ва чи ње ни ца да са вре ме ни тур ски је зик 
ко ри сти две лек се ме ко ји ма се озна ча ва пра зник Хри сто вог ро ђе ња. Као еор
то ним за пра зник пра во слав них хри шћа на ко ји се сла ви 7. ја ну а ра по гре го
ри јан ском ка лен да ру чу ва се лек се ма Bocuk (што од го ва ра срп ском на зи ву 
Божић), а за Бо жић ко ји се сла ви 25. де цем бра (као и за ка то лич ки Бо жић) 
ко ри сти се за себ на лек се ма Noel, по ре клом из фран цу ског је зи ка. Та ко ђе, 
лек се ма Bocuk на ла зи се у осно ви ком па ра тив ног де ла по ред бе не фра зе о ло
шке је ди ни це Bocukdomuzunadönmek,ко ја има зна че ње „мно го де бео, ја ко 
уго јен, ухра њен”. Се ман тич ка струк ту ра ове фра зе о ло шке је ди ни це је про
вид на, јер је у на ро ду по знат оби чај при пре ма ња свињ ског ме са за бо жић ну 
тр пе зу, што ка рак те ри ше пра во слав не оби ча је про сла вља ња по ме ну тог пра
зни ка. Хри шћан ска, пра во слав на кул тур на ин фор ма ци ја у овом по ред бе ном 
фра зе о ло ги зму са др жа на је у атри бу ту божићни. И у срп ском је зи ку по сто ји 
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ком па ра ци ја дебеокаопрасе(свиња),али без атри бу та, што је и оче ки ва но, 
јер ни је исто ве тан од нос пре ма свињ ском ме су у раз ли чи тим кул тур ноје
зич ким кон цеп ти ма ра зно род них кул ту ра и на ро да.

Мо же се прет по ста ви ти да су ди рект ни кул тур ни и је зич ки кон так ти
ре зул ти ра ли на при ме ру лек се ме Bocuk/Божић рет ком ин тер фе рен ци јом 
срп ског на тур ски је зик. Ве о ма је за ни мљи во и ин тер ди сци пли нар но пи та ње 
на чи на и вре ме на пре у зи ма ња ове лек се ме. Осим ма сов них ми гра ци ја ста
нов ни штва у срп ским и су сед ним зе мља ма у вре ме тур ских осва ја ња, и са ми 
Тур ци су че сто вр ши ли та ква ра се ља ва ња и пре ме шта ња срп ског ста нов
ни штва, на ро чи то у пе ри о ду од 15. до 17. ве ка. Из у зев пре ме шта ња по ка зни 
или ра ди на се ља ва ња опу сте лих кра је ва, раз лог за то би ло је и узи ма ње 
рад не сна ге и људ ства за оба вља ње ве ли ких по сло ва. Јед на од та квих при
сил них ми гра ци ја би ла је и се ље ње ста нов ни штва из око ли не Ја го ди не и 
на се ља крај Ве ли ке Мо ра ве у се ло Уч де ре, ко је су до се ље ни ци и осно ва ли. 
Има ли су и јед ну по себ ну ду жност – да те шу ка мен за ве ли ке гра ђе ви не у 
Ца ри гра ду. Ме ђу тим, ода тле су се пре се ли ли у Бај ра мич, ве ро ват но у пр вој 
по ло ви ни 18. ве ка. Тач но вре ме пре се ља ва ња из Ср би је на Га ли по ље те шко 
је утвр ди ти. На уч на прет по став ка да је то нај ка сни је 17. век пот кре пље на 
је чи ње ни цом да су га ли пољ ски Ср би у свом го во ру раз ви ли мно ге по себ
не од ли ке, а за раз ви так по је ди них ди ја ле кат ских осо би на по тре бан је ду жи 
вре мен ски пе ри од. Иа ко ни су има ли срп ског све штен ства, ни слу жбу на 
цр кве но сло вен ском је зи ку, већ су има ли грч ке све ште ни ке и грч ку цр кву, 
ипак су се ет нич ки одр жа ва ли као Ср би. Под тим ути ца јем, сла ва је код њих 
за ме ње на сла вље њем имен да на, али се очу ва ло тра ди ци о нал но сла вље ње 
Бо жи ћа, уз по здрав но че сти та ње: „Че стит (ти) Бо жић!” и спо ми ња ње лек
се ме Божић у на род ним пе сма ма. Дру го ма сов но по ме ра ње ста нов ни штва 
ко је ов де спо ми ње мо да ти ра из 16. ве ка. На кон осва ја ња Бе о гра да, 29. ав гу
ста 1521. го ди не, сул тан Су леј ман на ре дио је да се део ста нов ни ка Бе о гра да 
пре се ли у Ца ри град. Пре ма из во ри ма ко је је про у ча вао и за бе ле жио Сто јан 
Но ва ко вић, Ср би су, по сул та но вом до пу ште њу, по не ли са со бом и по је ди
не ве ли ке пра во слав не све ти ње ме ђу ко ји ма су би ле и мо шти Св. Пет ке, 
мо шти ца ри це Те о фа ни је и чу до твор на ико на Мај ке Бо жи је, за ко ју се прет
по ста вља да је „жи во пи са на ру ком Св. Је ван ђе ли сте Лу ке”. Ове ве ли ке све
ти ње би ле су и раз лог што су срп ске исе ље ни ке у Ца ри гра ду до че ка ли 
па три јарх, све штен ство и мно штво на ро да. Но ва ко ви ће ва ис тра жи ва ња 
исто риј ских спи са и раз гле да ње пла но ва Ца ри гра да све до че о то ме да су 
тра го ви на се ља где су би ли сме ште ни бе о град ски до се ље ни ци ја сно по сто
ја ли кра јем 19. ве ка: „опа зи ли смо на не ко ли ко сто ти на ме та ра се вер но од 
Је дику ле (се дам ку ла) ... цр кву и ули це око ње са нат пи сом Бе ли градМа ха ла”. 
У исто риј ским за пи си ма наш на уч ник про на шао је по дат ке о то ме да је 
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сул тан бе о град ске до се ље ни ке на се лио у „На се ље Бе о град ско у под гра ђу 
Са ма ти ја, као и се ло Бе о град”. Ста нов ни ци се ла има ли су за да так да се бри
ну о во до во ду за цео град и за се ла око Бос фо ра. На са мом том ме сту, Сто јан 
Но ва ко вић је са знао нај пре за по сто ја ње то по ни ма Белград (на зив за се ло и 
шу му), као и за цр кви цу уз се ло са гро бљем. Сви зна ци би ли су на грч ком 
је зи ку, што све до чи о ута па њу до се ље них Ср ба у дру ги пра во слав ни на род. 
Та ко ђе, утвр дио је и по сто ја ње Бе ли градMахале (Бе о град ског на се ља) на 
700–800 м од зам ка Је дику ле ка се ве ру и у том де лу сме ште ну цр кву Ус пе
ни ја Све те Бо го ро ди це, по зна ту као Бе о град ска цр ква. Он све до чи и о си ро
ма шној гра ђе ви ни са бо гат ством у ико на ма, об ло же ним сре бр ним на ки том, 
ко ја је ре кон стру и са на 1837. го ди не и пре тво ре на у грч ку цр кву, али ни је на
и шао на тра го ве ко ји би ука зи ва ли на ста ре ста нов ни ке и њи хо ву на род ност. 
Са вре ме на сли ка овог про сто ра знат но је из ме ње на не са мо због ур ба ни зо ва
ног на се ља у око ли ни већ и због чи ње ни це да Бе о град ска цр ква ви ше ни је 
по зна та под тим на зи вом, већ као Панагија, а да је за оби ла зак по треб на 
до зво ла па три јар ха. Цр ква се отва ра на пра зни ке Ус пе ња Пре све те Бо го ро
ди це (28. ав гу ста) и на пра зник Све тог Три фу на, ка да па три јарх слу жи ли
тур ги ју за ма ли број Гр ка ко ји жи ве у том де лу Ис тан бу ла. О суд би ни на ших 
до се ље них су на род ни ка, као и о њи хо вом цр кве ном жи во ту, ви ше по да та
ка мо гло би се про на ћи у Ва се љен ској па три јар ши ји, као и у Осман ском 
др жав ном ар хи ву у Ис тан бу лу. На ве де не бе ле шке и са вре ме ни по да ци све
до че о то ме да се до се ље но срп ско станoвништ во одав но аси ми ло ва ло у 
грч ко ста нов ни штво, та ко да Ср ба на том про сто ру ви ше не ма. 

Те шко је утвр ди ти где је и ка да лек се ма Божић тач но усво је на, тј. ка да 
је за жи ве ла у тур ском је зи ку. Да ли је то по ве за но са ве ков ним при нуд ним 
до се ља ва њем срп ског ста нов ни штва на ту те ри то ри ју, да ли је од тих исе ље
ни ка остао тај на зив у на род ном го во ру или он сво ју упо тре бу ду гу је при
су ству у зва нич ним до ку мен ти ма по пут деф те ра, оста је као отво ре но на уч но 
пи та ње и за да так за бу ду ћа кон тра стив на лин гви стич ка ис тра жи ва ња. 
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РадојицаЈовићевић

ГРЕШКЕУУПОТРЕБИЦРКВЕНЕЛЕКСИКЕ

У јав ним по ле ми ка ма све че шће се не чи ја тврд ња ква ли фи ку је и дис ква
ли фи ку је као ортодоксналаж. Ево не ко ли ко при ме ра из на ших ин фор ма
тив них гла си ла, укљу чу ју ћи и не за о би ла зни ин тер нет: „За мој по јам то је 
јед на ортодоксна лаж”; „Усу ђу јем се ре ћи да је та ква тврд ња ортодоксна 
из ми шљо ти на или ортодоксналаж”; „То је, на рав но, ортодоксналаж и не ко 
ће због то га мо ра ти да бу де санк ци о ни сан”. Та ко и тре нер – по знат и по спорт
ским ус пе си ма, али и по по ле ми чар ском да ру – ка же: „Ортодоксна је лаж 
да сам ја на ви ја чи ма сми слио пе сму ... и да сам на ру чио да [N. N.у] скан ди
ра ју, иа ко је он остра шће ни зве здаш”. А ни шта ма ње по зна ти глу мац оба
ве шта ва јав ност: „Ортодоксна је лаж да сам на пад нут”.

Мо же се ре ћи да је лажпотпуна, права, апсолутна, очигледна, обична,
проста,шарена, репата, пресна,масна,гола,дебела,прљава,чиста... Код 
ове по след ње мо гло би се по ста ви ти пи та ње ко ли ко и ка ко лаж мо же би ти 
чиста, али ако се под тим атри бу том под ра зу ме ва потпуна, комплетна
лаж, лаж„безтрункеистине”, „чистаодистине”, он да се мо же ре ћи 
„чисталаж”.

Не ма сум ње да онај ко ји ка же ортодоксналаж, тај, си гур но, не зна да 
је реч ортодокснагрч ко га по ре кла и да зна чи православна, правоверна,
истинита. А да ли се то же ле ло ре ћи?

Ово ни је је ди на не а де кват но упо тре бље на реч из цр кве не и ре ли ги о зне 
сфе ре уоп ште. Та ква лек си ка – по ла ве ка код нас по ти ски ва на и за не ма ри
ва на – са да се ко ри сти и кад тре ба и кад не тре ба. Но ме ђу по сле ни ци ма 
јав не ре чи ни је ма ли број оних ко ји ма су мно ги од тих пој мо ва још увек 
да ле ки. У то нас го то во сва ко днев но уве ра ва ју по је ди ни та ко зва ни ТВ во
ди те љи ко ји у ТВ сту ди ји ма од при сут не пу бли ке ма лома ло па из ну ђу ју 
„је дан ве ли ки апла уз”. Сво је ус хи ће ње не чим или не ким из ра жа ва ју ре чи ма 
„су пер” и „пр ва ли га”, а спрем ни су да упад ну „усред” ре пор та же и да оба
ве сте гле да о це: „За тре ну так пре ки да мо Мој ко вач ку бит ку да по гле да мо 
ре кла ме”. 

Има, ме ђу тим, и но ви на ра ко ји ма је спо ме ну та лек си ка са свим не по зна та, 
а – по при ро ди сво га по сла – при ну ђе ни су да је по не кад упо тре бе. И ка ко вре
ме на за „обу ку” не ма, а из ве штај по ре дак циј ском за дат ку мо ра да се на пи
ше – ето оби ља лек сич ких про ма ша ја. Илу стро ва ћу то сле де ћим до га ђа јем.

Не дав но су из Ру му ни је у Гор њи Ми ла но вац пре не се ни посмртниостаци 
вој во де Ми ла на Обре но ви ћа, Ми ло ше во га бра та по мај ци. У из ве шта ји ма 
и ре пор та жа ма о том „пу то ва њу” има не ких лек сич ких и фра зе о ло шких 
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ома шки, ко је су се „отр гле” но ви на ри ма, као што је ексхумација и за, уз њу, 
евен ту ал ни пра во слав ни об ред. 

„Уз по што ва ње свих пра во слав них оби ча ја” из ва ђе не су „мошти Ми ла
на Обре но ви ћа”, а „дирљивоопелочитао је ру мун ски епи скоп Те о фан”, 
ја вља је дан из ве штач. Ру мун ски вла ди ка (епи скоп), ме ђу тим, ни је читао 
не го је служио,али неопеловећпарастос (=помен). А цр кве ни об ред пра
ћен појањемичитањем мо ли та ва над по кој ни ком, то јест опело над вој во дом 
Ми ла ном Обре но ви ћем, од слу же но је јед ном за ва зда при ли ком ње го ве са хра
не 16. де цем бра 1810. го ди не. Сва ка дру га „слу жба за по кој ду ше” вој во де 
Ми ла на ни је опело не го помен или парастос. Ка ко пра во слав ноопелои помен
(парастос) са др жај но и ме ло диј ски спа да ју у са ми врх цр кве не по е зи је и 
ду хов не му зи ке, он да је но ви нар ска син таг ма „дир љи во опе ло” – пле о на зам, 
јер је сва ко ме ја сно да би би ло не у људ но уко ли ко би тај об ред био ве сео.

„По православномрумунскомобичају, бож ју слу жбу за по кој ду ше вој во де 
Ми ла на ... пра ти ла је песма гологлавихмушкараца”, пи ше дру ги но ви нар. 
Но кад се већ опи су је тај чин, он да тре ба зна ти да „пра во слав на бож ја слу
жба” не иде уз пе сму већ узпојањевер ни ка, а оби чај о ко ме је реч ни је са мо 
ру мун ски, не го је и оп ште пра во слав ни, што зна чи и бу гар ски, гру зин ски, 
грч ки, ру ски, срп ски ... Су ви шна је и реч „го ло гла вих”, кад се зна да пра во
слав ни вер ни ци, му шкар ци, на сва ком бо го слу же њу сто је го ло гла ви, па и 
на по ме ну. За то Игу ман Сте фан у Горскомвијенцу и ка же: „Чуј, на ро де, сви 
ски ни те ка пе! / Хо ћу спомен да чи ним ду ша ма / ви те зо вах на ше га на ро да”.

 У Гор њем Ми ла нов цу – на ста вља ре пор тер – пред ла фе том „са мо шти ма 
чу ве ног Обре но ви ћа ... ду бок на клон све ште ни ка и рескамолитва”. Пра ви 
при мер за contradictioinadiecto или, срп ски ре че но, за про ти ву реч ност у 
при де ву; при мер ра ван „мо ле ћи вој ко ман ди” или „др ве ном гво жђу”. Уз име
ни цу молитва ни ка ко не иде атри бут реска, јер би то зна чи ло „мо ли твакоја
параслух, сечеслух; одсечна, строга, груба...молитва”.

И нај ва жни је. Цр кве но сло ве ни зам моштиозна ча ва самосветитељске
посмртнеостатке, за ко је се, ина че, сма тра да има ју чу до твор ну моћ(мно
жи на – моћи). А по смрт не остат ке ко ји ма се не при пи су ју та кве моћи не тре
ба на зи ва ти моштима, већ јед но став но по смрт ним оста ци ма или ко сти ма, 
у че му не ма ни че га пе јо ра тив ног.

Но ни је са мо реч о гре шка ма у зна че њу не го има не сна ла же ња и у ак цен ту 
по је ди них ре чи из цр кве не лек си ке.

Ни је код нас ма ли број спи ке ра, ре пор те ра и но ви на ра ау ди о ви зу ел них 
гла си ла ко ји ма је ак це нат име ни це патријарх у то ли кој ме ри „стран” да се 
по не кад чи ни као да ту реч и из го ва ра ју „са стра ним ак цен том”. Те шко ћу 
им пред ста вљају при ро да и ме сто ак цен та у тој име ни ци. И док и з л а ж у 
ве сти – гле да ју ћи би ло у па пир ис пред се бе, би ло да се све ви ше и све очи
глед ни је осла ња ју на „иди о та” – а не сви кли на из го вор те ре чи у на ро ду, они 
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је ар ти ку ли шу, ве ро ват но под ути ца јем стра них РТВа, „уда ром” на пр ви 
слог – патријарх, скрат ко си ла зним ак цен том на пр вом (!?) и без ду жи не 
на по след њем сло гу. Та кав ак це нат, ме ђу тим, мо гућ је је ди но у во ка ти ву 
јед ни не – патријарше!(с крат ко си ла зним ак цен том на пр вом, али и ду жи
ном на прет по след њем сло гу), што је пре по ру чи вао и Правопис из 1960. 
го ди не. Но ова пре по ру ка му до ђе као великисавет–никаквапомоћ. 
Не за ми сли во је, на и ме – али је мо гу ће – да се вр хов ном по гла ва ру пра во
слав не цр кве не ко обра ти са „патријарше!” Та кав во ка тив је, ме ђу тим, не
употребљив, за то што се па три јар ху не обра ћа ни са „патријарше!”, ни са 
„оче!”, ни са „господине!”,већ је ди но са„Вашасветости!” Упозорење они
ма што у ре чи патријарх по гре шно на гла ша ва ју пр ви слог: мо ра ју па зи ти 
да им у име ни цу светостне „уле ти” и глас л!

