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У СЛАВУ ВУКОВУ !
Сто и педесет година је прошло како је угледао света
велики учитељ наш и цео га народ слави као једног од
најдостојнијих синова својих1 Његовој слави ништа не

недостаје. И трновит пут којим је ишао готово педесет
година са племснитим уверењем да народно начело у
народној култури мора победити; и велика искушења личНАШ ЈЕЗИК
1
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нога и друштвенога живота која су стално и увек са већом
жестином излазила преда њ не би ли му саломила моралну
снагу кад већ сталне сметње и препреке нису могле да
га физички смлате; и, најзад, велико привиђање крајње
победе, највећега тријумфа који се за смртнога замислити
може: уједињења целога народа, вековима подељена и
раздробљена, у духу, у цивилизацији и култури — његовом
заслугом.
Времена која су затим наишла довршила су дело
његово: толико је оно било засновано на здравим основима
и толико је у њему било животне снаге. Народни језик
као суза чист, са чудним преломима драгог камења, који
су народна патња и народна љубав очувале кроз векове
као највеће благо у дубини народне душе, скривајући
га од насилника и превратника, — заблистао је нечувеним сјајем чим је био у земљи која се ослобођавала
од туђинских господара изнесен на видело света. Њиме је
објављено рађање нове културе на Балканском Полуострву
која ће сакупити у се сву животну снагу једног народа и
све богатство његова духа.
Тај велики догађај, који сам собом значи целу епоху
и од којега се у историји наше културе отпочиње нова
ера, — спремио је својим животом и радом и објавио је
Вук Караџић. И као што увек епохални догађаји имају
своје велике последице, тако је и Вуково дело стављања
наше народне културе на народну основицу — значило
почетак стварања нове културе са свима знацима здрава и
напредна развитка. И народно просвећивање, и народно
стварање и идеали народног самоодржавања и ослобођења
— истицали су из онога врела народног живота из којега
је Вук Караџић црпао грађу за свој ненадмашни књижевни
језик и стил и које је, преко њега, постало извор за цео
новији духовни развитак наш.
У томе је највећи споменик који је Вук себи подигао,
тај живи споменик оличен у сталном развитку и напретку
наше духовне културе. Са њеним напредовањем и растењем све ће чувеније и сјајније бити и име Вука Караџића,
оца целокупне савремене народне културе наше. Слава му!
Уредииштво И. Језика
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ВУК КАРАЏИЋ
И
НАШ КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Када је Вук Караџић 1815 год. написао рецензију на
Усамљеног јуношу Милована Видаковића и Видаковић му
исте године одговорио, појавило се, истина, нешто доцније
(1817), у Предговору II књиге Љубомира у Елисијуму писмо
Јосифа Добровског, које је — како је изгледало — говорило
против Вукове реформе, тј. против тога да се књижевни језик
може сагрчдити на основици народног језика. Видаковић,
ликујупи, наводи и немачки текст писма и свој превод. Како
текст писма није велики, а долази од тако ауторитетног човека као што је у то време био Добровски, навешћемо га и
ми у целини (по Видаковићеву тексту).
1сћ ћађе јеШ сНе Кесепбјоп, ипс1 1ћге Ап1\уогх с1агаи1 §е1ебеп. Мјг ађег, \уепп јсћ ти ете битте аптаббеп с1игпе,
«п11 еб %ат шсШ ђећа^еп, с1ав бјсћ ше бегђјег гиг Оог1бргаспе
ћегађ1аббеп бо11еп. Еб тибб с1осћ аисћ ете ес11еге бргасће 1иг
егћађепеге Ое§епб1апс1е §еђеп. Еб с1игпе ја с1ег б1у1иб тес1шб
(бгес1пр б1о§), ејп МШе1\уе§ аиб§етШе11 \\гегс1еп, с1ег бјсћ с1ег
а11еп Шиг§јбсћеп ипс1 гит ТћеП \\пес1ег с1ег 1Јт§ап§ббргасће с1ег
Каиоп паћег1е. Оепп с1аб ргоб1о тибб с1осћ шсШ ђјб аи1 1ећ1егћапе буп1ахјб с1ег РгаеробШоп аиб§ес1ећп1 \уегс1еп".1) У преводу
би овај текст гласио:
Прочитао сам овог часа рецензију и ваш одговор на њу.
Мени се не допада, ако и ја смем нешто овде рећи, да се
Срби спусте до сељачког језика. Мора бити и отменијега
језика за узвишеније предмете. Ваљало би, идући средњим
путем, створити бтиб шеШиб (,средњи слог"), који би се
приближавао и старом црквеном и разговорном народном
језику. Јер „просто" не мора ићи до погрешне употребе
предлога.
Видаковићу се ове речи Добровскога „велми допадну".
Та он је, по његовим речима, баш онако радио како је Добровски тражио: узимао „славенска н-ћка оконченш", али
тако да се „нек' е и простћишш и младБ еше читателБ или
1) В. Скупљени грам. и полем. списи I 115.
1*
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лгобезна читателница мон"
разумеју.

потужити

не могу

да

га

не

Вуку, наравно, није тешко било доказати да Видаковићев језик не одговара овом „средњем стилу" Добровскога,
али је осећао да Добровски није био ни за њега (његово је
писмо, истина, „пола противђ насБ, вели Вук, а све противђ
н-ћга", тј. Видаковића1). Јер Добровски, вели Вук, не би сматрао да средњи стил треба да прими оно произвољно
прављење језика од туђих наставака или сасвим непотребних туђих речи као што је код Видаковића. Вук се
даље на мишљењу Добровскога само овлаш задржава, додајући, поред осталога, да је предмет о којем Добровски говори, њему, Добровскоме, недовољно познат : „Да Г. ДобровскШ поећди, баремг. едну годину, у Карловцима, или у
Руднику, МБ1 се нмачно надамо, да 6б1 онда казао, сђ нама
заедно, да треба управо онако писати, као што говоре СрблБи
по селима; а овако познакзћи Србскш езБ1Кђ изђ наши кнБига,
мора казати, да народђ говори не правилно, и да треба узети
среднБШ слогб. Ми не знамо бБ1лисе могло казати икаквБШђ
среднБимђ слогомђ што л-ћпше и благородше, него Србскимђ
селнчкимђ езБ1Комт>? Мб1 мб1слимо, да су само мбкли просте,
а да езБ1КЂ не може 6бгти простБ: н. п. што е годб просто у
Србскомђ езБГку, оно мора 6бгги просто и у Елинскомђ и у
Латинскомђ; а што е вбкоко у Омировоп ИлШди, оно не
може 6б1ти просто ни у Србскомђ езБ1ку. Но опетђ мб1 морамо,
за честђ Г. Добровскога, казати, да ово нТе нђтовђ среднБТи
слогђ коимђ пише Г. В. и да е мнЂнТе Г. Добровскога одђ
мн-ћнТн Г. Видаковића тако далеко као Бечг одђ Цариграда".')
Нама овде није намера да пратимо полемику између Видаковића и Вука; али мислимо да се задржимо на замеркама
Добровскога,2) јер оне нису лишене принципскога значаја,
иако, несумњиво, у примени на Вуков књижевни језик нису
биле оправдане. То чинимо и зато што Вук није — у одговору своме Видаковићу — исцрпао све разлоге против До1) Ск. Гр. П. Списи I 165.
2) О Добровском према Вуку в. у чланку Љуб. Стојановића Добровски
код Срба (Јобе1 Оођгоубку, 1753—1829, бђогпЈк з1а1ј, 1929, 163—164) и П.
Поповића (у истој књизи, 278—285).
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бровскога који су се навести могли. С друге стране, то ће
нас увести дубље и у питање о оправданости Вукова књижевнога језика у оном облику како га је он износио у почетку свога рада.

Примедба Добровскога, да је књижевни језик друкчији,
обично отменији, тј. архаичнији од разговорног језика једног
народа, тачна је. То долази отуда што један језик, ма како
у основици својој био народни, чим постане књижевним језиком, чим се ,фиксира", почне да се развија спорије од
разговорног језика, јер га писано слово, рукописно и штампано, укалупљава за извесно време. Оно се традиционално у
устаљеном облику преноси од поколења на поколење, и тек
када се у разговорном језику знатно измени и те се измене
распростру на већи део народа, оне пробијају себи пут и у
књижевност. То је јасно, и за то може најбоље послужити
као пример наш данашњи књижевни језик. Иако се Вук
старао да народни језик, са свима својим особинама, постане
књижевни, данашњи се књижевни језик већ донекле одвојио
од разговорног језика. Он је правилнији, класичнији од раз
говорног језика; има свој речник, не баш сасвим одвојен, али
без неких речи и обрта које су сасвим обичне у разговорном
језику.
То долази и отуда што су предмети књижевног језика често
такви да не дају повода да се за њих употреби онај емоционални
стил који је тако карактеристичан за разговорни језик. Већ
и само то доводи до извесног диференцирања књижевног језика и стила од разговорног. То су оне отменије, узвишеније мисли, о којима говори Караџић, а које повлаче за собом
и стварање отменијег језика, оног средњег стила о којем Добровски спомиње.
То је тако. Али ако пођемо даље и речемо: то све вреди
за књижевни језик који се неко време развијао; али ако
узмемо књижевни језик у почетку, у тренутку кад је први
пут стављен на пергаменат или хартију или какво друго
средство за писање, онда морамо рећи да ту престаје свака
граница међу књижевним и народним језиком. Ту је народни
језик у исто време и књижевни. Вук је то доцније чешће пута
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говорио. У своме речнику од 1818 г. он вели за своје противнике
да они мисле да су и други језици начињени и никако „не
могу да разумију, да су сви народи почели писати оним језиком, као што говоре орачи и копачи, свињари и говедари,
па кад се почело љепше мислити, онда су и језици љепши
постали".1) Цицерон и Платон, вели Вук, и сами сведоче да
су и њихове бабе онако говориле како су они писали. Стари
су Грци имали у почетку шест наречја, а када су се Атињани прославили, сви су узели њихов језик. Када је Александар Маћедонски надвладао, почели су и Атињани писати
македонски. У Флоренцији се и данас говори као што је
писао Тасо. Немци су пре триста година, вели Вук, узели
саксонско наречје, а дотле им је било швапско у основици
књижевног језика. У Дрезди говоре Немци као што се пише.
Тако исто и Французи у Паризу и Енглези у Лондону. Чак
и у Маџарској, додаје он, веле да и најпростији сељак говори као први господин и највећи списатељ.2)
Како је Вук сматрао да од њега почиње књижевни језик
нове књижевности наше, било је природно да тражи да се
његов језик, који се није разликовао од језика простога
народа у његову крају, — и стави у основицу књижевног
језика.
Међутим Добровски није тако гледао на књижевни језик
који се тада стварао. Он је знао да је наша црква имала свој
црквени језик, којим је писана наша књижевност која се
огледа у старим рукописима и штампаним књигама. ДоброЕСки
је чак сматрао да је црквенословенски по пореклу или стари
српски или српско македонско-бугарски.3) И исто онако као
што је веровао да се нови књижевни чешки језик мора саградити на основици старог чешког језика и новог народног
или разговорног језика, тако је мислио и за српски књижевни језик. Он сам због тога није писао чешким језиком
што је сматрао да није довољно израћен за књижевни језик
и што није одобравао да се ствара на-двоје на-троје, како
1) 1818 год. исп. Ск. Гр. П. Списи II 7.
2) Види код мене у чланку О Вуковим погледима на српске дијалекте
и књижевни језик, Глас 1-ХХХ11, 1910 164—165.
3) Исп. на истом месту стр. 160 и тамо наведену литературу.
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се у његово време радило, па зато није друкчије могао ми-^
слити ни о Вукову књижевном језику.1)
Али, стварно, поводом речи Добровскога могу се учинити још две напомене.
Прво, непосредне везе међу старим литургиским језиком
нашим и народним почетком XIX века није било никакве, јер
је међу временом употребе српскоцрквеног језика и народног
језика почетка XIX века био црквеноруски језик наше
цркве и новосаграђени славеносербски језик; с друге стране,
да је и било везе међу њима, тј. да се српскоцрквени језик
употребљавао и у XVIII веку у српској цркви, веза би између
њега и нашег народног језика почетка XIX века била само
хронолошка, а никако стварна. Јер је врло значајно да је у
старој српској држави књижевни језик св. Саве, Данила и
Доментијана и других био старословенски у српској редакцији без правих покушаја посрбљавања. Истина, у повељама
се јављају у знатној мери српски елементи; али ту народни
језик просто (и то не у свима повељама и не у свима
деловима појединих повеља) потискује црквени или стоји
напоредо са њим. Један од значајнијих споменика наших, где се опажа нека средина народнога и црквенога језика — Душанов је Законик; али се тај правац
развитка нашег књижевног језика даље не негује. И тако би
српски црквени језик, да се и употребљавао у XVIII в., био
само напоредни, засебни језик српске цркве или чак и књижевности, без везе са народним језиком и без дубљег утицаја на њ. Према томе, оно што је мислио Добровски — по
природи и по односу тих језика не би могло бити. Сасвим
је нешто друго било са старослоЕенским црквеним језиком
код Руса. Ту је тај језик постао заиста књижевним језиком
богате књижевности, необично се развио у дугом низу векова и када је у другој половини XVIII века и у првој
половини XIX примио народне елементе, он је само „порушен", „русифициран", али је задржао многобројне елементе
ранијег језика. Тако се из црквенословенског језика руске
редакције развио моћан и гибак Пушкинов језик почетка
1) Исп. о Добровском код Вчјнгарта, 81оуеп5к6 5рјбоупб јагуку у сЗођб
рШотпб 1937, Ј|Н НаИег, 5р1боуп^ јагук Себку, 13—15.
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,Х1Х в., са употребом из црквеног језика, широком и потпуно
узакоњеном, свега онога што је било потребно за отменији,
средњи стил. Тако је нешто, по свој прилици, Добровски
желео и српском књижевном језику; али је то било немогуће,
пошто старословенски језик српске редакције није ушао тако
дубоко у српску културу и у књижевни живот као што је
то било у Русији. Један ће пример из наше књижевне историје то најбоље осветлити. Када је Гаврило Стефановић
Венцловић, у првој половини XVIII века, радио на нашој
књижевности, он је писао или потпуно исправним старословенским језиком српске редакције или потпуно исправним
народним језиком свога краја и свога времена. Он је у томе
био веран традицијама наше књижевности. И зато, када
су крајем XVIII века и почетком XIX почели претставници
наше књижевности градити славеносербски језик, — ја сада
нећу говорити о њиховим побудама — они су у томе ишли
за традицијама руског књижевног језика. Само је крупна
разлика била међу њима. Развитак из црквеног словенског
језика у руски књижевни језик донео је сам живот руске
књижевности и културе који -се није могао ни изменити ни
порицати; а такав карактер нашем књижевном језику — требало је дати вештачки, по одлуци црквених власти крајем
XVIII века. Отуда и сва произвољност у његову грађењу и
потпун недостатак принудности у његову примању.
Наравно, све ово 1816-те или 1817-те год. Добровскоме није
могло бити познато; само се од тога суштина ствари нимало
не мења. С друге стране, да је било и исправно мишљење
Добровскога да је старословенски језик српске редакције био
архаични српски језик, Добровски је — на основу чешког књижевног језика почетка XIX века, на који је врло скептички гледао
— знао како је тешко успоставити везу, које је нестало за
које столеће, међу старим књижевним језиком и новим који
се тек стварао. Он је у тако успостављање везе у чешкој
књижевности, где прилике за то нису биле нимало неповољне, — гледао са неповерењем. Код нас је оно било
немогуће.
Друго, Добровски у то време није ни слутити могао
шта се крило — са те стране — у народним српским умотворинама које је Вук, баш тада, покупио у великој коли
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чини. Ако је то Вук већ и тада осећао, и он о томе није још
могао говорити са оном увереношћу како је могао чинити
када су прве четири велике књиге народних песама већ биле
изашле. У тим народним умотворинама налазио се већ готов
књижевни језик за лепу књижевност, и у прози и песми. Јер
су народне песме и приповетке — традиционална књижевност
која се предавала са оца на сина, са једног века на други.
У њој има не само језичких архаизама у облицима, него већ
готов и израђен стил и речник, са разноликошћу језичких
средстава која су омогућивала велики и успешан развитак
једне младе и нове књижевности. Зар није Горски вијенац
Његошев изашао из народне поезије; зар није Бранко Радичевић — нашао у тој поезији све што му је требало. Према
томе, Вук Караџић је одмах, при првом јављању своме у
књижевности нашој, донео и архаичнији, потпуно готов језик
народне књижевности и разговорни језик тог истог народа
у речнику и граматици својој. Иако не још потпуно израђен
језик за све културне гране, Вук је ипак дао одмах, у почетку свога рада, у зачетку све оно што једној књижевности
треба: и готов књижевни језик за дела лепе књижевности и
чист, гибак и врло богат разговорни народни језик.
*
»
Чим је Караџић стао на гледиште да од њега отпочиње
прави књижевни језик и да је све оно што је било пре њега
само припрема, и то више теориска, духовна неголи стварна,
за оно што ће он нашој књижевности дати, јасно је било да
он није могао одобравати онај традиционални начин употребе
словенских речи којега су се држали књижевници његова
времена, макар они инеградиликњижевни језиконако неуко како
је
чинио Милован Видаковић. Отуда је и оштар став
његов према свима њима и порицање свега што је пре њега
урађено.
Зато Вук није хтео издавати чак ни оно што је писао
ранијих векова Андрија Качић-Миошић, ни Сатира Рељковићева, ма како они били блиски Вуку по народности свога
језика. Вук се бојао да се тиме не отвори широк улаз непровереним архаизмима који су могли нарушити кристалну
чистоћу нашег књижевног језика коју је Вук тражио и коју
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је он засновао на савременом му чистом народном језику и
народним умотворинама. Зато је Караџић у души својој био
противан оној концепцији о књижевном језику која је владала код претставника илирског покрета после 1836 године.
Они су, истина, примили штокавско наречје и народни говор,
али су сматрали, под утицајем наглог стварања чешког
књижевног језика, да, поред Вукова језика и народних умотворина наших, и ранија дела не само богате дубровачке
књижевности, него и далматинске, и босанске и славонске
треба да послуже као основица новог књижевног језика нашег. Вук се са тим није могао сложити. Он је заподео свађу
са Вјекославом Бабукићем, граматичаром и законодавцем књижевног језика илирског покрета, истина, о е и другим словима, али је том приликом рекао за Гундулића да је извртао речи и по својој вољи склањао и спрезао.1) Наравно,
Бабукићу није било тешко доказати да су то биле заиста
особине Гундулићева језика и Гундулићева времена; али је
Караџић, и поред великог поштовања према Гундулићу и признавања његова значаја за књижевност и језик наш, све мерио
према цртама свога књижевнога језика и све што се са њима
није слагало, он је проглашавао за погрешно.
Вукова је ненадмашна заслуга што је тако брижљиво и
тако иокључиво чувао чистоту народног језика и чистоту књижевног језика. Али ту је чистоту он разумевао друкчије него
што се то чинило после њега у књижевности нашој. Он је са
инстиктивним осећањем бранио творачке, праве творачке особине народног језика. Народни се језик може претворити у
књижевни, по његову мишљењу, само тако, ако и у књижевном језику продужи да живи својим народним животом.
Исто онако као што је народ створио речи и изразе за све
што му треба, тако има да чини и књижевни језик стварајући све у духу народне језичке системе. И народ је позајмљивао речи кад је позајмљивао појмове или предмете; и
то ни најмање није пореметило структуру његова језика. Тако
ће чинити и књижевни језик. Речи се морају стварати у духу
1) Исп. РНја1е1Јзк1 аор1$1 о ргауорЈ$и бкП5к1пи I 1аНпбк1тЈ рјбтелј
тес1ји Уикот 81е1апоу. КагасШсет I У6ко$1ауот ВаћикЈсет (1847); исп. Ск. Гр.
П. Списи III 206—207.
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народног језика или престворити по принципима народног
језика. Тако ће језик остати чист, чист не само по спољашњости, по естетској вредности својој — но и по ономе што
се ново у њему ствара. И само тако ће остати и даље, у правом
смислу речи, творачки. Из овога се види да је Вук тражио
пуну, свестрану народност у књижевном језику. Све што
њој не би одговарало, он је гонио из нашег књижевног језика.
*
Зато је Вук хитао да за живота свога одреди „канон"
књижевнога језика, да тачно утврди оне особине, бар гласовне и формалне или морфолошке, којих се сви морају држати и које ће претстављати његове основне црте које се убудуће, бар за извесно време, не могу мењати; једном речју,
међе његове. То је Вукова „опћенита правилност". Разлике
је могло бити у писању и изговору "ћ (јата): то су његова
три књижевна изговора (источни као е, јужни као је или ије
и западни као и); све осгало требало је да буде једнако и
идентично са његовим језиком, тј. и гласови и облици именица и других речи са деклинацијом и облици глагола.
Према томе, Вук, допуштајући разлику у тројаком изговору старог јата (бело, било и бијело), тражи у исто време
да све друго буде у~ књижевника једнако. Први пут је тако
изнео своје захтеве 1839 год., али и пре тога времена он
је нерадо гледао шаренило облика код књижевника и већ
је)1821 г. говорио: „Ако књижевници и каку власту језику имају,
ја мислим да ту имају, да у граматическим предметима, који
су код народа неопредјељени изберу оно, што је правилније".1)
Ја мислим да је то сада учинио по томе праву, пошто се,
путујући по разним покрајинама нашим, уверио да је оно
што се у његову језику находи и довољно распрострањено
и довољно правилно да се може узети као заједничко.
Истина, он је пре тога времена унео из Дубровника и
и југозападних крајева х у свој књижевни језик, које пре
1836 год. није писао, а после тога времена је усвојио место
свога ћ и ђ у речима где су ти гласови постајали од везе са
сугласником ј од краткога јата (на пр. ћ$рати, ђ$д) — тј и
1) Ск. Гр. П. Списи II 138.
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дј, као што је било опет у Дубровнику и по неким другим
местима. То је учинио по своме мишљењу које је јасно формулисао у једном писму упућеном д-ру Стејићу, који му је
замерио на употреби х: „Кад се у народу једне ријечи двојако
говоре, онда је, мислим, списатељ дужан избирати оно, што
је правилније, не гледајући, или га говори народа мање или
више. Тако и мећу Бокезима ако се нађе што љепше и правилније, него што се говори амо по нашијем крајевима, ми
смо дужни оно узети у општи српски језик, не гледајући,
што је њих само 30.000 душа" (22 септ. 1836 год. 1). 1842 год.
у једном чланку под називом Критика у језику, пошто је
изнео доста примера неслагања облика у нашем народу, Вук
се пита: „кад се дакле једне ријечи у народу говоре двојако
и тројако, не треба ли онда списатељи да пишу онако, као
је најправилније?"2)
Као што је одавде јасно, Вук је, остављајући свој домаћи језик као основицу општег књижевног језика нашег,
ступио на пут еклектизма, усавршавајући га другим цртама
када су оне у неком другом дијалекту сличнога типа биле
правилније. Он је сматрао да је то исти говор, само се понегде нешто лепше и боље сачувало неголи у његову домаћем говору. Он се није бојао да то и прими у свој језик,
јер је тиме појачавао његово право да оо гласовима и облицима својим постане општим књижевним језиком нашим. И
за мало година после овога, 1839 год., као што је то речено, он, усавршивши овако претходно свој књижевни језик,
проглашава га, допуштајући само још тројаки изговор јата,
за општи књижевни језик наш.
Сада је Вуково херцеговачко наречје добило општији карактер. Приговори да он хоће да наметне целом народу херцеговачко и јужно наречје отпадали су сада, пошто је он допуштао
као равноправно источно наречје, којим се говорило и у Војводини, и западно, којим се говорило по Босни, Славонији,
Далмацији и Хрватској. Истина, он је у души желео да се
три изговора које је допуштао сведу на један, и то јужни
изговор, и износио је, нешто доцније, све разлоге који у
>) Исп. моју расправу О Вуковим погледима итд. 211.
2) Ск. Гр. П. Списи III 96.
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корист тога говоре (његова највећа распрострањеност у нашем
народу, што је то говор народних песама, што је најближи
старословенском и најјаснији, јер се у њему речи боље разликују него у другим), тако да се на тај начин изведе и
потпуно јединство књижевог језика у нашем народу; али
принципски је ипак допуштао тројаки изговор који се и
сам доцније свео на двојаки (пошто су икавци, претставници
западног изговора пригрлили херцеговачки или Вуков изговор).
На тај је начин Вук, једним вештим тактичким потезом,
приближивши прво по особинама свој књижевни језик књижевном језику западнијих крајева наших и допустивши најистакнутију разлику међу њима (у изговору јата), која је сама
по себи ништавна, — утолико са већим правом тражио потпуну једнакост у свему другом.
И тако, када је Вук око 1836 год. примио х и архаичније писање тје и дје место ке и ђе (1839), њему је несумњиво лебдело пред очима уједињење са западном браћом
код којих се такође јавило велико шаренило црта, које је
Вука уплашило, иако су они примили за свој књижевни дијалекат штокавски говор врло сличан Вукову. И Вук је тако
свој језик, примањем оних двеју црта, сугласника х и архаичних тј и дј, свесно и нарочито приближио њихову књижевном језику. Све остало је било споредно, јер су се и у
њихову језику употребљавале сличне особине Вуковим, ма и
не биле увек са њима идентичне. Зато је Караџић, износећи
1839 год. опште црте свога књижевног језика, износио у исто
време црте општег књижевног језика, који је он сматрао за
заједнички и за претставнике илирског или југословенског
покрета и за претставнике свога покрета. И, заиста, када
су 1850 год., на књижевном договору, његови претставници примили заједнички књижевни језик, они су га примили онако како га је Караџић предлагао већ 1839 год.
Ми нећемо пратити мене кроз које су пролазили и
књижевна ортографија и погледи на књижевни језик код
наше западне браће после тога времена. То може бити
предмет засебне студије. Али је несумњиво да су се они кретали, и поред привремених отступања, ипак у правцу који је
обележен књижевним договором од 1850 год. И када је 1892
год. званично примљен у Хрватској као обавезан правопис
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Вуков, тиме је велики део програма од 1850 год. извршен.
Остало је било још да идеал књижевног језика по Вуковој
замисли замени оно што су проповедали претставници
илирског покрета, тј. да живи народни говор садашњице, заједно са језиком умотворина наших, образује основицу књижевног језика. Наравно, у томе се није могло одмах успети,
јер се књижевни језик западних центара наших већ педесет
и више година развијао на широј и нешто друкчијој основици илирског покрета, о којој смо горе говорили. Али је
несумњиво да се у Вуковом правцу његов нови развитак креће.
Два крупна и значајна граматичка дела која су се у Загребу
појавила — Маретићева Граматика и стилистика (1899) и БрозИвековићев речник (1901 —2) — крчили су му пут у томе
правцу. Маретићево дело тиме што је основано на Вукову
језику, Даничићеву, народним умотворинама и још покојем
писцу, који је у другој половини XIX века сличним језиком
писао, а дело Броз-Ивековићево богатом фразеологијом из
Вукових и Даничићевих дела и народних умотворина, којом
се чинила велика услуга развитку књижевног језика у целом
народу нашем.

Вуковим „каноном" повучене су само најглавније контуре књижевног језика. Њиме је дата само система гласова
и система облика нашег књижевног језика. Истина, Вук
Караџић је својим писањем, својом прозом давао одличан
образац и књижевне синтаксе, а својим речником — богату
грађу за употребу и грађење речи; али он је јасно осећао
да се оним што износи не може и не сме ограничити наш
књижевни језик. „Док народ нема — говорио је Караџић
1845 год. — особитога књижевнога језика, дотле не може
имати ни предјелнијех ријечи, које се у књигама не могу
употребљавати. У таквоме је стању и наша данашња књижевност. Данас је у нас свака ријеч народна, која се у народу говори, макар и у једноме селу, особито ако је од славенскога коријена; а кад скупимо све народне ријечи, колико
се то може у живоме језику, и кад књижевници наши управо
познаду свој народни језик: онда ће се тек моћи казати које
су ријечи свега народа, које ли су предјелне, и које не ваља

НАШ ЈЕЗИК

15

употребљавати у књигама" 1). Из овога се види да је Караџић
на свој речник гледао само као на грађу за стварање књижевнога језика и да је допуштао да по многим крајевима
нашег народа има још знатне речничке грађе коју књижевници треба у својим делима да изнесу. Он је, дакле, сматрао
да се дефинитивно стварање нашег књижевног језика има да
врши учешћем у њему свега народа нашег.
*
Вук је био пре свега велики практичар. Њему је пред
очима било стварање општег књижевног језика за цео наш народ
на народној основи. Све је остало било подређено томе циљу.
Али Вук није затварао очију ни пред другим проблемима
који су се појављивали у вези са стварањем народног књижевног језика.
Истина је да се нова култура у Караџићево време тек
стварала, нарочито у новоослобођеној Кнежевини. Али та
култура није остављена сама себи да се постепено развија,
већ је морала одмах ући у културну заједницу осталих народа. А за то је било потребно много нових термина, нових
речи и нових обрта. И у најбољем случају, да су сви претсгавници тадашње културе наше знали народни језик као
сам Вук, пред њима би био тежак задатак. Он се није могао
извршити без грађења нових речи и без нових позајмица из
туђих језика. Све се то морало брзо радити, јер прилике
нису допуштале одлагања. Већ кад су прве школе у Кнежевини заведене, та се потреба појавила. Ту се све или врло
много узимало из Војводине где су већ такве школе постојале. Али када је, око четрдесетих година прошлога века,
подигнут Лицеј, први заметак универзитета, било је потребно
све из основа стварати. Да би тај посао што боље и са већом
узајамном контролом вршили, наставници Лицеја, тада већ
познати књижевник Јован Стерија Поповић и Атанасије Николић, наумили су да створе друштво којему би то био
главни задатак и којему би највише државне власти тај посао
повериле. Тако је 1842 год. поникло Друштво српске словености. Његова је главна намена да ствара научну термино<) Писма о књижевном језику и правопису (1845), 75—6.
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логију и тако одређеним путем упути развитак нашег књижевног језика. То је дало прилике Караџићу да још боље
прецизира своје мисли о тој, врло важној, страни развитка
нашег књижевног језика и спречи повлашћено, како би он
данас рекао, упропашћивање и кварење нашег младог књижевног језика. Он је устао против тога изузетног права
Друштва српске словености са својом неумитном аргументацијом, коју је употребљавао нарочито онда када је осећао
да се налази пред крупним, али судбоносним догађајима за
развитак нашег књижевног језика. Друштво је отпочело
свој рад и већ је (у Подунавци за 1845 г., бр 4 и 14) наштампало нешто грађе (под називом К припреми за назБшословнбш р-ћчникт. Дружества србске словности1) и објавило
да ће о томе питању решавати на својим седницама маја месеца 1845 г.
Вук Караџић, који је био дописни члан Друштва и имао
право пуноправног учешћа у његовим седницама и одлукама,
дошао је из Беча да у њима изнесе свој поглед на ствар.
Караџић је могао рачунати, и поред тога што је и његов
отворени противник Милош Светић имао исго право у Друштву и спремао се и сам да на истим седницама учествује,
— да ће његове идеје победити, јер је међу члановима имао
својих присталица које су знале за његове идеје у овоме
правцу.
Караџић је био против тога да Друштво ствара научну
терминологију. Прво, зато што чланови Друштва који су били
позвани да стварају народну терминологију нису знали народнога језика, а то знање, које је за њих било недостижно,
једино би их могло упутити како да граде нове термине; и,
друго, зато што је то посао и за најбоље зналце језика врло
тежак, тако да је за свакога могућно да погреши. На тај
начин, могло би се лако десити да Друштво благослови какву
грешку која би — зато што ју је Друштво благословило —
била сматрана као правилна творевина. Она би, ушавши
једном у речнички и језички саобраћај, могла штетно утицати на даље или ново грађење речи; а све би се то избегло,
1) Све остале библиографске податке в. код мене у чланку О Вуковим
погледима итд. 230—231.
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ако се Друштво окане тога посла и остави да појединци то
чине, а целина ће доцније њихово творевине или примати
или одбацивати. Није било још време да каква установа, ма
која и ма каква била, својом одлуком намеће друштву своју
вољу у развитку језика. Њега треба оставити слободној утакмици књижевника и научника. И што остане у књижевном
језику, биће његова црта1 И тако би решено. Вук, штампајући исцрпан извештај о томе у својим Писмима о српском
правопису и српском језику, овако га завршује: „И тако послије дугога препирања друштво мјесто свега мога предлагања пристане на то, да се купи грађа за српску фразеологију. Кајем се, што нијесам искао, да се купе гласови, јер за
цијело мислим, да би с моје стране били ГГ. Л. Зубан, Ј.
Стеић, Ј. Шафарик, С. Николић, И. Стојановић, К. Бранковић
и К. Николајевић: и тако може бити да би се примило од
ријечи до ријечи оно, што сам предлагао, тј. да чланови
друштва управо уче српски."
Навео сам ово да се види са колико је разумности и непосредног учешћа Вук пратио све што се тицало нашег књижевног језика који је имао да се створи и са колико је умешности и жилавости гледао да отклони сметње његову правилном развитку. Вук наводи и примере из називословног
речника који правдају његов став, али мислим да је и оволико
довољно да га оцрта у главним линијама.
*
Па ипак, иако Караџић није допуштао да какво ауторитетно тело, као што је у то време постајало Друштво
српске словесности, намеће своје језичке творевине целоме
народу, које би самим тим биле проглашене за неприкосновене, он је и сам јасно сазнавао да се морају градити нове
речи и да је потребно да оцрта своје држање и према старим
позајмицама, како из словенског језика тако и из несловенских језика, и према могућним новим позајмицама које је
ваљало чинити. Вук није бежао ни од једног проблема књижевног језика, па ни од овог.
Вук је био за то да се у случају потребе граде нове
1) Ск. Гр. П. Списи III 152-162.
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речи, али је одмах примећивао да би их једино народ, са
непомућеним језичким осећањем, могао начинити правилно1).
То књижевници тога времена нису могли чинити, јер је њихово језичко осећање учењем страних језика и примањем
туђинских утицаја — било помућено. Он је, тако говорећи,
мислио на непосредно, интуитивно стварање. Али није искључивао и стварање таквих речи на основу особина нашег језика, према својствима његовим која се могу познати. Да би
томе са своје стране допринео, он је 1828 год. написао велику расправу, коју је објавио у своме алманаху Даници, о
грађењу речи: Главна свршивања суштествителни и прилагателни имена у српском језику2). Ја сам имао прилике да се
на том питању код Вука пространо задржим (исп. НЈ IV,
1936, 129, 161, 193, 225, 256). Нећу скрити да је и за Вука
Караџића та страна нашег језика претстављала тешкоћа. И
то је било сасвим природно. Не зато што у Вука не би
било довољно језичког осећања да сагради што треба, него
зато што су културне бласти за које је ваљало градити речи'биле
за њега нове, тако да у своме језичком осећању он није налазио
довољно аналогија. Међутим горње испитивање, за које и
сам Караџић вели да ће можда бити најкорисније за њега
самог, било је за то сасвим недовољно, и са теориске стране
и са стварне. Требало је много дубље познавати живот речи
него што је то било могуће у то време и него што је* то
био случај код Добровског, према чијим је 1пбШиНопеб Нп§иае
б1аујсае(1822)и АибшћгНсћеб 1^ећг§еђаис]е с1ег ђоћпшсћеп бргасће
(1-во изд. 1809, 2-го 1819) и саставио Вук свој чланак. С
друге стране, и сам материјал код Вука нити је био довољно
исцрпно ни довољно свестрано изнесен. Да овакав материјал
може послужити утврђивању правила за грађење нових речи
из какве области знања, потребно је да се изнесу не само
основна значења речи него и сви преливи међу њима
који чине целу њихову систему. Не може се рећи ни
за Даничићеве Основе (1876), које су изашле готово на
педесет година после чланка Караџићева, да су у овом правцу
могле задовољити оправдане захтеве оних који су хтели гра1) Исп. код мене О Вуковим погледима итд. 167.
2) Ск. Гр. П. Сп. II 292—370.
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дити нове речи. Иако су код Даничића сама образовања
речи врло исцрпно изнесена, недостатак испитивања о различним односима њиховим, и по значењима и по другим цртама,
учинио је да и Даничићево дело не пружи оно што је практична граматика од њега очекивала1).
Караџић је био врло опрезан у грађењу нових речи, и
када их је градио, држао се општих и великих творачких
категорија нашегјезика. Затомусе у том правцу може учинити
мало замерака. Највећи број нових речи, о којима в. у помелутим чланцима у Нашем језику, он је начинио када је преводио Нови завет.

