
НАШИМ ЧИТАОЦИМА

Часопис Језик данас, посвећен неговању правилности и лепоте језичког израза, 
покренут је први пут 1997. године. Жеља Уредништва била је да се на стручан и научно 
утемељен, али разумљив и широком читалачком кругу доступан начин, поговори о 
актуелним језичким проблемима. Часопис је био намењен пре свега „онима који 
непосредно, свакодневно утичу на данашњи ниво језичке културе (средњошколцима, 
студентима, профе сорима, лекторима, новинарима, писцима свих струка)”, од којих 
се оче кивала и помоћ „у заједничком напору да се језик ... улепша, ојача, оплемени, 
учини гипкијим, природнијим, изражајнијим, богатијим, сигурнијим у себе”.

Стицајем околности публикација је, после неколико година, престала да излази 
2005. Потреба за њом је, међутим, остала – у живом језичком бићу дошло је до 
промена па су се јавила нова огрешења, а многа стара нису престала да постоје; у 
међувремену је изашла допуњена и у извесној мери измењена верзија Правописа, 
а појавила се и Нормативна граматика српског језика са неким новим решењима; 
друштвена брига о језику није постала ни већа ни организованија. Због свега овога 
Матица српска је донела одлуку да поново покрене Језик данас. Овим бројем по
чи ње његова нова серија, али заснована на старим темељима.

Наводимо тематске области којима се Језик данас бавио и којима ће се и убудуће 
бавити: неговање и нормирање савременог српског језика; ортоепија, неговање 
правилног изговора и акцента, посебно на радију и ТВ; статус екавице и ијекавице 
у новим условима; настава матерњег језика у основним и средњим школама; језик 
уџбеника и приручника (у оквиру ове тематске целине обратићемо посебну пажњу 
на појмове и речи које су савременим генерацијама стране, непознате); језик 
средстава јавног информисања; политички и правни језик; стручне терминологије, 
могућности њиховог уједначавања и стандардизације; начини борбе против 
бирократизације језика; однос према туђицама (посебно англицизмима) у 
данашњим условима; питања преводилаштва (књижевног, стручног превода 
страних филмова и серија на телевизији) итд. Повремено ћемо скретати пажњу на 
она најчешћа, упорна огрешења о књижевнојезичку норму без обзира на то да ли 
је и колико о њима писано. 

Очекујемо да нам постављате питања, указујете на проблеме и предлажете 
теме које вас интересују.

Уредништво 

НОВИ САД 2014. Година X Број 1–2

ГЛАСИЛО МАТИЦЕ СРПСКЕ ЗА КУЛТУРУ УСМЕНЕ И ПИСАНЕ РЕЧИ

НОВА СЕРИЈА

1



37

Најзад, норма каже да су варијанте на (ј)ети и ити и облици према њима, 
као код: дрхт(ј)ети, звечети и звечити, звижд(ј)ети и звиждити, јече ти 
и јечити, шапт(ј)ети и шаптити, шушт(ј)ети и шуштити неправилни, 
а да су правилни само глаголи на ати: дрхтати, звечати, звиждати, је
чати, шаптати, шуштати, што се односи и на ове глаголе с префиксима: 
Задрхтала је од хладноће (не задрхтела, задрхтила); Звечала су у лонцу 
недокувана зрна пасуља (не звечела, звечила); Звиждао је идући улицом (не 
звиждео, звиждио); Сву ноћ је јечала од јаких болова (не јечела, јечила) итд.

Још нешто: код ових глагола треба имати на уму: радни глаголски при
дев у придевској служби (као атрибут, део именског предиката итд.) има 
облик на ео, ела, ело (ијек. ио, јела, јело) и од оних глагола који као пре
дикати имају наставак ити: Славина се олабавила, али олабавела слави на; 
мајка је остарила, али остарела мајка; вест је закаснила, али закаснела вест 
итд.