Пра во пи си ко ји су се по ја ви ли у по след њим де це ни ја ма не ба ве се пи та
њем ак цен та, што, при род но, и ни је пред мет пра во пи сне нор ме. За то оста је 
да се ов де ка же да на срп ском го вор ном под руч ју код име ни це патријарх, сем 
у већ на ве де ном не у по тре бљи вом во ка ти ву јед ни не, акценатникаданије
напрвомеслогу.

Да кле – јед ни на:
ном. није ни патријарх, ни патријарх (ка ко се од не дав но мо же чу ти 

то бо жња ко рек ци ја у ак цен ту) негоса мо ПА ТРИЈАРХ (с крат ко у зла зним 
ак цен том на дру гом и по жељ ном ду жи ном на тре ћем сло гу);

ген. нијени патријарханипатријарха негоПА ТРИ ЈАР ХА (с ду го у зла
зним ак цен том на тре ћем сло гу);

дат. није нипатријархунипатријарху негоПА ТРИ ЈАР ХУ (с ду го у зла
зним ак цен том на тре ћем сло гу);

ак. није ни патријарханипатријарха негоПА ТРИ ЈАР ХА (с ду го у зла
зним ак цен том на тре ћем сло гу);

вок. у прак си не у по тре бљив, а у те о ри ји ПА ТРИ ЈАР ШЕ! (с крат ко си ла
зним акен том на пр вом, али и ду жи ном на тре ћем сло гу;

ин стр.нијени патријархом ни патријархом него ПА ТРИ ЈАР ХОМ(с 
ду го у зла зним ак цен том на тре ћем сло гу);

лок.нијени патријарху ни патријарху него ПА ТРИ ЈАР ХУ(с ду го у зла
зним ак цен том на тре ћем сло гу).

Мно жи на:
ном. није ни патријарси нипатријарсинегоПА ТРИ ЈАР СИ (с ду го у зла

зним ак цен том на тре ћем сло гу), што је че шће, али је до пу ште но и ПА ТРИ
ЈАР СИ(с крат коуз ла зним ак цен том на дру гом сло гу);

ген. није ни патријарха нипатријарха негоПА ТРИЈА РАХА (с крат ко
уз ла зним ак цен том на дру гом и ду жи ном на че твр том и пе том сло гу), што 
је че шће, а ре ђе је ПА ТРИЈАР ХА (скрат ко у зла зним ак цен томна дру гом и 
ду жи ном на тре ћем и че твр том сло гу);
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дат. нијени патријарсиманипатријарсима негоПА ТРИ ЈАР СИ МА (с 
ду гоуз ла зним ак цен том на тре ћем сло гу);

ак. није ни патријрхе ни патријархе негоПА ТРИ ЈАР ХЕ(с ду го у зла зним 
ак цен том на тре ћем сло гу);

вок. ПА ТРИ ЈАР СИ! (с ду го у зла зним ак цен том на тре ћем сло гу);
ин стр. нијени патријарсиманипатријарсима негоПА ТРИ ЈАР СИ МА 

(с ду гоуз ла зним ак цен том на тре ћем сло гу);
лок.нијени патријарсиманипатријарсима негоПА ТРИ ЈАР СИ МА (с 

ду гоуз ла зним ак цен том на тре ћем сло гу).
Ако не ко ме од „го вор них” по сле ни ка јав них гла си ла све ово из гле да ком

пли кова но, он да ево не у по ре ди во јед но став ни јег упут ства за пра вил но ак цен
то ва ње име ни це патријарх. Ни ка да не ће по гре ши ти у ак цен ту ове ре чи ако 
при ње но ме из го во ру има ју у ви ду ка ко на гла ша ва ју реч кардинал, кардинала, 
кардиналу... Те шко је, на и ме, и прет по ста ви ти да ће се на ћи не ко ко ће реч 
кардинал из го во ри ти с ак цен том на пр вом сло гу – кар ди нал. Би ла би то 
кар ди нал на гре шка. А кад већ не чи не кар ди нал ну, за што да пра ве „па три
јар хал ну” гре шку?!

АлександарЛома

ГРОЗНИВИНОГРАДИИРУЈНОВИНО

При свом бо гат ству на ше књи жев не ба шти не, те шко да у њој има не чег 
вред ни јег и у свет ским раз ме ри ма зна чај ни јег од ју нач ких на род них пе са ма, 
и оне још од по бе де Ву ко ве је зич ке ре фор ме оправ да но чи не не из о ста ван 
део школ ске лек ти ре свих срп ских на ра шта ја. Ме ни је још од де тињ ства 
оми ље но шти во би ла Ву ко ва зби р ка у че ти ри књи ге, а ка ко сам при ру ци 
имао из да ње без ко мен та ра, би ло је ме ста на ко ји ма сам се бу нио око зна
че ња по је ди них ре чи и из ра за. По нај ви ше за бу не би ло је око не ких „ста ја ћих 
ре чи”, ка ко их је Вук на зи вао. Са вре ме на на у ка го во ри о еп ским фор му ла
ма, а то су пре све га уста ље ни спо је ви у ко ји ма опи сни при дев сто ји као 
атри бут уз име ни цу: јаркосунце, рујновино итд. Усме ни пе сник ко ри сти 
фор му ле при лич но ме ха нич ки. Та ко је гр ло увек б(иј)ело, чак и кад је реч о 
„цр ним” Ара пи ма ко је го ни Кра ље вић Мар ко:

Несечеи(х)погрлубијелу
Већи(х)сечепосвиленупасу.
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љу ба је увек в(ј)ерна, чак и ка да из не ве ри ју на ка:
Тиухватимојувјернуљубу,
Пајеводиупољешироко,
Растргнијекоњманарепове

ве ли, уми ру ћи, Зма ј Ог ње ни Вук. Ме не је у не до у ми цу по себ но до во дио епи
тет грозан, јер ми се ње го ва упо тре ба у свим слу ча је ви ма чи ни ла не при ме
ре на, у нај ма њу ру ку пре ја ка, кад је реч о су за ма, ки ши, зи ми:

Књигугледа,грознесузерони 
 („Бој на Де ли гра ду”)

Каногрознакишаизоблака,
Такос’просупушкаодСрбаља 

(„Бој на Ло зни ци”)

Љетопрође,грозназимадође 
(„Ра де од Со ко ла и Ашин бег”)

а прак тич но не ра зу мљи ва у спо ју грознивиноград(и). У пе сми „Мар ко Кра
ље вић и Љу ти ца Бог дан”, кад се на по чет ку ка же 

ИгракоњаРељаодПазара,
Нагонигапрековинограда,
Паонломигрознавинограда;
ВелињемуодПрилипаМарко:
Прођ’се,Реља,грознавинограда;
Датизнадеш,чијсувиногради,
Далекобикоњаобгонио,

мо гло би се по ми сли ти да је ви но град на зван гро зним у да том кон тек сту, 
за то што је ње гов вла сник – Љу ти ца Бог дан, та кав, тј. опа сан по оне ко ји му 
угро жа ва ју имо ви ну, али на кра ју се све ле по свр ши, тро ји ца ју на ка се из
ми ре са Бог да ном, а ви но град, оста је грозан: 

Паксједошепитирујновино,
Мезетегагрознимвиноградом.

Тј. при сма чу уз ви но гро жђем, што се до бро сла же, осим ако би укус 
гро жђа био оди ста „гро зан”. Ипак, у нај ве ћој ме ри збу њу ју ће за ме не мла да 
и не у ка, а ве ру јем и за мно ге дру ге чи та о це, би ло је јед но дру го ме сто, ина че 
ве о ма по зна то и шта ви ше зна ме ни то, је дин стве но у усме ној епи ци, не са мо 
срп ској. На по чет ку пе сме „Же нид ба кра ља Ву ка ши на”, ко ју је Вук за бе ле
жио од хај ду ка Сто ја на, Ву ка шин, же ле ћи да Ви до са ву, же ну вој во де Мом
чи ла, пре ма ми се би, пи ше јој пре до ча ва ју ћи пред но сти сво је пре сто ни це, 
Ска дра, у од но су на Мом чи лов Пир ли тор под Дур ми то ром:



24

Кадпогледашсградаизнадсебе,
Ништанемашлијеповиђети,
ВећбијелобрдоДурмитора
Окићеноледомиснијегом
Усредљета,каоусредзиме;
Кадпогледашстрмоисподграда,
МутнатечеТараваловита,
Онаваљадрвљеикамење,
Нањојнемаброданићуприје,
Аокоњеборјеимраморје;

АкакавјеСкадарнаБојани!
Кадпогледашбрдуизнадграда,
Свепораслесмоквеимаслине
Ијошонигрознивиногради;
Кадпогледашстрмоисподграда,
Ал’узраслашеницабјелица,
Аокоњезеленаливада,
КрозњутечезеленаБојана,
Поњојпливарибасвакојака,
Кадгођхоћеш,дајетазеједеш.

„Вјер ни јег, жи вљег и љуп ки јег опи са при ро де не ће те на ћи ни у ка квој 
на род ној по е зи ји, и ја смје ло твр дим да је по че так пје сме о Мом чи лу нај
љеп ши цви јет срп ског епо са” ... „уви јек ме при вла чио сво јом ље по том. А 
ка ко сам се тек из не на дио кад сам об и шао та мје ста и сво јим очи ма ви дио 
ка ко је ти пич но вје р но опи са на ствар ност” на пи сао је још 1858. у свом пу
то пи су по Хе р це го ви ни, Бо сни и Ста рој Ср би ји ру ски кон зул у Са ра је ву и 
је дан од нај и стак ну ти јих сла ви ста сво га до ба Алек сан дар Гиљ фер динг (ње
го ве ре чи да те су у пре во ду Б. Чу ли ћа). Исти суд по но ви ће То ма Ма ре тић, 
Во ји слав Ђу рић и мно ги дру ги из у ча ва о ци на шег на род ног пе сни штва, а 
ми слим да би га сва ко од нас мо гао пот пи са ти. Не мо же се пре ви де ти ни 
ле по та (а, из у зев тур ци за ма ћуприја и тазе, и чи сто та) је зич ког из ра за, али 
грознивиногради тек ов де бо ду очи и па ра ју уши: у Ска дру би, на су прот 
Дур ми то ру, све тре ба ло да бу де ле по и кра сно, а ни ка ко грозно.

Но са бла зан ов де по сто ји са мо за не у пу ће не, а да би смо се про све тли ли 
би ло је до вољ но отво ри ти Ву ков рјеч ник. У пр вом из да њу из 1818. Вук за 
при дев грôзанда је са мо зна че ње ’бо гат гро жђем’ са го ре на ве де ним при ме
ром Паонломигрознавинограда и, без де фи ни ци је зна че ња, спој грозне
сузе, са при ме ри ма та ко ђе из на род них пе са ма. У дру гом из да њу из 1852. 
при до да је и грознакиша об ја шња ва ју ћи као ’круп на’ и илу стру ју ћи опет 
де се тер цем: Ведронебо,грознакишапада, али пра ви и пра зну од ред ни цу 
грôздан упу ћу ју ћи на грôзан.

Сад је све ја сно: не са мо да је грознивиноград за пра во грôздан, гро жђем 
бо гат, не го је и грознакиша она ко ја ли је у гро здо ви ма, круп ним и обил ним 
ка пи ма, а исто тре ба схва ти ти и грознесузе. Од го ре на ве де них еп ских по
твр да је ди но у грозназима има мо наш са вре ме ни при дев грôзан из ве ден од 
гроза, али је и ту зна че ње друк чи је, оно, ко је се чу ва у из ве де ни ци грòзница 
’бо ле стан осе ћај хлад но ће, дрх та ви ца’: зи ма је пре све га хлад но до ба го ди не.

По мет њу је унео гла сов ни раз вој при де ва ко ји су се у пра сло вен ском 
је зи ку за вр ша ва ли на *-zd-ьnъ, *-st-ьnъ, у жен ском ро ду на *-zd-ьna, *-st-ьna. 
У но ми на ти ву/аку за ти ву му шког ро да под ву че ни по лу глас био је „јак” и 
озву ча вао се у а пред ко јим се гру па зд, ст чу ва ла; у свим дру гим па де жи



25

ма и ро до ви ма био је слаб и ис па дао, а гру пе здн, стн за ко но мер но су се 
упр о шћа ва ле у зн, сн; та ко су се при де ви *grozdьnъ од *grozdъ и *grozьnъ 
од *groza у срп ском гла сов но пре кло пи ли у ве ћи ни об ли ка; због то га се онај 
пр ви на кон Ву ко ва вре ме на из о би ча јио па нас са бла жња ва кад се са њим су
срет не мо у на род ној пе сми. На истом об ја шње њу за сни ва се је зич ка по у ка 
да је пра вил но ре ћи и пи са ти мастан, а не масан, постан, а не посан, а да 
је, на про тив, не пра вил но завистануме сто зависан, јер тај при дев ни је из
ве ден од завист већ од зависити; об лик са -т- је у том слу ча ју плод је зич
ке по ја ве ко ја се на зи ва хи пер ко рек ци ја. У пôзан, прáзан књи жев на нор ма 
по пу сти ла је пред (при род ном) те жњом ка ујед на че њу осно ве: ети мо ло шки 
пра вил но би ло би поздан,позна, праздан,празна, уп. рус. ֲоздний, оֲоздаֳь
’за ка сни ти’, праздник ’пра зник’ (дан ко ји је „пра зан” од по сло ва); на исти 
на чин се об ја шња ва и нужан уме сто нуждан од нужда. У крај њој ли ни ји 
„крив” је сам Вук што је у ко рист на че ла „пи ши као што го во риш” од ба цио 
ети мо ло шки пра во пис: да је пи сао грозднивиногради, не би би ло за бу не.

* * *

Ус пут смо го ре у јед ном сти ху на и шли уз грознивиноград на рујновино, 
не слу чај но, јер је то оми љен „ста ја ћи” спој у на шим на род ним пе сма ма, 
по знат и дру гим ју жно сло вен ским на ро ди ма (бу гар ски руйновино, сло ве нач
ки rujnovince), код ко јих мо же би ти за јед нич ко на сле ђе али и по сле ди ца 
зра че ња срп ске еп ске по е зи је. Те шко да ико „руј но ви но” ко је пи ју еп ски ју
на ци за ми шља дру га чи је не голи цр ве но, од но сно, ка ко то обич ни је ка же мо, 
цр но. Уо ста лом, црвено(црљено)вино је ал тер на тив на фор му ла ко јој на род
ни пе сник при бе га ва већ за ви сно од ме тра, тј. укло пи во сти об ли ка у де се
те рац, у аку за ти ву је, ре ци мо, че шће рујновино, у ге ни ти ву винацрвенога, 
ин стру мен та лу виномцрвенијем, па се на пр ви по глед мо же за кљу чи ти да 
обе зна че исто (црновино не по зна то је на шем на род ном сти ху!). До ду ше, 
црвен/црљен у на шем да на шњем је зич ком осе ћа њу не по сред ни је опи су је 
бо ју, осо би то у па ру са бео, као у пе сми „Мар ко Кра ље вић и бег Ко ста дин”:

Нарани(х)и(х)лебабијелога
Инапоји(х)винацрвенога

или „Ко сов ка де вој ка”:
Причешћујевиномцрвенијем
Изалажелебомбијелијем,

док рујновиноима ви ше ар ха и чан при звук. Ту нам, ме ђу тим, Вук у сво ме 
Рјеч ни ку не по ма же, не го нас пре збу њу је. За при дев рујан он зна са мо у спо
ју рујновино, и пре во ди га на не мач ки као gelblich ’жућ каст’ а на ла тин ски 
као flavus ’жут, цр вен ка сто жут, плав (о ко си)’. Ни у не мач ком ни у ла тин ском 
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цр но ви но не озна ча ва се тим при де ви ма, не мач ки је roterWein, ла тин ски vinum
rubrum. Те пре во де Вук да је за црвеновино, тач ни је за пе снич ку ва ри јан ту 
црвеника, са при ме ром из еп ске пе сме:

Ивансјединатананојкули,
Теонпијецрвеникувино.

Лик црвеника ско ван је да се по пу ни стих, на кон што је *чрвеноје(вино) 
из гу би ло је дан слог кон трак ци јом у црвенō; то све до чи да је ова фор му ла 
до ста ста ра; и за кар пат ски Укра јин ци сла ве у сво јим пе сма ма вінкочервеноє, 
док је у би љи на ма, ју нач ким пе сма ма за бе ле же ним на ру ском се ве ру, уста
ље на фор му ла винозелëное. Ви на, раз у ме се, има у ра зним ни јан са ма и 
њи хо ве раз не бо је мо гу по пу ни ти чи тав спек тар (сивиили белипино, плави
бургундац, златнипорто...), но мо ра мо се упи та ти от куд је Вук знао ко је је 
бо је руј но ви но, ка да су тај на зив он и ње го ви са вре ме ни ци по зна ва ли са мо 
из на род не пе сме; он се ни је упо тре бља вао у сва ко днев ном го во ру као озна
ка за од ре ђе ну вр сту ви на, ни ти је сâм при дев рујан у са мо стал ној, пре ди
кат ској упо тре би ти па *„ви но (или не што дру го) је руј но” жи вео у је зи ку. 
Од го вор тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да Вук бе ле жи на зив биљ ке руј, при дев 
ода тле рујев и ва ри јан ту рујевновино из де се те рач ке пе сме: 

Суваљебаирујевнавина,

а уз то на зив за је сти ву гљи ву жу те бо је рýјница; ка ко је пак руј биљ ка од 
ко је се тра ди ци о нал но до би ва ла жу та или жу то цр вен ка ста бо ја, до шао је до 
за кључ ка да је рујан при дев из ве ден од руј.Иа ко би се мо гао пот кре пи ти чи
ње ни цом да рујев мо же озна ча ва ти бо ју (косамунијенириђанисмеђа,него
чисторујева, опи су је Ми ло ван Гли шић јед но га свог ју на ка), тај Ву ков за кљу
чак се на кон до брих век и по ди ску си је ме ђу ети мо ло зи ма ис по ста вио као 
по гре шан. Да нас је пре вла да ло ми шље ње да при дев рујан ни је од фи то ни ма 
руј – ко ји су Ју жни Сло ве ни по зај ми ли из ла тин ског rhus, бу ду ћи да су са му 
биљ ку упо зна ли тек на Бал ка ну – већ да му је у осно ви пра сло вен ски гла гол 
*rjuti’ри ка ти’. По и ме ни чен му шки род рŷјан Вук у дру гом из да њу Рјеч ни ка 
има из Ду бров ни ка у зна че њу ’сеп тем бар’; да нас се тај на зив упо тре бља ва 
код Хр ва та, а сре ће се и у дру гим де ло ви ма сло вен ског све та; из вор но је *rujьnъ
/*r’ujьnъ као при дев уз měsęcь ’ме сец (да на)’ озна ча вао до ба го ди не ка да 
је ле ни ри чу па ре ћи се. Из основ не се ман ти ке ри ка ња, пре ко па ре ња ро га те 
ди вља чи про пра ће ног же сто ком бор бом ме ђу муж ја ци ма, раз ви ла се ме та
фо рич на при ме на на љу де, о че му све до че наш гла гол узрујатисе ’уз бу ди
ти се, ус па ли ти се’ и сло вач ки при дев rujný ’жи ва хан, рас по ја сан’, а та ко ђе 
’опо јан’ у при ме ни на ви но. Да кле, рујновино ни је на зва но та ко по свом 
из гле ду, не го по сво ме деј ству. 
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Не ко ће сад ре ћи: а шта са рујномзором? Хо ће мо ли твр ди ти да је и зо ра 
та ко озна че на не за то што се ру ме ни на об зор ју, не го сто га што љу де бу ди, 
да не ка же мо уз бу ђу је, узрујава? И за руј ну зо ру зна мо са мо из пе сме. И то не 
из ве ли ког бро ја на род них пе са ма, као за рујновино, не го из јед не је ди не, умет
нич ке пе сме. У на шој на род ној по е зи ји зо ра ни кад ни је руј на, већ ис кљу чи во 
б(иј)ела:

Тадаб’јелазоразабјелила.