Стање књижевног језика у то време — тј. мешавина
рускословенског и српског — тражило је неизоставно од
Вука да стане позајмицама из црквеног језика на пут. То је
било потребно нарочито стога што су тај језик многи књижевници сматрали за стари српски или за заједнички словенски, тако да су, по њихову мишљењу, позајмице из црквенословенског биле потпуно оправдане, као што је на пр.
француски с правом позајмљивао из латинског, руски језик
из истог црквеног језика и сл. За Вука је било потребно да
што пре и што боље докаже да је разлика између српског
језика и црквенословенског велика и да су то, управо, два
сасвим засебна језика. Томе је питању посветио већ 1826 год.
целу расправу, коју је наштампао у своме алманаху Даници,
под називом Главне разлике између данашњега славенскога
и српског језика2). Вук је, са добром обавештеношћу — као
што је са њим бивало увек кад је говорио о научним питањима — изнео да су многе црте тадашњег српског језика
ишле у дубоку старину, чак до времена Ћирила и Методија,
и да их нико не сме замењивати цртама словенског језика. Али
ипак, и поред све умесности Вукова истицања, и међу гласовима
и међу облицима разлика између српског и словенског (црквенословенског) језика тога времена, њихов однос као засебних
језика није био још сасвим јасан, тако да ни Вук то није смео
1) Исп. Шезик IV 131.
2) Исп. Ск. Гр. П. Списи II 261-273.
2*
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отсечно тврдити, ма да је несумњиво осећао, — да су српски
и црквенословенски или онај дијалекат који му је у основици — два потпуно засебна словенска језика. То је доказао
— са потпуном поузданошћу тек П. Ј. Шафарик (1833 год.)
својим бегђјбсће 1^ебекогпег. Зато доцније Караџић и препоручује члановима Друштва српске словесности да као прво
штиво узму ту Шафарикову књигу. Вукова „Писма о српском правопису и српском језику" (1845), како ми скраћено
називамо познато делце1) Вуково, углавноме су и посвећена
питању о граници између црквенословенског и српског језика, тако да он на завршетку ставља принципско питање:
„Шта је .... славенски, шта ли је српски", и овако на њ одговара: „Славенски је оно, што се налази у црквенијем књигама; а српски је оно, што чисти народ наш говори. Што се
год у црквенијем књигама налази, а у народноме га говору,.
или онако или никако, нема, оно није српски, него је славенски; а што се год у народноме говору налази, а у црквенијем
га књигама, или онако или никако, нема, оно није славенски
него је српски; што се пак налази у црквенијем књигама
исто онако, као што народ говори, оно је и српски и славенски".2) Оштроумније се заиста у теорији није могла одредити граница измећу српског и црквенословенског језика. Најзад
питањима о разлици нашег језика и словенског у његовим
трима редакцијама, руској, бугарској, и српској Вук посвећује једно од последњих дела својих: Примјере српско-славенског језика (саставио их Вук Стеф. Караџић, у Бечу, 1857),
у којем саопштава занимљиве прилоге о србуљама, њиховим текстовима и разним другим споменицама српскословенске редакције писаним последњих векова пре замене српскословенског језика рускословенским.
Вук је целога века свога имао да се бори против ру,
скословенског језика, али је морао осећати да се ипак речи
за извесне појмове морају позајмљивати; а када се позајмљују
природније је да се узимају из словенског, који је ипак сродан нашем језику и који се тако дуго употребљавао у на1) Вука Стеф. Караџића и Саве Текелије Писма високопреосвеште
штеноме господину Платону Атанацковићу, са особитијем додацима о српском
језику, Беч, 1845.
2) Ск. Гр. П. Списи III 179.
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шој књижевности, неголи из несловенских, нашем језику сасвим туђих језика. Зато је Вук већ 1816 год. у првој објави
о своме речнику говорио да словенски језик мора остати као
извор богаћењу српскога језика као што је и руског. Не
треба гонити из језика речи које се употребљавају у разговорном и књижевном језику, а које су нам потребне за превођење дела страних књижевности, и између њих и народних
речи биће лак и пријатан савез1); али, у ствари, Вук није био
оволико великодушан према словенским позајмицама. Он се
стално старао да им смањи број, како би ослободио књижевнике од илузије да његов књижевни језик не може постојати без
црквенога језика; али ипак да би та операција, позајмљивање
речи из црквеног језика, када је то било неопходно, прошла
што безопасније за даљи развитак нашег књижевног језика,
он је већ 1821 год. истакао захтев: да се те речи морају
посрбљавати, и то тако како то одговара диференцијалним
својствима српског и словенског језика.*) Али је увек додавао да је то привремено и да се наш језик — као и сваки други
— може богатити унутрашњим развитком, из себе, као што се
стари грчки језик развијао, а не подутицајем само туђих језика.
Вук се ниЈе стидео да призна у Предговору превода
Новога завјета да је и сам узео из словенског језика 49 речи
које се „ласно могу разумјети и с народнијем ријечима помијешати" и још 47 које је посрбио, али је ипак и ту увек
остајао при своме захтеву да словенске речи треба позајмљивати само у случајевима крајње потребе и увек им давати гласовни облик према законима нашег језика. Истина, неки су
наводили (на пр. д-р Стејић) да у Вукову преводу има више
словенизама него што он наводи и да све које наводи он није
први почео употребљавати; али то ништа није мењало у односу Вукову према словенизмима. Он је хтео да им што више
отежа улазак у наш књижевни језик и није дао да они својим
гласовним саставом одударају од осталих речи.
Све је ово природна последица Вукове борбе против
славеносрпског језика и тако многобројних и непотребних
словенизама у разговорном и књижевном језику војвођанских
културних кругова.
1) Исп. код мене О Вуковим погледима итд. 123, 166 и даље.
2) Исп. код мене- О Вуковим погледима 168 и даље.
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У вези са стварањем књижевног језика од народног налази се и питање о чишћењу књижевног језика од туђица.
И у нашој књижевности, као и у новим књижевностима
других словенских народа, на пр. чешкој, појавио се покрег
за чишћење језика од страних речи. То се увек јавља у језицима када се елементарно гледа на језик. Шта је правичније и шта је умесније него избацити из књижевног језика
туђице и заменити их својим речима. Али пре тога треба ставити питање: да ли је то могуће без уштрба за књижевни
језик. Да је то тако лако могуће, и народ би то чинио. Међутим баш су Вукову народном језику, изнесеном у његову
речнику, замерали на многобројним туђим речима, особито
турским. У држању Вукову у овом питању огледа се Вуков
изванредно танани посматрачки дар и изванредно правилно
интуитивно осећање ствари.
Иако Караџић није био за претерано примање страних
речи, ипак Вук није био ни за њихово гоњење из језика по
сваку цену. Пре свега он је био за то да се задрже неке туђе
речи које је сам народ позајмио (в. Предговор Српском рјечнику од 1818 г., стр. XX) и које ћемо морати посвојити, како
он вели; а неке се лако могу заменити народним речима; али
је био отсудно против тога да се туђе речи гоне из народног
језика док им се не нађе права замена којом ће се моћи
с успехом заменити оно значење које је дотична страна реч
добила у нашем језику. Јер туђе речи, ушавши у наш
језик, добијале су у њему према речима нашег језика цруго
значење него што су каткада имале у језику из којега су
позајмљиване. Зато је одбијао, са љутином и срџбом, све покушаје да се туђе речи избаце из народног језика само зато
што су туђе, на основу недовољног познавања њихова значења у њему, корећи оне који то чине. Тумачење народног
језика, говорио је он, није роман или приповетка у којима
писци могу измишљавати колико хоће, већ је то истинит
опис онога што у народу постојл и из којега други треба
да се поуче.1)
1) В. код мене О Вуковим погледима итд. 230— 231.

НАШ

ЈЕЗИК

23

И данас се не може боље и трезвеније гледати на та
питања. Можда бисмо данас и научним доказима могли
изближе све то осветлити, износећи да рђаво начињена реч,
или преведена из другог језика онако као што не одговара
нашем језику и његовим својствима, много више квари језик
као рђав углед за грађење нових речи, него што нарушава
његову структуру каква страна реч, која се по гласовној
страни прилагодила нашој гласовној системи; али и ми не
бисмо могли друкчије поступати него што је он чинио.
Како је ту, на пр., велика разлика између њега и Јована
Стерије Поповића, који је био један од најдостојнијих
противника његових у извесним стварима11)

Докле год није примљена Вукова реформа књижевног
језика и ортографије у потпуности у школама нашим, а то је
било од 1860 — 1870 године, књижевници, пролазећи кроз
школе, основне и средње, усвајали су књижевни језик са
много словенизама и употребљавали су их у своме писању.
Вук је већ врло рано дошао до закључка да је то највећа
сметња правилном развитку књижевног језика. Отуда његова
огорчена борба, целог века, против словенизама и црквенословенског језика, о којој смо говорили. Зато је Вук стално
тврдио да књижевници морају учити народни језик. Они се,
управо, прво морају одучити од онога што је наносно и туђе у
њихову језику, а затим примити оно што је тачно. Много пута је
истицао како је то тежак посао и како мало ко то од књижевника
може учинити. Под његовим руководством овако су се образовали између 1840 и 1850 година Ђура Даничић и Бранко Радичевић, и они су својим примером показивали да је одучавање од погрешног и туђинског у књижевном језику тога
времена могућно; само су књижевници морали, са много љубави и пажње, да прођу кроз озбиљну школу те врсте. Кроз
такву је школу пролазио и Бранко Радичевић (исп. Миливоја
Павловића, Улога Бранка Радичевића у развитку књижевног
језика, С. Књ. Гласник, Н. С, XII, 1924, бр. 4) и Змај Јован
Јовановић и цело његово поколење које је писало Вуковим
1) Исп. Н. Језик IV, 1936, 162—165.
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књижевним језиком, са отступањем у томе што су сви они
писали источним изговором (исп. М. Павловића, Језик у првим
песмама Змаја Јована Јовановића, Прилози III, 1924, св. 1).
Караџић је замишљао да друкчије није могло ни бити.1)
Али када је од 1860 — 1880 год. наша школа у потпуности примила чист народни језик, уколико је то могло бити
одмах, све су се више јављали писци који су и без онаког
пролажења кроз Вукову школу како су прошли Даничић, Радичевић, Змај, Л. Костић, Б. Атанацковић и др., следовали
Вуку по његовом основном захтеву: да се у књижевности
употребљава чист народни језик са општом правилношћу коју
је Вук од свих књижевника, ма где се они јављали, тражио.
Тим се завршује прва епоха нашег књижевног језика и
настаје нова, када књижевници и писци (М. Ђ. Милићевић, Влад. Јовановић, Стојан Новаковић,
Чедомиљ
Мијатовић, Л. Лазаревић,
Милован Глишић и др.) —
отпочињу писати својим књижевним језиком, онако како
се у њихову крају говори, не водећи увек довољно рачуна
ни о „опћенитој правилности".
Тако наш књижевни језик улази у иову фазу: негде се
још чува свето Вукова традиција, а другде се црпе непосредно са онога извора са којега је и Вук црпао. Вуков језик
остаје и даље класични извор нашег књижевног језика, али
се поред њега износи и богата грађа са других страна, која
даје нашем књижевном језику све многостручнији карактер
и све могућности стварања различних стилова. За кратко време
дошло се до онога у великим размерама што је тако
упорно тражио славни патријарх словенске филологије од
Вукова језика одмах у почетку Вукова рада.
Данас је наш књижевни језик већ потпуно створен, на
основима које му је Караџић одредио. Он се чак одвојио
од непосредног туторства Вукова језика,
стварајући
слободно нове језичке облике у Вукову духу. То је знак да
је Вукова мисао потпуно победила, јер нова мисао није више
прикована за реч његову, него за унутрашње покретаче и његова стварања, за дух његов.
А. Белић
1) 1854 год. у Седмици (од 14 нов.) написао је Јован Бошковић чланак
Треба ли.књижевници да уче свој језик, али то је превод чланка И. И. Срезњевског, а не чланак израђен према приликама тога времена (исп. О српском језику 1, 1887, 3—7).
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ВУКОВ НАЗИВ „ПРОСТОНАРОДЊИ"
Прва штампана Вукова књига носила је „учени" наслов
„Мала простонародња славеносербска пјеснарица". Ту је само
атрибут „мала" био права народна ријеч. Остале три ријечи
Вук нема у своме Рјечнику. Та пјеснарица, по Вукову језику
у њојзи, није сувише много одударала од осталих књига
које су се тада код нас писале и на свијет издавале. Али је
већ том својом првином Вук очито показао шта хоће, јер је
у саму наслову њену дао смисао и садржај васколике потоње
дјелатности своје. Мала збирка пјесама није била само „славеносербска" — таквих је тада било доста —, она је била
нешто друго и ново: била је и „простонародња". Вук је морао
иекако да истакне баш ту особину своје збирке, нову и по
језику и по садржини. Исте, 1814, године Вук је издао и
своју „Писменицу сербскога језика по говору простога народа." Тај простонародни говор за Вука је говор „они' Србаља који живе по селима далеко од градова". Са те двије
ствари, Пјеснарицом и Писменицом, Вук је и започео своју
историску мисију. Свакоме је тада било јасно шта значи
Вуков назив „простонародњи". Послије тога Вук није више
морао да се служи тим за невољу називом. Он, 1815, годину
само доцније, својој другој збирци пјесама даје наслов „Народна србска пјесмарица'. Вуков „прости народ" у његовој
Србији постајао је те знамените године слободним народом.
Тако је брзо престала потреба да се строго одржава разлика
и јаз између нечега народнога и простонародног. У демократској Србији те разлике није било.
Народ наш под турском управом чинио је једну цјелину,
и политичку и социјалну. Био је раја, али само према Турцима. Међутим на нашем западу гдје није било раје — био
је пук. Према њему и изнад њега стајала су господа. Код
Словенаца то је 1јис1б1уо и код свих осталих Словена који
пишу латиницом: код Чеха \\д, Словака Гис1, Пољака 1ис1.
Одатле код тих Словена за западном цивилизацијом подјела
на народни и простонародни која се још и данас држи и у
науци и животу.
Вук је, видјели смо, само за своје прве двије, почетничке, књиге узео назив простонародњи. Познати пољски
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дијалектолог проф. К. Њич дао је, 1911, синтетички дијалекатски опис „Мота 1ис1и ро1бкје§о" — што лијепо одговара
наслову Вукове Писменице која — насупрот тадањему књињевном и књишком језику — доноси „говор простога народа". Исти пољски професор води и научни часопис који
се зове 1ллс1 бЈошапбкј.
Католички социјално-политички покрет, који је главну
снагу црпао баш у том простом народу, морао је да то обиљежи и у својем имену. Одатле, што је код Нијемаца била
Vо1кбраг1еј, то је код Чеха \\доч& б1гапа, код Словенаца
1јис1бка и Хрвата пучка странка. Тако су ту и пучке школе,
пучка свеучилишта, пучке банке итд. Француски садашњи
покрет 1а 1гоп1е рори1апе зову у Загребу пучка фронта, а у
Београду — народни фронт.
Код Словена источнога закона нема таквог разликовања.
Ако који српски писац и употреби ријечи пук, пучанин или
пучки, то је још увијек усамљен случај. Те се ријечи нису могле
одомаћити у ћириличкој књижевности, у разговорном језику
још мање. Вук је у Рјечнику пук означио као провинцијализам. Само у пословицама он паводи: Чуј, пуче и народе
итд. Мјесто тога чуће се често измијењено: чуј и почуј, народе,
које је уједно и разумљивије од онога првог.
,
Ријеч пук, која у нашим источним крајевима значи само>
војну јединицу, преудешена, узета је у томе значењу из руског језика гдје гласи полк. Тако је и пољ. ри!к, чеш. р1ик,
буг. полкђ. Тешко је, дакле, могло продријети још једно
значење — „прости народ" за позајмљеницу пук. И обратно,
тамо гдје је ријеч пук одувијек значила прости народ морао
се начинити нови назив за војну јединицу пуковнија: према
односу сатник — сатнија и пуковник — пуковнија.
Нема никакве сумње да је старије значење ријечи пук
оно које се до данас одржало у нашим западним говорима.
Јер пук из старог плтнгк по етимолошкој вези исто је што и
њем. Уо1к. Али и сужено значење „наоружани народ" јавља
се врло рано. Срезњевски је у својим Материјалима навео
за то многобројне примјере почевши од XI вијека, а за значење само „народ" има уопште свега један примјер из познијег преписа рукописа XI вијека који је врло вјероватно
препис са некога јужнословенског изворника (то су преписи
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пророчких књига познатога попа Упира Лихог). Према њем.
Веуо1кепш§ начињена је ријеч пучанстао у значењу становништво и глагол напучити према ђеуо1кегп, тј. населити,
Много је, међутим, раширенији назив за прости народ
од основе лгсд-к. Према споменутом ч. Нс1, п. 1ис1 и сл. 1јис1бћч>
стоји у старословенском сродно лодкк;. То још није суплетивна множина за члок-кк-к, као данас у нашем језику. У
стсл. је облик множине члок-кци. Први стсл. облик узимао се
мјесто грчкога Хабд (тј. свијет, свјетина, народ, одатле и лаиксвјетовњак, и послије, нестручњак). Али поред лгсдккг било је
у стсл. још и ндродк за грч. 6x^05 (исп. охлократија) и Јлз-кигк
за грч. 1&уо? (исп. израз етничка цјелина). За сва та три назива Вук у својему Новом завјету има углавном само један
— народ. Тако на пример Јов. XI 50: боље да један човјек
умре за народ неголи да народ сав пропадне, а у АКј. примјер из Делабеле: роШђпо је с1а јес1ап соујк итге га рик, а
с1а уаб пагос1 пе ро§те. У стсл. стоји за лгсди... идокиек. Али
као што Вук није градио ту разлику, нису ни старословенски
преводиоци на њу увијек пазили. Одатле на пр. лк>дкге може
да стоји мјесто она три грчка назива. Друкчије и није могло
бити, јер код старих Словена није било подјеле људи на пук
и народ. Стсл. назив нтик^к управо за народе другога језика,
само је, дакле, проширено значење које та ријеч има у нашем
језику. Ни у једном словенском језику та ријеч није значила
народ.
Једина, дакле, ријеч која је општесловенска јесте народ.
У старословенском језику она редовно стоји мјесто грч. буХос,.
Значи, према томе, као и данас у нашем језику, свјетина,
множина људи. Само то код нас није једино значење. Оно
може бити и шире. Народ је и пук; означава широке народне
слојеве. У Речнику Ристића и Кангрге зове се тако нижи сталеж, језгро једног народа. То служи као предмет етнографскога проучавања. Одатле изрази као: човјек из народа, књига
за народ, народна књижевност, позориште, народна кујна,
лијек итд.
И најзад, од пука постаје народ једнога језика ко
обично чини и политички или културно организовану цјелину.
Тако је и у свима данашњим словенским језицима. То је, наравно, ново значење које је постало прво у књижевним јези
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цима. Према томе имамо називе као Народна банка, Народна
скупштина, Народна одбрана и сл.
Тако изгледа данашња употреба ријечи народ. Из примјера у Рјечнику Југ. акад. и Мажуранићевих Приноса види
се да та ријеч код наших старих западних писаца може имати
различита значења, од најосновнијег, етимолошког „нарођење"
од народити и онда „нарођено" тј. пород, покољење, одатле
и народ људски, тј. род људски.
Али и сва та значења која у нашем књижевном језику
има ријеч народ и народни нису увијек довољни да изразе
све потребне нијансе. Зато су ушли у употребу и међународни изрази. Тако мјесто народ у државноправном смислу
имамо и латинску ријеч нација, која је свечанија. Одатле и
придјев националан и остале изведенице: национализам, националиста и сл. Мјесто народни у значењу за народне масе
има и популаран, на пр. популарне цијене, популарно издање и
сл. Или је узет израз вулгаран који може да има првобитно
значење „простонародни" на пр. вулгарнолатински језик за
разлику од класичнога. Иначе тај придјев значи обичан или
исто што и прост. Проф. Т. Маретић јамачно је то значење
видио у ријечи простонародни. Он, у својем Језичном савјетнику (1924) код ријечи пук, вели да тај израз има у себи
подоста презирања. Зато се проф. Маретић пита да ли није
боље мјесто „не ирија ми простонародна храна" казати
„пучка храна". Али тај примјер није баш срећчо изабран,
јер би мало ко данас тако рекао. Према томе нема ту никаква презирања, као што га свакако није осјећао ни Вук
када је објавио своју простонародну пјеснарицу. Зато би се
и ту, као и иначе, мјесто „пучка храна" могло рећи „народна
храна".
За сто и више година живота нашега књижевног језика
није се могла створити споменута разлика, јер је пук постао
народ. Дивно је рекао пољски пјесник Красињски: Ниједан
пук који је постао народ не умире на земљи. Да су Срби
могли постати такав народ, заслуга је не мала и бесмртнога
Вука Караџића.
П. Ђорђић
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ЗАШТО СУ РУСИ ПОМАГАЛИ ВУКА
Противници Вукови највише су му замерали што је
својом реформом кидао везе са Русијом, која је, по њихову
мишљењу, пружала чврст и сигуран ослонац за чување чистоте православља и успешан развој младе српске књижевности. Њима се чинило да ће нејака српска књижевност у
симбиози са руском лакше и брже заузети видно место међу
књижевностима других културних народа. Славеносербски
језик имао је у њиховим очима нарочити значај: с једне стране,
требало је да послужи као чврста спона православним словенским народима, да би се једног дана претворио у заједнички језик свих Словена, а с друге стране — претстављао је
народно благо, понос српског народа, јер по њихову веровању рускословенски језик српске цркве није био ништа
друго, него старосрпски језик који су Руси позајмили и унеколико покварили. Не само Соларић, Сава Текелија и
други, — тако мисли и „српски Хорације" Лукијан Мушицки
који пева:
„Сербскђ онђ сми славенскимђ названђ 6%
Нко по мјру поДде, сроднихђ Славенђ всбхђ привести ко Христу*.1)
Чак и учени Хаџић тврди (1864 г. у „Огледалу") да је
Остромирово јеванђеље2) писано старосрпским језиком.
Вук обара те заблуде и борбом за самосталност језика
и нов правопис заузима став који значи одрицање дотадашњих основних начела изграђивања српског културног живота.
Али, радећи на томе да отргне младу српску књижевност из
крила словеноруске стихије, трудећи се да је постави на
њене властите ноге, Вук се не одриче културне словенске заједнице и чак очекује да му Руси пруже у томе подршку,
моралну и материјалну. Он сматра да је корисно и за Русе,
који су највеће словенско племе, да сваки словенски народ
да баш оно што је у њему оригинално, јер ће тако највише
дати. И заиста када је Вук 1818 као познати скупљач народ1) П. КулаковскШ, Вукђ Караджичђ. Его дЂИтелБностБ и значенје вђ
сербскои литературт>. 1882, стр. 268.
2) Руски препис старословенског јеванђеља које је 1055—56 било преписано за новгородског намесника Остромира.
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них песама и писац српског речника дошао у Русију, наишао
је тамо на велико интересовање за његову личност и рад и
на срдачан дочек код свих, и у круговима консервативним и
код либералне омладине. Подједнако су показивали интересовање за њега претставници двају зараћених књижевничких
табора, од којих су једни били за чување црквенословенске
традиције у књижевности, док су други тражили одвајање
књижевног језика од црквеног. Тај подједнако срдачни став
према Вуку код Руса различитих схватања лако је разумети
кад се има на уму да после пораза Француза 1812 све руско
друштвоувиђа значај словенства. Било је кругова који су победу
над Наполеоном схватили као победу над Европом зараженом слободњачким, превратничким идејама француске револуције. По њихову мишљењу, Руси су управо спасли
Европу од револуционарног расула. У томе осећању националног поноса јавило се у руском друштву живо интересовање за своје, оригинално руско, словенско обличје, за
народну прошлост и народну песму, како руску тако и
сродних, словенских племена. Јавља се код неких уверење да
Русија треба и може да изгради властиту словенску културу
независно од Запада. Родољубиви патос манифеста из 1812,
које је састављао адмирал Шишков, и објава грофа Растопчина, команданта Москве, прелази у патриотске часописе, песници разрађују теме из народне поезије, негује се тзв. руски
стил. Јуначки спев из XII века „Песма о војевању Игорову"
(Пћснн о полку Игорев-Б, објављена 1800) и зборник народних
песама Кирше Данилова (објављен 1804 и 1818) само су појачали
родољубиви и романтичарски занос. И у круговима младих
официра и племића ван редова војске, из којих се образовала група декабриста, владало је словенофилско расположење. „Вера праотаца, морал отачаствених летописа, народне
песме и легенде су најбољи, најчистији и најсигурнији извори
за нашу књижевност",1) кажу декабристе. Из тога расположења
постепено се развија идеја панславизма.
Напредна руска омладина се одушевљава умотворинама
свог народа и гаји према њему љубав и поштовање, топло
1) П. Н. Сакулинт. .ЛитературнБш течешн вђ Александровскук) зпоху",
Исторш русскои литератури подт. ред. Д. Н. Овсиннико-Куликовскаго, Москва
1911, стр. 104.

НАШ ЈЕЗИК

31

саосећа невоље његовог тешквг положаја. Иван Пњин, један
од оснивача „Слободног друштва пријатеља књижевности,
наука и уметности" (Свободное обвдество лгобителеи словесности, наукђ и художествг), у свом „Огледу о просвећивању
у вези са Русијом" (Опб1гб о просв"Бш,енји относителБно кт>
Россш, 1804) дотиче се тешког положаја руских сељака, за
које каже да се њихов живот, слобода и имање налазе у
рукама каквог „ћудљивог паше".1) Није онда чудо што је у
овим круговима било саосећања и за народ других, подјармљених Словена, јер су у туђинском ропству могли бити
само у сличном положају са руским сељацима, и што је
„Слободно друштво пријатеља књижевности, наука и уметности" у знак признања за „његова дела на корист наука и
отачаствене књижевности"2) изабрало Вука 1819 за свог дописног члана.
Многобројна познанства Вукова из времена његовог боравка у Русији била су почетак његових веза са Русима, које
нису прекидане. Гроф Н. Румјанцев, руски мецена, оснивач
чувеног московског музеја, шаље Вуку више пута новац за
књиге и рукописе које он скупља за њега на својим путовањима по Србији и Далмацији. Старе рукописе и књиге шаље
Вук и чувеном историчару М. Погодину; и са другим научницима дописује се и шаље им књиге, а и они њему своје.
Заједно са Надеждином и Књажевичем путује по Далмацији,
Црној Гори, Хрватској, Славонији и Србији.3)
У руским часописима, консервативним и либералним,
често се јављају белешке о Вукову раду, преводи из „Данице",
изводи из „Милоша Обреновића" и др.4) У „Северној пчели",
консервативном листу Греча, јавља се 1847 похвална рецензија о Вукову преводу Новог завета.
За време свог боравка у Русији 1818-19 упознао се Вук и
са реформатором руског књижевног језика и стила, чувеним
историчаром и писцем Николајем Михаиловичем Карамзином.
1) Њ. стр. 104.
2) Вукова преписка, Београд 1909, кн>. III стр 472.
3) И. И. СрезневскШ, Вукђ Стефановичђ Караджичђ, МосковскШ
сборникђ, 1846, стр. 364.
4) Русскји вт>стникђ Каченовског, РусскШ зрителБ (1828). Нилђ Поповђ,
Кђ вопросу о реформ+ј Вука Караджича, стр. 213.
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Реформаторски рад Карамзина ни издалека није био од толиког значаја за руску књижевност као што је то био случај
са Вуком у српској књижевности, пошто је руски књижевни
језик већ био у фази формирања. Борба за стари и нови
стил која се водила између Шишкова и Карамзинових присталица само је једна компонента у борби двају различитих
схватања којим путем да се упути општи културни развитак
Русије. Ипак између Вука и Карамзина има неке сличности.
И један и други одбацивали су укалупљене форме црквенословенског језика које су спречавале да се књижевност слободно развија. Као и Вук, Карамзин је тврдио да световна
књижевност мора да прекине са црквенословенском традицијом. Књижевни језик треба да се приближи разговорном,
да се развија природно, да се богати новим речима, које се
„не измишљају у академијама, већ се природно рађају, заједно
са мислима у употреби друштва или у делима даровитих
писаца". Али, док је Вук сматрао да је богати и гипкн језик
простога народа подесан за језик књижевности, Карамзин је
био и сувише интелектуалац и аристократа да би код „непросвећене светине" могао тражити узор за реформисани
књижевни језик. Он је налазио да је језик просвећених људи
предодређен да буде књижевни, само га је требало усавршити проширујући и нијансирајући значење већ познатих
речи новим везама и у новој употреби и кујући нове речи.
А то ће се постигнути подражавањем савршеним формама
француског језика, не слепим и ропским, већ творачким и
слободним. Карамзин је желео да Русија прионе за западну
културу и да позајмивши од њеног богатства и лепоте дође
до свог изражаја, до своје речи. Победа Вукових идеја водила је у ствари сличноме: кад је Вук ослободио српску
књижевност руско-црквенословенског туторства, Срби су могли
да се користе непосредно са извора културним благом Запада, а да не изгубе дух властите културе. И Вук и Карамзин, према томе, ма да су пблазили сваки са свог становишта и ма да су били у различитим приликама, тежили су
истом, кидању са преживелим, и имали су за противнике људе
са сличним погледима. Утолико изгледа невероватније што је
1) А. Н. ПБшинђ, Исторјн русскои литературм IV стр. 275.
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Вук стварну помоћ и признање за свој рад нашао баш у
противничком табору, код адмирала Шишкова.
Адмирал Шишков, човек осредње културе и образова'ности, али ватрен родољуб, био је велики непријатељ промена и новина. Веровао је да је историски задатак Русије
чување чистоте православља и строгости једноставних патријархалних обичаја и нарави. Веома енергичан, он се бори
против ширења слободоумних и по његову мишљењу опасних
рушилачких идеја које долазе са запада. У Русији треба да
се негује једино „права просвећеност", она што се заснива на
„страху Божјем и оданости према цару и отаџбини", на оним
особинама Русије због којих је она однела победу у рату са
Французима „или боље рећи са целом Европом".1) Своја
ултраконсервативна схватања Шишков је углавном изнео у
полемици о књижевном језику. Тражио је да књижевни језик
чува црквенословенску основу, као оно што је за њега битно,
јер је веровао да црквенословенски језик руске редакције
није ништа друго до староруски језик. Једино тако, сматрао
је, Русија ће сачувати дух своје оригиналности. Нови научни
резултати нису га поколебали у том уверењу. Као министар
просвете (од 1824—28) Шишков је тражио да се униште
руски преводи јеванђеља, које је на захтев цара пре неколико година било издало енглеско-руско Библиско друштво.2)
Уносити у свето писмо „језик позоришта и свакидашњице"
он сматра за опасно и сасвим непотребно, јер свето писмо и
овако сви разумеју. Исто такоШишков „не може да мисли
без ужаса о преступној намери" да се језик наставе одвоји
од језика цркве.3) Шишков је, дакле, мрзео из дубине душе
и сузбијао у Русији оно за што се Вук у Србији одушевљено
и упорно борио. Али, откако се упознао са Вуком, он му
указује велику пажњу, стално га помаже и дописује се са
њим у врло срдачном тону. Овакав став Шишкова према
Вуку не може се објаснити само тиме што су то изискивали
>) Записки адмирала А. С. Шишкова, 1868, стр. 9.
2) За ово исто друштво је и Вук израдио свој српски превод јеванђеља, али га оно није издало, јер је српска црквена цензура у лицу А.
Стојковипа нашла да је превод нетачан, непристојан и мора да буде из
корена преправљен.
3) 1ђ. стр. 58.
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обзири Руса на одговорном положају, нити пак само тиме
што је Вук већ био европски позната личност. Мени се чини
даје дан од главних разлога Шишковљеве предусретљивости
требатражити уизвесном подударању између његових и Вукових
схватања, којег је ипак, и поред свега, било. Шишков
се пре свега борио за чистоту руског књижевног језика
као језика словенског, за националну самосталност његову,
која ће се сачувати неговањем „староруског" језика цркве
и борбом против туђих утицаја и туђих елемената, углавном
француских, који су све више и дубље продирали у језик
отмених друштвених кругова. Србин Вук такође се борио за
чистоту српског књижевног језика, трудећи се да му нађе
норме и облик у самом народном језику. „Пре мене," пише
Вук Шишкову, „нико није мислио на правила српског језика,
већ је сваки писао како му кад на ум падне".1) Скупљање
народних песама била је, као што знамо, једна од главних
заслуга Вукових. А Шишков се са љубављу интересовао за
народне песме. Сам Пушкин је рекао за Шишкова да је он
„једини усред великаша волео руске музе, њих незапажене
он је сазвао и сакупио".2) Шишков је први у Русији писао о
. високом значају народне поезије. Он је високо ценио Вука
као скупљача народних умотворина српских, скуиљача
који се прославио у Европи, који је задивио Европу лепотом
и богатством народне поезије једног словенског народа.
Несумњиво да је оп. великог утицаја на Шишкова било
то што је Вук већ у време кад је долазио у Русију био
стекао у Европи прва признања.3) Била је дужност Русије односно претседника Руске академије и доцније министра просвете Русије да се тај даровити Словенин помогне. Иако је Вуков
рад био управљен на сузбијање непосредног руског утицаја у
српској књижевности, на кидање тесне везе између Руса и Срба,
ипак у питању је био духовни развитак словенског племена.
Зато Русија треба да га помаже и даље, а тиме ће ипак сачувати
свој утицај и престиж. Па и лично је Шишкову Вук импо1) Вукова преписка, књ. III стр. 500.
2) „Второе посланје цензору", Соч. и писБма А. С. Пушкина под
ред. П. О. Морозова, т. I стр. 364.
3) Љуб. Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића, Београд —
Земун 1924, стр. 71-72 и 109.
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новао. Преко њега он покушава да придобије за себе ауторитете словенске науке ван Русије. Преко Вука пише Добровском. Моли Вука да му искрено каже шта мисле „господа
учени Словени, Копитари и остали о радовима руске Академије".1) На то га Вук уверава да Копитар „чита све радове
Руске академије са великом радошћу (нарочито ваша дела)".2)
Не би се могло рећи да је руска влада била нарочито
издашна у материјалној помоћи Вуку. Тек 1826, после промене на престолу, кад се променила и спољна политика Русије према Србији, Вук је добио, на претставку министра
просвете Шишкова, годишњу пензију од 100 червонаца за
научне радове „који су од особите користи за словенске
књижевности".3) Од Руске академије, чији је претседник од
1816 г. био Шишков, године 1820 добио је Вук сребрну медаљу и 300 рубаља. 1828 постао је редован члан „Друштва
историје и старина руских на Московском универзитету"
(Обшество исторји и древностеи Россшскихђ при Московскомђ
Университегћ). А исто тако и „Друштва историје и старина
руских" у Одеси. 1841 добио је од цара велику златну
медаљу. Академија му шаље и новац за путовања по Србији.
Уопште Руска академија сматра себе позваном да помаже
Вука, јер 1836 њен претседник Шишков захваљује писмом
кнезу Милошу за помоћ коју он даје Вуку.4) Али 1840 она
одбија да изда сва Вукова дела, јер сматра да нису од велике користи за руску књижевност, осим речника, и то ако
да тумачења речи на руском место на немачком. Тек 1852
године био је Вук изабран за дописног члана Академије
наука, за словенску филологију.
Шишков није критиковао Вукове реформе, али у руским
часописима више пута дижу се гласови против Вукове ортографије, „туће и дивље за Словене".5) Редакција „Московског
зборника", органа словенофила, објављујући 1836 „биографски
и библиографски" чланак о Вуку који је написао И. Сре>) Вукова преписка, кн>. III стр. 501.
2) 1ђ. стр. 502.
3) 1ђ. стр. 511.
«) 1ђ. стр. 8.
5) СБшг отечества, бр. 26 за 1824 г.