Александар Лома

НАДА ТВРДА КАО ЧЕЛИК

На ше школ ство про ис те кло је, у крај њој ли ни ји, из кла сич ног, грч корим
ског обра зо ва ња, те је сто га ра зу мљи во што је реч шко ла грч ког, а лек ти ра 
ла тин ског по ре кла. Ети мо ло шки, грч ко skho lḗ је ’до ко ли ца’, у сми слу рас
те ре ће но сти од днев них оба ве за ко ја оста вља вре ме за уче ње, а ла тин ско 
lec tu ra зна чи ’оно што тре ба чи та ти’. Да нас се под школ ском лек ти ром разу
 ме из бор из књи жев но сти на ма тер њем је зи ку као оба ве зно шти во у основ
ним и сред њим шко ла ма. По што је је зик ма тер њи, ту, да кле, не би тре ба ло 
да има је зич ке пре пре ке у раз у ме ва њу тек ста. Ме ђу тим, сви ђа ци се чи та
ју ћи школ ску лек ти ру код не ких пи са ца ре ђе, код дру гих че шће спо ти чу и 
би ва ју при мо ра ни да по сег ну за реч ни ком ма ње по зна тих ре чи и из ра за 
при до да тим на кра ју књи ге. Ако је уте ха, то је та ко од са мих по че та ка школ
ства. Ста ри Гр ци су у свом обра зо ва њу за основ ну лек ти ру има ли Хо ме ра, 
чи ји је је зик већ у кла сич но до ба био то ли ко уда љен од њи хо вог сва ко днев
ног го во ра да су мно га ме ста мо гли раз у ме ти са мо по мо ћу ко мен та ра зва них 
„схо ли је”, у ко ји ма су са бра на ту ма че ња по је ди них хо мер ских ре чи и па су
са, по те кла из пе ра пр вих фи ло ло га, јер је упра во при бли жа ва ње ар ха ич ног 
је зи ка хо мер ских спе во ва чи та о ци ма би ло род но ме сто на у ке ко је се зо ве 
фи ло ло ги ја. То по сред ни штво ни је сме та ло мла дим ста рим Гр ци ма да у 
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пу ној ме ри до жи ве ле по ту „Или ја де” и „Оди се је”, па не би тре ба ло да сме
та ни на ма да нас, ако на ше на род не пе сме или Ње го ша не мо же мо чи та ти 
без ма ње или ве ће по мо ћи реч ни ка.

Кад ка жем „да нас”, ми слим до брих по ла ве ка уна зад, укљу чу ју ћи и сво
ју ге не ра ци ју. Се ћам се про бле ма ко ји сам имао са сти хом из „Гор ског ви
јен ца”, у пи сму ве зи ра Се ли ма вла ди ки Да ни лу: Пу чи на је сто ка јед на 
грд на. У мо јој мла дој гла ви, он се по ве зао са дру гим шти вом из лек ти ре, 
Ан ђе ли ји ном пе смом из дра ме Ла зе Ко сти ћа „Мак сим Цр но је вић”, где се 
мор ски ва ло ви по и сто ве ћу ју нај пре са ко њи ма: Еј, пу сто мо ре! Еј, пу сти 
ва ли! / По но сни бељ ци, ср ча ни ждра ли!, а он да и са ов ца ма: сви би ко јањ ци 
мо рем по ле гли; тре ба за ми сли ти пе ну на вр ху та ла са као коњ ску гри ву или 
јаг ње ће ру но. Та ко сам из ве сно вре ме жи вео убе ђен да је Ње гош упо тре био 
исту сме лу ме та фо ру, по и сто ве ћу ју ћи ус та ла са ну по вр ши ну отво ре ног мо ра 
– реч пу чи на знао сам са мо у том зна че њу – са кр дом сто ке у тр ку. На по кон 
сам са знао да је Ње го ше ва пу чи на пе јо ра тив ни ауг мен та тив од пук, али не 
у оном зна че њу те ре чи ко је ми је би ло по зна то (вој на је ди ни ца), не го у ста
ри јем и из вор ном „на род”, и да је при бли жан си но ним на шем са вре ме ном 
све ти на. Из пе пе ла по е тич не сли ке вас кр сао је пра ви сми сао. 

Има у „Гор ском ви јен цу” и дру гих сти хо ва ко ји би код чи та ла ца не вич них 
је зи ку ње го ва вре ме на и за ви ча ја мо гли про у зро чи ти слич не не спо ра зу ме. 
Је дан од њих је у истом ве зи ро вом пи сму: Пе сни цом се на да не рас те же! 
То је јед на од мак си ма чи је ни за ње да је осо бен пе чат Ње го ше вом пе снич ком 
из ра зу, ону не пре ва зи ђе ну ме ру ми са о не згу сну то сти и је згро ви то сти је
зич ког ис ка за. Шта је Ње гош овим сти хом хтео ре ћи? Да се на да у не што 
не мо же на си лу одр жа ва ти? Но он у зна че њу ’на да’ упо тре бља ва дру ге 
ре чи. У „Гор ском ви јен цу” на ла зи мо два пут на да ње, по јед ном сла ве ни зам 
на де жда и ма ску ли нум нâд (На да не ма пра во ни у ко га „На де зби ља не ма 
ни у ко га”). Но у сти ху где го во ри о рас те за њу на де, то ни је са вре ме на 
књи жев на реч, ко ја се на гла ша ва нáда, а Ње гош ју је мо гао из го ва ра ти нâда 
или нāдȁ. Тај стих тре ба чи та ти: Пе сни цом се нȁда не рас те же. У свом 
Рјеч ни ку Вук бе ле жи две на гла ском и зна че њем раз ли чи те име ни це: нáда 
и нȁда. За ову дру гу ка же да се та ко у Цр ној Го ри на зи ва „оно што се до да је 
кад се на ди”, упу ћу ју ћи на си но ним нȁдо ’че лик’, а гла гол нȁди ти об ја шња
ва ова ко: „Кад се на ди н. п. сје ки ра, он да се на оштри це ње зи но на ста ви на да 
(че ли ка), па се по сли је ис та њи и из о штри”. Сми сао на шег сти ха је, да кле: 
„го лом ру ком не мо же се рас тег ну ти, са ви ти че лик”: упо зо ре ње тур ско га 
ве ли ка ша не по кор ним Цр но гор ци ма. 

