
РајнаДрагићевић

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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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:
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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
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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:  ̵