36

НАШ

ЈЕЗИК

зњевски1), ставља примедбу да се не слаже са аутором „овог
одличног чланка, јер је Вуков правопис заблуда, једина пега
на његовој научнокњижевној делатности".2) И сам Срезњевски, који иначе са много топлине и разумевања пише о
Вуку и његовим реформама, а то је због његовог научног
ауторитета могло бити од значаја за Вука,3) у своме чланку
о Вукову преводу Новог завета каже да му Вукова азбука
изгледа чудновата, лишена карактера ћирилице.4) Кулаковски
сматра да је Вуков правопис претерано фонетски.5)
Падају и друге замерке, не само због правописа. Изгледа да Русима онога времена није био потпуно јасан смисао
Вукових идеја. Чак и млади руски научници, који су иначе
били Вукови поштоваоци и који су високо ценили његов
рад, у анализи Вуковог језика ипак су полазили са гледишта
рускословенског, и за њих је било неразумљиво зашто се
Вук „толико плаши" рускословенског утицаја. Тако Срезњевски не може да схвати зашто се Вук у преводу Новог
завета труди да замени српским руске речи, као Д"ћва, св-ћтђ,
које Срби могу по његову мишљењу да разумеју, а задржава
турске.6) И Кулаковски замера Вуку што радије употребљава
турске речи него руске; турске речи „које уносе толику дисонанцу у словенске звуке српскога језика".7) Није им било
јасно да је у томе Вук доследно ишао за својим принципом:
избацивати из језика све што се није спојило са њим у органску целину, што се није претопило у народној свести, у
језичком осећању народном из укочене туђице у живу реч позајмицу. За Вука су турске речи, које су вређале слух
учених Руса, биле исто тако добре као и праве српске. У
току векова оне полако продираху у народни језик српски,
спојив се најзад са њим у нераздвојну целину. А руске речи,
1) МосковскШ литературнБШ и ученмИ сборникг, 1846, стр. 358. Објављено на српском у преводу М. Московљевића, Срп. кн>. гласник 1937, бр. 5.
2) 15. стр. 358.
3) Ситнији списи Ђ. Даничића 1/Х1У (Вук Стефановић Караџић) 1925.
4) П. КулаковскШ, Вукт> Караджичт>. Его дћнтелБностБ и значеше вт>
сербскои литературт>, 1882, стр. 156.
5) Љ. стр. 230.
в) 1ђ. стр. 156.
1ћ. стр. 233.
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које су долазиле преко књига, чувале су и даље нарочит,
стран призвук; оне су доносиле са собом особине извештаченоузвишеног, неприродног књишког стила, који се косио
са духом јасноће и једноставности народног српског језика.
А чувати дух народног језика, било је за Вука најважније.
И са Вуковим преводом Новог завета руски научници
никако нису могли да се помире. Сматрали су да се узвишена
садржина јеванђеља не може исказати језиком простих сељака, заборављајући да су се и Исус и његови ученици обраћзли баш простим људима. У том замерању су били понекад
претерано ревносни. Кулаковски, велики словенофил у смислу
панславизма, који није био савременик Вуков, сматра да је
српској књижевности било неопходно потребно да се
ослони на руску и да су је Вукове реформе довеле у опасност да потпуно изгуби национално обележје под навалом
страних утицаја са запада. Иначе он одаје пуно признање
Вуку не само као најбољем скупљачу и издавачу народних
умотворина српских, који је увек знао да издвоји из обиља
материјала баш оно што је било од стварне вредности, него
и као оснивачу српске националне књижевности.
Да завршимо. Руси су сматрали да је кидање веза са руском
књижевношћу било сувише нагло и због тога опасно за нејаку српску књижевност. Исто тако нису одобравали извесне
појединости Вукове реформе, али они су признавали да сваки
народ има право на властиту, самосталну књижевност као
потребу да дође до пуног свог културног израза. За то су
са симпатијама пратили Вуков рад. Снажна Вукова личност
одушевила је и Русе, код којих је у то време осећање словенске заједнице било врло живо. Тако видимо да Вуку у
Русији сви указују пажњу од реакционара Шишкова (претставника званичне Русије) па до поштовалаца слободоумног Радишчева3) („Слободно друштво пријатеља књижевности, наука
и уметности„). Не само морално, него и материјално Руси
помажу Вука. Материјалну помоћ указују чак његовој жени
и ћерци после његове смрти. То прихватање Вука од стране
Руса у име словенске солидарности показало се историски
3) Аутор .Путовања из Петрограда у Москву* ( Путешесше изђ Петербурга вђ Москву), у којем је врло живо описао страхоте крепосног права.
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као исправно и корисно по руско-српске односе. Страховања
Кулаковског и других нису се обистинила. Књижевност Срба
није изгубила своје национално обележје, нити су њихове
везе са Русијом прекинуте. Вукова реформа је прекинула само
књижевне везе које су се заснивале на некритичном и неплодном подражавању, али је осећање општесловенске духовне заједнице остало.
Наталија РадошевиН

ПРОСЛАВА СГОПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ
РОЂЕЊА ВУКА СТ. КАРАЏИЋА
Године 1888 мала Србија је достојно прославила стогоцишњи дан рођења свога великог сина, кад је требало да се
његове кости пренесу из Беча, што је учињено тек 1897 године. За четрдесет година откако Вукови земни остаци
почивају пред београдском Саборном црквом много се крупних
догађаја десило, и Србија је, јачајући се на културним темељима
које је Вук поставио, постала велика Југославија, која није могла
изостати иза мале Србије у слављењу свога духовног оца. Зато
ће ова јубиларна година бити испуњена прославама великог
националног реформатора широм целе Југославије. Предавања,
студије, чланци и уметничка извођења биће посвећени Вуку,
да би се показала сва величина његова духа и захвалност
потомства за његова епохална дела.
У проучавању нашег књижевног језика, чувању и неговању његове правилности и чистоте „Наш језик" иде стопама Вуковим, па зато ни он у слављењу Вукову не може
изостати иза других. Зато у овом броју, поред других чланака посвећених Вуку, доносимо и опис прославе стопедесетогодишњице, како је протекла у Београду и Лозници, где је
и била главна.
Историјат припрема за прославу
И поред све величине Вукове и његова значаја за наш
национално-културни препород, не може се рећи да је његову култу поклањана довољна пажња. После преноса његових
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костију из Беча у Београд и постављања камене плоче на
његов гроб пред уласком у Саборну цркву, никакав му споменик није подигнут, а натпис на надгробној каменој плочи се
већ истро, тако да је мало ко од оних што су му по гробу
газили знао да ту лежи највећи Србин новијег времена. Политичке трзавице и ратови за ослобођење и уједињење почетком овог века одгурнули су у страну многе културне
послове, па и подизање споменика Вуку. Најзад је извршено
и ослобођење и уједињење, великим делом као последица Вукова рада, наврсшло се и 70 година од Вукове смрти, а ни
најмањи споменик није му подигнут. Вукова статуа што ју је
за С. К. Задругу израдио академик Ђорђе Јовановић стајала
је годинама у Задругину дворишту.
И као што је Подриње родило Вука, да својим радом
прослави цео наш род и ослободи га духовног ропства, тако
је то исто Подриње прво почело радити на обнови Вукова
култа. Лозничко просветно друштво „Караџић", носећи име
највећег Подринца, сматрало се морално обавезним да поведе
акцију у том правцу, па је у заједници са Шабачком народ.
књижницом и читаоницом и београдским Удружењем Подринаца 1932 године саставило Одбор за подизање споменика Вуку Караџићу у Тршићу и Лозници и решило да
помогне акцију С. К. Задруге на подизању Вукова споменика
у Београду. 17 септембра 1938 свечано је освећена обновљена Вукова кућа у Тршићу, а исте године израђен је. и
план Вукова Дома културе у Лозници. Идуће године, 8 фебруара, на дан Вукове смрти, „Караџић" је дошао у Београд
и приредио академију на Коларчеву универзитету, на којој
је проф. А. Белић у своме предавању нарочито истакао да
Вуков дан треба да буде празник наше националне културе
и да треба да смо захвални Подринцима што су нас потсетили на Вуков дан.
Да би се оживила успомена на Вука и оснажило његово поштовање у народу, подринска културна друштва су
установила народни Сабор код Вукове куће у Тршићу, који
се одржава сваке године у недељу пред Малу госпојину.
Том приликом се приређују предавања, позоришне претставе,
гусларске утакмице и бесплатно раздавање књига народу.
Вуков Дом културе у Лозници почео се градити у 1935,
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али није довршен, јер средства која су добивена путем ученичких добровољних прилога из целе земље нису била довољна. Одбор за подизање Дома је одлучио да довршење
његово веже за прославу стопедесетогодишњице рођења Вукова, чега ради јс одржао више седница и конференција у
Лозници, Шапцу и Београду. На дан Вукове смрти, 8 фебруара 1936, одржана је конференција просветних и културних друштава у Београду, на Коларчеву универзитету, на
којој је, поред осталог, одлучено да се што свечаније прослави Вукова стопедесетогодишњица и да се том приликом
освети Вуков Дом културе у Лозници. Да би прослава што
боље успела и да би се што успешније скупила средства за
довршење Дома, решено је да се умоли Српска краљевска
академија да она руководи прославом. Претседништво С. К.
Академије је на седници од 9 новембри 1936 решило да се
Академија стави на чело извођења прославе, уз сарадњу просветних и културних установа и удружења.
На позив С. К. Академије састала се 14 јуна 1937 год.
у згради Академије прва конференција за Вукову прославу,
на којој су узели учешћа од стране Академије: њен претседник г. д р А. Белић, секретар г. д-р Ј. Радоњић и академици г. г. Живко Павловић и Драгиша Васић; од стране
удружења Подринаца: претседник г. Љубомир Максимовић,
бриг. ђенерал и чланови гг. Милутин Стефановић, бриг. ђенерал и д-р Милош С. Московљевић; од стране просветног
друштва „Караџић" претседник г. д-р Миленко Марин, лекар,
од стране Шабачке народ. књижнице и читаонице претседник
г. Живорад Поповић, професор.
На конференцији је опширно говерено о начину прославе Вукове стопедесетогодишњице и о свему што је с њом
у вези, па је одлучено да се ради тога сазове шира конференција просветних и културних установа и друштава. Ова
конференција је одржана 27 јуна 1837 год., у згради С К.
Академије, и на њој су заступали: С. К. Академију г. г. д-р
А. Белић, д-р Ј. Радоњић, Живко Павловић и д-р Тих. Ђорђевић; Коларчев универзитет г. Милан Грол, Матицу српску
г. Ј. Радоњић, Друштво св. Саве г. прота Ст. Димитријевић,
Југословенско професорско друштва г-ца Радмила Јовановић,
Јадранску стражу г. Милан Ђ. Милојевић, Савез сокола г.
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Стеван Жакула, Београдску општину г. Милан Костић; Народно позориште г. д-р Д. Милачић, Београд. женско друштво
г ца Драга Ђурић, Коло српских сестара г-ђа Делфа Иванић,
Друштво кнегиње Зорке г-ца Зорка Велимировић, Друштво
књегиње Љубице г-ца Савка Радичевић, Главни савез. срп.
земљорад. задруга г. Жарко Ђорђевић, Централни презбиро
г. д-р Д. Стојановић, Југослов. новинарско друштво г. Бошко
Токин, Клуб независних књижевника г. Трифун Ђукић, Државну штампарију г. Момчило Милошевић, Удружење Подринаца г. г. ЈБ. Максимовић, М. Стефановић и М. Московљевић;
Друштво „Караџић" г. Властимир Илић, Шабачку народ.
књижницу и читаоницу г. Будимир Лучић, Српски културни
клуб г. д-рН. Стојановић, „Политику" г. Радуловић, „Правду"
г. Д. Благојевић.
Ову Конференцију је отворио претседник Академије г. д-р
А. Белић, који је истакао значај Вука Караџића за нашу културу
и потребу да се његова стопедесетогодишњица што свечаније
прослави, позивајући на сарадњу све просветне и културне
установе и друштва. Вук је отац наше националне културе, па
зато би се успомена на њега најлепше прославила ако би се
створио један фонд, из кога би се сваке године на Вуков дан
давале велике награде, од 50— 100 хиљада динара свака за најбоља књижевна, научна и уметничка дела из области националне
културе. А да би се сама прослава у целој земљи што боље
извела, треба да се по свима местима створе нарочити одбори,
који ће бити у вези са Главним одбором у Београду.
Конференција је одлучила: 1) да се приликом прославе
открије Вуков споменик у Београду, у споразуму са С. К.
Задругом и Београдском општином; 2) да се другог дана
освети Вуков Дом културе у Лозници; 3) да се оснује Задужбина Вука Караџића.
Ради извођења ових одлука изабрана су три одбора: I.
Одбор за прилоге, II. Одбор за прославу, са општом, научном, школском и уметничком секцијом; и III. Главни (извршни) одбор, у који су ушлл: г. г. А. Белић, претседник С.
К. Академије, Ј. Радоњић, секретар Академије, Сл. Јовановић,
претс. Срп. културног клуба, Ђ. Ковачевић, помоћн. министра просвете, д-р Драг. Јовановић, ректор универзитета,
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претседник Југослов. проф. друштва, претседник Југослов.
учитељ. удружења, Љ. Максимовић, претсед. Удружења Подринаца, М. Грол, управник Коларчева универзитета, д-р В.
Бесаровић, претсед. „Просвјете", Момчило Милошевић, управник Државне штампарије и д-р Милош С. Московљевић,
техн. секретар Лексикограф. отсека С. К. Академије.
Конференција је усвојила предложени проглас на народ,
који гласи:

П О 3 и в
ЗА
ПРОСЛАВЉАЊЕ СТОПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ
ОД РОЂЕЊА ВУКА КАРАЏИЋА
Све знатније културне и просветне установе у престоници
и у земљи — на челу са С. К. Академијом — одлучиле су
да ове године на Митров дан, 8 новембра, свечано прославе
стопедесетогодишњицу од рођења Вука Караџића.
Оне желе том прославом не само да одаду признање
једном великом сину нашег народа и да покажу, и том приликом, Његовим примером — како се служи народу и отаџбини, него и да изнесу свеколики значај Његова великог дела.
Вук Караџић, поред значајних заслуга за реформу
правописа и књижевног језика, има још једну крупну заслугу,
којом је украсио и цео живот свој и крунисао цео плодни
рад свој. То је: стављање наше националне културе у основицу целокупног нашег духовног и културног развитка, и у
књижевности, и у уметности, и у материјалној култури.
Зато је прослава Вукова имена — прослава његова
завета, остављеног народу нашем — подизања наше властите националне културе, у вези сауспесима и напретком
културе целог света.
Схватајући тако смисао ове прославе, долепотписане
установе позивају претставнике свих културних слојева нашег
друштва: да учествују у овој прослави и допринесу да она
постане и значајан дан у историји нашој.
Поред прослављања имена Караџићева, овом ће се свет
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ковииом тежити да се подигне вечити споменик творцу савремене културе наше — оснивањем ВУКОВЕ ЗАДУЖБИНЕ,
из које ће се о ВУКОВУ ДАНУ сваке године награђивати
најуспелија дела из области наше националне културе и
уметности.
Да би се то постигло, Одбор за Вукову прославу обраћа
се свима културним друштвима нашим и претставницима свих
наших културних и просветних установа са овом молбом: да
организуј\> у својим срединама одборе за Вукову прославу,
који ће заједно и у договору са Одбором у Београду радити
на остварењу тог циља.
О свакој такој организацији или свакој доброј иницијативи која се ма где са овим циљем у нашој земљи јави
треба одмах известити Главни одбор за Вукову прославу (у
Београду, Караџићева ул. 5.), од којега ће се добити сва потребна обавештења.
Одбору за Вукову прославу у Београду част је овом
приликом обратити такође нарочиту пажњу нашег грађанства
и све просвећене публике на проглас Подринског одбора
за Вукову прославу, који — као претставник краја у коме се
Караџић родио — има пуно право да нас замоли да му —
средствима за довршавање Културног дома Караџићева у
Лозници — помогнемо да се достојно одужи сени свога славнога
Земљака, који је толико заслужан за цео наш народ.
Претседник Српске краљевске академије д-р Александар Белић,
ректор универзитета у Београду д-р Драгослав Јовановић, помоћник
министра просвете Ђоко Ковачевић, за Коларчев универзитет д-р
Иван Ђаја, ппретседник Матице српске д-р Александар Моч, претседник Друштва св. Саве прота Стева Димитријевић, претседник
„Просвете" д-р Војислав Бесаровић, претседник Београдске општине
Влада Илић, претседник Југослов. новинарског удружења — Секција
Београд Д. Кузмић, претседник Српског културног клуба д-р Слободан
Јовановић, претседник Клуба независних књижевника Милосав Јелић,
претседница Београд. женског друштва Станка Лозанић, претседница
Друштва кнегиње Љубице Нака Спасић, претседница Кола српских
сестара Мирка Грујић, претседница Друштва кнегиње ЗоркеМица Јовановић, управник Народног позоришта д-р Бр. Војиновић, I заменик
старешине Савеза сокола д-р Енгелберт Гангл, претседник Јадранске
страже д-р Душан Пелеш, за Централни презбиро Коста Луковић,
управник Државне штампарије Момчило Милошевић, за Гл. савез срп.
земљорад. задруга Драган Милићевић и Вој. В. Ђорђевић, претседник
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УдружењаПодринаца ђенерал Љуб.Максимовић, претседник „Караџића"
д-р Миленко Марин, претседник Шабачке народ. књижнице и читаонице
Ж. Поповић, за „Српски књиж. гласник" Милан Предић.

Рад Одбора за Вукову прославу
Због летњег одмора Одбор је у почетку само начинио
план рада и конституисао се, изабравши за претседника г.
д-ра А. Белића, а за секретара г. д-ра М. Московљевића, а
прави посао је отпочео тек у септембру.
Главни Одбор је упутио Минисгарству просвете ову
молбу:
Господине Министре,
Вуков одбор, састављен од претставника свих културних,
просветних и научних установа наших, сматра да ће се име
Вука Караџића најбоље тако прославити, ако се подигне Вукова задужбина, из које ће се награђивати крупним наградама дела књижевна, уметничка или научна, или заснована
на основима нашег народног живота и народне културе или
посвећена проучавању њихову.
Како је Вук Караџић покретач наше националне културе,
која се тиче целог народа нашег, потребно је да у подизању
Вукове задужбине учествује цео народ наш, ма како малим
прилогом, да би се тако одало поштовање целог народа Великоме Сину Његову.
Зато се Вуков одбор обраћа Вама, Господине Министре,
да издејствујете у Претседништву Владе да се одобри:
Да се — према личном пристанку чинонни-ка — може
при издавању плата једнога месеца задржати за Вукову задужбину: најмање пет динара једном за свагда или највише
педесет динара. Чиновник би сам изјавио колико жели да
приложи за поменути циљ.
У исто време Вукову одбору част је обратити Вам се,
Господине Министре, још са једном молбом, чије је испуњење
потпуно у рукама Вашим.
Вук Караџић је највећи учитељ свију нас. Одавање поште Вуку Караџићу и истицање његова пожртвована рада за

Н А Ш Ј ЕЗ И К

45

цео народ наш — за све школе наше, и основне, и средње,
и више, и највише од огромног је васпитног значаја. Зато је
потребно да се и свима ученицима наших школа да могућност да и они учествују у подизању поменуте Вукове
задужбине.
То би се постигло кад би се издала наредба свима
управитељима, директорима и управницима школа да потстакну — прикладним говорима наставника школских — да
нико од ученика не изостане у одавању поште Великом
Учитељу Нашем.
Ученици би подносили својим учитељима и наставницима
најмање један динар, а највише десет динара као свој прилог
великом духовном споменику Вука Караџића, оличеном у
Његовој Задужбини.
Новац са списком приложника, који ће се повезати у
нарочите књиге, биће упућен на поштански чек Вукова одбора.
Изволите, Господине Министре, и овом приликом примити уверење мога ваздашњег поштовања.
5 септембра 1937 год.
Београд

Претседник Вукова одбора
А. Белић

Г. Министар просвете је изашао на сусрет овој молби
и 7 октобра под Пбр. 38619 издао ову наредбу:
„Одбор за прославу стопедесетогодишњице од рођења
Вука Ст. Караџића, састављен од претставника свих културних,
просветних и научних установа, сматра да ћемо се најбоље
одужити успомени на великог учитеља ако о стопедесетогодишњици његовог рођења оснујемо Вукову задужбину, из
које би се награђивала књижевна, уметничка и научна дела,
као и дела посвећена проучавању народног живота и културе.
Да би се и сваком ученику основних, средњих и високих школа указала могућност одавања захвалности највећем народном учитељу Вуку Ст. Караџићу, на молбу Одбора за прославу стопедесетогодишњице Вуковог рођења,
Одобравам:
Да се у свима основним, средњим и вишим школама, приликом прославе стопедесетогодишњице, одрже пригодна пре
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давања о животу и раду Вука Ст. Караџића. Истом приликом
да се потстакну сви ученици да добровољно приложе најмање по један, а највише по десет динара, и на тај начин
искажу захвалност великом препородитељу и одуже се највећем учитељу свију нас.
Спискове прилагача, који ће се повезати у нарочите
књиге, треба слати Одбору за прославу стопедесетогодињице рођења Вука Ст. Караџића у Београду, Бранкова улица
бр. 15. Прикупљени новац предаваће се Поштанској штедионици на чек. рачун Српске краљевске академије бр. 54.291
„За Задужбину Вука Ст. Караџића.
Министар просвете
Дим. Магарашевић с. р."
Поред овога, Министарство просвете је на Одборову
молбу предложило Краљевској влади да поједина министарства
препоруче скупљање прилога од својих чиновника.
Одбор је замолио и остала министарства која имају
своје школе да препоруче скупљање прилога од ученика, и
Миниистарство трговине и индустрије и Манистарство пољопривреде су то и учинила.
Југословенско професорско друштво и Југословенско
учитељско удружење преко својих секција и среских одбора
препоручили су својим члановима да се својски заузму за
прикупљање прилога у својим школама и за приређивање
Вукове прославе. За рад ван школа тај посао су узела соколска и женска друштва, и у. ту сврху претседник Вукова
одбора, г. Белић, и претседници Југословенског женског савеза, г-ђа Лепосава Петковић, потписали су овај заједнички
проглас, упућен свима женским друштвима.
Поштована Госпођо,
Из приложеног обраћања Вукова одбора целоме народу
нашем да учествује у стварању Вукове задужбине Ви видите
какав је циљ њен и какав ће бити значај њен. Жеља је Вукова одбора да у подизању те задужбине учествује цео наш
народ својим прилозима, макар и најмањим, почињући од
једног динара до оне суме коју ко жели дати. Вук је радио
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за цео народ, и право је да му се и цео народ одужи: нема
никог ко не ужива у нашем народу плодове његова рада,
зато не би требало да има иког у нашој земљи ко би хтео
да изостане у одавању захвалности Великом Организатору
наше народне културе.
Вуков се одбор постарао да се прилози купе од чиновника и од ученика различних школа и од различних стручних
организација. Али је потребно створити у Вашем месту и
један грађански Вуков одбор за скупљање прилога од оних
што нису на другом месту дали или не спадају у организације
које прилоге купе.
Ми се обраћамо са молбом женама, Вашем друштву,
да оно узме иницијативу и створи такав Вуков одбор који
ће купити прилоге. У тај одбор треба да уђу и грађани који
Вам пружају довољно гарантије да ће Одбор у раду свесрдно помагати.
Ми се обраћамо женском друштву, нашим женама, јер
знамо колико оне носе осећања правог патриотизма у својим
грудима. Својим дубоким националним осећањем Ви ћете
осетити да се подизањем Вукове задужбине диже у нашем
народу једна културна установа која ће бити од огромног
значаја, крепећи и високо дижући културно, просветно и
уметничко дело правих талената, — за целокупни напредак
оне културе наше која треба да је заснована на дубоким
националним основама и да је у исто време у вези са резултатима савремене културе у свету.
Ето зашто се ми Вама обраћамо и молимо Вас да се овога
врло корисног и дубоко моралног и васпитног рада за цео
народ наш примите.
С особитим поштовањем
Београд, 27 септембра 1937
Претседница Југословенског
женског савеза
Лепосава Петковић