Реч је у обе ва ри јан те са мо срп ска, хр ват ска и сло ве нач ка (слн. ди јал. 
nádo, nâd f., nā da ’че лик’), али је гла гол за бе ле жен још у бу гар ском, ста ро
че шком, ста ро ру ском и не ким са вре ме ним ру ским ди ја лек ти ма у зна че њу 
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’пре вла чи ти че ли ком гво зде ни пред мет, пре све га се чи во’. Ове ре чи из во де се 
од пра сло вен ског гла го ла *nadě ti, у са вре ме ном срп ском над(ј)ети, над(ј)е ну
 ти, углав ном са објек том име, на ди мак, док је пр во бит но зна че ње би ло 
оп шти је: ’ста ви ти на не што, на до да ти’; на до је из вор но че лич ни слој ко ји 
се на до ме ће на обич но гво жђе, на ди ти ’пре вла чи ти на дом (о се чи ву)’, ода
тле су се раз ви ла зна че ња код име ни це ’че лик’ а код гла го ла ’ка ли ти (о 
гво жђу)’. Тај ста ри сло вен ски на зив за че лик сву да се из о би ча јио и очу вао 
са мо као ар ха и зам и ди ја лек ти зам. Kод Ср ба и Хр ва та по ти снут је тур ци
змом че лик; ра ни је се упо тре бља вао у том зна че њу ла ти ни зам оцал, оци ло. 
Исти ла тин ски пред ло жак је и у фран цу ском aci er /асј̍ е/, ита ли јан ско ac ci
a io /аћ̍  а јо/, а на ње га се, гер ман ским по сред ством, сво ди и да на шња сло ве
нач ка реч за че лик je klo. Ру ско сֳа ль, жен ског ро да (Как за ка ля ла сь сֳа ль, 
„Ка ко се ка лио че лик”, на зив по зна тог ро ма на Ни ко ла ја Алек се је ви ча 
Остров ског) јесте од не мач ког Stahl /штâл/, иста гер ман ска реч је да ла и 
ен гле ско steel /стил/. У ру ском има и реч булáֳ ’вр ста че ли ка’, по све до че на 
од око 1400. го ди не, ко ја до ла зи и као лич но име (пе сник Бу лат Оку џа ва) и 
као пре зи ме, а из во ди се из пер сиј ског по сред ством не ког од тур ских је зи
ка. Иста реч из гле да да је по сто ја ла и у ста ром срп ском је зи ку, бу ду ћи да је 
лич но име Бу лат по све до че но још у XIV ве ку у Де чан ској хри со ву љи, а 
да нас по сто је пре зи ме на Бу лат и Бу ла то вић упо ре до са Че лик, Че ли ко вић. 
За раз ли ку од че лик, *бу лат би био ра ни ји, пре до сман ски тур ци зам.

Док Ње го ше во пу чи на из на шег пр вог при ме ра, из ве де но у по грд ном 
зна че њу од пук, ста ро срп ски плк ’на род’, ети мо ло шки не ма ни шта за јед нич
ко са пу чи на ’отво ре но мо ре’, где у ни је од во кал ског л не го од пра сло вен ског 
зад њег на за ла *ǫ, а ко рен је као у пу ћи, пу ца ти у зна че њу ’ши ри ти се’ (пу ца 
ви дик), реч нáда са сто ји се из истих ети мо ло шких еле ме на та као нȁда, нȁдо 
’че лик’: пред ло га (пре вер ба) *na и гла гол ског ко ре на прасл. *dě од пра ин
до е вр оп ског *dhē ’ста вља ти, чи ни ти’, са мо не у до слов ном, не го у пре не
се ном зна че њу. Срп ско нáда ве ро ват но је на ста ло кон трак ци јом (сте за њем) 
од об ли ка по све до че ног у дру гим сло вен ским је зи ци ма *nadě ja, где је у 
дру гом де лу про ши ре на гла гол ска осно ва *dějati; ва ри јан та из ве де на од 
ре ду пли ко ва не осно ве пре зен та ded *na de dja да ла је цр кве но сло вен ско 
на де жда, ко је се у про шло сти упо тре бља ва ло и код нас као књи жев на реч 
и кр ште но жен ско име, а у ру ском је по ти сну ло до ма ћи лик надëжа. Зна
че ње ’на да ти се’ раз ви ло се из ’по ла га ти на не што’, уп. да на шњи из раз по
ла га ти на ду у не што ко ји је калк (до сло ван пре вод) не мач ког Hof fnung in 
et was le gen.