Оми ље на у Цр ној Го ри у тој ме ри да је по не кад на зи ва ју не зва нич ном та
мо шњом хим ном, пе сма ко ја по чи ње сти хом Јошнесвићерујназора на ста ла 
је сре ди ном XIX ве ка у Бач кој; на пи сао ју је Ва си ли је Ни ко лић из Фу то га, 
чи ји је ори ги на лан текст не дав но про на ђен; у ње му пр ви стих гла си Јошне
свитибелазора, ту је, да кле, у ду ху на род не пе сме, зо ра бела, а где је и ка да 
по ста ла рујна мо же мо са мо на га ђа ти; мо жда је ау то ру пре прав ке пред очи
ма леб де ла кла сич на „ру жо пр ста Зо ра” из Хо ме ро вих спе во ва, али сва ка ко 
је од лу чу ју ћу уло гу има ло рујновино. 

МаријанаБогдановић
НиколаСанковић

АКЦЕНАТСКЕЗГОДЕИНЕЗГОДЕ:
О СИ ЛА ЗНИМ АК ЦЕН ТИ МА ВАН ПР ВОГ СЛО ГА РЕ ЧИ

Срп ски је зик, у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма, има при лич но сло же ну 
ак це нат ску струк ту ру, и то у два по гле да. Пр во – у бро ју ак це нат ских еле
ме на та – на спрам обич но јед ног ак це нат ског зна ка у дру гим је зи ци ма, у 
срп ском по сто је чак че ти ри. Они су исто вре ме но и ква ли та тив но (по то ну) 
и кван ти та тив но (по тра ја њу) ди фе рен ци ра ни. Њи ма се, сво јом фо но ло шком 
ре ле вант но шћу, при дру жу је и не ак цен то ва на ду жи на – као пе ти еле мент 
ак це нат ског си сте ма на шег је зи ка. 

Да кле, у срп ском је зи ку по сто ји пет ак це нат ских еле ме на та и ово су њи
хо ве гра фич ке озна ке:

крат ко
силазни: ˵

крат ко
узлазни: ˋ дугосилазни:  ̑ ду го у зла зни: ΄ по стак це нат ска 

ду жи на:  ̵
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Дру ги раз лог ком плек сно сти тог си сте ма ти че се ак це нат ске ди стри бу
ци је. И док је у дру гим је зи ци ма нај че шће ак це нат фик си ран за од ре ђе ни 
слог у ре чи (на при мер, за пр ви – у ма ђар ском, фин ском, че шком итд., или за 
по след њи – у фран цу ском), у срп ском је пак ње гов рас по ред ре ла тив но сло
бо дан. Сло бо да у ди стри бу ци ји ак це на та је са мо де ли мич на и од ре ђе на је 
не ко ли ким кључ ним по став ка ма ак це нат ске нор ме на шег је зи ка. Та се пра
ви ла сво де на сле де ће:

– си ла зни ак цен ти су ве за ни за јед но сло жне ре чи и за пр ви слог ви ше сло
жних ре чи;

– уз ла зни ак цен ти се мо гу на ла зи ти на би ло ком сло гу ви ше сло жне ре чи, 
осим на по след њем (ул ти ми);

– не ак цен то ва на ду жи на мо же би ти са мо по стак це нат ског ти па, од но сно 
мо же до ћи са мо иза ак цен то ва ног сло га (не и ис пред, као у не ким ди ја
лек ти ма ко ји ни су ушли у осно ви цу на шег књи жев ног је зи ка).

ЈЕД НО СЕ ЧУ ЈЕ, ДРУ ГО ЈЕ ПРО ПИ СА НО

Глав на ка рак те ри сти ка књи жев ног је зи ка је сте ње гов над ди ја ле кат ски 
ка рак тер, а ка ко го вор ни је зик пред ста вља јед ну од две нај ва жни је ре а ли за
ци је књи жев ног је зи ка, ова ка рак те ри за ци ја и за ње га мо ра би ти оба ве зу
ју ћа. На сва ком је зич ком ни воу је дан је нор ма тив ни ета лон – оп шти и уни
вер за лан, из диг нут из над по је ди нач ног, ло кал ног и ди ја ле кат ског. На пла ну 
про зо ди је, и то у ње ном ак це нат ском де лу, ме ђу тим, че ста су ми мо и ла же ња 
из ме ђу тог ја сно од ре ђе ног нор ма тив ног ета ло на и сва ко днев не го вор не 
прак се.

На овом ме сту ми ће мо ука за ти на је дан тип од сту па ња од ак це нат ског 
стан дар да срп ског је зи ка. Тај вид од сту па ња од нор ма тив них про пи са ти че 
се упо тре бе си ла зних ак це на та ван пр вог сло га ре чи. Ова кав мо дел ак це
нат ске ди стри бу ци је вр ло је фре квен тан у го вор ној прак си, ка ко у до ма ћим 
ре чи ма (на ро чи то сло же ни ца ма), та ко и у стра ној лек си ци. Пре ма ор то еп ској 
нор ми на шег је зи ка, си ла зни су ак цен ти, као што смо ви де ли, ве за ни ис
кљу чи во за јед но сло жне ре чи и за пр ви слог ви ше сло жних ре чи, при че му 
по след њи слог ни ка да ни је ак цен то ван. Ме ђу тим, у до ма ћим сло же ни ца ма 
и број ним ин тер на ци о на ли зми ма си ла зни ак цен ти су за др жа ни на не ком 
уну тра шњем или на по след њем сло гу ре чи, чи ме је на ру ше но јед но од 
основ них пра ви ла но во што кав ског ак це нат ског си сте ма.

При каз ова квог ти па ра зи ла же ња из ме ђу ва же ћих пра ви ла и го вор не 
прак се дат је у сле де ћој та бе ли:
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ап сол вент, ар гу мент, аси стент, 

де лин квент, ди ри гент, ко ман дант, 
ма ту рант, пар ла мент, ар хи тек та 

ап сол вент, ар гу мент, аси стент, 
де лин квент, ди ри гент, ко ман дант, 
ма турант, пар ла мент, ар хи тек та

̯ ам ба са дор, ин фор матор, 
ко мен та тор, ра ди ја тор, 
те ле ви зи ја, те ри то ри ја 

ам баса дор, ин фор ма тор, 
ко мен та тор, ра ди ја тор, 
те леви зи ја, те ри то ри ја 
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аро ган тан, ин те ли ген тан, 
ин те ре сан тан, ком пју тер, 
кон се квен ца, ре пу бли ка 

а ро ган тан, ин те ли ген тан, 
ин те ре сан тан, ком пју тер, 
кон се квен ца, ре публи ка, 

̯ ди стри бу ци ја, ин сти ту ци ја, 
ин ту и ци ја, ка зи но, ка пу ћи но, 

опо зи ци ја 

ди стри бу ци ја, ин сти ту ци ја, 
ин ту и ци ја, ка зи но, ка пу ћи но, 

опо зи ци ја 
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бла го вре мен, це ло ку пан, 
исто вре ме но, очи глед но, 

пре вас ход но, сво је вр стан, 
ку ће вла сник, ма ло гра ђа нин, 

исто ми шље ник 

бла говре мен, це ло ку пан, 
исто вре ме но, очи глед но/
очи глед но, пре вас ход но, 

сво је вр стан, ку ће вла сник, 
ма ло гра ђа нин, исто ми шље ник

̯ зе мљо рад ник, ра зно ра зни, 
за да та ка, по датака, оче ви даца, 

Ју го слави ја 

зе мљо рад ник, ра зно ра зни/
разно разни, за да та ка, по дата ка, 

оче ви да ца, Ју го сла ви ја 
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та ˵ по љо при вре да, 

по љо привред ник 
по љо привре да, 

по љо при вред ник

̯ кон тра напад кон тра на пад/кон тра на пад

КА КО ДА РЕ ШИ МО ОВЕ ПРО БЛЕ МЕ?

Као што се из та бе ле ви ди, си ла зне ак цен те ван ини ци јал ног сло га сре ће мо 
нај пре код јед ног бро ја до ма ћих ре чи. Про сеч ни го вор ник је у овим слу ча је
ви ма углав ном по ко ле бан и не ма чвр ста ак це нат ска ре ше ња у свом из го во ру.

Про зо диј ска нор ма нам да је два ре ше ња за от кла ња ње си ла зних ак це на та 
са уну тра шњег или по след њег сло га ре чи:

1. новоштокавскометатонијскопреношење (про ме на ме ста ак цен та и 
ње го ве ин то на ци је: си ла зни ак цен ти по ста ју уз ла зни и по ме ра ју се за је дан 
слог уна пред). По ка за ће мо овај по сту пак на при ме ри ма из на ше та бе ле:

пре не сен кра так ак це нат: очи глед но →  очи глед но
пре не сен дуг ак це нат: зе мљо рад ник → зе мљо рад ник1

1 Ду го си ла зни ак це нат ће, при ли ком пре но ше ња, за со бом оста ви ти не ак цен то ва ну 
ду жи ну.
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2. променатонабезмењањаместаакцента (у сре ди ни ре чи ни је до пу штен 
си ла зни ак це нат, па са мо до ла зи до про ме не ин то на ци је, чи ме се до би ја 
уз ла зни ак це нат):

про ме њен кра так ак це нат: по љо при вре да → по љо при вре да
про ме њен дуг ак це нат: ин сти ту ци ја → ин сти ту ци ја

Нај ве ћи број слу ча је ва са си ла зним ак цен ти ма ван ини ци јал ног сло га ре чи 
пред ста вља лек си ка стра ног по ре кла. И она се укла па у наш ак це нат ски си
стем по при ка за ним мо де ли ма:

1. новоштокавскометатонијскопреношење
пре не сен кра так ак це нат: аси стент → аси стент2

пре не сен дуг ак це нат: ам ба са дор → ам ба са дор

2. променатонабезмењањаместаакцента
про ме њен кра так ак це нат: ин те ли ген та н → ин те ли ген тан
про ме њен дуг ак це нат: ин сти ту ци ја →  ин сти ту ци ја

„ОВА КАВ ИЗ ГО ВОР НЕ ДЕ ЛУ ЈЕ ПРИ РОД НО”

Чест из вор ак це нат ских не до у ми ца је су упра во на ве де ни ин тер на ци о
на ли зми и до ма ће ре чи, чи ји се про зо диј ски ли ко ви ко се са на шим ор то еп ским 
стан дар дом. Ме ђу нај ши ром по пу ла ци јом до ми ни ра из го вор ових ре чи са 
не пре не се ним ак цен том, па ис прав не ак це нат ске ре а ли за ци је ко је се мо гу 
чу ти на ра ди ју и те ле ви зи ји (раз у ме се, не на свим) че сто уме ју да де лу ју 
од бој но и ири тант но од ре ђе ном де лу пу бли ке. Та ко, на при мер, за из го вор 
инцидент, територија и сл., ка кав се мо же чу ти код до брих спи ке ра, про
сеч ни го вор ни ци зна ју да ка жу да „ни је у ду ху на шег је зи каˮ и да га ока
рак те ри шу као „из ве шта чен и не при ро дан .ˮ То нам по ка зу је, с јед не стра не, 
од су ство зна ња о основ ним прин ци пи ма на шег ак це нат ског си сте ма код 
ова квих го вор ни ка, а с дру ге стра не, од су ство на сто ја ња и те жње да се вла
сти ти је зич ки из раз ускла ди са ор то еп ским стан дар дом.

ГДЕ МО ЖЕ МО ПО ТРА ЖИ ТИ ОД ГО ВОР НА НЕ КО  
АК ЦЕ НАТ СКО ПИ ТА ЊЕ?

За са да, нај по у зда ни је ин фор ма ци је о ак цен ту не ке ре чи пру жа ју нам 
сле де ћи реч ни ци на шег је зи ка: те за у ру сни Речниксрпскохрватскогкњижев-

2 У I књи зи Реч ни ка СА НУ, по ред ак це нат ски адап ти ра них стра них ре чи, у за гра ди на ла
зи мо и об ли ке са из вор ним ак цен том: асистент (асистент), апсолвент (апсолвент). Ре чи са 
не пре не се ним ак цен том су да те због ши ро ке упо тре бе у го вор ној прак си, али у уво ду I књи ге 
сто ји да оне „не од го ва ра ју основ ној си сте ми упо тре бе ак це на та” (РСА НУ, књ. I: XXXVII).
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ногинародногјезика СА НУ, ше сто том ни Речниксрпскохрватскогакњи-
жевногјезика Ма ти це срп ске и јед но том ни РечниксрпскогајезикаМатице
српске. Ме ђу тим, не мо гу се сви об ли ци јед не ре чи, па ни све ре чи, на ћи у 
јед ном реч ни ку. Уз то, за наш је зик је ка рак те ри стич на про ме на ак цен та у 
па ра диг ми, те је ја сно да нам не до ста ју ак це нат ски при руч ни ци у ко ји ма 
би смо се мо гли оба ве сти ти о ак цен ту свих об ли ка јед не ре чи. 

ШТА КА ЖУ НОР МА ТИ ВИ СТИ?

Због не скла да из ме ђу нор ме и го вор не прак се код на ве де них ка те го ри ја 
ре чи све се ви ше чу ју гла со ви по је ди них лин гви ста ко ји ука зу ју на по тре бу 
за ре ви ди ра њем ак це нат ске нор ме у овом по гле ду. Као глав ни ар гу мент за 
ино ви ра ња ак це нат ског си сте ма на во ди се упо треб на вред ност од ре ђе них 
је зич ких је ди ни ца, тј. схва та ње да све оно што је фре квент но у жи вом го
во ру има ква ли фи ка ци је да уђе у оквир нор ме књи жев ног је зи ка. Из не ће мо 
ста во ве по је ди них лин гви ста ко ји, због ве ли ког рас ко ра ка из ме ђу ор то еп ског 
стан дар да и жи ве је зич ке ма те ри је, ука зу ју на нео п ход ност ре ва ло ри за ци је 
тра ди ци о нал не ак це нат ске нор ме.

Егон Фе ке те, раз ма тра ју ћи про блем си ла зних ак це на та ко ји се у го вор ној 
прак си ре а ли зу ју ван пр вог сло га ре чи, из но си не ко ли ко кључ них по став ки: 
„(1) да је ак це нат ски си стем да на шњег стан дард ног је зи ка у из ве сној ме ри 
дру га чи ји од Ву ко вог; он ни је то ли ко из ме њен ко ли ко је про ши рен но вим 
свој стви ма; (2) да се си ла зни ак цен ти из ван пр вог сло га у по је ди ним ре чи
ма, од но сно ка те го ри ја ма ре чи ди стри бу и ра ју, сход но са вре ме ном је зич ком 
осе ћа њу, по од ре ђе ном си сте му, а у окви ру си сте ма углав ном до след но и (3) 
да са вре ме на ак це нат ска нор ма ти ви сти ка не пра ти ажу р но ста ње ства ри, 
од но сно не ре а гу је пре скрип тив но, оста ју ћи на оно ме што или ви ше не жи ви 
или што не ма шан се да се да ље одр жи, чи ме се ујед но сти му ли ше ста но
ви та про зо диј ска про из вољ ност и не у јед на че ност у је зич кој прак си. Оту да, 
при зна ју ћи да се, на чел но, не мо же при хва ти ти ни пољопривреда ни пољо-
привреда већ је ди но пољопривреда и др., отво ре на су вра та за ува жа ва ње 
чи ње ни це да је за наш је зич ки из раз из ве сно од сту па ње од но во што кав ских 
је зич ких ка но на нор мал на ствар” (фекеТе 2002: 1323‒1324).