Претседник Вукова одбора
Д-р Александар Белић

Програм прославе коначно је утврђен тек 15 октобра,
зато што се није знало да ли ће на време бити довршен
Вуков Дом културе у Лозници. Нарочити подрински одбор
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за подизање Дома био је исцрпао сва прикупљена средства, пре
него што је довршио Дом. Како је освећење Вукова Дома културе у Лозници улазило у програм као једна од најважнијих
тачака прославе, Одбор је примио на себе обавезу да финансира довршења Дома и ради тога је замолио Народну банку
да му одобри зајам од 200.000 динара, који ће вратити из
прилога што буду прикупљени за Вукову задужбину. Заузимањем члана Вукова одбора г. д-ра Милана С. Протића,
Управни одбор Народне банке је одмах одобрио зајам, који
ће с привременом позајмицом г. Боре Ристића, трговца, бити
довољан да се Дом доврши до прославе.
Да би се у оквиру прославе открио Вуков споменик у
Београду, Одбор је предузимао кораке код Српске књижевне задруге и Београдске општине, која је дала земљиште
за споменик у парку код Студентског дома, на углу Алекснндрове и Гетеове улице, уредила земљиште и подигла
постоље,
С обзиром на велики национални значај Вукове прославе, Одбор је 24 окт. замолио Краљевску владу за одобрење: 1) да на Митровдан, 8 новембра, државне канцеларије не раде, да би државни службеници могли узети
учешћа у прослави; 2) да се свима државним чиновницима
који буду као делегати разних установа и друштава цолазили на прославу у Београд и Лозницу одобри отсуство од
6 до 9 новембра. Сем тога, Одбор је тражио од Министарства саобраћаја за учеснике прославе повластицу у вожњи у
у четртину цене и специјалан воз од Београда до Шапца,
али није добио.
Прослава
I дан
Први дан Вукове прославе био је у суботу 6 новембра,
кад је у Народном позоришту (код Споменика) приређено
свечано вече, пред препуном кућом. Вечери су присуствовали: изасланик Њ. В. Краља, први ађутант, дивизијски ђенерал г. Никола Христић; г. Д. Магарашевић, министар просвете, г. В. Ђорђевић и г. М. Крек, министри без портфеља,
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претседник. Народне скупштине г. Ст. Ћирић, затим чехословачки, пољски, немачки и маџарски посланик.
Свечано вече је отворио г. д-р Владимир Ћоровић,
проф. универзитега, предавањем о национално-културном значају Вукову. Затим је Прво београдско певачко друштво
врло складно и успешно отпевало V Мокрањчеву руковет;
дириговао је г. Предраг Милошевић. Чланови народног позоришта су извели одломке из народ. песама „Женидба
Душанова" и „Кнежева вечера", које је за ову прилику драматизовао г. Драгутин Костић, професор. Затим је приказана
сцена на Небојши кули из трагедије „Црни Ђорђе" од Божидара Ковачевића, професора. Између ових одломака директор драме г. Р. Веснић рецитовао је народне песме:
„Свети Сава*, „Зидање Раванице" и „Смрт мајке Југовића".
После одмора приказана је драматизација народне песме
„Бој на Мишару", затим су чланови Опере г-ђа Зл. Ђунђенац и г. Пихлер отпевали арије из опере „Кнез од Зете"
од г. П. Коњовића, а дириговао је г. Ловро Матачић. На
крају је дат стиховани позоришни комад у 3 слике „Вук и
његово доба" од Б. Ковачевића, у коме су се појавили главни
Вукови следбеници и противници и врло успешно тумачене
њихове идеје. Овај комад и цело вече су завршени живом
сликом — апотеозом Вуку.
Истога дана у 18 час. у Београдској општини одржана
је свечана седница Градског већа, посвећена Вуку Караџићу,
којој су присуствовали: министар просвете г. Д. Магарашевић, претседник С. К. Академије, г. д-р А. Белић, претседник
С. К. Задруге г. Павле Поповић, претставници многих просветних и националних друштава и многи други угледни
гости. Свечану седницу је отворио претседник Општине г.
Влада Илић пригодним говором, истакнувши значај прославе
и изјавивши на крају да ће се парк код Студенског дома
звати Парк Вука Караџића. После тога је градски већник и
члан Одбора за Вукову прославу г. Милан Костић, директор
гимн. у пензији, опширно гоиорио о научном и књижевном
раду Вукову и о његовом значају за културни развитак нашег
народа. После тога су се сви присутни, за успомену, уписали
у свечану књигу Београдске општине.
НАШ Језик
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II дан прославе
Откривање споменика
У недељу, 7 новембра, био је други дан прославе. Београд је, на лепом дану, био свечанији него обично. Све
јавне зграде и многе приватне биле су украшене тробојкама,
у многим излозима б«ле су истакнуте Вукове слике. Улице су
биле врло живе, јер је многи свет дошао из унутрашњости
на прославу, ђачке поворке су се кретале пут места где ће
се открити споменик. Улице око споменика биле су украшене
народним тробојкама и грбовима, а свуда по вароши су били
излепљени прогласи Београдске општине.
После архијерске службе у Цркви Александра Невског,
у 101/2 час. викарни епископ г. д-р Викентије Проданов,
с протом г. Ст. Димитријевићем и великим бројем свештеника, одржао је свечан помен Вуку Караџићу. Служби и
помену су присуствовали чланови С. К. Академије, професори универзитета, виших и средњих школа и претставници просветних и културних друштава и корпорација. После
помена одржао је јеромонах г. Рајић, професор, беседу о Вуку
и његовим бесмртним делима.
Према утврђеном распореду, ученици свих престоничких
виших, средњих и стручних школа правили су шпалир с
обе стране Александрове улице, до иза Студентског дома,
и у Гетеовој улици. Позади њих стајао је народ. На тротоару испред споменика заузели су места највиши цивилни
и војни достојанственици и претставници разних установа и
корпорација. Око споменика, као неки шаролики венац, стајали су сеоски момци и девојке из Савеза српских земљорад.
задруга, са задружним заставама и цвећем, а на степеницама
што воде ка споменику стајале су с обе стране девојке из
Кола српских сестара у народној ношњи свих крајева.
Пред почетак свечаности ститли су и заузели одређена
места испред споменика: изасланик Њ. В. Краља, ђенерал
Л. Деканева, претседник Народне Сскупштине г. Ст. Ћирић,
министар просвете г. Димитрије Магарашевић, гувернер Њ.
В. Краља, сенатор г. Јеремија Живановић, претседник С. К.
Академије и Одбора за Вукову прославу г. д-р Александар
Белић, претседник Српске књижевне задруге г. др Павле
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Поповић, претседник Београдске општине г. Влада Илић,
поглавар старокатоличке цркве г. д-р Нико Калођера, секретар Српске књижевне задруге г. д-р Павле Стевановић,
секретар Одбора за Вукову прославу г. д-р Милош С. Московљевић.
Тачно у 11*/2 час. викарни епископ г. д-р Викентије
Проданов са свештенством извршио је црквени обред освећења
споменика, после чега је претседник С. К. Задруге г. д-р П.
Поповић, одржао овај говор:
„У овом свечаном тренутку наша прва мисао иде са захвалношћу онима који су помогли да се Вуков споменик
подигне. Српска књижевна задруга кренула је мисао о томе,
скупљала прилоге и брижљиво настојала о свему потребном.
Наш одличан вајар Ђорђе Јовановић израдио је красно дело
које претставља Вука са изразитим лицем, у мирном ставу
човека од књиге, дело достојно и уметника и онога коме је
посвећено. Београдска општина одредила је лепо место, уредила га још лепше и дала постоље уметничком делу. Напослетку, српски народ има ту свој удео, и тај је удео највећи.
На први Задругин позив, он се одазвао свесрдно, обилато
и брзо, као ретко кад у оваквим приликама. Он је дао сва
средства да се Задругина мисао оствари. Српски народ подигао је споменик Вуку.
Имао је и зашто. Наш народ има синова којима се може
поносити. У њему се рађало људи изузетних способности
или високих дарова уопште који су у појединим областима
— у песништву, у науци, уметности, државништву, ратништву,
цркви — допирали до врло високог степена, знатно унапредили своју науку и област и оставили видна трага у њој.
Сви су ти људи заслужни, сваки за свој ужи круг, и они ће
у њему наћи признање и благодарност. Али има људи који
задуже не само свој ужи круг него цео народ, који стекну
признање не само посвећених него опште; таква су срећна
времена у којима се они роде да дела њихова имају општу
важност за целину народну. Вук је један од тих веома ретких
људи. Вук је одличан познавалац језика, то знамо; заслужан
приказивач савремених догађаја, знамо и то; најбољи описивалац народних обичаја, то знамо такође; изврстан писац,
4*
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и то је познато; али по тим заслугама он би имао важност
може бити само једног даровитог књижевника или једног
корисног стручњака и скупљача, а не што више. Он је међутим, живећи у оном великом времену кад се у крупним
потезима изграђивала судбина нашег племена, кад се све радило крупно што год се радило, учинио још много више.
Три су велике заслуге његове. Он је створио српски
књижевни језик и правопис. Он је скупио и издао српске народне песме. Он је дао народно обележје српској књижевности.
Сви знамо шта за једну књижевност значи стварање књижевног језика и правописа. Сви знамо коју лепоту претстављају и какав утицај имају наше народне песме. Сви знамо
колика је то слава и снага имати једну књижевност с правим
народним обележјем. Сви дакле можемо одмах разумети да
су те три заслуге довољне да обесмрте Вуково име.
Додајте томе да је Вуково дело имало утицаја и у целом
нашем троименом народу. Књижевност наше браће Хрвата
осетила је тај утицај, и велики покрет хрватског препорода,
један од најблагороднијих покрета хрватске повести, усвојио
је Вуков језик; на тај се начин извело духовно јединство
Срба и Хрвата. Ни Словенци нису остали ван утицаја нашега
Вука. Они су, још, и сами сарађивали на- његову делу. Копитар је био анђео хранитељ његов. Уз Вука, дакле, и око
њега, настала је једна благородна духовна заједница Срба,
Хрвата и Словенаца, претеча данашње државне заједнице.^
То су заслуге великог човека којега данас славимо. У
знак свога сећања и трајне благоцарности српски народ подиже му овај споменик.
Господине Претседниче,
У име Српске књижевне задруге ја Вам предајем Вуков
споменик и поверавам га родољубивом старању вашем."
Завршивши говор, г. Поповић је смакао тробојни застор
са споменика и велика Вукова фигура од туча појавила се
на високом постољу од црног мрамора. Сви прису.тни су
гологлави узвикнули: „Слава муГ а претседник Београдске
општине г. Вл. Илић је стао испред споменика и одржао
овај говор:
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„Господо,
У овом часу, када у име Београда примам на чувзње од
Одбора споменик Вуку Караџићу, не могу пропустити прилику
да не изразим искрену захвалност Београђана члановима
Одбора, чијом заслугом и благодарећи чијим напорима ми
данас освећујемо овај достојан споменик, који ће отсада красити универзигетски крај наше престонице. Та захвалност
Београда припада, господо, и свима оним јавним радницима
који су било на који начин допринели да ова лепа и племенита мисао буде у дело приведена.
Наша је прошлосг пуна борби, страдања и славе. Она
је исто тако пуна имена великана, који су стварали историју
народа, ударали темеље наше данашње државе и изградили
данашњу снажну југословенску државу. Заузет радом на
своме економском опорављању и на лечењу рана из минулих
ратова, Београд још није стигао да према тим светлим вођама нашег народа испуни свој дуг захвалности на један
достојан начин, како то велика дела њихова заслужују. Али
тај дуг према њима није заборављен. Ако се чекало са испуњењем тога дуга, то је само зато да би израз наше захвалности био достојан великих дела његових. Ја се надам да
ћемо се ми ускоро, иницијативом захвалног потомства, достојно
одужити њиховој успомени, као што то данас чинимо према
Вуку Караџићу.
Општина града Београда са највећим пијететом чуваће
овај споменик, као успомену на бесмртног Вука Караџића".
Кад је г. Вл. Илић завршио говор, настало је полагање
венаца пред споменик, и то: С. К. Академије, Матице српске,
Државне штампарије, Савеза сокола, Савез срп. земљорад.
задруга, Кола српских сестара и Удружења Подринаца. После
тога почели су пролазити ученици престоничких школа испред
споменика, обасипајући га свежим цвећем, уз узвик: „Слава му1"
Свечана академија на Коларчеву универзитету
Истога дана по подне у 16 час. велика сала Коларчева
универзитета била је дупке пуна. У првом реду седели су:
изасланик Њ. К. Краља, ђенерал Л. Деканева, епископ г.
Викентије Проданов, помоћник министра просвете г. Ђоко
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Ковачевић, гувернер Њ. В. Краља г. Ј. Живановић, а даље
позвани претставници просветних и културних установа и
друштава. На узвишеном месту испред позорнице за столом
су седели: министар просвете Д. Магарашевић, претседник
С. К. Академије и Вукова одбора г. д-р А. Белић, ректор
универзитета г. д-р Д. Јовановић, ректор Љубљанског универзитета г. Радо Кушељ, секретар Вукова одбора г. д-р М. С.
Московљевић и чланови олбора г-ђа Исидора Секулић и ђенерал Л>. Максимовић, а позади њих пријављени говорници.
Академију је отворио претседник Вукова одбора г. д-р
А. Белић и дао реч министру просвете г. Магарашевићу,
чији говор у изводу гласи:
„Данашња свечана прослава стопедесетогодињице Вукова
рођења била је наша национална дужност, јер кроз новије
доба наше историје за свој културни и национални развитак
ми нисмо имали заслужнијег и већег имена од Вукова. Епохална вредност Вукове личности у нашој националној и културној историји и данас се осећа, као што ће се осећати и
сутра, докле код буде било наше националне културе, којо>
је он ударио трајне основе.
Наша народна маса била је тада у целини неписмена и
непросвећена. На другој страни био је танак социјални слој
српске учености, омађијан туђим и архаичном славено-српском
речју. И та и таква културна подвојеност нашега народа
била је не само чињеница, него и правило и идеал онога доба.
Јављајући се у таквој ситуацији српског културног живота, Вук је пре свега извршио крупно дело српског књижевног ослобођења. Као какав велик српски борац, он се
снажно, зналачки и успешно борио да уништи постојеће
стање једне књижевности која је ишла мимо народа, и стим
у вези да врати и облик и менталитет српског духовног
изражавања неисцрпним и вечним изворима драге материнске речи.
У току те борбе за свежину и снагу народног говора,
Вук је средством својих класичних збирки и средством своје
оригиналне народне речи дефинитивно „оваплотио" српско
културно јединство. Тако је Вук постао и творац нашег општег националног осећања, творац национализма XIX века*
по речима Јована Скерлића.
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Али он својом неуморном делатношћу није обухватио
само Србе. Хрватска књижевност од илирских времена, када
су најбоље песме из Вукових зборника објављене у Загребу,
ослања се на Вука и његово бесмртно дело. Његова борба
за народни језик као књижевни посматрана је из хрватског
средишта с највећим симпатијама, јер се знало да ће Вукова
победа над извештаченим језиком тадашње српске књижевности произвести заједнички књижевни језик Хрвата и Срба.
Од тога времена до данас хрватски граматичари, исто тако
као и српски, градили су своје језичке норме на основи Вукових и Даничићевих списа. Тако је Вук био оснивач српскохрватског језика, иницијатор српско-хрватске културне заједнице и јединства.
Према свему Вукова је делатност обележила здраве и широке путеве нашој народној култури. Она је до краја извршила и демократизацију нашег књижевног језика. Без Вука
наша књига не би у тој мери била приступачна. Без Вука,
најзад, наша уметничка реч не би била тако чиста, рељефна.
Јер он је био не само сјајан познавалац нашег језика,
него и савршен руковалац његовим тајним могућносгима,
мајстор и уметник његов.
Свеукупно Вуково деловање унело се тако у наш културни и национални живот и његово изражавање. Оно је
било од моћног утицаја кроз XIX век, кад се рађало и обликовало наше модерно књижевно и културно лице. Оно је од
још јачег утицаја данас, у уједињеној Југославији, у којој се
дефинитивно извршује формирање српскохрватског књижевног
језика и у свим његовим појединостима.
Једном речју: „Вук је учинио велико откриће нашег народног живота, с тим у вези ударио је основе нашој националној култури и националним наукама, сачувао у свој
оригиналности цвеће наше народне поезије, и показао величину наше народне речи."
После тога г. д-р А. Белић одржао је опширно предавање о животу, раду и значају Вука Караџића1).
1) Објављено је у Белићевој књизи „Дело Вуково' (издање Коларчева
народног универзитета ).
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Затим је г-ђа Исидора Секулић одржала занимљиво
предавање о нашој народној песми, а после ње су се ређали
поздрави претставника разних просветних и културиих установа и друштава. Говорили су: ректор Београдског универзитета г. др Драгослав Јовановип, ректор Љубљанског
универзитета г. Радо Кушељ, декан Филозофског факултета у Скопљу г. д-р М. Костић, декан Правног факултета у
Суботици г. д-р. А. Ивић, у име Више педагошке школе у
Београду г. д-р Светомир Ристић, претседник Матице српске
г. д-р Александар Моч, у име Минхенске академије наука
проф. г. д-р Герхард Геземан, у име Југослов. професорског
друштва г. Рајица Маринковић, претседник Друштва св.
Саве г. прота Ст. Димитријевић, у име Српског културног
клуба г. д-р Данило Данић, у име Друштва пријатеља Француске г. Бургоен, претставник Руског научног института г.
д-р А. Погодин, у име просветно-културних друштава у
Вршцу г. Прибислав Зарић, директор учитељске школе, претседник Матице рада г. д-р Богумил Вошњак, у име братства
Караџића г. Митар Караџић, претседник Дробњачке општине
и у име Главног савеза срп. земљорад. задруга г. Михаило
Стојић, земљорадник из Бање код Аранђеловца. Најзад је
секретар Вукова одбора г. д-р М. Московљевић прочитао
списак телеграфских и писмених поздрава, и то:
Словенског института и Словенског семинара у Прагу,
Филозофског факултета у Скоиљу, проф. Степана СмаљСтоцког из Прага, редакције „Циђ1јапбкј гчоп" из Љубљане,
В. Флајшханса и проф. Матије Мурка из Прага, Знанственог
друштва из Љубљане, Матице хрватске из Загреба, Стани
слава Шобера из Љубљина (на латинском), Научног друштва
у Варшави, Друштва за проучавање словенских језика и
чешко-словачког књижевно-историског друштва у Прагу, проф.
Франа Илешића из Загреба, проф. Дорошевског из Варшаве,
Југославенске академије знаности и умјетности у Загребу,
Матице словенске у Љубљани, д-ра Илије Барбулеску у име
Словенског семинара у Јаши, Шафариковог ученог друштва
у Братислави, Чешке академије наука и уметности у Прагу,
проф. А. Вајана из Париза, 1пбиЧи1 о"ешс1еб б1ауеб у Паризу,
В. Штрандмана у име руске емиграције у Југославији, Пољске
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академије уметности у Кракову, д-ра Радивоја Врховца из
Ср. Карловаца, Словеначког књижевно-историског семинара у
ЈБубљани, Украјинског научног друштва у Лавову, проф. Хавранека из Брна, сенатора Ивана Хрибара из Љубљане, бана
д-ра Натлачена из Љубљане, Друштва руских научника у Југославији, митрополита скбпског Јосифа, Музеја Јужне Србије
у Скопљу, д ра В. Бесаровића, претсед. Просвете у Сарајеву,
Руско-српског клуба у Београду, Општине града Оеијека,
бана Петра Иванишевића са Цетиња, Профес. савета Филозоф.
факултета Карлова универзитета у Прагу, Универзитета у Загребу, д-ра Ван Вејка из Лајдена, Универзитета Коменског у
Братислави, Матице словачке у Турчјанском Св. Мартину,
Масариковог универзитета у Брну, Словенског друштва у Софији и ректора Јагелоњског универзитета у Кракову.
После тога је претседник г. Белић захвалио на посети
и на завршетку рекао:
„Одушевљење које се поводом Вукове стопедесетогодишњице јавило на различним странама наше земље ставило је у дужност Вукову одбору да размисли о начину
како да оно добије и трајно обележје које ће се сачувати у
будућим нараштајима и давати сталне потстицаје у свима областима културе којима је Вук свој рад посветио.
Тако је поникла мисао да се оснује народним прилозима и учешћем свих културних фактора у нашој земљи Вукова Задужбина, из које ће се крупним наградама награђивати дела од велике вредности и уметности и о свему оном
што знатно креће унапред нашу националну културу."
На завршетку академије Певачко друштво „Обилић"
с хором женске учитељске школе отпевало је Апотезу Вуку
Караџићу од Ст. Мокрањца, чиме је прослава Вукове стопедесетогодишњице у Београду завршена.
III дан прославе — у Лозници
Последњи дан Вукове прославе протекао је врло свечано,
са великим учешћем народа из Подриња, с обе стране Дрине.
Нарочито састављеним возовима, колима и пешке стизао је
свет из Шапца и Мачве, Јадра, Зворника и Семберије. Нарочито је Шабац био заступљен: дошли су сви ученици гим
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назије, учитељске и женске занатске школе са својим наставницима, па Занатско певачко друштво. Из многих места
дошла су соколска и певачка друштва, претставници сеоских
општина, читаоница и земљорадничких задруга, са заставама.
Једном речју, на прослави највећег Продринца биле су заступљене све подринске просветне и културне установе и
друштва.
Свечаност је почела архијерејском службом у цркви,
коју је служио епископ г. Сава Трлајић, а присуствовали су
гг. митрополит Доситеј и шабачки владика г. д-р Симеон Станковић. Том приликом су гг. Доситеј и Сава одржали говоре
о Вуку Караџићу.
После службе сав присутни народ, од неколико хиљада
на челу са соколском музиком и заставама соколским и задружним упутио се пред велики и лепи Дом културе Вука
Караџића у Улици краља Александра, и тамо се разместио,
чекајући госте из Београда. Освећење Дома је почело у 13 1/2
часова у присуству претставника Краљевске владе, министра
просвете г. Д. Магарашевића, претставника бана Дринске
бановине г. Панте Аранђеловића, начелника Просвет. одељења Банске управе, претставника Главног одбора за Вукову
прославу: претседника г. д-ра А. Белића, секретара г. д-ра М.
С. Московљевића, чланова: г-ђе Исидоре Секулић, г. ЈБуб.
Максимовића, бриг. ђенерала и г. М. Стефановића, бриг.
ђенерала; изасланика многих национално-културних организација.
После црквеног освећења Дома говорио је министар
просвете г. Магарашевић о значају Вука Караџића као реформатора и оснивача нове наше просвете, поникле баш у
Подрињу, честитајући Подринцима на овом лепом делу —
Дому културе.
Затим је г. проф. Белић, као претседник Главног одбора
за Вукову прославу, предао Дом претседнику друштва „Караџић", одржавши пре тога говор о заслугама Вуковим за
нашу савремену културу, јер је он извршио духовно ослобођење нашег народа. Вуков дом у Лозници као жариште
даљег просветног рада претставља најлепши споменик великом Подринцу.
Претседник

„Караџића" г. д-р

Миленко Марин, при
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мајући Дом, изнео је кратак историјат овог просветног друштва
и истакзо заслуге оних који су омогућили подизање Дома.
После њега говорио је г. Митар Караџић, претседник
Дробњачке- општине, из братства Караџића у Петници, из
кога је и Вук био пореклом. Он је предао поздрав Дробњака, колевке Вукових праотаца. Његовим покличем „Вечита
слава Вуку Караџићу1", који је препуна сала прихватила,
завршено је освећење дома.
После тога Лозничка општина је приредила ручак у
хотелу „Европа" Министру просвете и осталим гостима. На
ручку је одржао здравицу г. д-р А. Белић.
У 16 час. отпочела је свечана академија у Вукову дому,
коју су отпочела певачка друштва државном химном. Затим
је г. д-р Милош С. Московљевић одржао предавање „Вук и
Подриње", изневши напоредо слику политичких и културних
прилика у време Вукова рођења и данас и истакнувши карактер Вукова рада и његове заслуге за културни развитак
целог народа.
После тога су се рећали поздрави претставника појединих
установа и друштава. Први је поздравио у име Више педагошке школе у Београду г. Бранислав Миљковић, професор,
у име Главне управе Југослов. професорског друштва г.
Предраг Каралић, у име Савеза сокола г. д-р Милорад Драгић,
у име Главног савеза срп. земљорад. задруга г. А. Дачић, у
име просветно културног друштва „Филип Вишњић" из Бијељине г. Душан Богдановић.
После тога је хор Учитељске школе из Шапца отпевао
„Живела Југославија", соколи су извели симболичну слику
с певањем „Хеј облаци", Шабачко певачко друштво отпевало је песму посвећену Југословенима.
Увече, у 9 часова, у Вуковом дому приређено је свечано вече. Поред концертног дела позоришни отсек „Караџића"
играо је „Ђиду" са чланом Народног позоришта г. Живановићем у главној улози, а позоришни отсек Народне
књижнице и читаонице у Лојаницама извео је драматизовану
слику „Кнез Иво од Семберије". Вече је завршено забавом
и игранком. Поред тога, у Соколском дому приређено је
народно весеље.
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После прославе

Ма да је Вукова прослава трајала три дана, не само у
Београду и Лозници већ и у многим другим местима, она
тим није завршена, јер ће трајати у читавој земљи целе Вукове јубиларне године. У многим местима састављени су одбори
из претставника просветних и национално-културних установа
и друштава који приређује свечане академије и вечери посвећене Вуку.
Па и за Вуков одбор у Београду посао није био завршен самом прославом. Он је, поред ње, узео на себе још
један крупан задатак: да створи Вукову задужбину, која ће
Вуково име прослављати вечито, потстичући и награђујући
књижевна, уметничка и научна дела из области националне
културе.
Сматрајући свој непосредни задатак завршеним, Одбор
за Вукову прославу на својој пленарној седници од 7 децембра одлучио је да се распусти, а бригу око Вукове
задужбине пренео је на нов одбор који је том приликом
изабран. Овај Одбзр израдио је Правила за Вукову задужбину, која је основана на оснивачкој скупштини, 13 јануара 1938 год. У Управни одбор Вукове задужбине изабрани су: за претседника Александар Белић, претсед. С. К.
Академије, за потпретседн. г. д-р Драгослав Јовановић, ректор
универзитета. За чланове: гг. Ђоко Ковачевић, помоћник министра просвете, Милан Костић, дир. гимн. у пенз., већник
Београдске општине, Милан Грол, мин. у пенз., управник Коларчева универзитета, д-р Владета Поповић, проф. универзитета, претставник Пен-клуба, Предраг Каралић, проф. претст.
Југосл. професорског друштва, Јефта Крљевић, учитељ, претставник Југосл. учитељског удружења, д-р Милорад Драгић,
лекар, претст. Савеза сокола, Лепосава Петковић, претс. Југосл. женског савеза, Милорад Зебић, вицегувернер Народне
банке и Љубомир Максимовић, бриг. ђенерал, оба као претст.
Одбора за прославу Вукове стопедесотогодишњице.
У Надзорни одбор изабрани су: гг. д-р Ристо Јеремић,
лекар, као претставник Матице српске, Никола Беловић, претседник Београдске трговачке омладине, Тихомир Јевтић,
учитељ, као претставник Савеза здравствених задруга, Ми
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лутин Стефановић, бриг. ђенерал, као претставник Вукова
одбора.
С. К. Академија одредиће накнадно још по једног члана
за оба одбора.
Чим Правила буду одобрена, Задужбина ће као правно
лице наставити рад на прибирању средстава и остварењу
свога великог задатка.
м. с. Московљевић

ЈЕЗИЧКЕ ПОУКЕ
1. „Тај је терет притискивао све јаче моју груд и ја
сам се осећао..."
Постоји само у множини именица груди (као плећи,
прси и сл.), па је неправилно узимати ту именицу у једнини. Зато
је у горњој реченици требало рећи: Тај је терет притискивао
све јаче моје груди...
2. „Тражилаје заштитника и нашла га је у Мирабоу.
Ватреном републиканцу и пријатељу Робеспјера и Дантона."
У [последње време неки писци одвајају зависне реченице и поједине реченичне делове који сами за себе не могу
стајати и пишу их као самосталне реченице. Такав један
пример имамо у горњој реченици. Израз „Ватреном републиканцу и пријатељу Робеспјера и Дантона" саставни је део
реченице: „Тражила је заштитника..." па је то тако требало и написати (тј. не са тачком иза „Мирабоу", већ са
запетом). Отуда би, дакле, горња реченица правилно гласила: Тражила је заштитника и нашла га је у Мирабоу,
ватреном републиканцу...
3. „И тако нагет на сто свога оца радио је целу ноћ."
Облик нагет (као ни облици нажет и нажен, који се
чују у нашим дијалектима) не иде у књижевни језик: правилно је нагнут. Место „нагет (нагнут) на сто" требало је рећи:
нагнут над столом. Према томе горња реченица исправно
би гласила: И тако нагнут над столом свога оца...
4. „5Шпо је гагтаГао ра је ореГ гата(ао... 1 Гако пергебГапо. "
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Према свршеним глаг. размотати, замотати имамо
несвр. (итер.) глаг. размотавати, замотавати; облици:
разматати, заматати не иду у књижевни језик. Отуда је
и у наведеној реченици требало рећи: Стално је размотавао
па је опет замотавао...
5. „Оа 1)ј те па^о^огт па Го пи&аИ би тј 1 по^аса."
Према свршеним глаголима занудити, понудити и сл.
имамо несвр. зануђати, понуђати... Отуда јесвакакодошлода се
образује и према несвр. нудити и (опет несвр. гл.) нуђати,
— али је то непотребно. Отуда је у горњој реченици требало рећи:.. нудили су ми и новаца.
6. „У Београду и у ужем завичају његовом, Подрињу,
завршена је тродневна прослава Вука Нараиића."
Оваква инверсија реченична је недопуштена. Мора се
увек изнети прво онај део реченице у ком је име којему
нешто припада, па тек онда онај део који показује да томе
имену нешто припада. Требало је, дакле, рећи: Завршена је
тродневна прослава Вука Караџића у Београду и ужем завичају његову, Подрињу.
7. „Човечанство врије и кључа у својој сопственоЈ
трулежи. "
Од глаг. врети сад. вр. правилно гласи: врим, вриш ври,
вримо...; облици вријем, вријеш, врије... су покрајински. Према
томе и у наведеној реченици требало је рећи: Човечанство
ври и кључа...
8. „Двадесеторо ђачића оденуло је новоосновано* друштво..." „Јридесет четворо сиромашних ђака копривничке
гимназ. оденула је заједница дома и школе,"
Именице ђак и ђачић нису збирне именице и према
томе погрешно уз њих стоје збирни бројеви. Требало је
рећи: Двадесет ђачића оденуло је... Тридесет четири сиромашна ђака... оденула је...
9. „Наше је задругарство рамљало због тога што
нисмо имаш...."
Глагола рамљати, који је свакако начињен према рамљем,
у нашем књижевном језику нема; постоји глагол храмати и од
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њега радни придев храмао. Према томе у горњој реченици је требало рећи: Наше задругарство је храмало...
10. „За њим је ишла псица вучје расе и стално њушкала...'
Од пас женско је кучка, зато је сасвим непотребна реч
псица. Према томе и у јгорњој реченици требало је рећи:
За њим је ишла кучка вучје расе...
11. ,То је било пре много хиљаде година када су
глечери..."
После речи које показују количину: мало, много и сл.
именице долазе у генитиву мн. (мало ђака и сл.). Отуда је и
у наведеној реченици требало рећи: То је било пре много
хиљада година... '
12. ,\ЈтеГа^апјет Ш пјеИ а"ооЦато баб^Ша"гиф бтсбао.,
У књижевном језику не постоје облици: уметавати,
уметавам, уметавање и сл., већ: уметати, умећем, уметање.
Зато је у горњој реченици требало рећи: Уметањем
тих речи добијамо...
13. „Робијаш је ухваћен, али је поново побегао пред
самим вратима затвора."
Није добро стилизована ова реченица. „Пред вратима"
се могло десити убиство, свађа и уопште нека радња која
не показује удаљавање са тог места оних који су ту радњу
проузроковали; побећи се може испред врата и од врата
затвора. Отуда је и у горњој реченици требало рећи:... али
је поново побегао испред самих врата затвора.
14. ,Л/а пјШо^ш бГадИката па1аге бе пет јггабГајј..."
„Стаблика" је неправилно, треба стабљика. Отуда и
у горњој реченици треба да стоји: На њиховим стабљикама
налазе се...
15. „Л/а јеа"пој бИјеш г§гаа"е опе би по^ше јг којјћ
бто то%И..."
Стени (стијена) у нашем језику значи што и велико
камење (у неким местима се и мали камен зове стеном), а
у значењу имен. зид (што је узето свакако из кајкавкога
дијал.) не сме се употребљавати. Огудаје и у горњој реченици
требало рећи: На једном зиду зграде...
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16. „Рге би бе ига^по ојгаИ бато ош ^гаа"аш којј би..."
Место познатијих наших речи: управо, стварно и сл.
непотребна је кованица изравно. Према томе у наведеној реченици требало је да стоји: Пре су се управо (стварно)
бирали...
17. ,МаоасЊао ти је б^акојаке §пјибпе 1агј..."
„Гњусан" је покрајинско, правилно је гнусан. Отуда је
ваљало и у горњој реченици да стоји: Набацивао му је свакојаке гнусне лажи.
18. „УоНо је бта б^гћи
„Сврху свега" је данас
изнад свега и сл. Зато је
рећи: Волео је сина више од

б^е§а па б^уеГи."
архаизам, треба: више од свега,
требало и у горњој реченици
свега на свету.

19. Рјебта бе игпобИа паа"^аба^ајисИ бат %1аб Ггатиаја."
Од сврш. глаг. нагласити, надгласити и сл. несврш.
(итер.) глаголи су наглашавати, надглашавати, а не: нагласавати, надгласавати (ово би био изведен обл. од гласати). Зато је и у горњој реченици требало рећи: Песма се
узносила надглашавајући.. .
20. ,Та би а"јеса кШот 1 о1о^кот 1ггаа"Па..."
„Кист" је узето из рус. језика (кистБ), непотребно је
код речи Гчеткица, кичица. Према томе требало је и у наведеној реченици рећи: Та су деца четкицом и оловком
израдила...
21. Каа" бто о1^огт арбапбка ^гаГа, објеИИ бто перпјаГпи а"ићи."
„Духа" је покрајинска реч, књижевно је задах, мирис
и сл. Отуда је требало и у горњој реченици рећи: Кад смо
отворили апсанска врата осетили смо непријатан задах.
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Секретар Уређивачког одбора
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Штампа „МЛАДЛ СРБИЈН" Ускочка 4. Тел. 21-352,— Влад, М. Ннђелковића, Гоачаничка 12
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ГОД. VI

СВ. 3

Др. ТОМИСЛАВ МАРЕТИЋ
13. XII. 1854 — 15. I. 1938
У 84 години живота, после дугог, плодног и за народ
наш врло корисног рада Томислав Маретић је умро у Загребу, старајући се готово до последњег часа о великом речнику Југославенске академије, који је он уређивао после Даничића, Ваљавца и Будманија — од 25. VII. 1907 г. до на
месец дана пре смрти. Он је сам — за тридесет година уређивачког рада свог — издао онолико књига тога речника
колико сви издавачи до њега (он је почео од слова таб1о у
VI књ., стр. 500, а пре кратког времена објавио је прву
свеску XII књ.; свака књига има око 1.000 страна речничког
ступца). Да су
формата, у два
рад биле у Акаприлике за тај
је, Маретић би,
демији повољнисвојом необичутосмоуверени,
жилавошћу и неном вредноћом,
завршиоовознаисцрпном снагом
нументално дечајно,управомокографије.
Али
ло наше лексицима
Маретић
и у другим правшу науку и наш
је задужио наи сам рад њенарод, ма да би
њу и издавању
гов на урећиваје Даничић ударечника, којему
рио основе и за
који је сакупио
највећи део грађе, — заслуживао дубоко признање свега културног друштва нашег.
По образовању свом Маретић је био класични филолог.
1879 год. положио је професорски испит из класичне филогије; али је — некако одмах после тога — прешао на словенску филологију, посвећујући своју пажњу нарочито нашем
језику. 1883 год. постао је доктор филозофије, али је до 1885
(управо од 1879— 1885) био професор гимназије. Тек је те
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године постао у Загребачком универзитету приватни доцент,
1886 изванредни и 1888 редовни професор за катедру словенске филологије. Од тога времена до 1914 год., када је
пензионисан, остао је на том месту. После рата, од 1919 —
1924, био је професор индоевропске упоредне граматике у
истом универзитету.
Поред рада на науци, Маретић се бавио и превођењем
у стиху изворника уметничких дела класичних народа и других (Одисеју је превео 1882, Илијаду 1883, Пана Тадију Мицкевичева 1893, Енеиду 1896, Овидија 1907, староиндиску Песму
о краљу Налу 1924 и др.). Ово се јавило код њега не само
као последица одличног познавања класичних језика, словенских, индиског и др. и љубави према класичној литератури, него и као резултат његова проучавања и необичног
познавања наших народних умотворина, тих класичних дела
усмене књижевности, њихова метра и њихова језика. У вези
са том врстом рада појавиле су се и две књиге његове о
нашој народној епици које су досада најбоље што је о томе
написано (Метрика народних пјесама 1907 и Наша народна
епика 1910). Израђеност језика наших народних песама дала
му је могућности да може у својим преводима, који се одликују необичном тачношћу и брижљивошћу обраде, изнети
многе тананости великих уметничких епских дела. Њихове
особине су не једанпут прострујале кроз његове преводе,
толико је он био прожет њиховим лепотама.
Али ће Маретић остати нарочито признат и цењен у
целом народу нашем својим радом на јединству књижевног
језика и на спровођењу у живот код Хрвата оних и књижевних и правописних принципа које је Вук утврдио и које су
прихватили и неки истакнути Хрвати на књижевном договору у Бечу 1850 год. са Вуком, Даничићем и др. Нема никакве сумње да је Маретићевом заслугом дошло 1892 год.
до познате званичне одлуке којом се и у хрватске школе
уводи Вуков правопис. Маретић је целог живота свог, угледајући се на велике учитеље своје, Вука и Даничића, био
необично упоран у томе правцу, бранећи свугде, и речју
и пером, чистоту књижевног језика на основици Вукова језика и језика народних умотворина наших и тражећи стално
да се он ослободи од свега туђег и наносног што се понегде
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у њему било накупило. Из таквог схватања заједничког језика за цео наш нарОд, који је за њега био увек један и по
пореклу и по духу, — поникла је његова велика Граматика
и стилистика хрватскога или српскога језика, која је изашла
1899 год., готово у исто време када и значајни речник
Броза и Ивековића.
Маретић је својом граматиком показао којим путем
треба да се креће развитак књижевног језика и у западној
половини нашег народа. Он је, у ствари, дао њоме граматику Караџићева и Даничићева језика и језика народних умотворина. Јер ако прегледамо „с1је1а \г којШ је игјтапа §гада
га оуи кпјј§и [1ј. ОгатаНки]" (стр. 700), ми ћемо наћи само
ове три групе извора: I Вукова дела; II Даничићева дела и
III Народне умотворине, и то само оне које је Караџић издао.
И то је све. Наравно, и Маретић није мислио и није могао
мислити да се све друго занемари што се појавило у току
времена код Хрвата и Срба; али ово је за њега био идеалан
пут којим у грађењу књижевнога језика треба да иду и Срби
и Хрвати, а то је био и пут којим је он сам ишао. Тим делом својим јавља се Маретић као непосредни и досада најистакнутији продужавалац традиција Вукових и Даничићевих.
Јер ако је Вук утврдио основицу савременог књижевног језика, а његов ученик Даничић дао први нацрт његове граматике и покушај историског проучавања нашег језика са реч«ичке и других страна, Маретић је први израдио свестрану
« исцрпну граматику онога језика који је Вук завештао нашем народу. Ако се и не може рећи да је Маретић дао и
исцрпну научну обраду свих делова њених, он је први дао
ерло обилну грађу за њу. Са те своје стране Граматика Маретићева још ће дуго сачувати своју вредност.
Маретић је проучавао наш језик и са многих других
.страна. Он је 1889 г. издао Историју хрватског правописа,
која има много шири значај него што би се могло рећи по
овоме називу; затим је дао цео низ расправа о нашем акценту, о именима и презименима, о језику далматинских, славонских писаца и о многим другим ситнијим и крупнијим питањима нашег језика. У свима тим делима, а такође и у
издањима старих текстова, Маретић је пре свега, а понегде
1л искључиво, филолог којега занима највише тачно утврђи
5*
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вање грађе, тачно издавање текстова, механичка или чисто
формална класификација граће и питања која су са тим у вези;
историску или лингвистичку страну он је мало осветљавао или
се сасвим њоме није бавио. Али због тога значај његова рада
није мањи; јер се сва дела његова одликују необичном
поузданошћу
Велики део мањих расправа његових посвећен је практичним питањима чистоће и правилности различних речи и
облика који су у току времена ушли у обичај, како код нас
тако још више у западном делу нашег народа. Различне напомене те врсте, које је Маретић објављивао у току времена
у различним повременим издањима, сакупио је он 1924 г. у
засебну књигу, познати Језични савјетник, којим се чешће
пута имао да позабави и „Наш језик*. Иако је ту Маретић,
налазећи се у средини у којој су се извесне речи одомаћиле
и потпадајући сам, несвесно за себе, под њихове утицаје,
био попустљив према понечему, ипак се може рећи да је и
та књига била врло корисна за наше друштво. Она је скретала пажњу на много штошта што би без ње прошло незапажено.
И тако је Маретић, и поред тога што је долазио на
поље наше науке иза тако славних учитеља као што су били
Вук и Даничић, умео да да својим делима своје обележје. И
поред њихових сјајних бразда, и његова се није изгубила.
Оно што је он урадио — и на великом речнику Југославенске
академије и уопште у области нашег језика и наше културе
— остаће као споменик његове личне вредности, његове необичне систематичности у раду и његових духовних особина.
У низу десетина година Маретић је, без умора и без предаха, одано служио идеалу наше националне науке, њеним
истинама и њеним лепотама. Он је својим радом доказао
још једном да се увек могу стварати самостална и трајна дела.
Одајући данас у име свих сарадника „Нашег језика*
дубоко признање овом необичном трудбенику који се одликовао поузданошћу у свима пословима, неограниченом љубављу према књизи и знању и непоколебљивим научним
и националним уверењима, често и у тешким приликама у
којима се налазио, — ми смо испуњени уверењем да ће ње
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гово име у науци нашој бити стављено у ред оних заслужних
научника наших који су, смишљено и поуздано, стварали
културу нашег народа и који никад нису одвајали своју
искрену оданост духовним интересима наше културе од ду<5оке љубави према целокупном народу нашем.
а. Б.

оци
ОЧЕВИ и ОЦЕВИ
Сваке године око празника који се назива Оци или
Оцеви покреће се питање: шта је правилно и како према тим
облицима стоји нови облик очеви који постаје све чешћи у
употреби код наших писаца. Преврћу се граматике и речници, траже се мишљења стручњака и опет се, чини ми се,
питање не покреће унапред. То ме је побудило да напишем
ово неколико реди.
Питање је, пре свега, шта живи у слободној употреби.
Кад то утврднмо, показаћемо граматички смисао сваког од
горњих облика и зашто се једни од њих све више употребљавају, а други — губе. Јер и у овом случају језик има
своју логику по којој се све у њему креће.
Да почнемо с Вуком. Сматра се да је Вук употребљавао
у множини готово искључиво дци (он у своме речнику поред
стац у једнини ставља отаца у генитиву множине, што упућује
на множинудг(и); али је такоће несумњиво да је он употребљавао
и облик бцеви, као што се свако може лако уверити из примера који су наведени у Броз-Ивековићеву речнику (I, 932:
Да утврди обећање оцевима Рим. 15, 8 и сл.). И Маретић на
основу тога вели да именица дтац има дци и дцеви као и
именица палац палци и палцеви (Огат. \ бШјбНка II изд. 118);
ово последње у значењу паоци (в. Вуков речник б. у.).
Сасвим је у складу с тим оно што се износи у великом
речнику Југославенске академије (IX књ. стр. 249, 1-ви стубац). Ту се, врло пространо, говори о облицима именице
отац у множ. и наводе се као једини облици који се употребљавају оци и оцеви, са многобројним упућивањима на
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Вука и Даничића и са примедбом да је у множини обично
дци, а ређе дцеви.
Из овога би излазило да су једини облици које наша
граматика допушта и који су, према томе, једино правилни :
дци и дцеви; као да у нашем језику не постоји или да је од
граматичара одбачен облик дчеви.
Међутим познато је да се у савременом разговорном књижевном језику и у многим народним говорима употребљава
обично дчеви и зато није чудо што је као множина од те именице у речник Ристића и Кзнгрге ушао тај облик (стр. 613:
дтац, дца т (р1. дци, от&цп; дчеви, дчевп). Могло би се само
приметити да је на прво место могао бити стављен облик
дчеви, јер се из фразеологије и код Ристића и Кангрге (в.
примере под а" и Н) јасно види да је облик дци почео добивати нарочито значење. Иси. под а" „предак": „то је обичај
нзших отаца с1аб 1б1 сНе бШе ипбегег VзЧег (или: АћпепузЧег)"
под ћ: „народни оци ше VаЧег с-еб Vо1кеб, Ађ§еогс1пе1еп т. р1Л
На овоме месту, под отац, у овом се речнику не налази
уопште облик дцеви, али га има на засебном месту: дцеви,
дцевп т р1. VаЧег т р1.; тако се исто на засебном месту налази и облик дци, отаца са једним значењем више неголи
под отац: „свети ~ сНе ћеШ§еп VаЧег; народни ~ Vо1кбуаЧег
(јт §ећођепеп бШ ос1ег бсћеггћаИ тиг Ађ§еогапе1еп); <— отаџбине сНе Vа1ег с1еб Vа1ег1апа,еб'< (стр. 624).
Овоме што се говори у речнику Ристића и Кангрге може
се додати и то да се обично Оцевима назива празник (у недељу пре Божића, исп. Материце друге недеље пре Божића)
који се назива такође и краћим обликом множине Оци, као
што је код Вука (в. под Материце).
Пре свега, треба приметити да су ретки случајеви када
се множина од именице дтац употребљава у значењу ш'е
VаЧег, јер по природи свога значења у обичној употреби та
је именица ограничена на једнину. Зато се и развијају нарочита значења код облика старе множине (дци).
Из наведене грађе види се да облик дци постаје или
архаичан или се употребљава у нарочитом значењу. Да дци
постаје архаично, види се по томе што се тај облик употребљава у вишем стилу, код песника и сл.; да се он
губи из употребе са значењем сНе VаЧег, види се из његова
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ограничавања на значење: „преци", „народни оци", „црквени
оци", „оци отаџбине". Никада се не би у тим случајевима
употребио облик бчеви. Исто тако облик дцеви употребљава
се само у оним случајевима у којима се могло употребити дци.
Према томе, дцеви није непосредно множина од дтац, него је
облик којим је замењено дци, њему паралелни облик. У дцеви
живи и даље облик дци. И када се код Вука и Даничића употребљава дцеви, то само значи да је у њихову сазнању дци
било у употреби праве множине од отац, па је дцеви заменило
тај облик, чувајући у њему ир проширујући се завршетком
еви. Али већ у савременрмЈезику постало је дци архаично и . .
ограничено само на извесна значења; зато се појавило дцеви,
које је требало да модернизује дци додавањем еви, наставка за
множину једносложних основа м. рода, јер се овде оц- осећало
као једносложна основа (у којој је нестало старога -тб-, исп. ст.
словенско отћци у п. р1.). Тај се облик међутим могао одржати
само дотледокле се и дци чувало као обична множина; чим је
дци почело да се губи из обичне употребе и да се своди на
нарочиту употребу, почело се тако сводити и дцеви на нарочиту употребу, тако да је и оно, као и дци, и остало са
таком употребом; а од једнине дтац, дца, дче итд. почела
се градити правилна множина дчеви, дчева итд. која је, са своје
стране, још појачавала усамљивање и свођење на нарочиту
употребу облика дци-дцеви, који су, у ствари, варијанти истог
облика.
Питање је сада, да ли је наше језичко осећање правилно начинило нову множину са значењем „родитељи",
„УаЧег", а, према томе, да ли се облик дчеви може у књижевном језику задржати.
Нема никакве сумње да тај облик продужава ону систему облика која је још стално жива у нашем језичком осећању. Све именице које имају на крају ц, а изгубиле су стари
кратки облик множине на -ци, имају облике сличне дчеви:
стрпц
дтац
стрица
дца
стрпче = дче
стрпцу
дцу
има
стрпчеви — дчеви, и то одговара у потпу-
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ности везивању наставка е са ч испред њега код ових именица. Зато је тако необично дцеви са својим ц, које држи напоредни облик дци где и докле живи. То лепо потврђују
друге именице: зечеви, јарчеви, вранчеви и сл. Облик пплцеви,
уколико се употребљава, одговара облику паоци, и претставља
исти однос као и дци-дцеви, тј. има нарочито значење (паоци,
тј. спице у точка).
За све ове облике врло је значајна именица стрпц. Вук
у 1-вом издању свога речника вели да се стриц у множ. говори стрицеви и стричеви; међутим већ Даничић у својим
Облицима српског језика (7 издање, 1874, стр. 7) помиње
само стричеви које је и данас у искључивој употреби. Али
доскора се употребљавало и употребљава се још понегде у
множини и стрпци које је живело у Вукову стрпцеви онако
као „дци" у „дцеви". Када је стрпци постало ређе и када се
јавила потреба да се према стрпц (стрпче уос итд.) образује
множина, она је образована као дчеви, тј. стрпчеви.
Али није неопходно потребно да се изгуби непроширена
множина, па да се почне градити нова, проширена множина
завршетком еви; довољно је да се од једнине гради непосредно множина па дз добијемо опет пред наставком -еви
мењање ц у ч. На пр. од вранац гради се множ. вранци, али
и вранчевџ; то значи да се од вранац у вези са једном категоријом именица гради правилан облик враг.ци, а у вези са
другом — вранчеви (исп. још јарац — јарци, јарчеви и сл.).
И код других именица ове врсте кад год се јавља наставак еви, сугласник се мења, ако је постао на онај начин
на који је постало ц у дтац (тако званом трећом палатализацијом): кнез: кнежеви, зе~ц: зечеви., Истина, од тих се именица може множина градити и наставком ови: кнезови, зецови, зато што су данас сугласници з и ц тврди, али и овде
нема облика на еви без промена сугласника, пошто нема
облика „кнези" или ,зеци" у множини.
Све нам ово јасно показује да је облик дчеви правилна
множина саграђена од облика дтац у једнини, а да облик
дцеви претставља варијант или измену облика дци и да се
јављао тамо где се облик дци употребљавао, али који се већ
до извесне мере одвојио од дтац, добијајући нарочито значење или нарочиту употребу. Како се, према томе, облик
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бцидцеви почео употребљавати мање или више за нарочита
значења, губећи се постепено у значењу множине од дтац
(= VаЧег), то је било сасвим природно и у духу и нашег језика и живих категорија у њему да се сагради у њему облик
бчеви као нов живи облик множине, који је потпуно одговарао облицима стрпчеви, зечеви, кнежеви и сл. Само језичко
осећање наше нашло је за тај облик најправилнији пут.
31-Х1М937.

А. Б.

О НЕКИМ ФИЗИЧКИМ НАЗИВИМА
За средњошколске уџбенике из физике и хемије још
не постоји уједначена номенклатура и терминологија, па се
отуда у тим књигама за исти појам или за једну исту ствар
сретају различни називи. За многе индустриске и техничке
производе из области ових двеју наука често се просто преписују страна и туђа имена. Стога је не само корисно него
и потребно о тим питањима расправљати и, по могућству,
доћи до најбољег назива према духу и особинама нашега
језика.
Уредништво „Нашег језика" дало је одговор на низ
сличних питања (НЈ, V, 186, 1937), па и мл желимо да о
томе кажемо неколико речи.
I
О речи грејалица ја сам писао већ раније1); та се реч
једино и употребљава у хемиским заводима Београдског универзитета. Желим да додам да је боље рећи шпирит (адј.
шпиритни) него шпиритус, јер се тако говори у неким деловима нашега народа, а поред тога ту реч у скраћеном облику употребљавају данас и Немци.
На истом месту1) говорио сам и о речи лампа (грчки
Хаџ.пхс, зубља, Х^ртгсу светлити) која је интернационална (нем.
сНе 1^атре, франц 1а 1атре, енгл. 1атр, руски лампа), па се
као таква још увек свуда употребљава (Девијева лампа, Де>) Гласник хем. друштва 2, 226 (1931).
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берјанерова лампа, лампе са две електроде, пламене лампе
итд.). Светиљка (управо светлиљка) је управо буквални превод
ове грчке речи, али има знатно општије значење.
Реч цилиндар (грчки к&п/бро?, лат. суНпскиб) означава и
у геометрији и у техници исто оно што и наша реч ваљак.
Код нас у геометрији и постоји назив ваљак (реће облица).
У француском на пр. 1е суНпс1ге означава и ваљак у геометрији, и ваљак за путеве, и цилиндар у аутомобилу, а коц
Немаца још и стаклени суд: МеббгуНпсИег, цилиндар (епрувета)
за одмеравање. Под немачким утицајем ова реч код нас
значи и свечани шешир (цилиндар и полуцилиндар). Дакле,
коректно је рећи ваљкаст суд, када суд има тај облик.
Иначе је уобичајено да се каже цилиндричан суд, стаклени
цилиндар, код парне машине клип се креће у цилиндру итд.
У овом последњем случају употребљава се и наша реч
стублина.
У техници је усвојена реч котао (а не казан), па на
Техничком факултету постоји посебни предмет — парни
котлови.
Реч пропелер је енглеска а не немачка (1о ргоре1 од лат.
ргореНо гурати, терати напред и одатле ргореПег). Сматрамо
исто тако да је боље писати хелиса него елиса (франц.
ћеЧјсе од грч. 2Хф, јер ми кажемо хелиотроп, хелиоптер,
хеликоида итд.
Реч тастер узета је од Немаца (Таб1ег) који још употребљавају у истом значењу и реч бсћШббе1 (кључ); Французи кажу ташриШеиг. Ми бисмо то просто могли звати
прекидач или спајач. или ударач, јер се њиме прекида или
спаја коло струје, а то се опет постиже ударањем.
Енглески физичар Рагас1ау изговара се приближно Фереди или Фередеј (транскрибовано интернационалном фонетиком 1зегЗсН или 1зегес1еј). И ми смо за то да се то име транскрибује Фаради или Фарадеј, али не за то што је ближе
изговору, већ што је ближе писању. Ако бисмо, на пр., име
славног енглеског физичара Кишегк>гс1-а, који је пре кратког
времена умро, транскрибовали приближно изговору било би
Радефед (инт. фон. Клс1з1зс1), стога је и ово име боље транскрибовати Рутерфорд.
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Растојање мећу куглицама између којих прескаче електрична варница при радиотелеграфисању треба звати варнични
размак, а не искриште, јер искриште може означавати само
место одакле скачу варнице (искре).
Поред тога што су продрли немачки називи месинг и
бронза, ипак у уџбеницима, па и иначе, треба задржавати и
ширити наше речи жута и црвена мед (мјед). С. М. Лозанић
је у својим хемијама прво наводио ове наше, а у заграду
стављао стране називе (у овом случају: месинг и бронза). У
извесним крајевима говоре се још и турске речи туч (бронза)
и пиринаџ (месинг).
II
У истом броју „Нашега језика" (стр. 164) г. С. Живковић
наводи неколико назива које једни пишу одвојено, а други
састављено. Сам писац каже да се не упушта у то да ли би
се такви називи могли казати нашим речима, исто тако вели
да неће улазити у граматичку страну тих сложеница. Ми пак
сматрамо, да је прво требало у то ући, па би највећи део тих
назива већ самим тим отпао.
Речи које је писац навео могу се поделити у три групе.
1. Речи које су интернационалне и које се у свим језицима пишу заједно, јер означавају један појам, па су обично
направљене од латинских или грчких речи или заједно и од
једних и других: потенциометар, аероплан, аутомобил, радиофон
У науци и техници је таквих речи врло много:
манометар, електрометар, галванометар; локомотива, локомобила; грамофон, фонограф; фотографија, кристалографија;
телеграм, телевизија, итд. итд. Ко пише делове ових речи
одвојено, чини исту погрешку као кад би писао одвојено делове наших сложеница.
2. У другу групу дошле би речи које код нас треба
друкчије рећи: електролит-кондензатор, ђ1оск-копс1епба1ог,
дремашина, прегмашина, кром-оковима, тенис и бокс меч,
ћоскеу утакмица, јоскеу-клуб; вагон ресторан, вагон ли; банту
језици... Код многих од тих израза одредница треба да стоји
у адјективном облику: тениски меч, меч у боксу (као надметање у скакању, у бацању камена и сл.), хокејска утакмица,
џокејски клуб (фудбалски, шаховски клуб, а не: фудбал-, шах
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клуб); кола за обед, кола за спавање (спаваћа кола); језици
банту или банту језици као што писац каже. Французи при
адјективној употреби ове речи додају одговарајући наставак
као и за остале адјективе (1еб 1ап§иеб ђапшиеб). Код нас не
постоји још неко правило да ли би се од речи као што су:
банту, зулу, Конго, Бордо и сл. могли правити адјективни
облици и како. — Од речи електролит, и код нас и код
других народа, постоји адјектив — електролитични (електролитична дисоцијација), дакле електролитични кондензатор;
51оск копсјепбашг је само једна врста сталних кондензатора
који се тако зову за разлику од променљивих кондензатора
(Огећкопс1епбашг)1); дремашина и прегмашина су немачке речи
и прва значи струг, а друга машину за ковање новца;
од метала хром (не кром) постоји већ адјектив хромни: хромна
руда, хромни челик итд. Остали називи које је писац навео,
а који спадају у ову групу, као драјвер (не дривер) трансформатор (кондензатор), тјунинг (не тунинг) метар и др. не
сретају се ни у стручној литератури, па о њима нећемо ни
говорити.
3. У ову групу дошле би све остале речи које је писац
поменуо, а које ми нисмо навели, и на које се могу применити правила нашег правописа.
III
Потребно је усвојити, по могућству, заједнички назив за
неке обичне речи које се свакодневно чују и употребљавају,
а то су: „плајваз (оловка)", „налив-перо" и .тонфилм" .
За прву реч постоје називи: плајваз, оловка, лапис и
писаљка. Плајваз је искварена немачка реч В1еј\уе1бб која се
некада употребљавала место садашње В1ејб1Ш. В1ешејбб иначе
значи, и то му је сада и једино значење, оловну белу боју
(оловно белило). Према томе овај назив не може уопште доћи
у обзир. Оловка је направљена од речи олово према немачком
В1ејбШ1 и талијанском рштђто, а још је вероватније да је
узета из чешког (о1иука застарели чешки назив). Лапис је
такође италијанска реч у овом значењу. Писаљка (као и пи1) Од речи блок могао би се направити адјектив: блочни (као бочни,
сочни, рочни... од именица бок, сок, рок) или блоковни (као чековни, угловни
вековви... од чек, угао, век).
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саљица) је наша народна реч и према Вуку означава оно
чиме се шарају ускршња јаја (као синониме Вук наводи још
речи: шараљка и кишчица). Даничић је у свом преводу Старог
завета употребио ову реч место латинске б1у1иб : б1у1о 1еггео....
писаљком гвозденом (књ. о Јову 19, 24)..., бгу1иб тепс1ах...
лажљива писаљка (књ. прор. Јер. 8, 8). Место латинског б1у1иб
и грчког ураф{? и у старом словенском и у црквенословенском
постојала је добра реч писало. Немци, Енглези и Талијани
створили су своје називе отуда, што се за израду „оловки"
прво употребљавало олово, затим оловни прутић стављен у
дрво, дакле: нем. прво, В1еј1ес1ег, В1еј\габб1ес1ег, затим В1ејб1Ш;
енгл. 1еас1 репсП („оловна кичица"), а данас обично репсП;
тал. 1арјб рштђто или просто рштђто, 1арјб. Французи су
направили своју реч сгауоп од сгаје (креда — „кредник"), а
Руси су узели за то реч карандашт> која није словенског порекла и прво је означавала графит, графитну руду.
Данас се обичне оловке праве од графита коме се додаје глине, а поред тога и од неорганских (минералних, земљаних) и органских боја. С обзиром на разноврсни материјал од којега се граде и с обзиром на дух нашега језика1)
треба дефинитивно усвојити, према нашем мишљењу, реч
писаљка место свих поменутих назива (плајваз, оловка, лапис).
Често се раније оно чиме се пише по каменој таблици
у основним школама називало писаљка (писаљка и таблица),
а у крајевима који су стајали под немачким утицајем грифла
(нем. СгШе1), ма да су постојали и називи крижуља и крижаљка. Како глагол крижати, поред осталих значења, значи
и резати (Вук) на што и личи почетно писање деце, то сматрамо да би за писаљку од" шкриљца требало усвојити назив
крижаљка (крижуља).
■) У Црној Гори калемљење против богиња народ је назвао писање,
а калемити (се). писати (се) због тога што је та радња слична писању, а
инструменат којим се то врши сличан писаљци. Ожиљак који је остајао на
кожи назват је писаница. Отуда су и званична наређења гласила да се сва
деца морају писати, да родитељи донесу сву малу децу на писање од краста
(богиња) и сл. То је још један прилог више како народ сам даје нова значења речима по сличности радње.
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„Наливперо* је састављено, као што је познато, из два
дела: из пера и пернице1) у којој се налази мастило (споредно
је како се пуни). Немци га називају РиШес1егпаИег или краће
РиШес1ег (перница која се пуни мастилом), Енглези {оиШат
реп (перо с резервоаром за мастило), а Французи су направили назив б1у1о§гарпе (од грчког атОХод, ступ одакле је и
лат. б1у1иб (бШиб) и урасресу, писати), па га обично зову скраћено б1у1о. Скована реч налив-перо није добра, јер нити је
направљена у духу нашега језика нити својим саставницама
означава оно што би требало да претстави. Стога ми мислимо
да треба узети, док се не би нашао или створио срећнији
нззив, реч стило.
Тонфилм је немачка реч - ТопШт (у науци се још зове
с1ег 1бпепс1е РЛт); француски се каже Шт бопоге и Шт раг1ап1, а енглески боипс1 Шт (фам. 1а1кјеб од 1о 1а1к, говорити,
причати). Као што је познато, тон означава само једну врсту
звука, а код овога филма (супротно немом филму) чују се
све врсте звукова: од шкрипе кола, зврјања мотора и најразноврснијих шумова до најлепше музике, песме и говора.
Стога, ако се угледамо на француске и енглеске називе и с
обзиром шта се све чује у том филму, треба га назвати
звучни филм, а ако желимо да останемо при немачком називу треба рећи тонски филм, али никако тонфилм.
В. М. Мићовић

ПИСАЊЕ (ПИСАНИ1-Е) СА ЗНАЧЕЊЕМ
СЛИКАЊЕ
Т. Маретић у Рјечнику Југославенске академије IX (19241927) 872 наводи „сликање, моловање" као последње значење
речи писање. За то значење Маретић има један пример: „ресав'ско писанТе не обр-ћтает се нигдеже". Тај је пример из
Карловачког родослова, који је састављен „у првој трећини
XVI. в. између 1504. и 1520. године" (Ил. Руварац, О кнезу
Лазару, 1888, 238). Маретић упућује на Шафарикове РатаЧку, у којима је родослов први пут штампан (у одељку
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Окагку, 61 — I изд. из 1851 год.; II. изд. тог одељка из 1870 год.
а цела књига из 1873 год.). Сада је тај пример приступачнији
у књизи Љуб. Стојановића, Стари српски родослови и летописи (1927) 36. Маретић још истиче да је тај пример навео
и Ђ. Даничић, Рјечник из књижевних старина српских II
(1863) 305 као потврду да писаник значи рШига ( = сликање,
живопис). Других примера за такво значење Даничић и нема.
Такође их нема ни Рг. Мт1о$јсћ, 1^ехјсоп ра1аео - б1оуешсо ^гаесо . 1а1тит (1862-1865) 564.
М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија (1876) 1097, Ил.
Руварац, Манастир Ресава (Старинар VI, 1889, 44) и Ст.
Новаковић, Манастир Бањска (Глас 32, 1892, 17) узимали су,
да се под „ресавским писанијем" мислило на живопис у цркви
манастира Ресаве (Манасије). В. Марковић, Православно монаштво (1920) 139, налазио је да се похвала -„ресавског писанија" односи на књиге „од добра извода ресавског". То
сам и ја доказивао у Богословљу II (1927) 312-313. Тако
мисли и Рад. М. Грујић, Гласник Скопског научног друштва III (1928) 249, а, како изгледа, и М. Васић, Жича и
Лазарица (1928) 124. Пера Ј. Поповић је казивао за манастир
Манасију: „Зна се да се ту развила читава једна књижевна
школа, у којој је радило више лица; деспотово „ресавско
писаније" ушло је чак и у народну поезију" (Српски књижевни гласник 21, 1927, 597). Вл. Ћоровић је свакако имао
на уму „ресавско писаније" када је у свом чланку о Ресавској школи писао: „Ресавски правопис и књижевна активност манастира Манасије ушли су чак у народну пословицу"
(Народна енциклопедија III, 1928, 751). У монографији о
манастиру Манасији (1928) Ст. Станојевић је из родослова
дословно навео место с поменом „ресавског писанија", али
није рекао шта оно треба да знзчи (стр. 4 нап. 7). Други
сарздник на тој монографији, Л. Мирковић, тврдио је да се
под „ресавским писанијем" подразумева живопис (стр. 56). То
је мишљење и Влад. Р. Петковића, Ресава (Народна енциклопедија III, 1928, 749).
Као што се види, Маретићев пример није добар, јер није
поуздан. За писање са значењем сликање могу се навести
много бољи и поузданији примери. Ја ћу овде дати пет таквих
лримера:
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1) У Животу архиепископа Данила II, који је између
1338 и 1340 год. написао његов ученик, прича се како Данило
„вб домоу СВеТБШХБ апостолБ пр-ћдБ ЦрБКоВИК) СБЗДа пирБГБ
великБ, и на врБхоу гего именова црбковб светааго Даниила
стлБПБника, и тоу оукраси образБ1 писаниш божБствБна" (Животи краљева и архиепископа српских, изд. Ђ Даничић
1866, 371). У преводу Л. Мирковића (1935) 283 стоји: „и њу
украси сликама божанственога писма". Место писма требало
је ставити писања или сликања.
2) Мало даље (на стр. 375) Данилов ученик говори о
цркви Св. Саве у Лизици, задужбини архиепископа Никодима,
коју Данило „распространи и оукраси писаниммћ образв
чбстбнбшх". Л. Мирковић тачно преводи: . и украси сликањем
часних слика" (стр. 286).
3) У манастиру Никољцу код Бијелог Поља чува се
минеј за децембар, који је раније припадао храму Св. Николе
и Успења Богородичиног у Заступу, с леве стране Лима више
Бродарева (о остацима те цркве в. Ђ. Бошковић, Годишњак
С. К. Академије 42, 1933, 297 и Извештај Задужбине Л. Ћеловића 1933, 106). Писао га је 1537 год. јеромонах Нићифор
у храму Св. Арханђела Михаила који се такође налазио у
Заступу. Описао га је Вл. Ћоровић у Зборнику за историју
Јужне Србије и суседних области I (1936) 83. Запис су објавили Влад. Р. Петковић у Богословљу VI (1931) 163-165 и
Бранко Л. Цвијетић у поменутом Зборнику, 242-243. Из
записа се дознаје да су у исто време писани и минеји за
остале месеце (од тих минеја сада су у Никољцу за јануар,
фебруар и јули, а можда и за јуни, август и новембар — в.
описе код Вл. Ћоровића, на н. м. 82-83). У запису се прича
да је црква Св. Николе и Успења Богородичиног била „просто
зидана и манша и едина келТа порбшенаа и х8да". Игуман
Матеј с братијом и с господаром кнезом Ђурђем Вранешем
и „сб чеди еговеми" потрудише се и „поновише ае место
цР(б)ковб сб дв-ћма тр8ли и около цркве градБ сб келиими великими и малими на покоеше инокомб". После тога је прошла
једна година, па „начеше (пис)ати писанХемћ" доње труло
(кубе). А у пролеће 1537 год. „начеше писати и горнге трбло
више припрате". Заједно с тим трулом почеше писати и
минеје. „Едни маистори црковБ писахУ, а др8ги минее вб келии",
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каже се у запису, па се затим истиче да се за непуних девет
месецч (од марта до 30 новембра, до Св. Андрије) сврши
„црковно писанХе и . к!' • (=12) мине1а".
4) Из једнога натписа се види да је женска припрата
цркве манастира Мораче живописна 1578 год. и да се то
„ШЕсаМе" завршило 18 јула. Тај је натпис објављен код Љуб.
Стојановића у његовој познатој збирци Старих српских записа и натписа I (1902) 223 бр. 727 и 728-. Година је исправљена • по Влад. Р. Петкошћу, Старинар — 3 серија — VI
(1931) 79.
5) Од Хаџи-Рувима, архимандрита манастира Боговађе,
сачуван је један запис од 24 фебруара 1801 год., у коме он
каже да је у то време његов манастир украшен „иконШмг
писан1'емг" . Тај је запис објавио М. Ђ. Милићевић у Гласнику
21 (1867) 21-22, а прештампан је у поменутој збирци Љуб.
Стојановића II (1903) 321 бр. 3779.
Ђорђе Сп. Радојичић
ДОДАТАК РЕДАКЦИЈЕ
Г. Радојичић има потпуно право да се и у нашем црквеном језику находи каткада у глагола писатџ и значење
„сликати", „моловати", „живописом украсити" поред обичних
значења „писати". Али је несумњиво да је то значење познавао у великој мери старословенски језик. Истина, код Миклошича за старословенски језик находимо позивање на рјс1ига,
али је та реч узета из једног српскословенског рукописа као
што поводом тог места сасвим тачно износи Даничић (Рјечник
из књижевних старина српских II 305), и као што то тачно
наводи и г. Радојичић, и ту значи „писање" (правопис,
начин писања), а не живопис. Али питање је: откуда се у
оним случајевима који су несумњиви, а које наводи г.
Радоијичић, Јавља писанигеу значењу „живописа" (или глагол
писати у значењу „сликати").
Иако у речнику Миклошићеву нема примера за писати у значењу сликати, вероватно се та реч са тим
значењем често употребљавала у старословенском језику.
Ако узмемо речник Срезњевског ^(МатерјалБ1 дна словарн
древне-русскаго нзБжа II), наћи ћемо изобиље примера за оба
значења: и за „писање" и за „сликање". Тако из XIII беседа
ндш лезик
6
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Григорија Назијанца (споменика XI века, исп. издање Будиловича од 1875 г.) Срезњевски наводи несумњиве примере;
али таквих примера у другим споменицама рускословенског
језика, за који се зна да се оснива на старословенском језику, има
врло много. И у данашњем књижевном и народном руском језику глагол „писатБ" има оба та значења: писати и сликати
(написатБ картину — насликати слику, написатБ портрегБ —
израдити портрет итд.). Ми зато и мислимо да је у наш
језик средњег века значење „моловати" „украсити живогжсом"
и сл. ушло из црквенословенског језика наше редакције.
Истина, у народу се употребљава писаница у значењу „ускршњег јајета", и ако се узме да је писаница првобитно
значила „шарено јаје", у томе би се чувало поменуто архаично
значење глагола „писати" које се у другим случајевима изгубило, задржавши се овде у ознаци само једног предмета (исп.
губљење придева пБсгр-Б, а чување у ПБСтрма; в. ниже).
Откуд глаголу писати то значење? У ствари значење
сликати, бојити, шарама разнобојним украшавати и сл. и јесте
основно значење тога глагола. Одавно је познато да корен
пис- или тс- који се своди на старо *ре1к- рјк- (овде је било
оно к којеје у словенским и неким другим индоевропским
језицима давало 5 а у грчком и неким другим језицима к,
на пр. десљтћ, наше десет — грчко беха, лат а"есет, које
треба читати „декем"); а тај корен значи шарен (исп. тосх&ос;
у грчком са јачим кореном ројк- које значи шарен;услов. језицима од њега је стари придев тстрг, исп. у руском пвстрип и
сл. у другим словенским језицима, опет са значењем шарен;отуда
је наша па\стрма или пастрва — риба са шареним пегама,
РогеИе). Према свему томе писати је морало прво значити
„шарати", у смислу разнобојних шара, и тек је доцније добило значење нашег писати које је у току времена и сасвим
потисло прво значење. Тако је нестало и придева ПБСтргпи"
у нашем језику (сем у којој засебној речи као што је пастрма — пБСтр-ма). Због свега тога ми и мислимо да се у
помињатим горе споменицима глагол писати употребљавао
под утицајем црквенословенског језика наше редакције у
којем се то значење несумњиво још чувало (писан у значењу
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„шарен" сачувало се у словеначком, исп. у њему рјбаН бе
-^Рагђе ђекоттеп", у бугарском, у малоруском и у већини
западнословенских језика). У нашем се језику то значење
^сем у „писаница") вероватно већ рано изгубило.

ЈОШ О ИМЕНУ ЂОРЂЕ
Господин П. Ђорђић је у Нашем језику (III 209-212) говорио о разним облицима имена Ђорђе који се сусрећу у
нашем народу.
Разлагања г. Ђорђића желим проширити још неколиким
облицима, познатим на нашем Југу, као и уопште на нашем
језичком подручју.
Од грчког Гесорукзс на Југу је настао најчешће облик
Ђорђија и скраћени облик Ђорђи (погдегде се сусрећу и архаични облици Георгија, Горгија, Г'орг'и).
Облик Ђорђе (и презиме Ђорђевић) не налази се, колико
је мени познато, у нашим говорима на Југу. Овај је облик
ушао у народ у најновије време, преко школа, војске, судства, администрације и сл. Исти је случај и са хипокористичким обликом Ђоко (презиме Ђоковић у Берову) који је
настао под утицајем досељеника, махом Црногораца и Санџаклија.
Жена Ђорђијина је Ђорђпјца, а празник посвећен свецу
је Ђурђовден или, ређе, Ђурђоен. Женско чељаде има име:
Ђурђа (у народној песми: „Легнала Ђурђа на равно гувно...
Ђурђо, ле...„; и иначе) и много ређе Ђурђина (исп. у Кјесшки
Ји§об1ауепбке акас1егшје III 14).
Врло чест хипокористик је Ђоре (Скопље, Башино Село,
Велес), ген. једн. Ђорета: „Му дадоф на Ђорето" (в. Кјесшк
III 10 у Дубровнику).
Други хипокористик је Ђорго (поред Ђорђо у Поречу
и Горго, в. Љ. Стојановића Записе, бр. 6558), Врање (Кјесшк
III 10).
Познатији и раширенији хипокористички облик је Ђошо
{ретко Јошо, у Гостивару): Кавадар, Ватош, Велес, Башино
Село, Скопље (дошљаци из Ватоша), Призрен, Гостивар и др.

84

НАШ ЈЕЗИК

У Скопљу је врло чест хипокористички облик Гого
(поред Ђоре и Ђошо, код досељеника). Скоро сваки Скопљанац, који није скоро досељен (пре 50—60 година), а носи
име Ђорђе, у Скопљу се зове Гого. Врло је вероватно да је од
истог облика и презиме многобројне породице Гогушевић у
Тетову (исп. Кјесшк III 242); за уш, у овоме презимену, упоредите и презиме скопске породице Петрушевић (Невенка,
студент). Облици Гогу(ш) и Петру(ш) врло су чести у аромунским говорима (у Скопљу постоји аромунска породица
Петруш + евић) као и хипокористик Лаћуш (Лаћа — Ла
ћуш < Николаћ). На основу ових облика интересантно би
било утврдити порекло ових породица.
Познато је да је име једног од првих наших песника
Џоре (поред Ђоре) Држић, што је у ствари хипокористик од
Ђорђе (већ у XIV столећу постоји један 2.оге Спш, где
ђ =2^ = г, Кјесшк III 539). У овоме се облику име сусреће
и на Југу. Нисам га у живом говору чуо, али има га
у документима. Код Љубе Стојановића се овај облик помиње неколико пута: прво као Џоре у натписима у манастиру Слепчу код Прилепа (Љ. Стојановић, о. с, бр. 10.185,
10.186); затим као Џорџа (Љ. бр. 9703) и Џнурџо (јђ. бр.
6760 и 7708), У Призрену постоји облик Ђођо (поред ранијег Цоџо). Као што је Ђ у Држићеву имену под романским
утицајем прешло у Џ, тако је под истим утицајем и Ђ на Југу
прешло у Џ (у аромунским говорима: Џоџа, ређе Ђорђу).
Поред облика Џоџа (и аромунски говори, као и наши
говори на Југу, не знају за облик Ђорђе), аромунски говори,
као и румунски језик, уосталом, знају за хипокористик Јоргу.
У нашим документима Горгаћије (Љ. Стојановић, о. с, бр.
10.436); и презиме познатог румунског историчара Николе Јорге
је хипокористички облик имена Ђорђе (исп. Кјесшк IV 658).
*
У нашем је народу опште познат израз „мајмун Ђоко".
Само у овоме случају немамо хипокористички облик Ђоко од
Ђорђе, односно ГеЛрусо?, него је то сасвим другареч, и нема
са именом Ђорђе-Ђоко никакве везе.
Израз „мајмун Ђоко" , како је код нас познат, донели
су нам „мечкари", како на Југу називају Цигане који воде
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мечку или мајмуна и са њима, на једном великом штапу, изводе разне акробације. Ови су .мечкари", раније били
влашки Цигани, из Источне Србије или из Румуније. Лупајући у „даире", они су певали мајмуну (мечки) на румунском
језику. У њиховој се песми најчешће понављао израз „ташип
^Соаса" (у брзини кад се изговара: џоко) — .играј мајмуне".
И то румунско „§таса" народу је звучало: Џоко-Ђоко, па је
отуда настао израз .мајмун Ђоко".
Иначе поред овога израза сталан је и други израз, који
је дослован превод румунског израза: „играј мајмуне!" У
Прилепу постоји израз: ,Во Прилеп мајмун не игра". Настао
је од једне подвале коју су мајмуну приредили Прилепчани.
Наиме, кад је неки „мечкар" дошао са мајмуном у Прилеп,
Прилепчанац је неки, у празан орах затворио осу и такав
је орах дао мајмуну. Оса је ујела мајмуна, "а мајмун, бесан,
није хтео да игра, отуда: „Во Прилеп ....".
X. Поленаковић

АУ1СЖ - ККИ^АТ1СА
Каб" пагос1 је рптајиа хокот роб1ес1пјјћ б1о §госНпа 1ећшске ргопа1абке ос1 с1ги§Ш пагос1а и уесиш б1исајеуа гајес1по
б Нт ргопа1абсјта рпгшо \ 1иде јте га с1оНспи б1уаг. Мј бто
и хот ро§1ес1и ђШ с1обта (тогс1а 1 биујбе) биоко§гисН \ 1е геа
бто иро1геђјјауаН 1 и буакос1пеУпот §оуоги 1 и рјбти. МјбНН
«то с1а је ђо1је иро1гећ1јауаН \ шсш гес пе§о зтуагаН јегјске
пакагас1е, шде с1ићи пабе§ јегјка. АН га пеке бргауе \ та§те,
пагосИо опе б корта је јтао ујбе роб1а пагос1 бат пе§о паба ттеН§епаја, пагос1 је зтуопо буој пагос1ш јггаг. Рп тот је роЈагјо Ш ос1 1о§а и који бугћи б1и2ј та бргауа, 1 ргета тоте јој
(1ао јте, као п. рг. кгипјаба (табта га кгипјепје кикигига),
Ш ји је пагуао ро опоте §1о је га пје§а па бргауј ђПо пајгпасајшје, §1о ти је па рпм ро§1ес1 ра1о и оа, као п. рг.
иаГгепка (пајсеббе 1окотођПа, а ро*1е 1 буака с1ги§а табта
који 1ега рага, ос1п. уа1га, која је пагосш уј§е ра1а и оа 1
ћПа ђНга \ ујсПјтја ос1 раге).
Тако пагос1 јта буоји с1ођги гес ј га а^јоп, аегор1ап, која, ро
кпујсј па§ој, пјје па§1а и па§јт Нбтоујта 1 и б1игђепот јегјки опо
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рпгпапје које ђј јој рпра с1а1о. Иагос1 ач\оп пагпга кгпаШа \ га 1аројат иро1геђ1јауа иуек бато ти гес. Ро тот гшб1јепји гес кгпаШа
шје габ1игј1а гакуо ота1оуагауапје уес 1 гђо§ то§а §го је пабта1а бабујт и с1ићи па§е§ јегјка. №гос1и је пајујбе 1 пајрге
ра1о и оа с1а је пека та§та кгПага 1 с1а уг§ј гас1пји који угбе
ј с1ги§е кгПаге 2јуо1тје, 1ј. 1егј. Иа обпоуи кгпаГ с1о§ао је пабгауак 4са, ро и§1ес1и па с1ги§е јтешсе које огпасији бргауе »
та§јпе, као бејадка (табта), кобаска (табта), ^егадка (табјпа), ра ј ^оАетса, ргебИса \ б1. А то&исе је с1а је \ §о1оуи
гес кгИаШа и гпасепји гтај ргепео па табти која 1егл као
гтај. 1Ј буакот б1исаји је јес1по бј§ито, а то је а"а је гес паргау1јепа и с1ићи па§е^ јегјка \ с1а ђј габ1и2Па с1а бе иуес1е 1 и
б1и2ђеш јегјк \ и пабе Нбтоуе. Кас1 уес: пе тогето га буаки
б1уаг ј ројат којј с1ођјјето ос1 сшНгоуашјјћ \ киНигшјШ пагос1а
паа буоји ро§ос1пи гес, иро1геђ1јауајто ђаг опе геа које је
пагос1 бат б1уопо, а које би бгуогепе 1 и с1ићи па§е§ јегјка ј
1аспо огпасији с1оНсш ројат.
Ос1 геа кгпаШа с1а1е ђј бе 1гуос1Ш \ с1ги§е геа које би и
уегј б аутшта, ра ђјбто то§Н јтатј 1 кгпаШаг, кгпаШГе, кгпаИсагб^о (јтато уес: јескШсагб1уо) \ т. б1.
М. М. Јо^апо^И

ДОДАТАК РЕДАКЦИЈЕ
Било би од значаја да је г. Јовановић назначио у којим
се крајевима та реч употребљава као народна реч. Не би
било на одмет да је навео и коју реченицу у којој би у народу та реч била употребљена у значењу аероплана. То само
по себи не би било немогуће, јер кад народ има лађе једрилице^
могао би имати и крилатице. Али је ипак питање, да ли>
аероплан изазива у народној претстави слику крилате лађе.
Иначе се крилатица употребљава у том значењу каткада у
књижевном или разговорном књижевном језику. Одатле су је
свакако Ристић и Кангрга и унели у свој речник (исп. под речју
крилатица Е1и§геи§, Аегор1ап). Према томе, ако је има у народном језику, није сасвим поуздано да је баш народна и
да ли није ушла из просвећенијих класа. Можда би народ
пре начинио (лађу) летелицу него крилатицу као што је по
радњи начинио сејалицу (баетасћте), жетелицу (Егп1ета
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бсћте), сецалицу (или сецкалицу) и др. Летелица се употребљава и у књижевном језику као начињена реч, одакле је
ушла и у помињати речник Ристића и Кангрге.
Иначе се у књижевном језику речју крилатица назива
згодна реч изречена у згодно време која добива велику
распрострањеност, крила. То ће бити свакако превод §е11и§е11еб
Шогт = крилата реч = крилатица.
Из ранијег је језика познат, нарочито из народних песама, надимак Крилатица (за јунака Рељу: А чауша Рељу
Крилатицу, Ал' ето ти Реље Крилатице, исп. Ак. Рјечн. V 540);
али се најчешће тај назив у старијем језику употребљава
или за змије, или за рибе, или у каквом пренесеном смислу
(али и тада више „змија крилата" у значењу јунака); дакле
се употребљава за оно што обично није крилатица, а најреће за
птице, као што је и природно, јер се у њих крила подразумевају. Према томе није сигурно да би народ баш тако назвао аероплан (исп. наведену граћу из Ак. Рјеч. V 540).