О од сту па њи ма од пра ви ла ак це нат ског си сте ма срп ског је зи ка го во рио 
је и Ми тар Пе ши кан. У Српскомјезичкомприручникуон на во ди при ме ре но
ви јих по зајм ље ни ца код ко јих је са свим оби чан си ла зни ак це нат ван пр вог 
сло га, па чак и на по след њем сло гу ре чи: берибери, џијуџицу, рокенрол, 
рентакар, а за тим на гла ша ва да не би био ре а лан по ку шај да се ова кав ак це
нат од стра ни из стан дард ног из го во ра, те да се на ве де не ре чи из го ва ра ју са 
пре не се ним ак цен ти ма. Ипак, пи ше да ље Пе ши кан, „он де где је у не кој ме ри 
ушао у оби чај и ак це нат ускла ђен с оп штим пра ви ли ма, тре ба га по др жа ва ти; 
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на при мер, ко те жи узор ном на гла ша ва њу да ће пред ност бо љем ак цен ту 
Југославија, иа ко је (и код но во што ка ва ца) ак це нат Југославија мно го рас про
стра ње ни ји.” Ка да су у пи та њу стра не ре чи, да та је пред ност по што ва њу 
си стем ског нор ма ти ва: „Сна жна је те жња да се ак це нат за др жи на истом 
ме сту као у стра ном је зи ку и кад се на ла зи на по след њем сло гу, те до би ја мо 
ак цен те не са гла сне с на шим си стем ским пра ви ли ма: референт, ађутант, 
дијамант, ре ђе роло, кабаре, а још ре ђе (у ства ри ре ги о нал но) стилист, 
социјалист, програм. Ова кви ак цен ти не сма тра ју се књи жев ним, те се у 
при руч ни ци ма нор ми ра ју ак цен ти ти па референт, ађутант, програм, роло 
(ген. ролоа) итд. И у про гра ми ма ра ди ја и те ле ви зи је тре ба им сва ка ко да ва
ти пред ност и на сто ја ти да се по зајм ље ни це ко је уво ди мо у наш је зик и на
гла ша ва њем при ла го де до ма ћим обра сци ма” (Пешикан 2004: 86‒87).

Ми ло рад Де шић се, ка да је по сре ди ак це нат до ма ћих сло же ни ца, та ко ђе 
за ла же за ува жа ва ње ста ња ко је се сре ће у жи вом је зич ком из ра зу: „Срп ски 
ак цен то ло зи су се за ла га ли за по што ва ње прин ци па стан дард не ак цен ту а
ци је, тј. за из бје га ва ње си ла зних ак це на та ван пр вог сло га, па су пред ла га ли 
да се у сло же ни ца ма ак це нат по мје ри на прет ход ни слог (самоуправа,пољо-
привреда,купопродаја) или да се мје сто си ла зног ак цен та узме уз ла зни на 
истом сло гу (самоуправа,купопродаја) ‒ Пе цо 1971: 83. Сма тра мо да ни је 
по треб но ин си сти ра ти на ак цен ти ма ти па пољопривреда,купопродаја, јер је 
из го вор са си ла зним ак цен том (пољопривреда,купопродаја,самозаштита) 
од у ви јек са свим оби чан, а по мје ре ни ак це нат (пољопривреда,купопродаја) 
зву чи чак не при род но” (дешиЋ 2010: 407).

И Гор да на Дра гин у свом ра ду Прозодијсканормаустандардуидијале-
кат ис ти че да „по ја ва не пре не се них ак це на та у не ким ка те го ри ја ма у стан
дард ном из ра зу, иа ко је че сто кон ку рент ни ја од об ли ка са пре не се ним ак цен
том, још увек ни је до би ла ду жну па жњу на ших нор ма ти ви ста. Ово је са мо 
још је дан апел да се на том пла ну ура ди не што ра ди кал но но во. Би ло би 
при ме ре но, ре ци мо, да нор ма ти ви сти ре ви ди ра ју сво је ста во ве и до зво ле да 
у свим је зич ким сфе ра ма и кон ку рент ни ја ак це нат ска фор ма са си ла зним 
ак цен ти ма на не пр вом сло гу бу де стан дард на. Сло бод ни ја ди стри бу ци ја си
ла зних ак це на та са не за о би ла зном по твр дом у на род ним го во ри ма Вој во ди
не са мо би ре ал но од сли ка ва ла ак ту ел но ста ње у на шој ак ту ел ној го вор ној 
ре чи” (дРаГин 2012: 567).

Ка да су по сре ди про пи са на нор ма тив на ре ше ња за укла ња ње си ла зних 
ак це на та са уну тра шњег или по след њег сло га ре чи, Ми лан Шип ка ис ти че 
да тре ба раз ли ко ва ти про цес ме та то ниј ског пре но ше ња си ла зног ак цен та 
на прет ход ни слог од про це са про ме не то на си ла зног ак цен та на истом сло
гу. У пр вом слу ча ју реч је о „нор мал ном пре но ше њу ак цен та на прет ход ни 
слог, па би у свим та квим слу ча је ви ма, из у зев пе јо ра ти ва, тре ба ло при зна
ти као стан дард ну та кву ак цен ту а ци ју, да ју ћи јој чак и од ре ђе ну пред ност 
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у од но су на из вор не ак цен те: комадант, асистент, делинквент, апсолвент, 
али не ис кљу чу ју ћи ни њих као до дат не мо гућ но сти у раз го во р ном је зи ку, 
по го то во што је та ква прак са, ма кар и не до сљед но, ра ши ре на”. Ме ђу тим, 
ка ко да ље Шип ка на во ди, ни ка ко не би тре ба ло до зво ли ти ве штач ку за ме
ну си ла зних ак це на та уз ла зним на истом ме сту, ка ко то чи не са ста вља чи 
на ших реч ни ка: толерантан, консеквентан, јер ова кви ак це нат ски про фи
ли де лу ју крај ње из ве шта че но (шиПка 2011: 38‒39).

С дру ге стра не, по сто је и зах те ви за раcлојавање ак це нат ске нор ме. Је
ли ца Јо ка но вић Ми ха и лов се за ла же за „нор му у два сло ја”, при че му би 
„је дан био ели ти стич ки, иде ал ни ни во где би се го во ри ло са вр ше но и где 
би смо има ли нпр. асистент, диригент, па и категорија, са ак цен ти ма пре
не се ним на дру ги слог. Ис под тог ни воа би по сто јао је дан дру ги, та ко ђе 
књи жев ни, али ма ло ли бе рал ни ји, сва ко днев ни ји, за си ту а ци је кул тур ног 
оп ште ња, са мо не у иде ал ној ва ри јан ти” (ЈокановиЋмиХаилов 2009).

У I књи зи Реч ни ка СА НУ, упра во због не скла да из ме ђу тра ди ци о нал не 
нор ме и го вор не прак се, по ред ак це нат ски адап ти ра них стра них ре чи, у 
за гра ди су се на шли и об ли ци са из вор ним ак цен ти ма: асистент (аси-
стент), апсолвент (апсолвент). Ре чи са не пре не се ним ак цен том су да те 
због ши ро ке упо тре бе у го вор ној прак си, али у уво ду I књи ге сто ји об ја шње
ње да ће „сву где где би се у овом Реч ни ку од сту пи ло од си сте ме Ка ра џи ће ве 
или Да ни чи ће ве то би ти и на ро чи то обе ле же но, би ло у за гра ди, би ло ка ко 
друк чи је” и да ре чи са не пре не се ним ак цен ти ма ко је су да те у за гра ди „не 
од го ва ра ју основ ној си сте ми упо тре бе ак це на та” (РСА НУ, књ. I: XXXVII). 
Ка ко ис ти че Све то зар Ма р ко вић још 1972. го ди не, то што су ау то ри на ред
них књи га Реч ни ка од у ста ли од бе ле же ња из вор ног ак цен та, не зна чи да се 
си ту а ци ја из ме ни ла. „Они су, вје ро ват но, же ље ли да уне су ви ше нор ма тив
но сти, упо зо ра ва ју ћи та ко оно га ко ји се слу жи Рјеч ни ком а има ак це нат стра
ног је зи ка (нпр. диригент) да је ис пра ван са мо онај што је дат у Рјеч ни ку, 
тј. диригент. Да ли ће и ко ли ко то ути ца ти на из го вор љу ди, те шко је ре ћи. 
Про цес при ла го ђа ва ња је спор, а жи ва ри јеч има мно го ве ћег ути ца ја не го 
рјеч ни ци” (маРковиЋ 1972: 86).
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МилорадТелебак

ЈЕЗИЧКО„ПУТОВАЊЕ”ПОСРПСКОЈ
(О ДЕ КЛИ НА ЦИ ЈИ НЕ КИХ ТО ПО НИ МА И ИЗ ВО ЂЕ ЊУ  

ЕТ НИ КА И КТЕ ТИ КА)

Че сто се, и све че шће от ка ко се је зик не учи у шко ли, мо гу чу ти, чак и 
про чи та ти, по гре шни па де жни об ли ци на зи ва не ких мје ста (то по ни ма). Два 
су основ на узро ка то ме.

Пр ви узрок је по гре шна пред ста ва у сви је сти го вор ни ка о ро ду и бро ју 
име ни це, то по ни ма. На при мјер, они ко ји ми сле да је то по ним Ужице име
ни ца жен ског ро да у јед ни ни, они го во ре: „из Ужицā”, „у Ужи ца ма” (као: на 
ули ца ма) – умје сто: из Ужица, у Ужицу (као: са ли ца, на ли цу), јер је то 
име ни ца сред њег ро да у јед ни ни. 

Дру ги раз лог је у то ме што су мно ги то по ни ми (на зи ви се ла, гра до ва, 
по кра ји на, др жа ва) на ста ли по и ме ни ча ва њем (суп стан ти ви за ци јом) при
дје ва. Нај че шће су то име ни це жен ског ро да (Француска, Енглеска, Српска...); 
сред њег (Косово, Брчко, Високо...), рје ђе и му шког ро да (Имотски, Љубу-
шки...). То по ни ми жен ског и му шког ро да за др жа ва ју при дјев ску (адјек тив
ну) де кли на ци ју (из Француске, у Француској; из Имотског, у Имотском...), 
док су не ки то по ни ми сред њег ро да за др жа ли при дјев ску про мје ну (из Брч-
ког, у Брчком), а не ки при ми ли име нич ку (са Чемерна, на Чемерну...). Тип 
про мје не раз ли ку је се по ду жи ни за вр шног во ка ла: при дјев ска про мје на 
има ду ги во кал (Рудō, из Рудог, у Рудом), а име нич ка – крат ки во кал (Гац-
ко, из Гацка, у Гацку). Не ри јет ко се, ме ђу тим, чу ју по гре шне де кли на ци је: 
„у Ру ду” – умј. у Рудом, и „на Че мер ном” – умј. на Чемерну.

Гри је ши се и у упо тре би на зи ва ста нов ни ка (ет ни ка) за по је ди не на зи ве 
мје ста, обла сти, што је и ра зу мљи во с об зи ром на по сто ја ње ра зних на ста
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ва ка за њи хо во из во ђе ње. Нај че шћи на став ци су -ац (Мостарац и сл.); анац 
(Србијанац и сл.); анин (Чачанин и сл.); јанин (Београђанин и сл.); лија 
(Нишлија и сл.); ак (Фочак и сл.). Пре ма свим овим на став ци ма сто ји, као 
мо ци о ни знак за жен ски род, на ста вак ка (Мостарка, Србијанка, Чачанка, 
Београђанка, Нишлијка, Фочанка).

Ет ни ци на ин (Србин и сл.) спе ци фич ни су по то ме што мно жи ну гра де 
без на став ка ин (Ср би, а не „Ср би ни”), а мо ци о ни на ста вак за жен ски род 
је киња (Српкиња и сл.).

Уз не ке то по ни ме иду по два ет ни ка, је дан обич ни ји и дру ги ма ње оби
чан: Фоча – Фочак (и ма ње обич но: Фочанин), Брчко – Брчак (и ма ње обич но: 
Брчанин), Тузла – Тузлак (и ма ње обич но: Тузланин) и сл. Са свим су нео бич ни 
ет ни ци Требињанин, Невесињанин; у упо тре би су са мо Требињац, Невесињац.

Има слу ча је ва ка да се ет ник и кте тик гра де дру га чи јим на став ци ма од 
оче ки ва них, „ис ка чу ћи” из сво је ка те го ри је: Ваљево – Ваљевац, ваљевски, 
а Краљево – Краљевчанин, краљевачки; Ниш – Нишлија, Нишлијка, а Сара-
јево – Сарајлија, Сарајка.

По не кад раз ли чи ти на став ци за из во ђе ње ет ни ка уно се раз ли ке у њи хо
вим зна че њи ма: Азија – Азијац (ста нов ник Ази је) и Азијат (у не га тив ном 
зна че њу), Европа – Европљанин (чо вјек из Евро пе) и Европејац (чо вјек европ
ских ма ни ра).

Сад, „на о ру жа ни” са ово ма ло зна ња, кре ће мо у по сје ту мје сти ма и љу ди
ма ко је по гре шно ми је ња мо и на зи ва мо.

На зив ва ро ши це у Хер це го ви ни – Гацко је по и ме ни че ни при дјев ко ји се 
ми је ња по име нич кој про мје ни: Гацко – из Гацка, у Гацку (као: ста кло, ста кла, 
на ста клу). Гачани и Гачанке пра ве чу ве ни гатачки кај мак. (Не „Гат ча ни”.)

На пу ту Гац ко –Тре би ње на ла зи се гра дић Билећа, чи ји на зив је да нас 
жен ског ро да у јед ни ни и та ко се ми је ња: из Билеће, у Билећи (као: из вре ће, 
у вре ћи), а не сред њег ро да, ка ко се мо же чу ти: из „Би ле ћа”, био је „у Би ле ћу” 
(као: пле ће, пле ћа, пле ћу). Ту је и Билећко је зе ро, гдје се од ма ра ју Билећани 
и Билећанке.

Сје вер но од Гац ка, пре ма Тјен ти шту, на ла зи се пла нин ски пре вој Чемерно. 
На зив му је по и ме ни че ни при дјев сред њег ро да ко ји има име нич ку про мје ну: 
пре ко Чемерна, на Чемерну (као: без сје ме на, о сје ме ну), а не „пре ко Че мер
ног”, „на Че мер ном”, ка ко ре дов но ја вља ју ме те о ро ло зи.

То по ним ва ро ши це Рудо, на тро ме ђи Срп ске, Ср би је и Цр не Го ре, по и ме
ни че ни је при дјев сред њег ро да (ру до – цр вен ка сто) и има при дјев ску де кли
на ци ју: из Рудог, у Рудом. Не ки ме те о ро ло зи то ни ка ко да на у че и упо р но из
вје шта ва ју о тем пе ра ту ри „у Ру ду”. Руђански ста нов ни ци су Руђани и Руђанке. 

Сје вер ни је од Ру дог пре ма Звор ни ку је ви со ра ван Бирач. Па де жни об ли ци 
овог то по ни ма гла се: са Бирча, на Бирчу (да кле, са не по сто ја ним а). На бирач-
кој (не „бир чан ској”) ви со рав ни жи ве Бирчани и Бирчанке. (Мо жда је ода тле 
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по ри је клом обор кнез Или ја Бир ча нин, ко га је Фи лип Ви шњић опје вао у 
пје сми „По че так бу не про тив да хи ја”.)

По то по ни му Би рач на зва на је Фа бри ка гли ни це „Бирач” у Звор ни ку. Њен 
на зив нај че шће из го ва ра ју и пи шу са а у свим об ли ци ма: рад ни ци „Би ра ча”, 
про из вод ња у „Би ра чу” – умје сто „Бирча”, „Бирчу”.
Брчко на Са ви, као по и ме ни че ни при дјев сред њег ро да, има при дјев ску 

про мје ну: из Брчког, у Брчком (као грч ког, грч ком). У ње му жи ве Брчаци и 
Брчанке. Пре ма ме ђу на род ној ар би тра жи, брчански (и рје ђе: брчки) ста тус 
је спе ци фи чан; оно је Ди стрикт Бо сне и Хер це го ви не.

То по ним Соколац, на Ро ма ни ји, има про ми је ње но л у о у свим за ви сним 
па де жи ма: са Сокоца, на Сокоцу (не: „Со кол ца”, „Со кол цу”). Сокочани и 
Сокочанке до бро под но се хлад не и сње жне соколачке зи ме. – Као Со ко лац 
ми је ња ју се и До лац, код Трав ни ка: из Доца, у Доцу, те Сто лац, код Мо ста ра: 
из Стоца, у Стоцу. 

Бу ду ћи да је оп шта име ни ца варош жен ског ро да на су гла сник (као: ко кош 
– од ко ко ши, са ко ко ши), вр ло че сто се то по ним КоторВарош, не да ле ко од 
Ба ње Лу ке, упо тре бља ва са по гре шним па де жним об ли ци ма: „из Ко тор 
Ва ро ши”, „у Ко тор Ва ро ши”. То мо же да има упо ри ште и у про мје ни то по
ни ма НоваВарош (у Ср би ји), ко ји има „жен ску” про мје ну: из НовеВароши, 
у НовојВароши. Ме ђу тим, КоторВарош има са мо „му шку” про мје ну: Ко-
торВарош – из КоторВароша, у КоторВарошу. На и ме, пр ви дио сло же ног 
на зи ва Ко тор Ва ро ша – Котор на зив је не ка да шњег гра да на обли жњем 
уз ви ше њу, а дру ги дио – Варош је на зив ка сни јег на се ља на ста лог у ни зи ни, 
уз ри је ку Вр ба њу. То по ним Котор, ко ји је му шког ро да, на мет нуо је сво ју, 
„му шку” про мје ну да на шњем сло же ном на зи ву КоторВарош, из Котор
Вароша, у КоторВарошу. То мо гу да по твр де Которварошани и Которва-
рошанке, сви у которварошком кра ју. (Исту про мје ну има и НовиВарош у 
Хр ват ској, не да ле ко од Гра ди шке.)

Слич но то ме, де ша ва се да оп шта име ни ца као атри бу тив „на ме ће” свој 
род вла сти тој име ни ци ко ју од ре ђу је: (пла ни на) Вележ – жен ски род на су
гла сник: од Вележи, на Вележи, а (клуб) Вележ – му шки род: оти шао из 
Вележа, игра у Вележу.
Градишка, на Са ви, у Срп ској, има па де жне об ли ке са па ла та ли за ци јом 

и без ње: у Градишки и у Градишци (не „у Гра ди шкој”). Ет ник је Градишча-
нин, Градишчанка, а кте тик – градишчански. (За раз ли ку од Градишћанин, 
градишћански – пре ма Градишће, у Ау стри ји.)