ЈОШ О НЕКИМ РЕЧИМА
Поводом речи ' корисност мислим мало друкчије но
што су о њој рекли стручњаци на другом месту. Наиме,
тамо стоји: „није јасно зашто је употребљена реч корисност место речи корист, јер, у ствари, нема потребе за
стварањем речи корисност (оно што је корисно за неког)
поред речи корист (оно што неком користи)." Пре свега, ако
је значење ових речи исто, зашто је у загради објашњење
друкчије стилизовано за сваку реч? Друго, значење ових
речи није баш исто. Корист (МЉеп) и корисност (Ш1гНсћкеН) и удругим језицима не значе исто.
На другом месту нашао сам примедбу: „глагол преиспитати у значењу наново испитати не ваља. У нашем
језику преиспитати би могло значити само: и сувише много
испитати и сл." Мислим да речца пре не значи код нас
само сувише, него се употребљава и у смислу наново.
Узимам за пример неколико речи, где је то „пре" стављено пред
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глагол да би показало да се глаголска радња баш наново
обавља: прерадити, преместити, преобратити, преобући, преоденути, преокренути, преорати, преотети, препевати, преписати, препородити, препродати, пресвући, пресликати, преизабрати, пречистити итд. Значи и реч „преиспитати" могла
би бити употребљена у смислу наново испитати, тим пре што
би иначе морала бити употребљена страна реч: ревидирати
(рачуне, на пр.).
Анат. Красолски

ОПЕРА
Реч дпера је ретка у нашем народу. Нема је ни у Вукову Рјечнику, па ни у великом речнику Југославенске ака
демије, али је има у сложеницама недпера и суддпера. У
Црној Реци, нарочито у околини Заечара, она је врло познатз. Она је управо народни израз за један део на брани
или јазу. Опера је технички израз за слабији поплет или надвишење бране до висине воде, које служи као вентил сигурности, да велике воде не однесу брану.
У парници између једног овдашњег сопственика млина
и техничких, државних власти, улога опере чзузима главно
место. Иј тога предмета нзводим ово месго, које је нарочито
карактеристично за значење поменуте речи:
„И сам технички извештај тврди, да је брана начињена
од побијеног коља, везаног поплетом са испуном речним наносом, трњем и ђубретом и да та брана нема пропуста за
пропуштање — отицај сувишне воде. Да би таква брана могла
противстати притиску велике воде и да је велика вода не би
пореметила или сасвим однела, таква брана израђује се у
овом крају (тј. у Заечару) овако: побијено коље не сме да
допире до дозвољене висине воде већ остаје нешто ниже
(40— 60 см., према приликама) и онда се то коље надвишује
још слабијим поплегом до дозвољене висине воде. То надвишење зове се опера. Кад наиђе велика вода, тј. преко
опере, опера често не издржава тај притисак, вода је целу
или делимице однесе, опере (отуда јој и име), али бар брана
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остаје цела и без знатних оштећења. Када би побијено коље
бране која нема попуста као брана о којој је спор) ишло у
у висину до највнше дозвољене висине воде, таква брана
при великој води не би се могла одржати, а јамачно би про
узроковала веће штете поплавом.
И онда је сасвим произвољно тврђење да је оно „надвишење бране" како га технички извештај и баново решење
назива или „опера" како га цео свет у околини Заечара назива — излишно, и да је противправно, самовласно постављено.
Главно је то, да ничим није казано да та опера прелази дозвољену висину бране... Дозвољена висина бране иде до висине опере, а не до висине побијеног коља."
Заечар

Маринко Станојевић

ИЕКОиКО Р15АМА РРАМА КШЕ1ХА
Ргапо Киге1ас — па§ јегјсш обођепјак, пајс1об1јес1шјј Шгас,
уапгес1ап бННб1, ујебЧ ргеуосШас 1 бакир1јас пагос1по§ ђ1а§а —
јтао је као иШе1ј и пјескјт бко1ата ј као пазхаушк б1агоб1оуепбко§а јегјка и сћзкоуаскот бјетешбЧи тпо§о исешка, а
зуојјт је кпјјгеушт гас1от б1екао тпо§о рпја1е1ја \ б1јес1ђешка. Оп је 1уогас робеђпе јегјспе бко1е, која бе ргогуа1а „пјескот §ко1от", јег је Киге1ас пајујбе с1је1оуао као рго1ебог па
Кјјесј, 1 и Рптогји 1 и 1б1п јтао пајуј§е исешка 1 б1јес1ћешка. >1је§оу ивсај и па§јт гарас1шт б1гапата, 1 б оуе \
8 опе бћапе „\;исје Ооге" ЦЈске, ђт је уг1о јак, 1е §а то2ето иђгојјН и гес1 ртћ ђисШе1ја пагос1пе бУјјебН Нгуа1бко§
Ргјтогја, Куагпегбкјћ О1ока ј 1б1ге.
ба буојјт исешата \г Ић пабјћ кгајеуа Ргапо је Киге1ас
рпја1е1јеуао, с1орјбјуао бе \ ос1г2ауао уеге б пјјта, 1 кас1 бе б
Кјјеке па рогју ђјбкира б1гобтајегоуа ргебеН и Вакоуо ра буе
с1о бтгН и 2а§геђи §оа\ 1847.
буојМт је исешата \ рпја1е1јјта б1ао буоја кпјј2еупа
с1је1а, ра би ха с1је1а ђПа пе§с1а ро Рптогји гаЛгепа \ ртпа1а.
Кје§оу ргеуос1 „бћзра Нпб1оуШ" јоб бе \ с1апаб сИа па о1оки
Кгки, а јатаспо \ па сНи§јт оћзата 1е и 1б1п, коНко је к>
па§јта ртеко Шке с1апаб с1орибТепо.
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Ос1 §ос1. 1848 ра буе с1о бтгН 1874 ђјја§е — како гекобто — Киге1ас и уегј ба тпо§јт Рптогсјта ј Мгашта, а
и ргуот гес1и ба ђјбкирот ОођгПот, рјбсет с1јупе кпјШсе
„Осе, ђисН уо1ја 1уоја"; ба пјескјт 2иршкот 1узпот Рјаттот,
ргеуос1тсет Репе1опоујћ „2§ос1а ј пег§ос1а Те1атаћа бта Шкбоуа"; ка рјебпјкот Ма1кот ВабНјапот; ба капот Сгпасет,
рјбсет „РоујјебН кгској, обогбкој 1 гарбкој ђјбкирф" ј јгс1ауасет
„Це1орјба рора Оик1јапта" као 1 ба тпо§јт с1ги§јта.
№ка рјбта Ргапа Киге1са ј пје§оуШ исешка, б1јес1ђешка
ј рпја1е1ја бЧатрапа би и VIII. бУ. Огаде Ји§об1ау. акас1еггпје
и 2а§геђи, аН шби буа. ВПо N с1ођго \ копбпо с1а бе ргопади,
бађеги ј јгс1ас1и ј об1а1а рјбта, ако јђ јо§ §с1је јта. А гпас1е бе
с1а Ш јта, ра ј ја оус1је јгпобјт с1уа, јег би уг1о гпасајпа га
пабе§ јегјкоб1оуса, а јтас1и \ буоји 1Пб1опбки упјес1поб1; бет
1о§а пеке гшбћ и пјјта јгпебепе 1 с1апаб би ак1ие1пе.
Оуа бе рјбта па1аге и Vгђпјки, па о1оки Кгки, и кпјј2ша рора 1уапа Огбјса, бјпоуса рок. кгско§а капопјка МаИје
Ог§јба, којј ђјја§е исешк Кигејсеу, уг1о ођгагоуап \ исеп буесешк.
Оос1. 1869 и јапиаги јау1ја 1уап Ве1ап (ро буој рпНа 1б1гашп) „ргаупјк IV. §ос1те" 1г 2а§геђа МаНјј ОпНси, 1ас1а ђо§об1оуи и Оопа, с1а је „се1гс1ебе1ак које ђо§об1оуас које ргаушкоу ргес1а1о сНкј па§ој 1 гуегсН ргес1ћос1ша о пје§оуи §ос1оупи
(14. I.) роигдашси". Рјбти је ргПогепа роигс1ашса 1 — б1о је
га паб тпо§о уа2шје — , Киге1сеу ос1§оуог, 1г које§а бе ујс1!
с1а бе оп шје б1а#ао б 1от сеНсот ђо§об1оуаса 1 ргаушка и
јбНсапји р1етепбкјћ обођта 1е обисшје габко1 1 сјјерапје....
Еуо 1е Роигдашсе пекоНсте га§геђаскШ оггПас1таса: „Нгуаћбкој кпјјгј паб1ојшсе1 Јиг ос1 пекјћ с1ођ ођгуа1о пат 1ис1јтб1уо ба УбШ б1гап бпагпи ј 1ери с1иби ћпга1бко§ пат б1ас1ко§
бђога ј §оуога, ег пат, ђгојпе бибес1оу с1о ргебИа, а гш Уб1
бригауа роб1аН 1 бте1епа, сЧо буојот, с1о уесе кпупјот ђегди§шкоу.
Теђе, б1аугП бте когепјке ћгуа1бке, иугге Во§ и с1апабпјј
1ги1е2 ј ти1е2, а 1ођот бе гаг1уогПа ига кгабпе па§е рјбтешсе
уПе аб1е НгуаШпје.
Тј ји, с1об1ојшсе пјегјп, рпјео га гики јоб с1гћ1аујси, јгуео
ји и ћгуа1бке с1уоге гарибЧепе, 1е рпопи б1аупо 1 ргећуа1по,
§ојес је 1 паб1ојес јој, кб 1јиђјтсе бгс1се та1еппО. II Нћ гики
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окгерј зе опа, 1е је ђис1е убе т.о ђијшје \ суетшје, 1 рпћос1ш 1е
уек рпрогпа пје јесНшт ос1киршкот.
2а басЈа 1\, иејос1шсе пјегт, ос1 паб т1ас1епас \ уеНка јбкгепа
ћуа1а 1 јагпа 1е уегпа 1јиђау1 Оа 1е Во§ 2Мо1"
N8 1о 1Јсј1е1ј оуако ос1§оуага бУојјт т1ас1јт ођогауа1ефта:
„Vа§е геа, с1о тј Ш парјбаб1е, 1е и кас1Ии гаос1еуепе па
тоје §о6оупо — Киге1ас бе гос1Ш 14.1.1811. — ргес1аб1е, и
гпатеп како уеШе Јбкгепе пуа1е \ 1јиђауј уегпе", ја Ш рптат
б с1га§а бгс1са ј пе §1ес1ес па сиб^о, које уаб ропи1ка, пи уеб
8 1о§а гасН, сто је §с1екоја ђа§ јбНпПа.
Тако је јбНпа с1а је тидтзтуо га§ибНо с1и§и јегјки пабети.
1рак је с1о бас1 коМко тоНко сНбао, ако бе \ пјје и пјет ројауИа тНја1па с1иба па§е б1аппе. 1Ми гпај1е, бта, с1а §а сека
зис1ђШа јо§ 1 §огја. Оо бас1 паб је §пјаујо рге1егшјј с1ић 1ис1је§а паика: петаско§а, 1а1Шбко§а 1 I 6. Г>Ји 1ода с1ића и „ђгатекоу ргекос1гаубкШ" пе ша, 1е §а ђис1е гатеш1 бМа. №гос1и,
којети је буе буе1Шјот уесот пе§о Н је буе1тја ргауа, којети
зуеб1 тако је 1ако гасерИ, које§а ујбокј с1ићоуша ргауо би ги§1о
I рос1бтећ, које§а рогик сабка бе пе с1осека с1а ро тиди 1апе
— такоу пагос1 с1ги§оти бе сети пе пас1ај ш ос1 ко§а, като М
ос1 опо§а, којј ро беђј бигоу \ бПоуП, а гш бе пјети тако бгатоШо роа>г§М ј рос1с1аН, \ тикот гатикпиН.
1бМпа је \ 1о, с1а пат је бапабпја рјбапја „тги1ег 1 тите2".
1Чи бе пас1ај1е с1а ђис1е 1 §огја, с1а пабтапе каба тги1ја§а 1 ти11ја§а. № бато га1о, сЧо пат бе ђис1е исП јегјки роубе пекопбтпи ш1 1 росет па буеШ ргерогисепи, којети и паб пј кНсе
ш гШсе, те пат угете икгабН гшбН, пе§о 1 га1о, сЧо ргауес1поб1
ђогја с1орибНт петоге, с1а \г иб1ш пагос1а тако 1епауа \ перпоп1јјуа, тако тШауа \ о1ире1а, тако тгтуа \ пећај1јћ/а, јегјк бе
огју1је 1ако рипаћап \ б1ас1јаћап, 1ако 2еб1ок \ кгерак, а 1ако
ђо§а1 1 угб1ап, \ 1ако и§ос1ап \ ђогаб1уеп; пи ђогаб1уеп, бјпсј
тојј, пе ро пабет 1гис1и \ рпс1еЧш, пе ро тисј 1 рп§1ес1и пабет
— ег тј бто §а ропјгјН 1 ро1атпШ — пе§о ро с1ођгоН, ро
тПобтл ђогјој. Такоу гос1, кб је паб, пе јс1е 1акоу јегјк1 Мј &а
пеитето пј с1г2а1 \ оћгапП, а като Н игујбМ ј икгабИ. Иаб,
ипики ргесНспе Јегорбке тајке, паб 1с1е ро огјја1бки к1јиса1, ро
та§јагбкј §јагко1а1 Ш ро 1игбкј е§1епсНба1.
Сјт би јегјсј 1гапсигкј, у1а§кј, брапјо1бкј? РоШПпатј б1аге
кисе птбке; пи које бе Шупе г§гас1е ро паб1ојапји 1јис1бкот 1г
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пјШ ропа§гасН1е1 1Ј пјЉ бе и§1ес1ај, пебге1ш Нгуасгашпе, Н у1аб1шсе ђо§а1а §гасНуа га Јуогоуе гајбке, а пе с1а биа§ 1ег 1г^1ес1аб
шје Н 1ко јаа с1а 1е кгђаа1 ТоНкј бе бротеша јегјка пат б1аго§а ј бгес1пје§а \ поу1је&а рга&ш о1еН \ бипсе и§1ес1аН: пи
хуоје Ш §Нуј^аб1е гике пе ргетеси, 1уоја пе1акота с1и§а га
шЧггп пе ћ1ер1, 1уоје §1ићо ићо га пјШ пе с1огпаје, 1уоје и1гпи1е оа г1а1а јт пе ујс1е, Чуоје бгске ођитг1о, 1е \т бе 2Шсе
1уоје ш гас1ији ш1 јт осПмјаји. Као с1а 1е ос1бисЛ1о па бтг11
Иа 1от риш, бта тојј, с1о§ао бат 1 с1о пејбНпе уа§е.
№610 б1е уеНка ба тпот паитеН, песЧо тј ујбока патпеН \
рпбисНН, тег шсЧа тапје§а, пе§о с1а „гагтлгопт иги" рјбтепобН
па§ој, 1 с1а ђис1ет пје „ос1киршкот".
1та тоти §осНп, с1о 1акуа 1 коНсјпа уага2сЛпбкјћ исешкоу
ос1 тепе гаћтеуа1а.
Иетсј рпрјбији 1^и1ћеги, с1а јт јегјк б1уопо; V1абј §оуоге
1о 1б1о о Оапти. Nи §а је 'бтУогПо — ђис1 коНко 1а ска рпрото§1а 1 јес1шт \ с1ги§јт — угете \ рпНка. ВПо §а ј пат 1о§а
угетепа, пи ти бе пе пас1ат. Vбакако бе ћосе га 1акуи рпротос, с1а бј уеНк рјбас. Тјт ја осНбга шбат. Мјјес1по с1е1се
тоје шје 1акуо, пШ је обпоуапо 1ако, с1а тоге па ро1отке
ргесј. Рак је 1иј 1 с1ги§а. С1о ђј 1геђе1о, с1а бе па§а та1а р1етепа па ји§и и јес1по бђјјаји, иг јес1пи кпјј§и рпб1аји, како бе
— јта 1оте 1пс1ебе1 §ошп — 1 росе1о: 1о бе пе бато сћ/е буг2ј,
б1оуепбка \ ђи§агбка, ос1 ји2по§а јесНпбтуа ос1сећпи1е, пи бе
паб1о јоб 1 1а2ј — ргогокоу, којј бгђ1је \ Нгуате гагкоН1 гаггш§1јаји, којј бе јоб ргауо ш бгабН шби. Јеб1е Н уI о1е с^исН, 1о
уат ја ш и сет ротоуоћ: ег ја бат гас1 јесНпб1уи а1ауо§а
ји§а. Ако бат јкоје с1ођго иашо, и 1от §а бсешт, сЧо к 1от
јесНпбтуи парјгет, с1о тј је рего бгес1пјјт ри1ет ис1ап1о Ш
ђагет ис1агШ ћ1е1о. Јеб1е Н уI рако пе опе серкајисе, пи тоје
ис1ги2ијис!е 6ид\, 1о ја то§и га2таН па опе роћуа1е, с1о т1 јђ
уабе с1ођго бгс1се пак1огп1о, пи рос1 иуе1от, с1а ројс1е1е, кис1
бат па§пио; да јгуес1е1е, с1о бат паигшо, 1. ј. с1а б1уоп1е јегјк,
га којјт Убако рего игрјбаН, Убако бгс1се рпб1аН ћ1ес1пе. 1Ј бгбс1
б1е, 1а§§е чат 1о 1гУебН пе§о окгајпјкот. РгШбпиН «1е: а
ргог пебгеси бгеса јгпобј — уеН паб Оипс1иНс. Н1ес1об1е ос1§оуога: еуо уат §а; а ја уа§, с1ок те 2јуа."
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Копсет §ос1те 1868. ргеуес1е Киге1ас 1 јгс1а ро1рогот Шбкира бЧгобтајега §1абоуИо с1је1о о паб1јес1оуапји Нпб1а рос1
г§ос1шт паб1оуот „бшре Нпб1оуе". Тај је ргеуос1 уапгес1ап,
§с1је§с1је бе ргеуосШас ис1ађЧо ос1 1а1тбко§ оп§ша1а, а јбНсе бе
бујт обођтата Киге1сеуа бШа, 1е пјје сис1о, §1о је 1а та1а орбе§от кпргјса — јако је с1о1ас1а уес- ђИа с1ебе1ак ри1а ргеуес1епа
па паб јегјк — рођисШа уеНко гапјтапје, пагосПо теди буесепб1уот. Роуос1от 1о§а би бе јатаспо \ па§ј, ћгуа1акј \ б1оуепбкј, ђо§об1оУ1 \г Оопсе ођгаНН Киге1си с1а јт ро§а1је буоје
с1је1се, а тогс1а бе \ оп ођгаНо па пјШ с1а ти §а кире, јег
еуо б1о рјбе \г 2а§геђа 28 бјјеспја 1869. МаНјј Огбјси, гос1от
12 Vгђшка, 1ас1а к1еп'ки и Оопа:
„СабШј §оброшпе1
Рипо тј је тПо, с1а јо§ коНко 1оНко и Vабет беттјбЧи
гјует, ргет с1а бас1а уес ш јес1по§а исешка и пјет пе јта,
с1а је рос1а тпот иао. А шје гш 1оНко га Нт, с1а који с1о
тепе с1ггИе, коНко бат ротерап га Нт, с1а бе Ш пас1је, с1о и
рјбапји ига те рп'б1апи.
Оа пп па ји§и ро јес1пот гакопи игрј§ето, уеса пат
копб1 ос1шс1, пе§о с1а пат пајбПшја уојбка 1 пајђоћМ уојуос1а и
ротос бН§пе. Вег јес1тб1уепо§а јегјка гш пјкас1 шс1а.
№ ггеђа паб тпо§о, којј ро тоји игрј§и, пе§о с1ођпћ.
2а1о, бта, ис1е с1ап 1 пос^, рак бе 1јиђИе, јес1ап с1ги§оти оргаб1ај1е; кас1 бе гагб1апе1е, јес1ап ски§оти рј§1е; 1ако гМе, с1а
Уаб шкакуа параб1, пј уто, ш гепа, пј каг1е, ос1 кпјјуе пе
ос1тате, расе с1а кпјј§а \ ро§1епје Vаба ргауа параб1 игђис1е,
1е 1ако бргетпј и буеЧ с1а 1гјде1е; 1а ујсШе, коНко је буеЧ па
паб гјпио, као с1а паб гшбН рогс1ега1. № 1и 1оНки бПи пе јта
ок!ора, пас1 о1ај с1а б1е итпј, с1а б1е с1ођп \ га гос1 буој уо1јш
ј гјуеЧ ј итгеЧ.
Ргап Киге1ас"
Тако је б1ауш Ргап Киге1ас, б1аппот — како бат каге
0§иНпас а гос1от 1г Вгиупа и Кгђауј, иао буоје рИотсе 1 паб1јес1оуасе. 1 1ако је 1ај пајс1об1јес1пјјј „Шгас" буе с1о бтгН тјбНо
ј §оуопо о па§ет пагос1пот јес1тб1уи 1 о ро1геђј јес1тб1уепо§
кпјјгеупо§ јегјка па б1оуепбкот ји§и.
{] УгђгНки о ВоШи 1937.

Р. Ј. пгбко^«.
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22. .Није лако штедети, али су зато и користи од ње
велике."
Писац је хтео да каже да су од штедње велике користи,
али реч „штедња" није употребио у првој реченици, па није
онда ни у другој могао упогребити заменички облик ње, јер
се не зна на што се та заменица односи. Горња би реченица,
правилно написана, гласила: Није лако штедети, али су зато
и користи од штедње велике.
23. „А робИје а"а т гакара ба сегетошјот."
Глагол „закапати" не ваља. Не ваљају ни други глаголи
истог образовања и исте основе с њим: окапати, искапати,
прекапати и сл. Сви су они провинцијализми. Ваља их се
клонити и место њих употребљавати глаголе: закопавати,
окопавати, ископавати, прекопавати. Отуда је и горњу реченицу требало рећи овако: А послије да их закопава са
церемонијом.
24. „Тебко к1ирко га оАтаГапје..." I Аа б1игј га гатаГапје
1јеко^а. "
Ни глаголи „одматати" и „заматати" не иду у књижевни
језик, и они су провинцијализми. У књижевном језику употребљавају се само глаголи одмотавати и замотавати. Од
њих су глаголске именице одиотавање и замотавање. Те је две
именице ваљало употребити у горњим реченицама. Требало
је, дакле, рећи: Тешко клупко за одмотавање, И да служи
за замотавање љекова.
25 „Кабпце би §а а"^а $1и§е оа"пјје1е па(га§."
Уз именице као слуга стоји атрибут у једнини у мушком
роду, а у множини у женском. „Два" је у горњој реченици
атрибут: мора, дакле, бити у женском роду, мора имати облик
двије (две). Према томе горња би реченица правилно гласила:
Касније су га двије слуге однијеле натраг.
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26 „Оа бе бкИа I јбрабГа^а."
Глагол „испаштавати" није нам потребан кад имамо
испаштати као трајни глагол према тренутном испостити.
Отуда је и у горњој реченици требало рећи: Да се скита и
испашта.
27. „Каа" Вогџ ро$1атк ргебеИ и ^јеспи киси, росе 1 те&и
тизИтатта пебГајаИ Го§а јеа"тб^а..."
Није добро употребљен глагол „преселити" у горњој реченици: место њега треба да стоји, као што се види из смисла
реченице, преселити се. Реченица, према томе, треба да гласи:
Кад се Божји посланик пресели (аорист) у вечну кућу...
28. „Одесаје Гигет каа" је озиа"а ћпа рго&1абепа" ...
„Оа"ггаје бе јеа"па роШИка коп/егепсиа..."
Облици „обећаје" и „одржаје" у горњим реченицама покрајински су — не иду у књижевни језик; књижевно је обећава,
одржава се. Тако је требало рећи и у горњим реченицама,
па би оне гласиле: Обећава тужени кад је осуда била проглашена, Одржава се једна политичка конференција ..
29. „А гаИт је ро1агш б^еисИШе и Шти..."
Глагол полазити у нашем (књижевном) језику може
значити само ђебисћеп и ађгејбеп; зато га не ваља употребљавати у реченицама као што је горња, и зато је горњу реченицу требало рећи некако друкчије, на пример: А затим
је учио свеучилиште (или: ишао је у свеучилиште) у Риму....
30. „КагзШа^а §а ротпо..."
Није нам потребан глагол „разгледавати". Оцразгледати
трајни глагол је разгледати, и њега је требало употребити у
горњој реченици; требало је, дакле, рећи: „Разгледа га помно..."
31. „Његов рад иде за тим да окупљујући чланове . . .*
За глагол „окупљивати", од којега би облик „окупљујући" био прилог времена садашњег, не зна наш књижевни
језик. Према глаголу окупити као тренутном — трајни глагол је окупљати. Од њега прилог времена садашњег гласи
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окупљајући. Тај је облик требало употребити и у горњој
реченици, па би она гласила: Његов рад иде за тим да
окупљајући чланове..., и била би језички исправна.
32. ,Оа ргебекпјет обпији до1ја I ^еса §оброа"агб1^а" .
„Преселење" није добро. Од „преселити" трпни придев је
пресељен, а од њега направљена глаголска именица морала
.би гласити пресељење. Па ни тада не би ваљала: од тренутних
глагола не граде се именице које значе глаголску радњу. Зато
је горњу реченицу требало рећи овако: Да преселивши се
оснују боља и већа господарства.
33. „Расправа у и пред судницом".
Такав је био наслов једнога чланка у једном од наших
дневних листова. И тај наслов не ваља. Предлози у и пред
не стоје у овом случају с истим падежом: први стоји с локативом, па је уза њ требало употребити облик „судници". Требало је, дакле, рећи: Расправа у судници и пред судницом.
34. „Али то бива код двају света..."
Овако се не може рећи, тј. не ваља обрт „код двају
света" — неправилан је. Место њега треба рећи или код двају
светова, с правилним генитивом множине од именице свет,
или код два света, без промене броја два и именице која уз
њега стоји. Горњу реченицу је, дакле, требало рећи: Али
то бива код двају светова (код два светаЈ...
35. „Једининашн за спашавање тог биједног елемента..."
„Спашавање" не ваља, треба рећи спасавање: од глагола
спасти трајни је (итерат.) глагол спасавати, а не „спашавати". Према томе горња реченица треба да гласи: Једини
начин за спасавање тог биједног елемента...
36. „Сви смо бјежали од њег и бојали смо се..."
Обзик „њег" је провинцијализам, не ваља га употребљавати у књижевном језику; књижевно је само њега. Отуда
је и у горњој реченици требало рећи: Сви смо бјежали од
њега и бојали смо се...
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НАРОДНИ И КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Ако се мишљу спустимо до оних времена културног
живота једног народа када се његова култура тек ствара и
када почиње добивати обележје у књижевном језику, јасно
је да тај књижевни језик мора бити народни језик. Наравно,
то вреди у потпуности, ако се тај народ није налазио под
каквом страначком влашћу или под каквим туђинским културним утицајем. Јер исто онако као што се може страначка
власт проширити над једним народом, тако се може проширити и туђ језик. Зар нису Гали находећи се под римском
влашћу примили латински језик. Тако исто може културом
једног народа завладати књижевни језик каквог блиског
племена. Ми смо, исто онако као једно време Чеси и Словаци, затим Руси — сви примили старословенски језик, ирво
као језик своје цркве, а затим и — своје књижевности1 Зар
није у употреби једног дела нашег народа тај ипак стран
његову језичком осећању црквени језик био да половине
XVIII в., да се тада замени још удаљенијим том осећању —
црквеноруским језиком тога времена. Наравно, у XIX веку он
је замењен чистим народним језиком који и данас влада у
нашој књижевности, али је требало педесет година натчовечанске борбе Вука Караџића да се до те победе дође.
Па и када се рече да је у основици књижевног језика
једног народа његов народни језик, тиме још није све речено.
Сетимо се старих Грка. Некада се мислило да је њихова култура била заснована на три основна народна говора, на јонском,
дорском и еолском; данашњи научници утврђују да је било
трипуг више народних дијалеката на којима су писани њихови
стари споменици. Али се и код њих у једно време њихова
развитка извршило културно уједињење. То је било не за
време слободе, када је живот њихов био подељен на више
области, већ за време подјармљености, када су сви Грци
чинили једну административну јединицу. И победио је књиНАШ ЈЕЗИК
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жевни језик онога краја где се појавио Софокле, Еврипид
Демостен, Аристотел, Платон и толики други славни писци,
говорници и филозофи. Атички дијалекат око V столећа после
Христовог рођења постао је заједничким културним друштвеним
језиком у свима крајевима Грчке, и на континенту, и по острвљу
и по некадашњим колонијама њеним. Када сам се већ задржао
на грчком језику, да пропратимо и даље ово јединство грчког
књижевног и говорног језика. Шта се са њим десило у току
векова? Исто оно што се врши са свима књижевним језицима
на великом простору, без обзира на то како је који од њих
постао. Од грчког заједничког језика, од тзв. „коине", —
створили су се по различним крајевима простране грчке
народне области наново дијалекти који су се све више удаљавали од књижевног језика који је и даље остајао, у основици својој, стари грчки. И тако је дошло, у главноме, до
данашњих народних говора грчких и до данашњег архаичног
и књишког књижевног језика који сви Грци морају учити,
ако хоће њиме да се служе. И овде нам део класичног света
— пружа класичну поуку о односу народног и књижевног
језика.
Али немају сви књижевни језици исту судбину. Наш
књижевни језик је поникао у почетку нашег ослобођења. Вук
Караџић, находећи се под утицајем буђења националне свести
у свету и романтичарског покрета који је у народним особинама гледао цело откровење, — прекинуо је једним револуционарним актом све везе не само са прошлошћу него и са
својим књижевним поколењем. Од Вука се отпочиње у правом
или ужем смислу речи развитак нашег савременог књижевног
језика. Он је тражио да његов народни језик загосподари
нашом културом потпуно и да испуни сваки кутић њен.
За то је било много повољних услова. Пре свега поред
свог домаћег, чистог херцеговачког језика, звучног и ритмичког, он је доносио и изванредан језик народних умотворина. То није био језик писане књижевности, али га ми ипак
можемо назвати књижевним језиком, јер је то језик једне
књижевности на којој је сарађивао цео народ и која се предавала са поколења поколењу. То је знатно помагало развитку
нашег новог књижевног језика. Јер су књижевна дела, и
прозна и у стиху, имала одмах кристално чист извор одакле
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су могла узимати што им треба. Зар није Бранко Радичевић
за то најбољи доказ? Па затим и сви они који су за њим
дошли. Најповољнија пак околност за даљи развитак нашег
књижевног језика била је ипак у тоМе што је велики део
нашнх народних говора, под утицајем знатних поремећаја у
.средњем веку, данас врло уједначен. Стална сељења нашег
становништва са југа на север, северозапад и запад и у.свима
другим правцима од почетка XV века до краја XIX учинила
су да се наш народ у великом делу Србије, у Војводини,
.Славонији, Босни и Херцеговини, Далмацији, у великом делу
Црне Горе и у Хрватској јужно од Купе толико уједначи у
цртама народног језика да се Караџић својим књижевним или
народним језиком јавио као његов општи претставник. Одјед
ном је књижевни језик наш добио велику и моћну народну
основицу. Није било питање о наметзњу једног дијалекта
осталом делу народа, већ о узимању свога општег народног
језика, народне „коине" за књижевни језик. Нарочито кад се
дода да је Кзраџић допуштао и у књижевном језику тројаки
изговор старог „јата", три књижевна изговора. Иако је и сам
Караџић знао да тиме нису исцрпене све разлике, — ипак је
и он осећао као и сви други да је у томе главна или највећа
разлика међу говорима. Све је остало у књижевном језику целог
нашег народа имало да буде једнако, и то онако како је било
у Караџићеву властитом језику. Тако је књижевно јединство
наше и уједначеност књижевног језика у природи нашег народног језика, а не у реформи Вуковој. Велика заслуга Вукова
у томе је што је он то јединство, које је у природи нашег
језика, одбранио од оних који су хтели вештачким средствима
да га скрију и од себе самих и од осталог света и што је
помогао да оно дође до израза. Зато и они који би данас
хтели вештачким средствима да одвоје језик Срба од језика
Хрвата отпочињу узалудан посао, јер је то јединство извршено у самом народном језику без ичије воље и сарадње,
вековним развитком и узајамним животом Срба и Хрвата.
Тајна Вукова успеха и нашег књижевног јединства није ни
у Вуковој генијалности, ни у јачини његове воље, него у
сазнању код Вука онога јединства на којем су векови радили
и које је скривено у највећим дубинама наше народне судбине.
Да га Вук није открио и изнео на видело, оно би се морало
7*

100

НАШ ЈЕЗИК

и само једног дана пробити и завладати и књижевношћу нашом
као што је владало духом највећег дела нашег народа.
Редак је случај да књижевни језик, ако се узме однос
његове непосредне просторије на којој се њиме говори као
народним језиком према целој земљи којој је намењен, обухвати тако велики део народа у почетку свога развитка као
што је било са нашим књижевним језиком. Он је црпао и
своје богатство и различне могућности свога развитка са
простране територије. Зато је полет који је добио у делима
писаца и који се никако не зауставља и врло велики и сасвим
природан.
Али не треба заборављати да су тешкоће са којима има
да се бори народни језик у књижевносги врло велике. Кад
би култура једног народа била толико уједначена да међу
оном културом којој треба да служи књижевни језик и оиом
која је у народу од којега је тај књижевни језик потекао, —
нема разлике, тешкоћа не би било. Народ би сам сгворио
све што је за ту културу потребно. Али разлика је међу њима
велика, Један народ као што је наш ступио је, својим књижевним језиком и културним установама које су стваране, у
општу светску културну заједницу која је далеко била измакла
од културе нашег народа. Зато се није могло наћи у народном
језику који је постао књижевним довољно речи за оне нове
појмове које је наша нова култура добила у великим количинама из различних области државног, научног, књижевног
и уметничког живота и које је од тог времена стално примала,
Није се могло допустити да са новим појмовима улазе и стране
речи, јер би за кратко време туђице поплавиле наш књижевни
језик. Ваљало је стварати нове речи за нове појмове. То је
морао чинити и сам Караџић, а то се чинило нарочито много
у свима већим средиштима нашег народног живота: Београду^
Загребу, Новом Саду, Дубровнику, Сарајеву и по другим
местима. Узимало се из различних словенских језика, нарочито
из црквенословенског; преводило се са туђих језика, каткада
у духу народног језика, а каткада и против његових правила;
стваране су нове речи, каткада добро, а каткада и без довољних
обзира на особине нашег језика; задржавале су се и туђице,
и онда када то није било потребно; али се ипак ишло унапред. И
поред тога што се наш народни језик одликује необичном

НАШ ЈЕЗИК

101

гипкошћу и савитљивошћу, над њим су вршена непотребна
насиља. Али баш зато што је он заснован на тако широком
народном постољу, народне су се црте пробијале и потискивале су, свесно и несвесно, оно што се нагомилавало у нашем
књижевном језику од овога рада на пречац, а што му није
сасвим одговарало. Али у том правцу има још много да се
уради, јер се народна култура, која би била на висини светске
културе, не може саградити преко ноћ1
И тако, поље стваралачким духовима у области нашег
књижевног језика — широм је отворено и врло је велико.
И онако као што се у народном језику, поред већ створене
једне речи, често ствара нова на основу стално живих стваралачких језичких моћи у њему, тако се и у књижевном језику,
напоредо са оним што је већ у употреби, мора стварати оно
шго је боље од тога и што је више у складу са народном
основицом књижевног језика нашег. И никада то стваралаштво
пресахнути не може.
Књижевни језик који увек, и према предметима својим
и начину њихове обраде, стоји даље од разговорног језика
— добија увек архаичније обележје; он постаје духовнији,
узвишенији, крући него што је језик улице, или каквог трга
или села. И оно друштво које говори само књижевним језиком
лолако ствара разговорни језик, живљи, узбудљивији, осећајнији и покретнији него што је књижевни језик. Али зато
«њижевни језик — служи подједнако свима као заједнички
иосредник. Када се сувише укалупи или када му устреба да
-се освежи, он позајмљује речи, изразе и обрте од разговорног
језика или из народног језика који и даље, и поред тога што
«а њега утиче књижевни језик, иде својим путем. Тако је бар
са нашим језиком. Јер наш књижевни језик који је потекао из
чистог народног извора не може никад прекидати ту животворну
везу. Истина, он мора имати свој облик и своју правилност
којом се он може одликовати од сваког народног говора
узетог понаособ;али се његовеособине у целокупности народних говора морају садржавати. И само се том потпуном узајамношћу њиховом може он одржавати као жив организам
у којем су сви трептаји народног језика.
Овом узајамношћу народног језичног стварања и књижевних стваралачких моћи дат је пут којим развитак нашег
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књижевног језика мора ићи; јер то једино одговара начину
на који је он постао. Срећа је за будући развитак нашег књижевног језика што у тој узајамности и непосредно учествује
тако велики део нашег народа и што је та узајамност заиста и
постала главно начело његова постојања. Она му је омогућилаи досадашње брзе успехе и она му зајемчава још бољу и_
сјајнију будућност.
А. Б.