Од оро ни ма Динара из ве де ни це су Динарац – ста нов ник Ди нар ске обла
сти, динарски – ко ји се од но си на Ди на ру (ди нар ски тип, нпр.). Та кве об ли ке 
би тре ба ло да има и Козара, али она „ис ка че” из овог твор бе ног мо де ла. На
и ме, ет ник је са мо Козарчанин, Козарчанка, а кте тик је козарски: козарски
збјегови у Дру гом свјет ском ра ту, КозарскаДубица (но ви на зив ра ни је Бо сан
ске Ду би це), али је са мо Козарачкоколо (ко ло Ко зар ча на).
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РадаСтијовић

КЋИИЛИКЋЕР

На не дав ном так ми че њу из срп ског је зи ка по ста вље но је и пи та ње ка ко 
у но ми на ти ву гла си име ни ца чи ји је аку за тив кћер.По ну ђе на су три од го
во ра: а) са мо кћи, б) са мо кћер, в) мо же и кћи и кћер. Од го вор да се тач но 
ре ше ње на ла зи са мо под а) иза звао је не до у ми це и ђа ка и по је ди них про фе
со ра. Пи та ли су (се) ка ко гла си аку за тив име ни це кћер, ко ја се у том ли ку 
на ла зи као од ред ни ца у Реч ни ку срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске.

Ов де се ра ди о ста рој сло вен ској ре чи за име но ва ње срод ства, ко ја се уз 
име ни цу мати је ди на ме ња ла по тзв. про ме ни име ни ца жен ско га ро да су
гла снич ких осно ва. Ове име ни це су у но ми на ти ву јед ни не гла си ле матии 
кћи, а у свим оста лим па де жи ма је са чу ва на ста ра осно ва на -ер-(ном. мати,
ген.матере,дат.метери итд., од но сно ном. кћи, ген.кћере,дат.кћери итд.). 
Оне су то ком исто риј ског раз во ја из гу би ле сво ју про ме ну (име ни ца кћије 
при шла име ни ца ма ти па ствар, а име ни ца мати име ни ца ма ти па жена), 
али су са чу ва ле ста ре осно ве. Та ко име ни ца кћи у но ми на ти ву јед ни не и да ље 
та ко гла си (Пред њим је ста ја ла Бо жић ки на кћи– М. Цр њан ски, Се о бе; А 
ње на кћи, Те кла, ни је у ку ћи – Исто), а у ген., дат., вок. и лок. гла сикћери 
(Ње ни ро ди те љи мо ра ли су осе ти ти да има ја че ум не спо соб но сти од њи
хо ве кћери – Џ. Остин, Ема; Краљ ми је на ре дио да за про сим ру ку ва ше 
кћери за мла дог мар ки за Ме ди ну – Ј. По тоц ки, Ру ко пис на ђен у Са ра го си; 
На шој кћерије по треб на ва ша бри га – Исто; Де, кћери, де још ону – Б. Стан
ко вић, Ко шта на; Вр ло је сре ћан што због то га мо же о сво јој кћерида ми сли 
нај леп ше – Џ. Остин, Мен сфилд парк); у ак. кћер (Сма тра се да Ха ле ви ни је 
имао си но ва не го са мо кћер– М. Па вић, Ха зар ски реч ник; Ав да га [је] дао 
сво ју кћерза Му стај бе го ва си на – И. Ан дрић, На Дри ни ћу при ја), уин стр. 
с(а)кћерјуи с(а)кћери (Ма ће ха се са сво јом кћерјуопет спре ми у цр кву – Баш 
Че лик; По ђе не ка кав цар са же ном и са сво јом кћери да се ше та по мо ру – 
Све, све, али за нат); об ли ци мно жи не су: ном. кћери (Ле пе су вам кћери); 
ген.кћери(Ужи ва ла је у сре ћи сво јих кћери); дат. кћерима (Пру жа ли су јој 
све што и сво јим кћерима).

Као што се ви ди – ре гу ла ран об лик но ми на ти ва јед ни не је сте кћи, а об
лик кћер је аку за тив јед ни не. Че ста упо тре ба аку за тив ног об ли ка кћер у 
но ми на ти ву до ве ла је до то га да нор ма ти ви сти у јед ном тре нут ку при хва те 
и тај об лик као пра ви лан. То до но си, нпр., Пра во пис из 1993. го ди не. Да кле, 
би ло је при хва ће но као пра вил но и: „Ва ша кћије пра ва ле по ти ца” и „Ва ша 
кћер је пра ва ле по ти ца”. Ка ко се реч ни ци док се пи шу упра вља ју пре ма 
ва же ћој нор ми, то се до го ди ло да се об лик кћер на ђе као од ред ни ца у јед но
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том ном реч ни ку Ма ти це срп ске, док је овај об лик у ше сто том ном Ма ти чи ном 
реч ни ку обе ле жен као по кра јин ски. Пра во пис из 2010. вра ћа се ста ри јим 
нор ма тив ним пра ви ли ма и при хва та као пра вил но са мо кћи у но ми на ти ву, 
кћер у аку за ти ву.

Обр ну та си ту а ци ја – да се у аку за ти ву ко ри сти об лик кћи, што се та ко ђе 
чу је у сва ко днев ном го во ру, не при хва та ни ста ри ја ни но ви ја нор ма ти ви стич
ка ли те ра ту ра. Да кле, са мо: „По здра ви те ва шукћер”, не и:„По здра ви те ва шу
кћи”.

Да нас су у упо тре би још два об ли ка у но ми на ти ву – кћерка (до би је но од 
кћери су фик са ка)и ћерка (до би је но упро шћа ва њем по чет не су гла снич ке 
гру пе кћ у кћерка). Об лик ћерка, ко ји је до спео из на род них го во ра, а бе
ле жи га и Вук у свом Срп ском рјеч ни ку, у ства ри је и нај че шћи об лик у 
сва ко днев ном го во ру. Сто га нор ма ти ви сти до пу шта ју и ње го ву упо тре бу у 
стан дард ном је зи ку. Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це 
срп ске, као и Реч ник Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти пред ност да ју 
об ли кукћи, али не дис ква ли фи ку ју ни об ли ке кћеркаићерка.

Нај но ви ји Пра во пис до но си на пр вом ме сту об лик кћи, а по том и кћерка
и ћерка(дат. (к)ћерки и (к)ћерци, при дев ски об лик (к)ћеркин).

Да кле, од че ти ри об ли ка ко ји су у упо тре би: кћи, кћер,кћерка и ћерка 
нај но ви ја нор ма ти ви стич ка ли те ра ту ра у но ми на ти ву пред ност да је об ли ку 
кћи, до пу шта об ли ке кћеркаићерка, а не при хва та об лик кћер(ко ји оста је 
ре зер ви сан са мо за аку за тив).

На род ни го во ри зна ју и за чи тав низ дру гих об ли ка до би је них или упро
шћа ва њем ини ци јал не су гла снич ке гру пе, или ње ним фо нет ским пре о бли
ко ва њем, као нпр.: ћи, ћер, шћи, шћер, шћера и сл. Ни је дан од њих ни је 
до пу штен у књи жев ном је зи ку.
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ЖаркоБ.Вељковић

ШТАРАДИКЛАДИОНИЧАР?

Да нас је уо би ча је но да се за чо ве ка ко ји се кла ди ка же – кладионичар. 
Ево, 2007е из и шла је код нас књи га Ми ло ша Ива но ви ћа о си сте ми ма кла
ђе ња под на сло вом Професијакладионичар. Сајт за до ја ве они ма ко ји се 
кла де но си на зив: www.kla di o ni car.net , а јед на но во ком по но ва на пе сма, ко ја 
го во ри о чо ве ку ко ји се кла ди, а сре ће не ма, но си на слов „Кла ди о ни чар”.

Иа ко је реч кладионичар, на ве де но га зна че ња, вр ло че ста, ње ипак не ма 
у За ко ну о игра ма на сре ћу Ре пу бли ке Ср би је од 24. 11. 2011, где се ли це ко је 
се кла ди на зи ва – учесник(игре) или учесникуигри/играма(насрећу), а 
вла сник кла ди о ни це – приређивачигаранасрећу. Ни ти је пак има у За ко ну о 
игра ма на сре ћу Ре пу бли ке Срп ске од 27. 11. 2012, где се ве ли: учесник(уигри) 
или приређивачигаранасрећу.

Исто та ко, на ве де не ре чи не ма ни у јед ном ве ли ком реч ни ку срп ско га је
зи ка. Реч ник на ших књи жев них ре чи и из ра за, ше сто том ни Речниксрпско-
хрватскогакњижевногјезика Ма ти це срп ске (пр ва три то ма и Ма ти це хр ват
ске), за чо ве ка ко ји се кла ди да је кладилац, спо ред но кладитељ, с тим да је 
кладитељ реч на ве де на из де ла хр ват ског пи сца Јо си па Дра же но ви ћа. Реч
ник на ших и књи жев них и на род них ре чи и из ра за, Речниксрпскохрватског
књижевногинародногјезика СА НУ, за чо ве ка ко ји се кла ди исто да је кла-
дилац, спо ред но кладитељ, на во де ћи реч кладитељ, као у и реч ни ку Ма ти це 
срп ске, из хр ват ског пи сца Дра же но ви ћа и још ста вља на зна ку да је реч – не
обич на. А реч ник на ших са вре ме них књи жев них ре чи и из ра за, јед но том ни 
Речниксрпскогајезика Ма ти це срп ске, да је је ди но кладилац, оста вља ју ћи по 
стра ни (нео бич ну) хр ват ску реч кладитељ. Исто та ко и наш са вре ме ни пра во
пи сни реч ник, Правописниречниксрпскогјезика Ми ла на Шип ке да је је ди но 
и са мо кладилац.

За (нео бич ну) хр ват ску реч кладитељ ја, са свим оче ки ва но, ни кад ни сам 
чуо, а ве ру јем ни ве ћи на чи та ла ца ових ре до ва. Се ћам се, ме ђу тим, да сам 
као де те, кад ме је по кој ни де да во дио на бе о град ски „Хи по дром”, на та мо
шњем шал те ру за упла ту чуо да се љу ди ко ји се кла де зо ву кладиоци. Ипак, 
реч кладилац да нас ма ло ко упо тре бља ва у го во ру и за њу је у елек трон ском 
кор пу су са вре ме ног срп ског је зи ка Ма те ма тич ког фа кул те та у Бе о гра ду 
на ђе но са мо 26 по твр да. Ову је реч у го вор ном срп ском је зи ку сме ни ла реч 
кладионичар и за њу, као фре квент ни ју, у по ме ну том елек трон ском кор пу су 
(за јед но са од ње из ве де ним при де вом кладионичарски) – про на ла зи мо 161 
по твр ду.

Не ки на ши је зи ко слов ци (нпр. на сај ту „Је зи ко фил”) ка жу да реч кладио-
ничар не мо же да озна ча ва чо ве ка ко ји се кла ди, не го са мо вла сни ка кла дио
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ни це. Сто га, ка жу они, реч кладионичар ва ља да озна ча ва вла сни ка кла дио
ни це, док за чо ве ка ко ји се кла ди тре ба да ка же мо кладилац или пак кладитељ.

Ка ко он да тре ба ре ћи за чо ве ка ко ји се кла ди? Кладилац или пак кладио-
ничар, што је при том по тен ци јал но „по гре шно” по мо де лу или, бо ље ре ћи, 
уве ре њу да је гостионичар је ди но и са мо – вла сник го сти о ни це.

По ђи мо, он да, од то га мо де ла или, бо ље ре ћи, уве ре ња да ре чи на ничар, 
од но сно ар, озна ча ва ју је ди но и са мо вла сни ка од го ва ра ју ће ре чи на ница па 
ако је то за и ста та ко – прог нај мо кладионичара из по тен ци јал не је зич ке нор
ме, а ако то ипак ни је та ко – он да кладионичара ва ља усво ји ти у је зич ку нор му!

Реч кладионичар на чи ње на је од име ни це кладионица на став ком ар, као 
што по ста је од болница: болничар, од ваљаоница: ваљаоничар, од воденица: 
воденичар, од гостионица: гостионичар, од железница: железничар, од књи-
жница: књижничар, од ковница: ковничар, од ливница: ливничар, од пивница: 
пивничар, од подморница: подморничар, од предионица: предионичар, од ри-
зница: ризничар, од топионица: топионичар, од штедионица: штедионичар 
или пак од кланица: кланичар.

На шта у овим при ме ри ма ука зу је на ста вак ар? Пре ма реч ни ку Ма ти це 
срп ске:
– болничар је рад ник у бол ни ци (ко ји не гу је бо ле сни ке), железничар је 

рад никза по сле ник на же ле зни ци, књижничар је рад ник у књи жни ци,
ливничар је рад ник у лив ни ци, подморничар је обич но вој ник ко ји у 
под мор ни ци слу жи вој ни рок (вр ше ћи вој ну слу жбу), за по слен као вој
ник, предионичар је рад ник у пре ди о ни ци, ризничар је за по сле никчу
вар, од но сно упра ви тељ ри зни цеору жни це, топионичар је рад ник у 
то пи о ни ци, аштедионичар је (над зор ни) рад ник у ште ди о ни ци;

– ваљаоничар је вла сник ва ља о ни це или рад ник у ва ља о ни ци, воденичар 
је вла сник во де ни це (ко ји та ко ђе у њој ра ди) или рад ник у во де ни ци, ков-
ничар је вла сник ков ни це или рад никструч њак у ков ни ци, пивничар 
је рад никструч њак у пив ни ципо дру му или вла сник пив ни цепо дру ма;

– гостионичар је вла сник го сти о ни це. На спи сак до да јем и реч ко је не ма 
у реч ни ци ма, али је сте део сто чар ске тер ми но ло ги је – кланичар, вла
сник кла ни це (в. нпр. ло знич ки Агробилтен од 9. 11. 2012, „Ак ту ел не 
уред бе у сто чар ству”).

Очи то, на ста вак ар ука зу је и на вла сни ка рад но га ме ста и на рад ни каза
по сле ни ка на радномe ме сту. Сто га би, чи ни се, на ши „је зи ко фил ци” са хва ле 
вред ног и обра зов но ко ри сног сај та „Је зи ко фил” – мо гли ов де би ти у пра ву, 
али са мо и је ди но у то ме да би име ни ца кладионичар мо гла да озна ча ва вла
сни ка кла ди о ни це, ме ђу тим, из го ре на ве де них при ме ра ви ди мо да би она 
јед на ко та ко мо гла да озна ча ва и рад ни ка у кла ди о ни ци. Ме ђу тим, ка ко смо 
то го ре по ка за ли, име ни ца кладионичар да нас уо би ча је но озна ча ва са мо – 
чо ве ка ко ји се кла ди те се на том зна че њу ва ља је ди но и за др жа ти.
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Но, ако рад но ме сто схва ти мо као област или про стор, у ком се за по сле ње 
вр ши, на ста вак ар по чи ње да се раз и гра ва зна че њи ма па озна ча ва не са мо 
engénéral за по сле ни ка не го и ста нов ни ка обла сти, од но сно оног ко из ве сно 
(ду же) вре ме ту бо ра ви (ста ну је) или се ту из ве сно (ду же) вре ме на не ки 
на чин не чим ба ви.
Граничар озна ча ва не са мо (вој ног) за по сле ни качу ва ра гра ни це, од но сно 

(не ка да шње) Вој не гра ни це, не го исто та ко и ста нов ни ка ове Вој не гра ни це.
Равничар озна ча ва са мо ста нов ни ка рав ни це.
Тамничар озна ча ва за по сле ни качу ва ра там ни це, али исто та ко и оног ко 

из ве сно (ду же) вре ме бо ра ви (ста ну је) у там ни ци, од но сно за тво ре ни ка.
А се тих се од не кад и ре чи петничар ко ја озна ча ва не са мо за по сле ни капре

да ва ча у „Ис тра жи вач кој ста ни ци Пет ни ца”, не го и осо бу ко ја се из ве сно 
(ду же) вре ме на не ки на чин ба ви у или по „Ис тра жи вач кој ста ни ци Пет ни ца”, 
да кле по ла зни ка чу ве не „Пет ни це”.

Ова кво зна че ње на став ка ар, ста нов ни ка обла сти, од но сно оног ко из ве сно 
(ду же) вре ме ту бо ра ви (ста ну је) или се ту из ве сно (ду же) вре ме на не ки 
на чин не чим ба ви са о бра зно је са ти ме да се на став ком -ар, из ме ђу оста лог, 
мо же пре не се но ука зи ва ти и на не чи ју скло ност не че му (у жи во ту), од но сно 
на не чи ји на чин жи во та (у не че му), нпр. коцкар је склон коц ки (у жи во ту), 
слаб на коц ку, беспосличар жи ви у бес по сли ци, а доколичар жи ви у до ко
ли ци. Ту, ме ђу тим, из ве стан (ме то до ло шки) про блем пред ста вља то што би 
кладионичар био пр ви при мер у овој ка те го ри ји из ве ден од ре чи на ница.

О то ме све му оба ве шта ва ју нас Савременисрпскохрватскијезик Ми хаи
ла Сте ва но ви ћа, Творбаречиусавременомсрпскомјезику Ива на Клај на, као 
и реч ник Ма ти це срп ске.

Он да, да за кљу чи мо. Реч кладионичар из ве де на је од ре чи кладионица 
на став ком ар ко ји озна ча ва оног ко се ту из ве сно (ду же) вре ме на не ки на
чин не чим ба ви, да кле, кладионичар је онај ко се из ве сно (ду же) вре ме ба ви 
(кла ђе њем) у кла ди о ни ци или по кла ди о ни ца ма. А ако узме мо да у овом 
слу ча ју на ста вак ар озна ча ва и не чи ју скло ност не че му (у жи во ту), од но сно 
не чи ји на чин жи во та (у не че му), кладионичар је и онај ко ји „про сто жи ви” 
у кла ди о ни ци, ка ко то љу ди зна ју да ка жу, да кле онај ко се обич но сва ко
днев но кла ди у кла ди о ни ци или по кла ди о ни ца ма.

Сто га пред ла жем да се у је зич ку нор му усво ји реч кладионичар у зна че
њу „онај ко се (обич но сва ко днев но) ба ви кла ђе њем у кла ди о ни ци или по 
кла ди о ни ца ма, кла ди лац”, а за вла сни ке кла ди о ни ца да се ка же упра во 
та ко – власниккладионице. Ево, уо ста лом, и члан ка из Блица од 17. 5. 2011. 
чи ји је на слов „Ухап ше ни вла сни ци кла ди о ни ца”. За крај, мо жда ће не ком 
за зву ча ти чуд но ово власниккладионице, али ако мо же мо ре ћи власник
(приватне)болнице, он да мо же мо ре ћи и власниккладионице, ево на при мер 
члан ка из Вечерњихновости од 12. 2. 2014. „Вла сни ци бол ни це сма њи ли 
пла те, а не пла ћа ју оба ве зе”.
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Одборзастандардизацијусрпскогјезика

ОДЕКЛИНАЦИЈИПРЕЗИМЕНА
ЖЕНСКИХОСОБА*

А. ПРЕ ЗИ МЕ НА ДО МА ЋЕГ ПО РЕ КЛА

1) Срп ска пре зи ме на жен ских осо ба са за вр шет ком на су гла сник или на 
самогласникe -е, -и, -о и -у, ти па Јовановић, Павловићи сл., за тим Додик, 
Шкеро и сл., на чел но су (за раз ли ку од пре зи ме на му шких ли ца) не про мен
љи ва, тј. не мо гу се ме ња ти по па де жи ма.

Од го ва ра ју ћи па де жни од нос ва ља, оту да, ис ка за ти на во ђе њем лич ног 
име на ис пред пре зи ме на или на во ђе њем пре зи ме на у спре зи с име ни цом 
ти па: госпођа, госпођица, наставница и сл.+ПМО (= пре зи ме му шке осо
бе у но ми на ти ву), да кле уво ђе њем гра ма тич ки де кли на бил не вла сти те или 
оп ште име ни це жен ског ро да са за вр шет ком на а, као нпр.:

– (од) МилкеЈовановић, НевенкиШкеро,(за) ЉиљануДодик, (с) Невенком
Шкеро (вла сти то име + ПМО);

– ГоспођаЈ., (од) госпође П.,(о)госпођиД., (с) госпођом Ш. итд. (ти ту ла 
+ ПМО);

– НаставницаЈ., (од) наставницеП., наставнициД., (с) наставницомШ. 
(за ни ма ње + ПМО).

2) Уко ли ко се ПЖО (= пре зи ме жен ске осо бе) са за вр шет ком на су гла сник 
упо тре би са мо стал но (без до дат них еле ме на та на ве де них под 1), па де жни 
од нос ис ка зу је се об ли ком при свој ног при де ва из ве де ног од ПМО + на ста
вак ева/-ова или на ста вак ка,ти па:

– Јовановић+ева/Јовановић+ка, Пажин+ова/Пажин+ка, чи ме се до
би ја гра ма тич ка фор ма са крај њим а, ти пич на за про ме ну име ни ца и 
при де ва жен ског ро да.

Ова кав по сту пак омо гу ћа ва при род ну про ме ну ПЖО по па де жи ма, као: 
Јовановић-ева/Јовановић-ка,(од) Јовановићев-е/Јовановић-ке,Јовановић-евој
/Јовановић-ки итд., (по сле) Пажин-ове/Пажин-ке,(с) Пажин-овом/Па-
жин-ком итд.

Про ме на се вр ши по па де жном си сте му придевскеде кли на ци је (у об ли
ци ма са ева/-ова), од но сно име нич ке де кли на ци је (код об ли ка на ка).

* Пред лог за ову од лу ку Од бо ра при пре мио је Егон Фе ке те, члан Од бо ра за стан дар ди
за ци ју срп ског је зи ка и ње го вих две ју ко ми си ја. Пред лог је раз мо трен на го ди шњој сед ни ци 
Од бо ра а усво ји ла га је Ко ми си ја бр. 7 на сво јој пр вој сед ни ци одр жа ној у 2003. го ди ни.
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Ап со лут но је не до пу сти ва и про тив на стан дард но је зич ком си сте му прак
са на ка рад но уве де не „не про мен љи во сти” ПЖО (тип: ’То је из ја ви ла Пе
шић’). Ап сурд ност је та кве по ја ве и у то ме што се та ко упо тре бље но ПМО 
не мо же ни ка ко пре не ти у дру ге, за ви сне па де же (не мо же се ни ка ко ре ћи: 
*То смо чу ли од Јо ва но вић; *То се од но си на Па вло вић; *Реч је о не че му 
што је у ве зи с Па жин и сл.).

3) По себ но тре ба на гла си ти да се у са вре ме ном стан дард ном је зи ку двој
ством об ли ка ти па Јовановић-ева:Јовановић-ка(тј. опо зи ци јом на ста ва ка 
ова/-ева на су прот ка) не мар ки ра ПЖО по кри те ри ју му – припадностиби ло 
оцу би ло му жу, јер та се ман тич ка раз ли ка да нас ни је ак ту ел на. Та кво раз
ли ко ва ње ни је са мо у не скла ду са со ци о ло шким ста ту сом са вре ме не же не 
(ко ју не тре ба озна ча ва ти као осо бу што при па да не ко ме). Осим то га, у го
вор ној ко му ни ка ци ји ни је увек ни зна но (а ни ва жно) да ли је жен ска осо ба 
уда та или ни је. Уо ста лом, пра ви ла до бр ог уку са пре по ру чу ју да се сва ка 
(по)ста ри ја жен ска осо ба осло вља ва са госпођа, да кле та ко као да је уда та.

Ме ђу тим, у са вре ме ном срп ском стан дард ном је зи ку од две мо гу ће фор
ме ПЖО (на ева/-ова, од но сно на -ка) уо би ча је ни ји су об ли ци на ева/-ова. 
Об ли ци пре зи ме на с на став ком кама хом се одр жа ва ју у ко ло кви јал нофа
ми ли јар ном го во ру и то углав ном у дво сло жних име ни ца, оних у ко ји ма је 
дру ги слог сег мент -ић, по пут: Ив-ић+ка, Кат-ић+ка, Срд-ић+каи сл., ма да 
и у овим слу ча је ви ма пред ност има ју об ли ци на ева(Ивићева, Катићева, 
Срдићева). У не ким при ли ка ма (или сре ди на ма) пре зи ме на на ка (Ивићка, 
Јовановићкаи сл.) до жи вља ва ју се по не кад и као об ли ци с не га тив ном ко но
та ци јом.

Пре зи ме на ко ја не ма ју ве ћу тип ску рас про стра ње ност, по пут Чанак, Фун-
дук, Бубањ, Шешељ, Ного, Зовкои сл. (ко ја ни су на ић) бо ље је не ме ња ти 
по па де жи ма. Мо гу ће фор ме по пут Чанк-ов-ица, Фундук-ов-ица, Бубањка, 
Шешељка/Шешељеваи сл. бо ље је не ус по ста вља ти (и ме ња ти по па де жи
ма), већ их тре ба упо тре бља ва ти у об ли ку ПМО не про ме ње но, по си сте му 
на ве де ном у тач ки 1.

ПЖО ко ја се за вр ша ва ју на а, ти па Коштуница, Бјелица, Кудрна, Буха, 
Карлеуша, Морина и сл., мо гу ће је ме ња ти у скла ду с де кли на ци јом име ни
ца на -а. Ме ђу тим, по што у том слу ча ју не ма раз ли ке из ме ђу ПЖО и ПМО, 
упут но је сход но тач ки 1 уз ПЖО упо тре би ти је дан од имен ских де тер ми
на ти ва.

4) Пре зи ме на ко ја се за вр ша ва ју при дев ским на став ци ма ов/-евили ин, 
ти па Веселинов, Возарев, Малетин, Суботини сл., бо ље је упо тре бља ва ти 
сход но тач ки 1. Мо гу ћи ли ко ви ти па Веселинов+љева, Малетинов+љева, 
Возарев+љева, Суботинов+љеваили ти па Малетин+ка, Суботин+ка, Весе-
линов+ић+каи сл. до жи вља ва ју се као раз го вор нофа ми ли јар ни мо де ли, 
не пре по руч љи ви из ван ко ло кви јал ног сти ла из ра жа ва ња.
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Раз у ме се, и из ве де ни жен ски ли ко ви пре зи ме на Јовановићева, Павлови-
ћева, Катићеваи сл. има ју функ ци о нал но стил ску вред ност друк чи ју не го 
син таг мат ски спо је ви с де тер ми на ти вом. На став ни ца у шко ли ра до ће осло
ви ти уче ни цу Јовановићева, Павловићева, Катићева, али обр ну то не иде. 
Обр ну то ће би ти: наставницеЈовановић, професоркоПавловић, госпођо
Катићи сл.

Б. ИМЕ НИ ЦЕ СТРА НОГ ПО РЕ КЛА

1. Уко ли ко има ју гла сов ногра ма тич ке од ли ке на ших пре зи ме на (са су
гла сни ком на кра ју), пре зи ме на стра ног по ре кла ме ња ју се као и на ша, тј. 
ако се уз пре зи ме упо тре би и (де кли на бил но) име, ти ту ла и сл., ПЖО се не 
ме ња: нпр. од Мар ти не Хингиси сл., а ако се пре зи ме упо тре би са мо стал но 
(без лич ног име на и сл.), оно се мо же об ли ко ва ти на став ком ова/-ева и ме
ња ти по узо ру на на ша пре зи ме на на а,као: ДелПонте+ов-а, Артман+ов-а, 
(о) Хингис+ов-ој, (с) Мануел+ов-ом, (од)Селеш+ов-е, итд.

2. Ако су пак пре зи ме на за наш је зик „не по доб на”, нео бич на, не до вољ но 
рас про стра ње на и сл., та ко ђе је бо ље упо тре бља ва ти их за јед но с лич ним 
име ном или с ка квим де тер ми на ти вом, не го са мо стал но.

3. Пре зи ме или и име ко је ни је бли ско на шем је зич ком осе ћа њу, или ни је 
у нас „си стем ски” ухо да но, по пут ИнгридБергман, КимНоваки сл., на чел
но јебо ље не ме ња ти по па де жи ма, ка ко се па де жним об ли ци ма не би до вео 
у пи та ње об лик но ми на ти ва (на ша би фор ма би ла Ингрида, Кима, па се 
об ли ци ма а-де кли на ци је *Ингриди, *Кимии сл. не им пли ци ра из вор ни об
лик Ингрид, Ким, али то је мо гу ће са мо ако се упо тре би ка кав де тер ми на тив, 
нпр. глумица, певачица, госпођицаи сл. Кад је пак реч о жен ским именима
ко ја у нас има ју ухо да ни лик на а, она би се мо гла де кли ни ра ти као да им 
но ми на тив гла си на при мер Едита, Елизабета, Сузана, Катарина, Дагмара
и сл., без об зи ра на то што се у не ким стра ним је зи ци ма та име на упо тре бља
ва ју без -а. Не би се по гре ши ло, да кле, ни кад би се но ми на тив ни ли ко ви 
„по на ши ли”, тј. кад би им се у из вор ни ку до да ло „не до ста ју ће” а. Уо ста лом, 
ве ће из го вор не про ме не на ста ју ако се ен гле ски лик Eli za beth (где се Еиз го
ва ра као [i], аи екао по лу глас, а thкао грч ко [θ] тран скри бу је у Елизабетне го 
кад се ен гле ски spеlling Elizabethпре о бли ку је у срп ски ис пис – Елизабета.

4. Ру ска и дру га сло вен ска („при дев ска”) пре зи ме на (или име на по оцу) 
као: Плисецка (у ори ги на лу Пли сец кая/Пли сец ка ја), Киршова, Васиљева, 
Остаповаитд. ме ња ју се у нас по си сте му при дев ске де кли на ци је (осе ћа ју 
се као адјек тив не фор ме жен ског ро да), док се од ПМО на ски, -чки, -шки
и сл. ти па: Квашњевски, Ковалевски ла ко из во де „жен ске” фор ме Квашњев-
ска, Ковалевскаи сл. и ме ња ју као при де ви жен ског ро да.
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5. Не до у ми це мо гу на ста ти код не ких стра них пре зи ме на ко ја се за вр ша
ва ју на -е, -о, -укао: Рене, Версаче, Челентано, Модуњо, Илијеску, Папандреу 
и сл.с об зи ром на то да у срп ском гра ма тич ком си сте му не ма или ни су 
уо би ча је на пре зи ме на на по ме ну те крај ње во ка ле. Ме ђу тим, не ки се об ли
ци из ве де ни од ових пре зи ме на на став ком ова, као: Ренеова, Илијескуова
и сл. ма ње про ти ве је зич ком осе ћа њу од евен ту ал них об ли ка Челентанова, 
Модуњоваи сл.

Флек си бил ни ја су стра на пре зи ме на на и, ти па: Берлускони, Медичи, Вер-
дии сл. по што се (као и име на ти па Мики, Џонии сл.) осе ћа ју као име ни це 
са су гла снич ким за вр шет ком, па се „жен ски” ли ко ви пре зи ме на из во ђе ни 
на став ком -јева(Берлусконијеваи сл.)ла ко мо гу гра ди ти и де кли ни ра ти.

6. Уоп ште но ре че но, нај јед но став ни је је др жа ти се на че ла по ко јем „не
обич на”, или у нас не у о би ча је на и не рас про стра ње на „му шка” пре зи ме на не 
тре ба пре о бли ко ва ти у „жен ске” фор ме, већ их ва ља упо тре бља ва ти сход но 
на че лу на ве де ном у тач ки 1. У оним слу ча је ви ма у ко ји ма се пре зи ме на 
жен ских осо ба у са мо стал ној упо тре би из во де од „му шких” фор ми упут но 
је чи ни ти то на став ци ма ова/-ева, а не на став ком ка.

ДО ДА ТАК

Ако се ис пред пре зи ме на на ла зе и мушкаиженска име на, пре зи ме ће 
се у п р а  в љ а  т и  пре ма п о  с л е д  њ е м  и м е  н у: одДраганаиМилицеПо-
повићод но сноодМилицеиДраганаПоповића: Код презименана-а, ко ја се 
ме ња ју би ло да су њи хо ви но си о ци му шкар ци би ло да су же не, све јед но је 
ко је име до ла зи на кра ју: концертЈованаиНадеКолунџијеиликонцерт
НадеиЈованаКолунџије (Ре дак ци ја).
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ПОВЕЉЕМАТИЦЕСРПСКЕЗАНЕГОВАЊЕ
ЈЕЗИЧКЕКУЛТУРЕ

Жи ри, у са ста ву: др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник, ака де мик Пре
драг Пи пер, проф. др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, проф. др 
Ма то Пи жу ри ца и ака де мик Сло бо дан Ре ме тић – јед но гла сно је од лу чио 
(за про те кле три го ди не, на рав но за сва ку го ди ну по на о соб у пр вим ме се
ци ма на ред не го ди не за прет ход ну) да до де ли ПовељеМатицесрпскеза
неговањејезичкекултуре(По ве ља се до де љу је јед ном го ди шње на по себ ној 
све ча но сти у Ма ти ци срп ској):
• за2012.годину: (1) ака де ми ку Ива ну Клај ну за укуп ни до при нос не го

ва њу срп ске је зич ке кул ту ре, (2) Вечерњимновостима за не го ва ње ћи
ри ли це у свим сво јим из да њи ма, од го вор ност у рас пра ва ма о је зи ку и 
за из да ва ње, као при ло га уз днев ни лист – „Крат ког пра во пи са Ма ти це 
срп ске” и (3) гру пи про фе со ра и на став ни ка срп ског је зи ка из Цр не Го ре 
(њих 27), ко ји су пру жи ли от пор обезимењавањусрпскогјезика, јер се 
тим ак томпо ни жа ва стан дард ни (књи жев ни) је зик као ци ви ли за циј ско 
до стиг ну ће и све до чан ство кон ти ну и те та и је дин ства срп ске кул ту ре 
(њи хов улог је био ве ли ки: по сао и лич на и по ро дич на ег зи стен ци ја). 

• за2013.годину: (1) проф. Ми ло ра ду Те ле ба ку за укуп ни до при нос не
го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре, (2) проф. Оли ве ри Сто ја ди но вић за до
при нос афир ма ци ји и не го ва њу ле по те срп ског ћи ри лич ног пи сма (у 
ру ко пи сном и штам па ном ви ду) и (3) Ву ко вој за ду жби ни за ви ше де це
ниј ске и де ло твор не на по ре да се не го ва њем успо ме не на гран ди о зно и 
све стра но Ву ко во де ло на пра ви на чин уна пре ди срп ска је зич ка кул ту ра.

• за2014.годину: (1) проф. др Ми ро сла ву Ни ко ли ћу за укуп ни до при нос 
не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре, (2) Дру штву за срп ски је зик и књи
жев ност Ср би је за ви ше го ди шњи до при нос не го ва њу срп ске је зич ке 
кул ту ре (за уна пре ђи ва ње на ста ве срп ског је зи ка и зна чај ну из да вач ку 
де лат ност) и (3) Ра диоте ле ви зи ји Ср би језа ви ше го ди шње на по ре у не
го ва њу је зич ке кул ту ре – од ни воа је зич ке кул ту ре до вра ћа ња срп ског 
ћи ри лич ког пи сма. 

* * *

При ли ком пре да је Повељау Ма ти ци срп ској (2013, 2014. и 2015. го ди не) 
о ака де ми ку Ива ну Клај ну, проф. Ми ло ра ду Те ле ба ку и Ми ро сла ву Ни ко
ли ћуго во рио је проф. др Ма то Пи жу ри ца, о Дру штву за срп ски је зик и књи
жев ност Ср би је го во рио је др Ми о драг Ма тиц ки, а о РТСу проф. др Дра ган 
Ста нић. Језикданас том при го дом из го во ре не ре чи до но си у не из ме ње ном 
ви ду.
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* * *

Oбавеш тење да је јед но гла сном од лу ком жи ри ја пр ви до бит ник По ве ље 
Ма ти це срп ске за уку пан до при нос уна пре ђе њу срп ске је зич ке кул ту ре, 
ака де мик Иван Клајн про пра тио је ре чи ма: „Ни сам је ди ни за слу жан.”Сми
сао на шег од го во ра био је: Алисвакакојестенајзаслужнији. Има мо част и 
при ви ле ги ју да то по но ви мо, уве ре ни да де ли мо ми шље ње срп ске кул тур не 
јав но сти.