НЕШТО О ПРИЛАГОЂИВАЊУ ТУЂИХ ИМЕНИЦА
НАШИМА
II
Како је напоменуто у ранијем чланку, највише отпорности у прилагођивању нашим језичким захтевима показују
именице на е, нарочито ако им је ово наглашено. Велики
је број тих туђица на -е у нашем језику, а опажају се међу
њима два слоја, различна и по времену када су примане, и
по месту, по културној територији туђинској са које су намдоношене.
Први, старији слој чине оне што смо их попримали саИстока с балканске културне територије из језика грчкога (византискога) и нарочито из језика турскога, односно преко
њега како из грчкога тако и из оних источњачких (персискога
и арапскога) који су ушли у састав књижевнога и саобраћајнога језика турскога, а у време кад се наша култура развијала под утицајем источњачке, балканске грчко-византијске
(„цинцарске") и турске, тј. од средњега века тако до половине прршлога столећа. Други слој чине оне што смо
их попримали и примамо почев углавном од половине XVIII
века са Запада, с европске културне територије, из језика францускога, из њега непосредно или претежно преко немачкога
и понешто рускога, тако до половине XIX века, или и из
других западноевропских језика, из међународне терминологије, данас пре свега преко францускога.
Код туђица првога слоја прилагођивање нашим језичким
захтевима завршено је; оне из другога слоја тек су у току
прилагођивања и приказују нам разнолике ступње његове,,
карактерисане јачом или слабијом отпорношћу у чувању ту-
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ђинских особености, а ова, како је већ напоменуто, зависи
углавном од уже („више") или шире („ниже") примене њима
именованих ствари у нашем културном животу „европском".
Само, од два момента који, видели смо, могу уопште
утицати (од стране самих туђица) на начин и меру прилагођивања њихова нашим језичким потребама, тј. 1) од утицаја
завршка (овде е наглашено), и 2) од утицаја рода у
језику из кога потичу, могао је код овога старијега слоја
туђица вредети само први (1), јер је и у турских именица
нагласак обично на последњем самогласу (-е), а не и други
(2), јер се у турском језику не разликује граматички род ни
у именица које су у њ преношене из других источњачких
језика (грчкога, персискога, арапскога), ма они и разликовали
тај род. Утолико се пре може очекивати онај утицај „потсвесни", што потиче из значења, претстављенога сродним
именицама у нашем језику.
Према завршку -е обично с ненепчаним сугласником
пред њим, разумљиво је што су ове турске или потурчене
именице без граматичкога рода пришле живој, „средњој" врсти,
и то не „другој", него „петој", а у њој опет најживљем разделу њеном на -ет- (пиле: пилета). Томе једопринео свакако
и основни облик турских именица, оних у којима се уза
завршно -е јавља и дентални сугласник -т (-д), колебљиво,
више у изговору отменијих кругова турских (с бољим знањем
или осећањем арапског и персиског језика), мање у изговору масе турске. Тако је:
а) деме-демета (нарамак) — демет; (х)псе-(х)исета (део)
— ар. хисе(т); кубе-кубета — ар. кубе(т), од 18 века (у 17 в. у
нас и куба1); мунаре-мунарета — тур. менаре и према арап.
менаре(т); перде-пердета пер. — перде(т) (в. ниже1); ћагећагета (хартија) — ћагид; џубе-џубета — ар. џБ1бе(т), по ВРј.
и џупет муш. р. у Рисну; шербе-шербета — ар. шербет, поред
шербет м. р. (додато у државном издању ВРј.-а). Иначе, и
нагласком понашене турске именице на -ет, као: кијамет,
зијафет, селамет, сдбет (сохбег разговор), сепет (себет),
милет (ар. милет народ) и др., према сугласничном завршку
прилазе „мушкој" врсти („првој").
б) И без помоћи основинога -т пришле су разделу
на -ет „пете" врсте ове турске именице: дере (долина речна)
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у сложеницама као Булбулдере, али и Тдпчидер; дугме-дугмета (пуце-пуцета) — дћшме (од 18 в.); ђубре-ђубрета —
ђБ1бре од грчког кбтср(о$) (и пре 18 в.); ђуле-ђулета (по ВРј. и
ђунле) — ар. ђБ1лле; ендезе-ендезета (аршин, лакат) — ар. хендЗзе; (ј)еге-(јЈегета(тестера, пила) — егје; ЈедренеЈедренета (по
ВРј., данас и Једрене-Једрена) — Едирне (из: Андрианбполис);
мезе-мезета; парче-парчета; пенџе пенџета; ренде-рендета;
спрће-спрћета; тане-танета; текне- текнета (корито); тестетестета (перс. десте-десет комада, десетина); ћебе-ћебета;
ћдше-ћдшета; чекмеџе-чекмеџета (сандуче); шплте-шплтета;
шпше-шпшета; шкембе-шкембета — шикембе (бураг), као
шго је и у свима наведеним именицама турским нагласак на
последњем самогласу.
в) Именице за предмете симетрично подељене у половине или састављене из више видних делова што дају утисак
множине (као наше: ногари, наћве и др.), постале су у језику
нашем р!цгаНа 1ап1ит или средњега рода на -ета по „петој"
врсти, или женск. рода у мн. на -е по „трећој": дапрета или
дапре — ар. да(х)ирет; егбета или егбе (бисаге) — хегбе; маше,
(ватраљ, с два крака) — маша(е), па у мисаоној вези с глаголом
(до)машити (дохватити) и даље још: машице; менгеле (кљештекљешта) — менгене; па и перде — пердп (по ВРј. у Новом
Саду); паче (пихтије) — пер. паче (пар ногу, папака); ђуфтета
(по ВРј. данас и: ћуфтета) или ћуфте — пер. кјбфте; фалаке
(окови за ноге, дрвени) — ар. фалак; слично и од других
основа, као: теразије (вага на два крака) — терази, и др.
Док се код досадашњих примера осећао углавном утицај
завршка, сачуваног и у нашем језику, у даљима се већ може
осећати „потсвесни" утицај значења сродних речи наших,
које ћемо стављати у заграде. Тако су:
г) многе турске именице на -е, чак и са -т за њим у
основи, пришле нашим именицама женскога рода по живој
„трећој" врсти и примиле њихов завршак на -а. Код неких
је тај прилаз и прелаз именицама „женске" врсте забележен
као старији него онај прилаз именицама „средње" врсте („пете"),
као: (х)исе-(х)псета по АРј. у 17 веку гласило и хиса (пола);
тако и за кубе-кубета АРј. из 17 в. даје и куба (кула), како
се налази још и у Вукову зборнику (књ. III, 68: Сја јој
— цркви — куба...); уз општије мезе-мезета у Црној Гори и
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меза (у С. М Сарајлије Пјеванијама: И за мезу сваку ђаконију); поред перде-пердп као облика за женски род у множини, у сродном значењу (завеса), и у једнини перда (у
Црној Гори), а са другим значењем (преграда) и перда (у
Рисну, обоје по ВРј.). Остале су се одржале у једном примљеној „женској" („трећој") врсти, као: дпзга (подвеза на
чарапи) — дизге; кафа-кава (у јужној Србији средњи род:
едно кафе) — ар. ка(х)ве, која се обично говори у заједници
с ракијом и водом; кадпфа, кадпва (чоха, у песмама обично
у вези с диба) — кадифе(т); кајгана (моча, слаткиш од јаја)
— кајгане; канџа (шака, шапа) — канџе; кеса-ћеса (врећа,
торба) — кесе; кула (тврђава, кућа камена) — ар. куле; лала
(цвет, саса, у Ј. Србији и средњи род: лале) — лале; лулсС—
лБ1лле; махала, м&ла (улица) — махале; медреса (школа) и
медрезе-ета — ар. медресе(т); Мека (и Медина) — Меке(т);
ме(х)ана (крчма) — пер. мејхане; мешћема (судница) —
ар. махкеме(т); му(х)асера (опсада) — ар. мухасара ; мунара
(само тако у ВРј. уз кула) — менаре(т), поред средњег
рода мунаре(минаре) које се као и мезе-меза (закуска),
хпле-хпла (превара) и др. може сматрати за облик који се
чува у говору „уже" („више") примене оних што су под
јачим утицајем турске културе и више се служе турским језиком, у говору наших муслимана, отменијих, према више
понашеним и понародњеним облицима на -а што се јављају
у широј („нижој") примени; мушема (увоштено платно, по
ВРј. воштаница) — ар. мушема; панџа (у ВРј. поред панча, уз
канџа) — пенџе; пара — паре и пара: ппта (лепиња) — биде,
пите (из грчкога?); саћура (здела) — сућуре; тарана — тархане; тезга (клупа) — тезге; телва, телфа (од кафе) —
телфе; тенџера (здела) — тенџере; тескера (цедуља) — ар. тескире; тестера (пила, уза секира) — пер. дестере; па су тако и
„мушке" именице на -а као: Ћдса, Ћела и др. (према: брка,
главоња и др.) — ћосе, ћеле; улева (плата војничка) — ар. улефе;
фајда, вајда (награда) — ар. фаиде(т); (х)азна (ризница) — ар.
хазине; чешма — пер. чесме; џезва (здела) — ар. џезве; џпбра (комина) — џибре; шешана (пушка) — пер. шешхане; и џпда (копље1) — џиде од џидал (борба).
д) У многих је турских именица завршак -а био већ и
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у турском језику, више говорном, иако се у писаном одржавао и облик на е примљених арапских или персиских
речи; ту се мање може рачунати на утицај значења сродних
речи. Тако су: машала (буктиња), торба (врећа), соара (клупа),
софра (трпеза), срча (стакларија), тава (здела), тарана (као
„треница"?) и др. Ипак, и тада се понека турска реч на -а
ирилагоди „средњој" („петој") врсти као јапуние — јапунџак
као део одела, за који је уобичајен средњи род: уз џубе, и
ћурче-ћурчета — кБфк, па и либаде-либадета, поред либада
(лебада), од перс. лебад.
Углавном, преглед нам овај показује да су источњачке
именице из турског језика на -е наглашено, и без обзира
на то да ли им је у изворној речи било у основи и -т, прилагођивале се: 1) под јачим утицајем завршка свога именицама
средњега рода, и то „петој" врсти и у њој разделу на -ета;
2) а под јачим утицајем значења именицама наше „женске"
врсте („треће") на а, донекле и под утицајем таквога завршка у турском језику, ако га не би било у источњачким
из којих су примљене у турски језик. Код неких је „женски"
облик на -а, иако је у основној турској -е, забележен и као
старији; код неких опет (меза, ила) карактерише ширу
(„нижу") употребу према ужој („вишој"), ограниченој улавном
на муслимански (и ту отменији) део нашега народа.
Д .Костић

0 НЕМ15КОЈ ТЕКМ1ШШ01Л
Ма1о је пабШ кпјјгеушка, а јоб је гпапје
пслппага, којј гл гштаН па ит, с1а р1баМ ЉЉго 1 ргауПпо буојјт јегЈкот шје
кабУ1т 1ак робао, с1а је 1о и пеки гики
итезЧуо, које бе пе гас1а з соуекот,
пе§о бе б1ебе 1тс1от 1 тагНДуобси.
Т. МагеНс
Негшја ХеГ\ па га буакј е1етепа1 \ га буако бјесНпјепје иб1апоу1 пе бато ћегшбки 1огти1и уес 1 ос1гедеш ћегш'бк1 1егтт
1г које§а се бе тоа гагађгаН кагаккпбНспа буојб1уа 1е та1епје.
2а е1етеп1е рогпа1е \г о1зјспо§ 2иго1а иге1а би \ кос1 паб па
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гос1па јтепа, као па рг. г1а1о, бгеђго, ђакаг, §уо2с1е (ге1его),
битрог Ш. Коп уеапе е1етепа1а гас1ггапа би тесшпагос1па јтепа
која би \ коп с1ги§1ћ пагос1а тапје-ујбе ибуојепа ; па рг. ћ1ог, ђгот,
јос1, Ииог, ка1ајит, б1гопајит, ђапјит Нд. №кј е1етепН јтаји
кос1 гагшћ пагос1а 1 гагпа јтепа. Тако па рг. №та јтаји N31пит, КаНит, А1иттшт, §1о би рпћуаНН \ вч\ б1оуеш (објт
Сећа, којј ка2и босНк, с1габНк, ћНшк), а Коташ 1 Ап§1обаб1
јтаји боШит 1 ро1аббшт. Коташ \ б1оуеш (објт Сећа, а с1еНтјсе ј кос1 паб) ка2и аго1, Ап§1обаб1 ш1го§еп, а №та бНскбгоП".
Кес с1шНк, која бе кос1 паб с1еНгшсе иро1геђ1јауа, игега је ос!
Сећа, којј би 1и гес бкоуаН ргета петаскот игоги.
2а оху§епјит, ћус1го§ешит, сагђопјит №та би бкоуаН
геа баиегб1о1г, \)Уаббегб1о11, Коћ1епб1о11. б1оуеш би 1акоде 1а јтепа
пасшпаНгоуаН. Кос1 паб роб1оје с1иђ1еН кјбјк-кјбеошк, уошк-уос1ошк, и§1јјк-и§1јешк., Тј јггагј шби буј бгесто бкоуаш и с1ићи
пабе§а јегјка. №§1 јегјскј б1гиспјаа каги с1а је јбргаупо бато
и§1јешк, а с1а ђј 1геђа1о кагаН кјбеНк (које је уес и 60-Нт §осНпата ргоб1о§ уека иро1геђ1јауао Тогђаг) 1 уос1ешк. Оа бе пе
иуос1е поуј 1егпПш, гаскгаш би и гуашспој §ко1бкој тегтто1о§ф јггагј уос1ошк 1 кјбеошк.
Кос1 паб би пекј роки§ауаН (би1ек) с1а кији, ргета се§кот,
„пагосШа" јтепа \ га буе об1а1е е1етеп1е; па рг. јешк га Ниог,
боНк га ћ1ог, бтгсНк га ђгот, бујјеШк га (обгог Ис1. Та јтепа
пјби теЛитјт шкас1 ђПа орсепИо рпћуасепа, пе§о би гаШгапа
тедипагос1па јтепа као 1 и ски§Ш пагос1а.
Рп 1оте 1геђа бротепиН с1а би буј па§ј Шо1ог1 ба§1абш и
1от с1а пе хгеђа 1а1тбка јтепа бкгасцуаН осШгјтајиа јт пабгауак
-ит. Nе уа1ја, с1ак1е, каНј, патпј, а1иггмшј, а ш каИја, па1пја,
аШгшшја, уес ггеђа кагатл каНјит, па1пјит, а1итјшјит (ба-јјит,
пе-шт). 1рак гуашспа бгес1пјо§ко1бка 1егтто1о§јја с1ори§1а бкгас^епе тегтте ^јтпагјја, 1ађога1опј, којј би бе уес ос1отасШ.
2а огпаки кјбеНпа 1 боН иро1геШјауато ргМеуе б гагНсшт
паб1аусјта ро којјта бе то§и гагНкоуаН гагпа бјесНпјепја јб1оугбшћ е1етепа1а. 2а ођјспа бјесНпјепја иро1геШјауато ро то§и6побН паб1ауак -ш, а бато кос1 опјћ е1етепа1а којј бе буг§ауаји
па -п ргаујто ргМеуе ба-бкј ; па рг. битрогпа кјбеНпа, 1об1ота
кјбеНпа, агоШа кјбеНпа, г1а1пј ћ1опс1, бгеђгш пИга1, каНјитпј
ћ1опс1, §Уогс1епј биИа1, ка1ајпј ћ1опс1, аН : агбепбка кјбеНпа, р1аНпбкј ћ1опс1.
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Кос1 бјес1тјепја кос1 којШ обпоупј е1етепа1 с1о1агј \ ба шгјт
б1ерепот уа1еп1побН иро1геђ1јауато паб1ауак-аб1 ; па рг. битрогаб1а кјбеНпа, агбепаб1а кјбеНпа, (ЈУогс1абН биНа1, ка1ајбкј ћ1опс1.
Оус1е ггеђа бротепиН с1а о\ ђПо тогс1а ј ргауПшје §уогс1епаб1 \ ђакгепаб1 пе§о §уогс1аб1 ј ђакгаб1, аН гђо§ ргеагпобН
габтГат би јрак оуј роб1ес1пјј јггагј, јако би 1бросе1ка та1о
пеођјсш 1б1о као 1 2јуаб1 1 г1а1аб1. Кас1 бто бе тедиПт уес
ос1аупо паиаН па јггахе битрогаб1, 1об1огаб1, аго1аб1 \ б1., паиасето бе ј па оуо пекоНко хгтага.
Иаиа је ро1геђпо тпо§о поуШ 1егтта, ј пјШ тогато
б1уагаН, та 1 пе ђШ иуек и бк1ас1и ба абНт пагос1шт §оуогот
Ш ба §гатаНкот. То пагосИо угесН га 1егтШо1о§јји и ог§апбкој
ћетф. б1а ђј ђПо ос1 ог§апбке ћегшје, с1а је кос1 б1о1јпе \ бтогШе
ћПјас1а буојјћ бреајаШШ гегтта иуек рагПа па ^гатаНки? Шгшто
бато јебап » јес1поб1ауп1јј" рптег: 1е1га-те1П-сНрага-сНатјпосН1епП-тегап1 Ти пета ујбе §оуога о рпс1еубкој 1еггшпо1о§цј. 1рак
1геђа с1а рагјто па ргауПа §гатаНска \ па јегјски аб1о1и коНко
је 1о §ос1 то§исе.
1Ј рт таћ 1г§1ес1а с1а о\ ђо1је ђПо каНјитоу, пагпјитоу, а1итјшјитоу, бгеђгоу, као §1о 1о тпо§\ \ рј§и. АН пе
бтето гађогауШ с1а Н рпс1еуј 1геђа с1а гпасе $^ој&Г^о, а пе
робеа"о^апје. № каге бе г1агоу ргб1еп, бгеђгоу ба1, уес г1а1ап
ргб1еп, бгеђгп ба1, ра ргета 1зт битрогпа (пе битрогоуа) кјбеНпа, ђакагш (пе ђакгоу) биНа1.
1Ј 1егтшо1о§ф боН кос1 паб је јоб иођјсајепа јтешска
1егтто1о§јја; па рг. каНјит-биИа1, 1его-ћ1огјс1 1 1еп-ћ1опс1. N121 бе
б1ереп окбјс1асјје огпасије паб1аукот-о, а ујзМ пабЧаукот-ј. Та
је 1егтјпо1о§Гја рппПјепа ос1 Nетаса, а петаскј јегјк с1орибЧа
б1уагапје поуШ геа бк^апјет гагНсШћ јтешса јес1пе иг с1ги§и,
§1о бе рго1т с1ићи пабе§ јегјка. Каге бе, с1ос1ибе, 1еро1а-с1еуојка,
сиуаг-киса, аН 1о је ргета шгбкот с1егшг-карјја, ка1е-те§с1ап
ј б1. (ВеНб). I №та с1апаб пари§1аји гагНкоуапје б1ерепа окбјс1асјје ротоси -о 1 -1 ра каги па рг. Ејбеп (2) сћ1опс1 1 Ејбеп (3)
сћ1опс1.
1Ј рпс1еубкој 1епшпо1о§ф кјбеНпа 1 боН пајс1об1ес1пф би
Ргапсигј 1 Еп§1ег1. 2а
б1ереп окбјс1ааје иро1геђ1јауаји ош
пабгауак ^ие, ос1побпо -јс, а га тг\ -еих, одпобпо -оиб, 1 1о
како га кјбеНпе 1ако 1 га боН. Тако јтато, па рг., и 1гапсибкот
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аа'с1е бићипдие 1 асјс1е биНигеих, Ш 1" ос1иге тегсип^ие ј ос1иге
тегсигеих, а и еп§;1ебкот биИипс аас1 ј биНигоиб аас1, тегсипс
јосНс1е ј тегсигоиб тсНс1е. 1Ј б1исајеујта §ч1е пе ггеђа гагНкоча1\ сћ/а б1ерепа окб1с1аа'је иро!геђ1јауаји \ Ргапсигј \ Еп§1егј
јтешски 1егтјпо1о§;јји, па рг. 1гапс, сШопс1е с1е ро1аббшт Ш
еп§1. ро1аббшт сћ1опс1е.
№тас шје тоНко с1об1ес1ап. Оок га боН иро1геђ1јауа јтешски 1егтјпо1о§јји, па рг. КаНитбиНа1, код кјбеНпа игјта саб
јтешскј саб оре1 рпскубкј ођНк, па рг. бсћ\уе1е1баиге, аН бсћ\уе1Н§е баиге
Кос1 пекШ окбМа, биШс1а, ћа1о§ешс1а \ б1. иођјбајепа је
та1о атшЈааја 1егтто1о§-јја. Тако бе па рг. Р 203 1 Р 205 пе
каге 1об1огабН окбјс1 уес 1об1огш тпокбМ 1 1об^огпј реп1окбМ (пе
реп1аокбјс1), Ш агбепбкј 1пћ1опс1 ј агбепбкј реп1аћ1опс1. бНспо је
ј и (гапсибкој, еп§1ебкој \ петаоЧој 1егтто1о§1јј.
1тепа боН ошћ кјбеНпа које пе бас1гге кјбеошка па рг.
НС1, НВг, Н28 ргауе бе паб1аукот Лп., па рг. ћ1опс1, ђгогшс1,
биШс1. 1пасе бе ргауе паб1ауата -а1 га уј§ј б1ереп \ -Н га пШ
б1ереп окбШаоје, па рг. биШН-биНаН, шЧгШ-шггаН. Ако хгеђа
апШ 1 с1а1ја гагНкоуапја, опс1а бе ј ргес1 јтепа кјбеНпа 1 ргес1
јтела боН б1ау1јаји ргес1теа ћјро- ос1побпо рег-.
Ш §тск\ 1г§оуог ћегшја сије бе кос1 паб себ1о \ 1аНпбк1
јг§оуог кегшја. буј б1оуеш 1г§оуагаји ћетгја (Шппја), а \ код
паб је 1ај 1г§оуог ођјспф. би1ек је 1акоде иро1геђ1јауао 1и гес,
а бкоуао је 1 „пагошП" јггаг 1исђа (ргета 1исШ),'ргета петаскот бсћејсккипб1, бхо тесћшт пјје рпћуасепо.
1Јтеб1о бјесНпјепје §оуоп бе кос1 паб гес1оупо јесНпјепје,
§1о §гатаНскј шје 1бргаупо, јег јесНпјепје гпаа гастји која 1гаје,
с1ок је бјесНпјепје §о1оу ст; гес број која бе кос1 паб 1акосТе
иро1гешјауа пе ос1§т>уага табпо бгшб1и (ВеНсУ). број гпаа опо
ротоси се§а бе баб1ау1ја пе§то бто је ђПо габтау1јепо, па рг. опај
тећашгат бто браја сћ/а уа§опа. Те геа пета ш кос1 Vика ш
кос1 Вгог-ћ/екоујса. Тато бе броттје бропа (пет. бсћНп§е).
бројШ гпаа пет. гибатпепШтеп.
1Јтеб1о §аб сије бе кос1 паб себ1о рНп. ИагосИо §е 1ај 1ггаг тпо§о иро1геђ1јауа га 1ећпјске §абоуе (габуе1пј рНп, рНпага,
§епега1огбкј рНп). То је 1о§а коуапјса, јег рНпиН гпаа и пабет
јегјки гагНН бе, рор1ауШ (Vик \ Вгог-1уекоУ1с). Тегтјп §-аб б1уопо
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је и 17 уеки уап Не1топ1 ос1 §гске геа ћаоб, а иро1геђ1јауаји §а
тасе буј киИигш пагосН. КабрНпиН гпаа и паЗет јегјки габиИ
бе, као §1о бе габјра и1је па роугбтј уос1е (Vик ј Вгог-1уекоујс).
Тај бе 1еггшп тоге игеН ј га пет. гегШеббеп, а ос1побј бе па
ћјдгобкорпе та1епје, које бе па у1агпот уагс1ићи гагтосе, габрНпи. 2а петаскј Vег§абеп јтато ^абШкааја, а га Vег11ибб1§еп
Нкуе1акаја. Кагос1пјћ јггага га 1е ројтоуе петато.
1Јтеб1о та1епја сије бе кос1 паб себ1о \ гес 1уаг (би1ек),
§1о шје с1ођго, јег 1уаг гпаа и па§ет јегјки бТлгогепје (1а1. сгеа1ига, пет. Оебсћор1) (Vик \ Вгог-1уекоујс^).
1Ј паиспој 1егтто1о§1јј себго бе ро§ге§по гатепјији ројтоуј 1е1о 1 та1епја. Тако бе, па рг., каге битрог је 2и1о 1е1о,
итеб1о битрог је 2и1а та1епја. I №тас каге себ1о бсћ\уе1е1
181 ет §е1ђег Когрег, итеб1о бсћ\уе1е1 1б1 ет §е1ђег б1о11.
Ргапсиг каге па рг. согрб гасНосНуеб, аН таНегеб со1огап1еб.
Еп§1ег ођа ројта б1го§о гагНкаје, ра га та1епји каге биђб1апсе
(геде таИег), а га 1е1о ђос1у.
Меб1о сугб1 каге бе кос1 паб себ1о ј кги1, ра је бкоуапа ј
гес кгитта. Слггб1 гпасј пет. 1еб1, 1гапс. боНс1е, еп§1. боНс1, пок
кги1 гпаа пет. б1еИ, 1гапс. гаМе, п§јс1е, 1епс1и, еп^1. бШ, п'§јс1.
Ос1 сугб1 је ргоНупоб1 1есап, с1ок је оп кги1 ргоНупоб1 рос1а1ап
(текап), па рг. кги1 оуга1шк ј текап оУга1шк.
Текис \ 1есап 1геђа с1а огпасији с1уа гагНсПа ројта, па рг.
текиса уос1а (и ро1оки) ј 1еспа (габ1ор1јепа) уос1а (га гагНки ос1
сЧтб1е -1ес1а). То гагНкоуапје јтаји 1 ски§ј пагосП, пет. Шеббепс1
ј Ииббј§ (§ебсћто1геп), 1гап. соигап1 \ \\^иИ (1опс1и), еп§1. гишп§
ј Нријс1 (теНес1). 2а 1есап и бгШб1и пет. бсћтаскћаћ 1тато
1ери пагос1пи гес икибап.
1ако Н1о1ог1 скге с1а гес 1еспоб1 пјје ргауПпо паргау|јепа,
опа бе с1апаб тпо§о иро1геђ1јауа, а ј Ви&ап је 1акос1е јтаји.
Теспоб1 огпасије 1еспо 51апје, а пе 1екисе кге1апје. 2а 1еспоб1
пекј ргесНа2и кар]јеута ; 1о је таб1 која јбсип 1г 2јуо1тје која
бе јбресе па уагп (Vик 1 Вгог-1уекоујс).
1Јг 1орШ (1гапс. 1опс1ге, пет. бсћте1геп) сије бе кос1 паб
ј 1аНН. То је 1акос1е јбргауап, аН габ1агео, јггаг којј шје рогпа1
и сНауот пагос1и. 1б1о бе 1ако теб1о габ!уогШ (1гапс. сНббоис1ге,
пет. 1о1еп) себ1о §оуоп ј габ1орШ. То с1о1агј ос1 1о§а §1о себ1о
пагос1 пе ите 1аспо гагНкоуаН 1е с1уе гас1пје. Еес 1орШ огпасије
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опо §1о о\ча исјпкот 1ор1о1е. 2а пет. бсћте1ге 1тато 1ери
пагос1пи гес ба1јеута.
Ш уагс1ић с1ођго је кагаН \ ибс1ић ј ггак (Вогашс ј МагеНс).
2гак (ггаке) пат је ро1геђап и 1\г\с\ га пет. б1гаћ1, тгапс. гаје,
еп§1. гау ос1 се§а с1о1агј ггасепје (пет. б1гаћ1ип§, 1гапс. гашппетеп1, еп§1. гауоптеп1). Nе уа1ја кагаи' ггасШ (бођи) уес рготаћјуаН (Вогашс^.^агс1ић је с1ос1ибе гибка гес, аН је с1апаб че6
ут\о иођјсајепа (па рг. уагс1ићор1оуб1Уо, уагсШбпа ос1ђгапа) а
рпћуасепа је 1 и гуашспој бгес1јпобко1бкој 1егтто1о§јјј, ра 1геђа
с1а об1апе.
1 геа ђ1а§оугетеп, ђос1аг, с1ејб^о, с1об1оупо, с1огУо1а, с1уогас,
1б1ес1јуаи, \гтаг\{\, \гч\п\1\, коп'б1о1јиђЈу, кобпиН бе, 1јиђорИап,
то§Па, ођос1гШ, рогес1ак, робеШ) рге1бкагјуа1ј, ргетасШ, ргепеђгецауаН, рптесЊа, рппас11е2поб1, ргојгУо1јап, б1ес1оуа1ј, бтепШ, бгагтегап, бирги§, буојб1уо, иђИасап, иуа2Ш \ б1. гибке би,
ра Ш 1рак иро1геђ1јауато, јако јтато бабУјт с1ођге пабе геа га
о: ргауоугетеп, бгсап, с1е1оуапје, гес ро гес, с1ориб1епје, сћ/ог,
1б1га2Ш, 1гпсаН, (јбкагаН), оргобШј, батогЧу (беђјсап), кгтЛо,
сИгпиШ гас1огпао, §гођ, оћгађгШ, гес1, роћошИ, ргогеа, ргес1ш§ојасШ, гапетагШ, паротепа, рптПак, батоуо1јап (бУојеуо1јап),
б1есШј, ргетебШј (о1риб1Ш), гагтегап, ти2, обођта, §1е1ап, игеИ,
(сепШ)1) — (МагеНс).
А коНко јта гибкШ геа га које петато ргауе гатепе?
N8 рг.: стоушк, с1геуап, скгак, §готас1а, пеут, ос1ођгШ, ос1гагШ, осШ§еуШ, ос1уа2ап, ор§јгап, оброгШ, о2јуо1уогШ, рођес1опобап, рос1апјк, роб1ереп, ргауобиде, ргес1ео, ргес11а§а11, р1ес1те1,
ргес1габис1а, ртгетеп, рпуггеп, ргопсаШ ргобУе1а, ргуођИап,
габрок§аН, гагуга1, баб1ау, бабтојаН бе, бауеб1, ис12ђешк, и§гогШ,
иб1и§а, иб1ау, уегоја1ап јШ. (МагеНс).
1Јтеб1о тега1 каге бе кос1 паб себ1о коута. То је бабујт
1о§а коуашса, јег јта тпо§о те1а1а, којј бе пе то§и коуаН
(апНтоп, ђјгти1, тап§ап, ћгот, ђепНит \1&.). Коупоб1 шје
с1ак1е ђјШа' огпака те1а1а. Кес те1а1 иро1ге51јауаји тасе буј
киИигш пагосН.
1Јтеб1о ргШбак сије бе кос1 паб себШ Иак. Т1асШ гпасј
§агШ, §1о бе пе то2е рптепШ па ргШбак ^абоуа (МагеН^).
1) Мес1и па51т ге<Мта §1о 1ћ рјбас пауосИ јта 1ћ које 5и гђНја (1ођга
гатепа пауес1еп1гл ги$1гт1та; аН 1ћ 1та ј које 1о гНби.
{ЈгеЛшШо
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Теггшп јес1пас12ђа па1агјто ргуј ри1 и би1екоуи гесшки, а
оп §а је ро 8уој рп'На 1 бкоуао. б1апјј ј јбргаушр је ођНк
јес1паста.
Ргета \*ики 1 Вгог кекоујси каге бе гаггесНН бити (с1а
пе ђис1е рге§иб1а), аН гагђ1а2Ш ујпо уос1от. Оак1е, гагђ1агепа
(а пе гаггеЗепа) битрогпа кјбеНпа (1гапс. сН1ие), аН гаггес1еш
§абоуј (1гапс. §аг гагеНеб).
. .
Меб1о 1гер1аН цочот\ бе \ рј§е кос1 па$ \ ШгаН, бЧо шје
1б1о (МагеНс). ТИгаН гпаа рој§гауаН б пекјт. 1Ј паиспој геггшпо1о§јј1 пајђо1је је иро1геђ1јауаН тес"ипагос1ш 1егтт обсПоуаИ
—обсПааја.
Vа1 је аб1а б1оуепбка гес, а па§ј је Рптога јбк1јиауо
иро1геђ1јауаји. Та1аб је §гско§ рогек1а (1а1а11а), а с1обао је с1о
паб ргеко Тигака, ра је 1акоде уг1о иођјсајеп. Та1аб је г§ос1шја
гес, јег бе ос1 пје 1ако ртач[ §1а§о1 1а1абаН бе. бНспе би рпНке
кос1 гесј обпоу 1 1ете1ј (ос? %тс. 1етеНоп). 1рак гшбНт с1а Је
ђо1је кагаН уа1.
Опој је јбргаупјје пе§о диђге (1игбкј), јако је оуај с1ш§ј
1ггаг га§јгеп и пагос1и. Тгеђа1о \з\ кагаН, па рг., уебгаскј §појеуј
Ш уебтаско §појш>.
2а пет. Випбепђгеппег, ггапс. ђес, еп§1. ђигпег пПбНт с1а
је јрак пајђо1је Випгепоу Шак, јег је пје§оу р1атеп о!о1б1а
Шак ргета о§готшт ресјта које иро1геђ1јауато и ћетПбкој
тсшб1пр. 2јгак бе с1ос1ибе ое1поб1 гаргауо бато па р1атеп и
игет бгшб1и, а 1о 1 јеб1 §1аупа кагактепбНка 1о§ арага1а.
V. Ије^о^ап