Ака де мик Иван Клајн пре га лац је без прем ца у не го ва њу срп ске је зич ке 
кул ту ре ско ро че тр де сет го ди на, од 1974. − ка да се по чео ја вља ти у ру бри
ка ма о је зи ку (две го ди не из но ви нар ског по зи ва, ка да је ра дио као но ви нар 
и пре во ди лац) − нај пре у Борби, по том у Илустрованојполитици, Политици 
и до на ших да на у НИНу. Сре ћом, нај ве ћи део тих на из глед при год них по у
ка, из по сма тра ња „је зи ка око нас”, ни је би ло осу ђе но на днев но пам ће ње ни ти 
је са чу ва но са мо у из ре сци ма па си о ни ра них је зи ко сло ва ца, ко ји се да ју по 
учи ти. Оку пља не су у књи га ма, култ ним без на тег ну те при год не ре то ри ке, 
по не кад ма ње или ви ше пре ра ђе не и до пу ње не, с при до да тим још по ко јим 
за ту при ли ку на пи са ним или већ об ја вље ним ра дом у не кој струч нона уч
ној пу бли ка ци ји. Да под се тим на на сло ве: Разговориојезику(1978), Језик
оконас (1980), Какосекаже:речникјезичкихнедоумица(1981), Речникнових
речи (1992), Писцииписмењаци (1994), Испеципареци(1998), Странпутице
смисла(2000), Речисуоруђа(2004), Речникјезичкихнедоумица:јединстве-
нијезичкисаветник(елек трон ско из да ње). Го то во све ове књи ге до жи ве ле 
су ви ше из да ња, као да су озва ни че ни уџ бе ни ци; на при мер, књи га Какосе
каже:речникјезичкихнедоумица, под скра ће ним на сло вом Речникјезичких
недоумица, има ла је де се так из да ња, а 2005. по ја ви ла се у елек трон ској фор ми 
(као елек трон ски оп тич ки диск), под на сло вом – Речникјезичкихнедоумица:
јединственијезичкисаветник.

Не пре ви ђам на рав но де се ти не струч нона уч них при ло га, ко ји, из ме ђу 
оста лог, до при но се уна пре ђе њу срп ске је зич ке кул ту ре, као нпр. ко а у тор ско 
во лу ми но зно де ло (са Ми ла ном Шип ком) Великиречникстранихречии
израза(2009, и ка сни је у не ко ли ко по но вље них, ис пра вље них и до пу ње них 
из да ња), књи га (та ко ђе у ко а у тор ству са М. Шип ком) Страниизразииизре-
ке:правненорме,максиме,сентенције,афоризми−излатинског,грчкоги
савременихевропскихјезика(до пу ње но и ис пра вље но изд. 2008), за тим 
не за о би ла зне, не рет ко „но се ће” при ло ге у књи га ма, као нпр. „Пра во пи сни 
про бле ми и не до у ми це”, „О об ли ци ма ре чи”, „О скло пу ре че ни це”, „Из бор 
ре чи и обр та” и „Зна че ње ре чи” у Језичкомприручнику(1991; књи га је не ко
ли ко пу та об на вља на и, ка да је би ло ну жно, об ра да je ак ту а ли зо ва на), по том 
оби ман и сту ди о зан (ин струк ти ван и по у чан) при лог „Лек си ка” у књи зи 
Српскијезикнакрајувека(1996).
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Лин гви сти ма су на рав но ва жни је уже струч не и на уч не књи ге, као нпр.: 
Лингвистичкестудије(2000), дво том на Творбаречиусавременомсрпском
језику (део 1. 2002, део 2. 2003), две гра ма ти ке срп ског је зи ка (Граматика
српскогјезика, 2005; Граматикасрпскогјезиказастранце, 2006) и тре ћа 
– Нормативнаграматикасрпскогјезика(у ко а у тор ству са Пре дра гом Пи
пе ром), ко ја је ре цен зи ра на и че ка об ја вљи ва ње у из да њу Ма ти це срп ске. 

Ски цу за пор трет ака де ми ка Ива на Клај на тре ба ло је мо жда за по че ти 
ње го вим де ли ма из ита ли ја ни сти ке, с под се ћа њем бар на ка пи тал но де ло 
Италијанско-српскиречник(са не ко ли ко из да ња, ка сни јим из ме ње ним и 
до пу ња ва ним).

Из у зе тан зна чај за срп ску кул ту ру (па на рав но и је зик) има ју ње го ви пре
во ди с ви ше стра них је зи ка, уре ђи вач ки и ре цен зент ски по сло ви, укљу чу ју ћи 
и Ма ти чин јед но том ник и Пра во пис (ње гов удео у при пре ми из ме ње ног и 
до пу ње ног из да ња ак ту ел ног Ма ти чи ног Пра во пи са, на зна чен као ре цен
зент ски, пре ма на по ме ни глав ног ре дак то ра, мо гао се ква ли фи ко ва ти и као 
су ре дак тор ски). 

Про фе сор Клајн о про бле ми ма је зи ка, и круп ним и на из глед ма ње ва жним, 
увек пи ше и го во ри мир но, струч но, сви ма ја сно, еле гант но и с ду шом, као 
зна лац ко ји се не му чи с ре чи ма, без ома ло ва жа ва ња оних ко ји друк чи је ми
сле или ма ње зна ју, али и не по ди ла зи ни јед ни ма ни дру ги ма. Ни у при ло гу 
„На ше му ке с не зна ли ца ма” он ни је за је дљив, као ни ка да по у ку на сло ви у 
по е тич ном обр ту „Сва ки је свр ше так те жак” или „Сер вис за пре кр шта ва ње” 
или „Гра ма ти ка др ве на мо ти ка” или „Пра во пис и кри во пис” или „Дво а збуч
но не пи сме ни” или „Слов на ме га ло ма ни ја” или „Уч ти во на лич је” или „Крат
ко и не ја сно”, а дру гом при ли ком „Ду го и не ја сно”, или „Је по гре шно” или 
„Код Ми ли це ду ге тре па ви це” или „Гра ђа за на га ђа ње”... Из са мих на сло ва 
не ма лог бро ја ње го вих чла на ка зра чи иро ни ја и са мо и ро ни ја су пер и о р ног 
ин те лек ту ал ца. 

Иван Клајн ни је уми шље ни ду ше бри жник за ста ње је зи ка, и за то му се 
ве ру је ка да из ја ви: „Пре ти рас пад је зи ка”, или кад на сло ви при лог: „Сти
хи ја и рав но ду ши је”.Он ни је сит ни ча ви је зич ки чи сту нац и је зич ки хи ги
је ни чар. То је за то што је ин те лек ту а лац ши ро ке кул ту ре и јав ног угле да, 
по ли гло та, ни је струч њак са мо, раз го вор но да се из ра зим, из јед ног је зи ка 
и јед не лин гви стич ке тра ди ци је и кул ту ре. При ви ле ги ја је на ше стру ке што 
има знал ца чи ја се реч ува жа ва. И за то се не про ве ра ва ка да се не ко по зо ве 
на Клај на, осим ако не ве ру је мо оно ме ко ји је ње га при звао за све до ка.

Жи ри је уве рен да де ли ми шље ње срп ске кул тур не јав но сти да пр ва По
ве ља Ма ти це срп ске за до при нос уна пре ђе њу срп ске је зич ке кул ту ре иде у 
пра ве ру ке.

Проф.дрМатоПижурица
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* * *

До де лу ПовељеМатицесрпскезанеговањејезичкекултурепрет ход не 
го ди не за по че ли смо ака де ми ком Ива ном Клај ном, уве ре ни смо на за до вољ
ство и одо бра ва ње срп ске кул тур не јав но сти. Ове го ди не је уру чу је мо проф. 
Ми ло ра ду Те ле ба ку. Ко га је чи тао и слу шао, зна да ју је за слу жио. Ко то 
бу де учи нио на кнад но, по сле овог при зна ња, о жи ри ју не ће ло ше су ди ти, 
али ће се с пра вом за бри ну ти они ко ји мо жда тек овом при го дом чу ју за Ми
ло ра да Те ле ба ка, за кљу чу ју ћи – мо жда ми, ипак, не гу је мо гра ни це (на Дри ни) 
ко је нам дру ги по ста вља ју!

Про фе сор Ми ло рад Те ле бак, ра де ћи као на став ник срп ско хр ват ског је
зи ка у род ном Не ве си њу, по чео је да об ја вљу је струч не ра до ве у пе да го шким 
ча со пи си ма (Школаданас – Мо стар, Нашашкола и Путевиидостигнућа
унастави – Са ра је во, Прилозинастависрпскохрватскогјезика – Ба ња Лу ка). 
Од 1978. го ди не ра дио је као про фе си о нал ни лек тор у На род ном по зо ри шту 
у Зе ни ци и у та мо шњем до дат ку „Кул ту ра” ли ста Нашаријеч об ја вио је де
се ти не тек сто ва о је зи ку и сцен ском го во ру. У том про фе си о нал ном де та љу 
је са мо је дан део од го во ра на то за што је он у нас је дан од све га не ко ли ко 
лин гви ста ко ји и слушајукакоговоримо.

Ши ре за па же ну кул тур ну јав ну ми си ју за по чео је у Ба ња лу ци као из бе
гли ца. У та мо шњем по зо ри шту, по ред по сло ва лек то ра, не ко ли ко го ди на 
оба вљао је ду жност дра ма тур га и умет нич ког ру ко во ди о ца; као лек тор са
ра ђи вао је са по зо ри шти ма у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Сом бо ру, Зре ња ни ну... 
У ли сту Глассрпски во ди је зич ку ру бри ку, у ко јој је об ја вио ви ше сто ти на 
при ло га, а на Ра ди ју Ре пу бли ке Срп ске пет го ди на је при пре мао је зич ке еми
си је – пре ко 200 еми си ја.

С ра том је до шло и до ко нач ног срп скохр ват ског је зич ког рас ко ла и за то 
не из не на ђу је на слов ње го ве пр ве књи ге Говоримосрпски. Ме ђу тим, су прот
но оче ки ва њи ма од но сно ис ку ше њи ма – ако се има у ви ду лич на суд би на 
и рат ни кон текст – ко ле га Те ле бак је ус пео да се уз диг не из над то га на пи
сав ши књи гу у ко јој ни ти ла мен ти ра над суд би ном до тад нам за јед нич ког 
је зи ка у че тир ма ју го сло вен ским ре пу бли ка ма ни ти до зво ља ва да из ње га 
про го во ри осве то љу би ви из гна ник. Имао сам за до вољ ство да о тој ње го вој 
књи зи го во рим у Град ској би бли о те ци у Но вом Са ду; то је био и мој пр ви 
су срет с ау то ром. За њом су сле ди ле још две књи ге: Музикаријечи и Право-
говор, да би на кон то га ура дио Практичнијезичкисавјетник и по том књи ге 
Штасекријеизаетимологије, Сасмијехомкрозграматику, Какосекаже 
и Какосепише. Ве ћи на их је има ла ви ше из да ња, не ке су на гра ђе не (да по
ме нем на гра де „Све ти Са ва” и „Ко чи ће во пе ро”).

О нај ра зли чи ти јим пи та њи ма је зи ка, од оних ко ја се мо гу увр сти ти у је
зич ку по ли ти ку и је зич ко пла ни ра ње до нај та на ни јих ни јан си ко ја се нај ши ре 



50

мо гу под ве сти под је зич ку кул ту ру – Те ле бак пи ше зна лач ки, по уч но и ин
струк тив но, с ла ко ћом, ду хо ви то чак, али при том не угро жа ва ју ћи озбиљ ност 
и струч нона уч ну те мељ ност и ва лид ност.

Пре не ко ли ко го ди на ко ле га Те ле бак је об ја вио вре ло ин струк ти ван Рјеч-
никијекавизама, ко ји сам при мио и као под сет ник да се не по да мо инер ци ји 
и да не све сно не на сед не мо на уда ра ње је зич ке гра ни це Дри ном и Зла ти бо ром!

Проф.дрМатоПижурица

* * *

Жи ри – у са ста ву: др Ми о драг Ма тиц ки, пред сед ник, проф. др Дра ган 
Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, акад. Пре драг Пи пер, проф. др Ма то 
Пи жу ри ца и акад. Сло бо дан Ре ме тић – од лу чио je да По ве љу за 2014. го ди ну 
за укупандоприпос не го ва њу срп ске је зич ке кул ту ре до би је проф. др Ми ро
слав Ни ко лић. (Жи ри у истом са ста ву, ово при зна ње, ква ли фи ко ва но на сли
чан на чин, до де лио je за 2012. Ива ну Клај ну а за 2013. Ми ло ра ду Те ле ба ку.)

Ми ро слав Ни ко лић спа да у ред нај у глед ни јих са вре ме них срп ских фи ло
ло га. Ду го го ди шњи je са рад ник Ин сти ту та за срп ски је зик Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти у Бе о гра ду, у ње му je про шао сва зва ња – од аси стен та 
до на уч ног са вет ни ка, по том про фе сор на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра
ду, ода кле je у зва њу ре дов ног про фе со ра уни вер зи те та и пен зи о ни сан. Нај
ве ћи део свог рад ног ве ка по све тио je ра ду на Речнику (те за у ру су) српско-
хрватскогнародногикњижевногјезика, ма ги стар ску и док тор ску те зу 
ра дио je из ди ја лек то ло ги је (обе су из ван ред но оце ње не). Ака де ми ка Ми тра 
Пе ши ка на на сле дио je у функ ци ји глав ног уред ни ка Нашегјезика. Кра се га 
ра ди ност, све стра ност, по у зда ност, рет ка скром ност и не на ме тљи вост.

За По ве љу Ма ти це срп ске за уку пан до при нос не го ва њу срп ске је зич ке 
кул ту ре проф. др Ми ро сла ва Ни ко ли ћа ква ли фи ку ју, пре све га, три ве ли ка 
струч нона уч на по сла:

• Рад на Речникусрпскогјезика, Ма ти чи ном јед но том ни ку, у свој ству 
глав ног ре дак то ра, јед но вре ме и но си о ца овог Ма ти чи ног про јек та, 
чи је je по ја вљи ва ње, с пра вом, озна че но као до га ђај у срп ској кул ту ри. 
Јед но том ни ка сва ка ко не би би ло без ан га жо ва ња Ми ро сла ва Ни ко ли ћа 
(при са мом кра ју удру же ног са Ми ла ном Та си ћем из „Бе о град ске књиге”). 
Про је кат је ра ђен у не вре ме, за по чет 90их го ди на ми ну лог ве ка, а за
вр шен од но сно пу бли ко ван 2007; до штам па ни ти раж, као ис пра вље но 
и до пу ње но из да ње, по ја вио се 2011. го ди не.

• Ау тор ство Обратногречникасрпскогјезика, лек си ко граф ски из ван ред
но ура ђе ног, лек сич ки бо га тог (ин вен та ром ре чи бо га ти јег од свих на ших 
до сад ура ђе них од но сно за вр ше них реч ни ка; уз то, то je наш реч ник 
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од ред ни ца са ве ро ват но нај у спе шни је сма ње ним бро јем ак це нат ских 
ду бле та и три пле та). Ни ко лић je Обрат ни реч ник ура дио у усло ви ма 
скром них тех нич ких (ра чу нар ских) мо гућ но сти, још оскуд ни је на ше 
опре мље но сти и у то вре ме рет ке оспо со бље но сти на ших фи ло ло га и 
по сле ни ка у кул ту ри у слу же њу мо дер ним ин фор ма тич ким сред стви ма.

• Уре ђи ва ње Нашегјезика, струч нона уч ног ча со пи са ко ји je за по чео 
Алек сан дар Бе лић, на ста вио да уре ђу је Ми ха и ло Сте ва но вић, а по том 
Ми тар Пе ши кан. До по ја ве Језикаданас овај ча со пис je ви ше од свих 
на ших оста лих струч нона уч них пу бли ка ци ја по све ћи вао про сто ра 
про бле ми ма је зич ке нор ме и срп ске је зич ке кул ту ре.

Проф.дрМатоПижурица

* * *

Дру штво за срп ски је зик и књи жев ност осно ва ли су 1910. го ди не Алек
сан дар Бе лић, Па вле По по вић и Јо ван Ске р лић. Ње го вим ра дом, ко ји je 
пре ки дан са мо за вре ме ра то ва (1914–1919. и 1941–1946) ру ко во ди ли су пред
сед ни ци Јо ван Ске р лић, Па вле По по вић, Алек сан дар Бе лић, Ми ха и ло Сте
ва но вић, Дра го љуб Па вло вић, Ди ми три је Ву че нов, Ђор ђе Ба јић, Сло бо дан 
Мар ко вић, Жи во јин Ста ној чић, Јо ван Де ре тић, Ра до је Си мић, Ва со Ми лин
че вић, Пе тар Пе шут, Љу бо мир По по вић, Ми ло рад Де шић, Ду шан Ива нић, 
Вељ ко Бр бо рић и Бо шко Су вај џић.

Са да je пред сед ник Дру штва Алек сан дар Ми ла но вић, за ме ник пред сед
ни ка Зо ри ца Не сто ро вић, пот пред сед ни ци Зо на Мр каљ, Вељ ко Бр бо рић и 
Бо шко Су вај џић, се кре тар Бо сиљ ка Ми лић. Ча со пис Дру штва Књижевност
ијезикушколи по кре нут je 1953, а пр ви број je иза шао 1954. го ди не. Од 1956. 
го ди не ча со пис но си да на шњи на зив (Књижевностијезик). Сред њо школ ски 
ча со пис Светречи (за срп ски је зик и књи жев ност) из ла зи од 1997. го ди не.

Дру штво има сво ју би бли о те ку ко ја je на ме ње на на став ни ци ма и про фе
со ри ма ко ји се ба ве про у ча ва њем и на ста вом срп ског је зи ка и књи жев но сти 
и та ко до при но си ис тра жи вач кој и ства ра лач кој на ста ви срп ског је зи ка и 
књи жев но сти.

Зна ча јан je по да так да je Дру штво је дан од ор га ни за то ра тра ди ци о нал ног 
Ре пу блич ког зим ског се ми на ра на став ни ка срп ског је зи ка и књи жев но сти 
у основ ним и сред њим шко ла ма (до са да je одр жа но 55 се ми на ра).

Од 1990. го ди не одр жа ва ју се так ми че ња (школ ско, оп штин ско, окру жно 
и ре пу блич ко) из срп ског је зи ка и је зич ке кул ту ре и књи жев но сти, као и так
ми че ња из књи жев но сти уче ни ка сред њих шко ла Ср би је, так ми че ња ли те
рар них дру жи на и сек ци ја основ них и сред њих шко ла Ср би је и так ми че ња 
лин гви стич ких сек ци ја основ них и сред њих шко ла Ср би је.

ДрМиодрагМатицки
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* * *

Да су ме ди ји у дру гој по ло ви ни XX ве ка по ста ли кључ ни чи ни лац за не
го ва ње је зич ке кул ту ре, одав но je, и то с ја ким раз ло зи ма, кон ста то ва но. На
ро чи то je ути цај ра ди ја, а нај ви ше те ле ви зи је, ра стао ка ко су го ди не ово га 
ве ка од ми ца ле, док je ути цај пи са них ме ди ја (штам пе, ча со пи са, књи га и др.) 
ипак по сте пе но по ти ски ван. Због то га je је зик на те ле ви зи ји по стао јед но 
од нај ва жни јих по ља на ко ји ма се сти че оп ште је зич ко ис ку ство и про ве ра
ва по сто је ће ста ње је зич ких на ви ка. Све то до при но си да се је зи ку ко јим се 
на те ле ви зи ји го во ри и пи ше мо ра по све ћи ва ти по себ на па жња, а укуп на 
дру штве на од го вор ност у том до ме ну je ве о ма ве ли ка.

Је зик ко ји слу ша мо на те ле ви зи ји чи ни да се је зич ка струк ту ра и је зич ка 
из ра жај ност бр зо и очи глед но са гле да ва ју у свој сво јој струк ту р ној сло же
но сти, нор ма тив ној за сно ва но сти и стил ској убе дљи во сти. Ту се, да кле, ла ко 
опа жа ра спон ин фор ма ци ја од фо нет скофо но ло шког ни воа, пре ко мор фо
ло шких и син так сич ких струк ту ра, па до лек сич косе ман тич ких, фра зе о
ло шких и ин то на тив нопро зо диј ских чи ни ла ца. Те ле ви зиј ски ме ди ји су, исто
вре ме но, про стор ве ли ких је зич ких ис ку ше ња, о че му нам нај бо ље мо гу 
по све до чи ти упра во но ви на ри ко ји су у пот пу но сти све сни сво је од го вор
но сти. Они, на и ме, зна ју ко ли ко опа сно сти пре ти то ком сва ко га на сту па на 
те ле ви зиј ском про гра му: чак и уко ли ко се не ка слу чај на ома шка или, мо жда, 
не ка рас про стра ње на гре шка то ком го вор ног про гра ма ис пра ви, оста ће ипак 
за пам ће но да je ре че но не што по гре шно и не при хва тљи во. Уто ли ко je по сао 
љу ди ко ји ра де на те ле ви зи ји од го во ран и скоп чан са ве ли ким не при јат но
сти ма ко је ни је ни ма ло ла ко са вла да ти. Је ди но пра во ре ше ње је сте не го ва ње 
ја ких и у пот пу но сти оспо со бље них лек тор ских слу жби ко је ћe са но ви на
ри ма не пре ста но, сва ко днев но и упо р но ра ди ти ка ко би се број гре ша ка свео 
на нај ма њу мо гу ћу ме ру, а сте пен стил ске из ра жај но сти мак си мал но по ди
гао у сфе ре чи стих је зич ких ле по та.

Еви дент но je да се на ра диј ским и те ле ви зиј ским про гра ми ма је зич ка 
кул ту ра пре пу шта не бри зи ко ја мо же има ти ка та стро фал них по сле ди ца по 
нор ма тив ност и естет ску из ра жај ност срп ског је зи ка. За др жи мо се, ово га 
пу та, са мо на не ко ли ко ка рак те ри стич них по јав них об ли ка те не бри ге. Има 
те ле ви зиј ских ста ни ца у ко ји ма je уче ста лост но ви на ра са из ра зи ти јим 
шпрах фе ле ри ма, тј. је зич ким по гре шка ма, то ли ко ве ли ка да се мо же мо за
пи та ти ни је ли по сто ја ње по гре ша ка у фо нет ској ар ти ку ла ци ји је дан од 
ва жних пред у сло ва да но ви нар уоп ште бу де ан га жо ван. Не дав но сам па жљи
во ослу шки вао ка ко ће то но ви нар ка, ко ја има про бле ма са ко рект ним из го во
ром гла са p, из го во ри ти пре зи ме за ко је до кра ја еми си је, а би ло je то пре зи ме 
по ме ну то бар де се такпет на е стак пу та, ни сам си гу ран je ли то „Ђу рић”, „Ђу јић” 
или мо жда не што тре ће или че твр то. Из ве шта ва ју ћи по во дом ка та стр о фал ног 
зе мљо тре са у Не па лу, но ви нар ка je име глав ног гра да ове др жа ве упо р но 
из го ва ра ла са ак цен том на по след њем сло гу (Кат ман ду), што je про тив но 
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свим пра ви ли ма срп ске ак цен ту а ци је. Због уче ста лог по на вља ња ре чи ’па
три јарх’ са по гре шним ак цен том на пр вом (’па тријарх’), уме сто на дру гом 
сло гу (’патри јарх’), већ смо се го то во на ви кли на ову по гре шку, иа ко до бро 
зна мо да нор ма ја сно на ла же ак це нат на дру гом сло гу. Не мо же мо и не тре ба 
да се на ви ка ва мо на то да нам за је зич ку нор му не за ин те ре со ва ни но ви на ри 
на ме ћу по гре шне и ро го бат не из го во ре по пут: ’про машио’ (уме сто ’прома
шио’), ’по мо ран џа’ (уме сто ’по моран џа’) итд. По не кад je по треб но да за ви ри
мо и у стра не је зи ке из ко јих нам до ла зе не ке ре чи, па би та кав ле ти мич ни 
увид ја сно на ло жио да ма ђар ска пре зи ме на не тре ба из го ва ра ти: ’Ба њаи’, 
’Ка таи’, ’Кол наи’ итд. не го ’Ба њаи’, ’Ка таи’, ’Кол наи’ и сл.

Мно го при ме ра мо же мо на во ди ти да би смо по ка за ли шта би у на шим је
зич ким на ви ка ма ва ља ло из бе га ва ти и по ти сну ти, а шта би тре ба ло са чу ва ти 
и не го ва ти. У том по гле ду ути цај те ле ви зи је на на ше је зич ке на ви ке je, ве ро
ват но, чак и ве ћи од ути ца ја на став ни ка у шко ла ма, бу ду ћи да je у шко ла ма, 
на ро чи то у сред њим, на ста ва је зи ка, на жа лост, ве о ма за по ста вље на. Оту да 
са за до вољ ством ис ти че мо нај по зи тив ни ји при мер не го ва ња срп ског је зи ка 
на на шим те ле ви зиј ским про гра ми ма. У ка те го ри ји ме диј ских ку ћа ово го
ди шњи до бит ник По ве ље Ма ти це срп ске за не го ва ње срп ске је зич ке кул ту ре 
је сте јав ни сер вис Ра диоте ле ви зи је Ср би је. To je те ле ви зиј ска ку ћа ко ја при
мер ну па жњу по све ћу је не го ва њу срп ског је зи ка и за сту пље но сти ћи ри лич
ног пи сма, до бро зна ју ћи ко ли ко се ти ме обез бе ђу је и утвр ђу је свест о на ци о
нал ном и кул тур ном иден ти те ту срп ског на ро да.

Та бри га о је зи ку ни је од ју че, па би у том кон тек сту тре ба ло да се под
се ти мо да je јед ну од нај ва жни јих књи га у обла сти срп ске је зич ке кул ту ре 
об ја ви ла упра во ова ку ћа, под та да шњим име ном Ра диоте ле ви зи ја Бе о град. 
Реч je о књи зи Језичкиприручник Па вла Иви ћа, Ива на Клај на, Ми тра Пе ши
ка на и Бра ни сла ва Бр бо ри ћа, а та књи га je иза шла још 1991. го ди не, да би 
по том усле ди ло не ко ли ко но ви јих, до пу ње них из да ња. У Ра диоте ле ви зи ји 
Ср би је осе ћа се рад озбиљ не лек тор ске слу жбе, слу жбе ко ја пра ти до га ђа ња 
у срп ској је зич кој нор ма ти ви сти ци и стан дар до ло ги ји. Мо жда би са мо тре
ба ло по је ди не, не до вољ но са ра дљи ве но ви на ре упу ти ти на че шће кон так те 
са лек тор ском слу жбом. Ни је сра мо та пи та ти оно га ко ји је зик до бро зна и 
ко ји уме да дâ ко ри сне са ве те. Нај бо љи пи сци и нај бо љи по зна ва о ци срп ског 
је зи ка, а та кав je нео спор но Иво Ан дрић, зна ли су да од па жљи вих лек то ра 
мо гу чу ти дра го це не су ге сти је, ма кар оне би ле са свим рет ке и ма ло број не. 
Че сти та ју ћи Ра диоте ле ви зи ји Ср би је на ле пим ус пе си ма у обла сти не го ва
ња срп ске је зич ке кул ту ре, ис ти че мо да би смо у окви ру за јед нич ке бри ге о 
је зи ку сва ка ко мо гли још мно го то га ко ри сног ура ди ти.

Је ди но за јед нич ком бри гом, а на ро чи то у сфе ри ме ди ја, ва ља нам под сти
ца ти јед ни дру ге ка ко би смо соп стве ну је зич ку кул ту ру по ди гли на ви ши ни во.

Проф.дрДраганСтанић
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B
ЈЕЗИЧКЕНЕДОУМИЦЕ

Занимамедалисадашњичовекзнаштазначи’лијекаоизкабла’.Видим
дасуученицинапутудапомиследасерадиокаблу(водзаструју).Нико
инезназакабл(каблић)каодрвенупосудузакиселомлеко.

МилосаваМијовић,Београд

Ка бло ви за мле ко ни су исто што и ка бло ви за стру ју. Ово су ре чи раз ли
чи тог зна че ња и раз ли чи те ста ри не у срп ском је зи ку.

Пр ва је још у ста ра, пра сло вен ска вре ме на по зајм ље на (ве ро ват но из не
мач ког) и озна ча ва др ве ну по су ду за во ду, мле ко, млеч не про из во де, ви но, 
зр на сту хра ну. То је реч кабао (од ста ри јег кабал, па је л на кра ју сло га пре
шло у о, али се за др жа ло у про ме ни, јер ни је би ло на кра ју сло га: из ка бла, 
у ка блу, мн. ка бло ви/ка бли). Кад из јед не та кве по су де про ли је мо теч ност, 
млаз мо ра би ти вр ло јак и за то се, ка да па да ја ка ки ша, ка же „Ли је као из 
ка бла”. Ка ко по јам ко ји она озна ча ва по ла ко из ла зи из упо тре бе, то је и ње но 
зна че ње све ма ње по зна то.

Дру га реч, ко ја озна ча ва про вод ни ке елек трич не енер ги је и елек трич них 
сиг на ла, но ви ја је по зајм ље ни ца, ко ја нам је до шла из фран цу ског – кабл, 
од но сно из не мач ког – кабел(об лик ко ји је да нас ре ђе у упо тре би, али је 
згод ни ји, јер се њи ме из бе га ва во кал но л – из ве ћи не срп ских го во ра одав но 
не ста ло, а сад по ма ло ула зи са стра ним ре чи ма). Због го то во сва ко днев не 
упо тре бе, по го то во у ово вре ме ка блов ске те ле ви зи је, ка блов ског ин тер не та 
и сл. ова дру га реч је да ле ко по зна ти ја од оне ко ја је ве за на за тра ди ци о нал не 
на чи не жи во та.

v

Далијеправилнијерећи:Онисеклизајуили:Онисеклижу?
АнђелкаПавић,БелиМанастир

Гла гол клизати при па да два ма кон ју га циј ским ти по ви ма. По јед ном, он се 
у пре зен ту ме ња: јасеклижем (1. л. јд.), онисеклижу (3. л. мн.) итд. (по пут 
лизати–лижем,лижу, дизати–дижем,дижу). По дру гом ти пу, пре зент 
гла си: јасеклизам...онисеклизају(по пут: певати–певам,певају). Да кле, 
пра вил на су оба об ли ка – и клижуи клизају.
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v

ДалисепразникзовеЈованданилиЈовањдан?
Х.Крстић,Крушедол

Јовањдан је старо име празника и зна чи Јовановдан (дан Све тог Јо ва на). 
Об лик Јовањ при свој ни је при дев од лич ног име на Јован. Об ја шње ње за овај 
спе ци фич ни об лик при де ва на ла зи се у про шло сти срп ског је зи ка. На и ме, 
вр ло дав но при свој ни при де ви су се гра ди ли и уз по моћ су фик са -ј (за му шки 
род), -ја (за жен ски род), -је (за сред њи род). Ка да се су фикс -ј до да вао на 
осно ву име ни це, он је јо то вао крај њи су гла сник. Та ко се од Јован+ј до би ло 
Јовањ са зна че њем Јованов, од Никол(а)+ј–Никољ са зна че њем Николин, 
Иван+ј–Ивањса зна че њем Иванови сл. Одав но је овај су фикс пре стао да 
бу де про дук ти ван (по ти сну ли су га ов, -ев, -ини др.) па се и ње го во зна че ње 
за бо ра ви ло. Ипак, остао је да жи ви у на зи ви ма пра знич них да на (Никољдан, 
Ивањдан, Јовањдан, Мратињдан), би ља ка (ивањезеље, ивањатрава, ивањ-
скоцв(иј)еће), ме ста (БањаЛу ка, уБањојЛу ци,за тим Ивања, Ивањица, 
Јовање– име ма на сти ра и сл.).

Ови облици са њ су, дакле, старији и траг су суфикса ј, који је умекшавао 
прет ходни сугласник. Временом је тај меки сугласник отврднуо у многим 
ре чима које се више не осећају као придеви. Тако је и са нашим празницима 
који се чују и у лику Јовандан, Ивандан, Мратиндан и сл. Норма још увек 
предност даје старим облицима, али није грешка ако се употребе и ови млађи.

v

Далисуисправнонаписанииницијалиупрвојидатумудругојзагради:
(А.Б,И.К.иР.П)и(15–22.4.2010)?

М.Малић,Београд

Ини ци ја ли ни су до бро на пи са ни, а да тум је сте. Реч је о пи са њу тач ке 
ис пред дру гих ин тер пунк циј ских зна ко ва. 

Тач ка се као пра во пи сни знак пи ше иза не ких скра ће ни ца и иза ред них 
бро је ва на пи са них арап ским ци фра ма, нпр.: на 13. стра ни, у 7. гла ви За ко на. 
Ме ђу тим, тач ка се не пи ше ако по сле број ке до ла зи не ки дру ги знак ин тер
пунк ци је: „Дру ги свет ски рат (1939–1945) за вр шен је по бе дом са вез ни ка”; 
„У Грч ку смо ишли 2010, 2011. и 2012. го ди не”; „Би ло је то школ ске 2011/2012. 
го ди не”; „Ова школ ска го ди на је успе шни ја од не ко ли ко прет ход них (2001/2002, 
2009/2010. и 2010/2011. год.)”. Ако је ред ни број ис пред отво ре не за гра де, тј. 
ис пред бе ли не иза ко је сле ди за гра да, тач ка се пи ше: Пра во пис из 2010. 
(Ма ти ца срп ска).

Ако је у пи та њу скра ће нич ка тач ка, она се пи ше: (На из лет су ишли Мар ко, 
Ми ли ца, Ана и др.). То је слу чај и са при ме ром на шег чи та о ца, ко ји тре ба да 
бу де на пи сан на сле де ћи на чин: (А.Б.,И.К.иР.П.).
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ПИСЦИОЈЕЗИКУ

При па дам ру ској кул ту ри, осе ћам се ње ним де лом и ни ка ква про ме на 
ме ста не мо же да ути че на ко на чан ис ход. Је зик је мно го ста ри ји и не из бе жни
ји од др жа ве. Ја при па дам ру ском је зи ку, а што се др жа ве ти че, ме ра па трио
ти зма јед ног пи сца, по мом ми шље њу, је сте то ка ко он пи ше на је зи ку у 
ко ме жи ви, а не за кле тве са го вор ни ца.

Те шко ми је да одем из Ру си је. Ов де сам се ро дио, од ра стао, ов де сам жи
вео, све што знам и пам тим ду гу јем њој. Све зло што ми је суд би на до де ли ла 
оби ла то се на док на ђи ва ло до брим, и ни ка да ни сам осе ћао да ме је Отаџ би
на по вре ди ла. Не осе ћам то ни да нас. Јер, иа ко пре ста јем да бу дем гра ђа нин 
СССРа, не пре ста јем да бу дем ру ски пи сац. Ве ру јем да ћу се вра ти ти; пе сни
ци се увек вра ћа ју, лич но или на хар ти ји.

ЈосифБродски, Из пи сма Ле о ни ду Бре жње ву, 
пи са ног на пу ту у из гнан ство, ју на 1972. го ди не

* * *

Чо ек је је зик
А је зик ку ћа и ку ћи ште
Ако је чо ек
Кад је зи ка не ма
Ни чо е ка не ма
Ко има хле ба и је зи ка
Све има
И кад ни шта не ма
Ко ру су ва хле ба
И кост је зи ка
Ви ше од то га не ма
Све дру го је ни шта
Ко не ма то дво је
То је ни шта чо ек
И ни шта не ма
И кад све има.

МатијаБећковић, „Хле ба и је зи ка”