БРАНКОВА ЖЕЉА
ДА СЕ У ЂАЧКОМ РАСГАНКУ СТАВИ
„ИЗ ЊЕГ" МЕСТО „ИЗАЊ"
У Ђачком растанку Бранка Радичевића, на оном месту
на коме се говори о Краљевићу Марку и Филипу Маџарину,
налазе се и ови стихови:
„Сева мачу — Филип на две поле —
Мач пролеће, па у камен доле,
Пуца камен, ватра изањ сева,
Марко гледа, брк му се осмева..."
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Тако је штампано у првој књизи Бранкових песама
(1847)94, коју је сам Бранко припремио за штампу и која је
изишла за његова живота.
Шесто издање Бранкових песама приредио је Јован
Бошковић, који је тада био „нар(одни) библиотекар у Београду" (тако стоји на насловном листу). Оно је изишло 1879
год. у Панчеву „накладом књижаре браће Јозановића". Наведени стихови из Ђачког растанка штампани су на стр. 73,
наравно онако како их је сам Бранко објавио.
То своје издање Бранкових песама Бошковић је послао
Ђури Даничићу. 1 марта 1879 год. Даничић му пише из Загреби.
Писмо је кратко и готово цело односи се на Бранкову жељу
да се у Ђачком растанку стави из њег место изањ. У писму
Даничић ово казује о тој Бранковој жељи: „Примио сам твоје
издање Бранкових песама. Велика ти хвала1 На стр. 73 у вр.
5 [мисли на стих: „Пуца камен, ватра изањ сева"] требало би
поправити „изањ". Покојни је Бранко како су му песме изишле
опазио да је то погрешка и говорио да би требало „из њег".
Ја се тога опомињем врло добро, и не само опомињем, него
ми се чини као неки дуг да кажем коме, ко (као ти) може
доћи у прилику да се стара за ново издање. Дакако би требало споменути да је то била Бранкова жеља" (изд. Ђорђе
Магарашевић, Писма Ђуре Даничића Јовану Бошковићу,
Летопис М. С. 202 и 203, 1900, 84 — сада се чува у Народној
библиотеци у Београду).
Већ идуће године, 1880, Јован Бошковић је заиста могао
доћи у прилику о којој Даничић говори. Код истих издавача,
у Панчеву, изишло је друго Бошковићево издање (иначе седмо
— о издањима види Св. Вуловић, Бранко Радичевић, Глас
13, 1889, 98—99 и Б. Миљковић, Прилози IV, 1925, 289).
Бранкова жеља није испуњена; и у овом издању у Ђачком
растанку остало је изањ (стр. 73). Можда Бошковић није зато
крив. Издавачи су могли без његовог знања да прештампају
прво његово издање (изгледа да су тако и учинили).
Даничићево писмо штампано је 1900 год. Како оно није
објављено у неком малом и незнатном листу већ у Летопису
Матице српске, с правом би се могло очекивати да је оно
било одмах запажено и да је Бранкова жеља била позната
свима доцнијим приређивачима Бранкових песама. Међутим
НАШ ЈЕЗИК
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тако није било. Српска књижевна задруга 1903 год. издала
је прву књигу Бранкових песама. М. К. Драгутиновић, који
је издање припремио за штампу и који је у предговору писао
о Бранку с одушевљењем и с лепим познавањем, превидео је
Даничићево писмо, па је због тога задржао изањ у Ђачком
растанку (стр. 68). И Тихомир Остојић, који је Бранка нарочито проучавао, оставио је изањ у своме издању Бранкових
песама (стр. 51); истина, то је издање изишло после смрти
Остојићеве, 1923 год. (види оцену Б. Миљковића у Прилозима
IV 289—291).
Матица српска и Српска књижевна задруга објавиле су
1924 год. „потпуно издање" Бранкових песама у редакцији
Б. Миљковића и М. Павловића. У тексту Ђачког растанка
налази се иза њ (стр. 71), али на крају књиге, у напоменама,
помиње се Даничићево писмо и даје се исправка по Бранковој
жељи (стр. 501). То се истина чини поводом другог стиха из
Ђачког растанка („Певац иза њ гусле здеља"), а не поводом
оног на који је Даничић мислио, али то је сасвим свеједно.
Главно је то да је Бранкова жеља најзад испуњена.
Наравно, било би много боље да је исправка унета и
у сам текст. Овако постоји опасност да буде превиђена међу
многим напоменама, штампаним ситним словима.
Ђорђе Сп. Радојичић

РШШО ОЕООКАРЗКОЈ ТЕКМ1ШШ01Ј1
1Ј па§ет пагос1пот §оуош јта уг1о тпо§о §ео§га1бко§ео1о§кјћ пагјуа којј би јо§ уг1о б1ађо Ш шкако рогпаН и кпјјгеупот јегЈки. б с1ги§е б1гапе, тпо§ј бе §ео§га1.-§ео1. пагјуј
бта1гаји као бтошгш, б1о бе орага уес и јегјки лагостШ рјебата \ рпроуцес1ака, ргетс1а јт је гпасепје ц тпо§јт кгајеујта
1аспо оскесГепо. Ка&Чо је гагНка и гпасепји ројесНшћ пагјуа
1ако бПпа \ бкпуепа, с1а бе пагт 1ако гатјепјији, ргепобеа бе
б јес1по§ §ео§га1бко§ ођјек1а па аги§ј, 1 1ако бе ђгој бтоштшћ
пјеа бУе уј§е роуесауа.
1Ј оуот рп1о§и роки§аси с1а паашт кгахак ргед!ес1 пагјуа
га пајођјспјје §ео§га1бке ођјек1е, с1а ђј бе ујс1је1о уеНко ђо§а1б1уо па§е§а јегјка, аН ијес1по 1 1е§кос:а рп гагНкоуапји ројтоуа.
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I ого§га18кл пагш
а) Вг!је§ 1 ђп!о
Кајтапје бе игуј&се гочи ђгеги]јак, ђп1е1јак, ођгегак, ђгс1а§се, ћит, ћитас, ашк.
Впје§ 1 дга"о пе гагНкији бе тес1и бођот ро ујбјш, аН је
ђгс1о §јге, р1еба1јје \ аи2е. Вгс1о је §1отагшје, уесе \ 1је§пје уегапо б око1шт табјуот, а ђпје§ је тапјј ро ргоб1гапб1уи \
ујбе Ш тапје обат1јеп. I Vик и буот Кјесшки каге с1а је ђпје§;
ота1епо ђп1о, гЗег Ни§е1, а ђп1о = с1ег Вег§. Тако 1 Сгпо§ога
га буоје „кес1того ђгс1аћ" пе каги пјкас1 с1а би ђге§оуј. Вп1о
пас1а1је јта §Јгђти, која оре! тоге јтађ ујбе јбрирсепја Ш угћоуа, а ђпје§ пета цгђјпе, уеб бато јес1ап угћ. Vик је гађјјјегш 1 пјес сИје1 (т.) и гпасепји „с1ег Вег§, топб„ (јбр. „их
сИје1" = ђег§ап = игђгс1о ; „Ој па с1е1и па §о1ети ђођ бе ге1еш").
1Ј Сеги бе јес1по ђп3о гоуе Ои^ ОгјеГ МагеНс: гшбН с1а с:е ргауо
јтатј Мјк1о§Јс, којј каге с1а је пјес „сНјеГ и тот гпасепји игета
1г гитипбко§а јегјка, и коте де\ скмбта гпаа ђгс1о.
.'
1Ј пагос1пјт рјебтата иро1геђ1јауа бе \ „зггапа" и гпасепји
ђп1а, ђпје§а, кобе, {*оге (ЈЈг 1јеуј§ке рос1а§па§е зггапе с1о Јауогја,
ге1епе р1ашпе").
ђ) О1је1оуј ђгс!а \ ћпје^а
1Ј кпјјгеупот бе јегјки иођјсајјо пагју „рос1погје ђгс1а" Ш
„росНпа ђгс1а", аН и паг. рјебтата с1о1аг1 га 1ај ројат \ пјес
с1 п о („Ос1 Вађ1јака, ге1епе р1ашпе, с1о с1по 1лбса, ујбоке р1ашпе"). Оогпјј Шо, §с1је бе бггапе ђгс1а ос1побпо ђпје§а баб1аји,
гоуе бе кос1 ђгс1а § г ђ \ п а, а кос1 ђпје§а у г ћ. 2а пајујби 1аски
огс1а ос1побпо ђпје§а јта уј§е пагп/а. бротепиби бато пеке:
„угћ" „гГ („А ја Мет б с1гигтот обта1от кгајет г1а кос1 Оеђе1е О1ауе", 1бр. \ К1апј, уеНко §Ијаб1о ђгс1о и Сгпој Шјесј и
бгђф) ргебгГ, §с1е бе ргеуа1јије ргеко огс1а, „рбу?§" (јбр. роб1.
„Ка кгајпјој роуг§ј ш и сгкуи бат"), „ћбђег'' (и Сгпој Ооп) „уТб".
0јо ос1 угћа Ш §гђте с1о росНпе, ако је ро1огш'ј1, гоуе бе
б1гапа Ш расНпа, а ако је уг1е1ап 1 б1гтепИ Ш ако бе окогтго
бриб!а : уг1а б1гапа, 1Шса, а геде \ ођгопак.
Ођгопак је гаргауо б1гта б1гапа ђпје§а §с1је бе гет1ја
гош Ш ђј бе 1ако то§1а гопШ (аег Ађћап§, 1бр. „2абра1а с1еуојка ђге§и па ођгопки"). 1б1о гпасепј^ јта \ рпб1гапак, бГгтас
8*

116

НАШ

ЈЕЗИК

(б1ауошја), 51гтешса, б1гтеп, 1., б1гто, п. (Сгпа Оога,' јбр. „Кас1
ро§1ес1аб б1гти јброс1 §гас1а" Ш „I робкосј бхгтот шг р1ашпи"),
ђок, ђппа (0а1тааја), бкотак, кбтас (јбр. Кот — јте тпо§јт ђгшта).
с) ОђНк ђгс1а 1 ђпје^а
Кбба је јес1ап ођНк ђгс1а, а гагНкије бе ос1 пје§а ро тоте
бЧо бе опа ргига игс1и2, а ђгс1о јс1е и бПјак 1е бТГбј (1бр. „ОНбао
иг коби"). Мапја бе коба гоуе „кобапјка". (Кобе бе гоуи 1 о§гапа којј бе б ђока осћ/ајаји ос1 р1ашпе \ којјта ујбјпа буе уј§е
орас1а §Чо бе уеста ис1а1јији ос1 ујјепса).
О1аујса је П1 габеђап ђпје§ Ш угћ па ујјепси. О1аУ1са
па ујјепси аш бе као о§1ауак (с1ег Ни§е1).
С о 1 пјје батоб1а1ап ђпје§, ј ођјспо је окгицао. Себ1о бе
па пјети басН уто§гас1 (јбр. 1а1. ст11о).
„К 1 к" је такоде јбрирсепје па ђгс1и, аН је оп ЗПјаб1ф ос1
§1аујсе 1 со1а. Ако па ђгс1и 1та ро1јашса Ш гагауапак, \ ако
бич ти расНпе ђ1а§е 1 ро1огИе, хочм §а р 1 е с\
С и к а је уг1о §Пјаб1а, а објт 1о§а катешга \ §о1е1па га
гагНки оп §1аујсе, со1а, кјка \ р1еса, којј би ропајујбе ођгабН.
Оуакујђ сика јта пајујбе и 1б1. бгђф', §с1је Ш гоуи 1 „§1атата".
<ј) Кагактег 11а
Кг§ је тјебШ рипо катепја („Оатјпабе јгУес1ето гођ1је
и р1ашпе \ кг§еуе 1ји1е"). Vа1оу1је је тјеб1о §с1је би уеНкј
кгбеу!. 1б1о гпасепје као кг§ јта \ катепјак, 1Т1 (Сгпа Оогз),
1 ј т о г (Оа1тааја), § г б ћ о 1 (Вока „ Ја ибасНћ уИи је1и и катепи
и §гоћо1и"), б1јепјак.
Ојје1оуј оуШ катепШћ ођјека1а гоуи бе бИјепе, §гес1е
(Сгпа Оога, 1бр. „бкасе ђјјебпо ос1 §гес1е с1о §гес1е"), кикоуј
(Оа1тааја), ћмсН 1 ћпс1е (јбр. „Осђ/аН бе пс1а ос1 ОгШа").
0 г е ђ е п је сНо бНјепе којј б1г§ј (јбр. роб1. „Робјесп се ти кириб
па §геђешјећ").
Об1 е1 је рибН, §о\\ §огбкј кгај и којет пета скуеса, а
уг1е1 Ш §т\с (Нгуа1бка) је бггто катешт тјеб1о.
РгоПбјпа бе гоуе гаупо тјебт па §1аУ1С1 тесш §огот
1 катепјет, 1 1акуе бе ргоНбте то§и ођгасНуап'.
Рођгде бе гоуе кгај којј је ро ђгс1и \ око пје§а (јбр.
„Оигад коб! ро рођгди").
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е) Р1ашпа I јЈОга
Себ1о бе и кпјЛеупот јегјки иро1геђ1јауаји оуа с1уа
ројта као бтошгш. МебиНт, како бе аш, §ога је бтошт
§а битот, а пе ба р1ашпот. МШсеујс 1 Циђј§а ироиеђ1јауаји
пјес „§ога" бато и гпасепји „§ита". Уик гакоде иро1геђ1јауа 1и пјес бато и гпасепји бите, аН и Кјесшки игјта с1а
§ога гпаа ј бити 1 р1ашпи. 1Ј пагос1пјт рјезтата §ога гпаа
ј бити \ р1ашпи, аН гпасепје §ите јрак је себсе. Vик и Кјесшки каге: „Како би §оге ропајуј§е ођгаб1е битата, тоге §ога
гпасШ ј §оги (р1ашпи) 1 §ити гајес1по, а §с1је гпаа бато р1ашпи, а §с1је бато бити, 1е§ко је ка§1о ос1гес1Ш." „1г ргјтјега \г
паг. рјебата, као §1о би „Рокпо §а §огот \ 1гаујсот", „Оога
ге1епа...", „1лб1ај, §ого . . .", „Vјје ко1от како ујјог §огот"
Нс1., јабпо бе ч\6\ с1а оус1је §ога гпаа бити. Сујјјб б ргауот
рптјесије с1а јте Је1оуој, Мокгој, Оојпој \ Сгуепој Ооп с1о1аг1
ос1 угб1е §ите 1 обођта пјешћ, с1ак1е, 1и је ос1јеса §итбка иге1а
1 гпасепје рос11о§е. Сч\]\6 пНбН с1а 1 јте „Сгпа Оога" с1о1аг1 ос1
§ите, с1ак1е ос1 уе§е1ааје, а пе ос1 Сгпојеујса 1уа, како пекј
гтб1е. „Рогпа1о је" уеН Сч\\\6 „с1а је Сгпа Оога с1о XIV уека
ђПа бато јес1ап §итоуШ кгај бгрбкЉ гета1ја, г§ос1ап га ка1ипе
(о1ис1а јте Ка1ипбке №ћгје) 1 га 1оу (1^оусеп). 2а1о ђа§ 1г§1ес1а
с1а је ргауПшје опо тШјепје с1а 1ај ерИе1 „сгш" с1о1аг1 ос1 §ибНћ
бита, које би с1ауа1е Нгјопогшји гетНЈ§1и Оотје 2е1е 1 ос1ис1ага1е ос1 окоНпе буојјт сгпПот. Мје ш сис1поуато пј пеођјспо
§1о бе Сгпа Оога шје ргогуа1а „ге1епот", ако јој ерИе1 уосН
рогек1о ос1 ^ибНћ бита, јег §ита, §1ес1апа и сеНш 1г с1а1јте,
1г§1ес1а сгпа, а пе ге1епа" („Ооуоп 1 сЈапа" б1г. 78). 1Ј 1от
§а тј§1јепји ић/гдије 1 1о §1о бе и пабет пагос1и ерИе1 „сгш"
уг1о себ1о иро1геђ1јауа као ерПе1 иг гепПјШа 1 ујбоуе ођгаб1е
§и§сот §итот. Мпо§е угћоуе којј јабе рас1аји и оа, а §и§се
би §итот ођгабН, гоуе пагос1 сгшт. Тако је 1 кос1 Сгпе Ооге
§ита Ш дога јако рас1а1а и оа, ра јој је ос1 пје 1 јте ро1ек1о.
Сч\}\{. јо§ рптјесије с1а §ога и паг. рјебтата пагпасије бато
отапје табјуе, а пјкас1 уеНка игуј§епја, која бе 1 и паг. рјебгш
гоуи бато р1ашпата (јбр. Мјгос", ОигтИог, РЈ1о, Котоуј Ис1.),
јег кос1 пјШ, пајте кос1 Нћ уесЧћ игуј§епја, у1ас1а уеса гагпоугбпоб1, тпо§1 би пјШоуј с1јје1оУ1, обођИо §огпјј, §оН, с1ак1е бита
\\\ §ога рге1б1ау1ја1а је па оч\т табјујта пеб1о брогес1по, ра
ргета 1оте \ пјје то§1а с1аН 1г§1ес1 \ Нгјопотјји табјуи, као
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б(о је 1о кос- тапјШ игујбепја, §с1је бита Ш §ога рге1б1ау1ја
пеб1о пајуа2шје, §1о ргМасј ра2пји.
Кјјесј рос1§огје (кгај рос1 §огот), ргј§огје (кгај рп
§оп) 1 га§огје (кгај га §огот) 1акос1е с1окагији с1а је §ога
ођићуа1а1а пе бато бити уес \ ге1је1\
Оопјј бе сНо р1ашпе гоуе росПпа Ш биросПпа. Ос1
росНпе ра пауј§е паб1аји „б1гапе" Ш „ђосте". Опај сНо #с1је бе
бггапе бак1аји гоуе бе ујјепас, ђПо Ш рођПје. Ако је ђП»
уг1о ибко, 1е па пекјт тјебНта аш бато „ђпс1", гоуе бе § г е ђ е п.
К а т ј у а о је гаргауо ргебг1 па р1ашш, с1ак1е пкагшуа1от" (тб1г.
јес1п.) гпас! „угћот р1ашпе", ос1ак1е ђј бе катеп бат, бато с1а
§а ко роНбпе, то§ао осћ/а1јаН па ођје б1гапе. Р г 1 ј е 1 о т је
тјеб1о §с1је бе рге1ата р1ашпа ра па с1ги§и бггапи Ме пашге.
1Јгујпа бе гоуе б1ггш ођгопак б које§а бе ка!кас1 ги§ј гет1ја.
Ргор1апак је тјеб1о и р1ашш ^ОЈе пета бите.
Кас1 је ђПо јгтесш с1уа ујба ргобјесепо, а кгог ргобјек 1есе
пјека, опс1а би 1о тјебпасп Ргета буоте ођНки 1 уеНат
^ебпаа бе сНје1е, и§1аупот, па кП б и г е, 2 с1 п ј е1 а 1 б и I ј е б к е.
КПбига је тјебпас уг1о с1и§асак око које§а пета ро1ја,
уес бе окотПо па пји ш'2и зггте зггапе. ТакуШ кНбига јта тпо^о
и бгђнј (Вегс1арбка КНбига, Оусагбко-Кађ1агбка, б1а1ас;ка \\А.
2с1гјје1о гпаа, како бе аш, и1аг и кНбиги, 1 1о и1аг \г
ргоб1гашје гаушсе, .§с1је бе па§1о б1јебпјауапје јабшје ујсН.
би1јебка јта ођНк кНбиге, аН је тпо§о кгаса. Себхо бе
и паг. рјебгш броттје би1јебка као тјеб1о г§ос1по га габјес1е.
II паг. рјебтата, рогес1 тјебпаса, брогшпје бе \ к 1 а п а с,
б1о је 1 с1апаб уг1о рогпа1а пјес. 2а ројесНпе угб1е тјебпаса с-о1аге јоб пагјуј ђо§аг (јбр. „Са ићосН к1апсе \ ђо§аге"), § г1 о,
^гоПо, у г а 1 а 1 карјја.
1) бита I 1и§
б и т а и гпасепји „с1ег \^а1с1, бПуа" §оуоп бе и б\ат пабЧт
кгајеујта, аН сНја1ека1бкј с1о1аге ј с1ги§1 пагт. бротепио бат
уеб пјес „§ога" и гпасепји §ите. 1Ј Негсе§оујш §оуоге рогес1
„бита" ј П ј е б, и Оиђгоушки ћапс1гаса, и Сгпој Ооп 6 т о г а
(1бр. „А ргес1 пјјта ђикоуа отога"), и Оићгоушки отогјпа.
РогпаНјј је пагју га бити с1иђгауа (ргета б1агот „скрђ-Б").
Тако око 1то1бко§а гоуи бити га који бе пе гпа аја је. бИпи,
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гјје1ки бити гоуи и Нгуа1бкој бНпбдопса, а уеНки, §иб1и
бити гоуи Сто§ога тгсауа, 1ј. §с1је бе бипсе пе ујсН.
1Ј паг. рјебтата, а \ и с1апабпјет пабет §оуоги, броттје
бе себ1о \и§, а и бпјети ђегак (ргета тас1З. „ђегек" = 1и§,
§ај). Слпјјс гшбН с1а тај ројат шје уегап га „1и2шк" (јес1па угб1а
ћгаб1а), као б1о би пагт ђикуак, сепк, тороПк Ис1. паапјеш' ргета „ђикуа, сег, 1оро1а". Ош бе, с1ак1е, с1а је 1и§ §ео§га1бко§ гпасаја, с1а ођПје2ауа 1г§1ес1 уе§е1ааје 1 ргета тоте
пеки Игтпотгји геггПјјбЧа. 1Јбротепи па 1и§оуе јтато 1 и јтепјта пекШ тјеб1а ј пјека. Тако па рг. Мокп 1.и§ (бе1о ј гјеаса
ђНги Веое;гас1а), МаН 1 VеНк! 1^и§ (ргИоке МПатоујсе и окоНш
бтес1егеуа), а 1о је јте себ1о 1 и Роскаујш ј Робаутј. буа оуа
тјебта која с1оуос1е буоје јте ос1 1и§оуа јеби и гауша Ш па
тапје ђгс1оуИот гет1ј1бЧи, \ ђаб гахо б1о би ђПа па тјебНта
ро§ос1пфт га киИиги, б угетепот би рге1уогепа и габгјапа
гетПјбта, а бато бе јте басиуа1о. Ргета тоте бе тоге гак1јисШ с1а 1и§оуј, икоНко јо§ шби јбкгсеш 1 рге1уогеш и итппе Пј
пјјуе, ш§с1је пе гаигјтаји ујбте, уес иујјек гаушсе ј тапје ђгс1оуПо гет1јјб1е.
§) ОоНпе
ОоПпе би с1и§аска 1 ибка ис1иђ1јепја јгтесш гагшћ игујбјпа. ОоНпе које бе па1аге јгтесш р1ашпбкјћ коба гоуи бе
с1иђос1оПпе. Опе бе рги2аји рага1е1по б ргаусет игујбта које
јђ га1уагаји. ОоНпе које рорпјеко ргебјјесаји игујбти гочи бе
с1га§е, а опе које габ1ау1јаји о§гапке р!апта гочи бе „ргос1оН".
1^&ка је ргос1о1 која шје тпо§о и§пи1а. Ргебјека је с1оПпа
која бе рги2а ргеко какуе р1ашпбке кобе, а ргеб\о бе гоуе
с1оНпа теди ђгсНта. 1Ј у а 1 а је с1оНпа Ш 2с1пје1о јгтесш с1уа
ђгс1а. Ооуоп бе 1акоде 1 у а 1 а. 2а с1иђоки ј ибки с1оНпи каге
бе јоб §ис1ига, а с1итаса је такоде с1иђока с1оНпа, аН је опа
§јга ос1 §ис1иге (јбр. Оитасе — јте јес1по§ ро1ока шге барса
ргета Мјбаги, којј 1есе Ш је текао кгог 1акуи с1итаси, 1е је ро
пјој ј бат с1ођјо јте).
ћ) Кауп! Ш гаупке ргета уејЈе!ас1јј I ро1о2аји
1ако оуо ро§1ау1је пе брас1а сНгек1по и §ео§га1бки теггш'по1о§јји, јрак је упјес1по бротепиН пекоНко паг1Уа којјта је
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пагоа1 окгбНо опе сНје1оуе гегШјјбЧа, ро§ос1пе га ођгасПуапје \
киИиги, \г којШ сгре уеНк сНо буо§а рпћос1а.
РНот \. Ш рНбтјпа је гегШја ођгадепа Ш г§осШа га
ођгасћуапје, а риб1ага Шриб1о§ гоуе бе гет1ја која је риб1а,
пеогапа \ па којој бато б1ас1а раби. 2ет1ја §с1је је рогаб1а бИпа
1гауа гоче бе и Нгуатбкој 1га1јпа, а и с1ги§јт кгајеујта гисНпа, и1мпа Ш ро1гјса. 1Ј бујт па§јт кгајеујта §оуоп бе
Пуас1а, која бе гагНкије ос1 1есПпе ро 1оте зЧо бе рос1 „1есНпот" роскагштјеуагегШја која бкогошје огапа. Мјеб1о „1есНпа"
§оуоп бе 1 сјеПса. 1Ј Нгуа1бкој бе рогес1 „Нуас1а" §оуоп 1
1 г а у п 1 к. Ууас1а рокгај УосГе гоуе бе 1 и к а, а к 6 § е у 1 п а је
бкого рокобепа Нуас1а. 1Ј рптјеги \г паг. рјебте „N8 ге1епи
ђаги 2ајоујса, опс1је се1е 1ађог иапШ" ђага гпасј „Нуас1а", а
1ако бе, како је гађПјегепо и Вгог-1уекоујбеуи Кјесшки, гоуе
буака Нуас1а и гауш.
2а пеигогапи пјјуи каге бе ја1оујса \\\ рпје1о§.
О г а п ј с а (огааса, огшса) је пјјУа која бе оге, а га игогапо
тјеб1о с1о1аг1 и паг. рјебгш ј паг\ч о г а п ј е. Тако и рогпаНт
бНћоујта „Моге Магко, пе оп с1гитоуа, Моге Тигсј, пе .§агЧе
огапја1" „огапје" гпаа игогапо тјеб1о. Ма1епи п\\ш, обођИо
јгтесш катепја, гоуе пагос1 1аг. Nј^а Ш Нуас1а \\\ иорсе
гет1ја га ођгасПуапје која бе па1аг1 с1о кисе \\\ јбргес- пје гоуе
бе ро1киспјса Ш ро1ки1пјјса. Ка1кас1 бе рп огапји
с1о§осН 1е р1и§ ргебкоа, с1ак1е пе јгоге котас1 гет1је. I га 1о
је пагос1 пабао јте, ра 1акау котас1 гет1је гоуе б р 1 а г а П6р1агјпа (ос1 копјепа којј је и „ригаН*).
Мјеб1о §с1је б1ока рабе гоуе бе „рабшк", и Нгуа1бкој ј
81аУошјј ра§пјак, ра§а, р а б 1 § 1е (Сгпа Оога), јбр а бј б1е
(Нгу.) ј сајг. Сајг Ш, ро Оашаси, сајјг пе гпаа бато
рабшк уе^ \ Нуас1и \ ро1је.
1) Кгавке ројауе
Кгаб је, како је рогпа1о, кгбеуПа ођ1аб1, §гадепа ос1 бујјеИобјуа 1 ргокар1јјуа уарпепса, ба рптјебата §Нпаб1е гет1је. 2а
роугбти кгабкШ ргес1је1а кагак1епбНспа би гагНспа ис1иђ1јепја,
која би па пекјт тјебНта уг1о ргоб1гапа, ра бе 1 гоуи р о 1 ј а.
Цјеукабта ис1иђ1јепја, која и рготјеги то§и јтаН ре1, с1ебе1 ра
ј б1о те1аха, гоуи и јб1. бгђф „ргорагтата", око Шјса
ропјкуата (о1ис1а \ р1ашпа Рошкуе), а и Росктји, јброс1
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У1абјса, уг1асата \ гуекагата. 2а оуа 1јеукаб1а ис1и1)1јепја пајгабјгешјј је пагју уг1аса. Оопјј с1јо уг1асе, којјт
опа б1ојј и чег\ $а рос1гетшт капа1от, гоуи и Рос1ппји
б1готог. Ако је уггаса ргоб1гашја, гоуе бе с1о1јаса. Vг1асе
би Ш ђегуосте Ш би бато у1а2пе ос1 рос1гетпе уосЈе, а јта Ш
и којјта ј ргеко 1је1а јта бшје§а ј 1ес1а. То би 1. гч. 1ес1епјсе.
1Ј 1б1агбкот 1 кгапјбкот кгаби, §с1је бе пајђо1је то§и уШјеН
бУе кгабке ројауе, уг1асе гоуи с1 о П п а т а, јег с1ојб1а тпо§е
ос1 пјШ јтаји ођНк с1оНпа.
Ос1 тпо§Ш кгабкШ ројауа бротеписи јо§ ресјпе Ш
§рПје (брПе), које то§и ђШ уг1о уеНке \ с1иђоко и катепи,
а тпо§е ос1 пјШ бкпуаји и беђј ропоге Ш уге1а тпо§Ш пјека
ј гјеаса.
1Ј ђгс1оуШт кгајеујта јта тпо§о тјеб1а па којјта бе
гет1ја ргоуаШа. Оуа је ројауа себ1а обођИо и кгбеуШт кгајеујта. 2а пјет. пагхч „Ше К1ШГ јтато гш пјес ргоуаПја
№ габјеПпа, 1ј. §с1је бе гет1ја габје1а. №је с1ођго иро1геђ1јауаН пјес „ропог" и гпасепји „с1ег Ађ§гипсГ, јег ропог је
тјеб1о §с1је пјека Ш ро1ок рошге и гет1ји. 2а пјет. пјес „с1ег
Ађ§гипсГ јтатр тј тпо§е бтоште, па рг. р г о р а б 1, а т ђј б
(Сгпа Оога), ђегс1апа, ђегс1ап (Сгпа Оога), с1готђоб
(Кјбап), ћа1и&а (Сгпа Оога), јаг (јбр. „Ргес1 пјјт јагоуј,
.а га пјјт уикоуГ). Јаги§а је гаргауо ри1 јгтесш сћ/а ђгс1а
којјт 1ес^е УОс1а кас1 ис1ап кј§а, а о1ргШке јб1о гпасепје 1та \
Шгбка пјес бигс1ик.
ј) Мје$1а ргета ро1о2аји випса
Обоје је ођјспо бјеуегш ођгопак Ш б1гапа па рг. какуо§;
ћгс1а, 1ј. тјеб1о §с1је бипсе пе §пје (бсћа11епбеИе). 1б1о гпасепје
1та 1 г а р а с1 1. (јбр. „Оуај уто§гас1 1е2ј и гарасН"). 1Ј Воа
бе §оуоп 1 1аЧ021па. Ји2ш ођгопак Ш б1гапа (боппепбеИе),
<Зак1е тјеб1о ргета бипси, гоче бе ргјбоје, ра о1ис1а 1 пагју
„рпбојкјпја" (рпбојшса) га гт1ји Ш §ији која
и рпбоји.
1б1о гпасепје јта 1 се1брек, како бе пагјуа б1гапа ђгс1а Ш
р1ашпе ргета бипси. 1Ј Сгпој Оогј и т \ п о т гоуи кгај ргета
бипси §с1је §о1оуо шкаа пета бшје§а, ра ако 1 расШе, ос1таћ
окорш. Такуо је па§е Рптогје. Јоб бе §оуоп и јигшт кгајелмта 1 гира, 2ирап кгај (јбр. „ОНбао к тоги и гири",
„Вока је гет1ја уг1о гирпа").
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к) Рит
2а уеНкј, §1ауш ри1 каге бе и гарасЈшт кгајеујта себ1а,.
аН бе сије \ д г и т. Ако је ри1 и1гуеп, гоуе бе и 1 г е п ' к,
и1гуеп'к Ш 1гуеп'к, а ако је паргау1јеп од катепа, опда
бе гоуе „ка1с1гта" Ш катеп'са (багајеуо). Себ1о рага1е1по
ба себ1от уосН таН ри1 којјт 1јисН рје§јсе 1с1и. То је Х.гч.
б1ага, ри1апја, по§об1ир Ш 1гаг'па. КПпсапјк Ш
сау1еп1к гоуе бе ри1 кој'т 'с1и ро1коуаш копј'. Ко1оуог
је ри1 кис1а ко1а јс1и ('бр. Ко1оуог — ри1 'гтес1и бри2а \ Рос1§опсе). Ри1 ко\\ уосН п'гђгс1о гоуе бе п ' г ђ г сМ с а Ш п ' г с1 о Пса, а опај кој' уосН игђгс1о игђгсПса Ш иг§ог'са. Сеч1о
бе ри1 кга кгог р1ашпи Ш какау катепјак, ра бе опс1а гоуе
кгсепјк (кгсашк) Ш ргобјек. Ри1 ро бпјје§и гоуе бе баопјк,.
р г 1 1. Ш ргГта. Ако ри1 гачца, гоуе бе оћоЗа, а тјеб1о
§сПе бе ри1 баујја Ш кгш гоуе бе окика, окис, гакика \\\
пак1ја. Вебрисе Ш ђебриНса је тјеб1о §с}је пета ри1а
Обр. б^ерап МаН, 62: „Рпсај, ра§о, је Н \ Во§ пао\ АГ бе сиуај
ск>ђго ђебриНсе..."). б1гатри1'са (с1ег бе'1еп\уе§) је ри1 којј
'с1е па бггапи ос1 ргауо§а ри1а. 1б1о гпасепје \та \ габрисе,.
габри1 1 габритјса. Мјеб1о §с1је бе ри1оуј(икгбЧаји гоуе бе
„габкг§се", габкгбгиса Ш кп'26рисе.

II НШООКАР5К1 ПМ\У\
Vге1а би опа тјеб1а §с1је бе рос1гетпе уос-е јау1јаји па
роугбт'. Рогес1 „уге1о" §оуоп бе јоб угитак, \гч\т, јгуог
ј г с1 а п (§с1је уос1а 'б1јесе као \г с1па). 2а \гчот §с1је уос1а Нћо
1гУјге каге бе о к о (тпог. ока). 1Ј Vикоуи рпјеуос1и Иоуо^а
гаује1а па1аг'то оуакау рптјег: „Ес1а Н тоге 'гуог 1г јесте
§1ауе 1осШ б1а1ко \ уогко"? (Јак. 3, 11), с1ак1е тоге бе кагаИ 1
§1ауа какуе уос1е. МаН јгуог рос1 ођа1от рокгај уесе уос1е
(пјеке, јегега Ис1.) гоуе бе рос1уогак (ос1 обпоуе која је и
1г-уог). 1Ј Восј бе га \гчот каге 1 ћ1ас1епас, аН „ћ1ас1епас" је
гаргауо бтошт ба „к1ас1епас" \ „б1ис1епас", 1ј. ђипаг §с1је бе
уос1а гаћуа1а јН уисе (Гбр. „\Јге §1ауи бУе1о§а ^агата, гач\ и
бки1 ко1аб1е агсНје, ра је побј с1о Уос1е к1ас1епса").
Мјеб1о §с1је Уос1а 1екиС:јса и1јесе и с1ги§и пјеки Ш и тоге
гоуе бе и§бе Ш и1ок. Мјезто §(1је ропјге гјјека Ш ро1ок
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гоуе бе ропог Ш рогоп (Сгпа Оога). 1Ј паг. рјебтата 1
рпроујјеШата себ1о „уос1а" гпаа пјеки Ш ро1ок. Кјјека
каге га уос1и 1екиаси, уеНки 1 та1и. Ро1ок и пекјт кгајеујта
(па рг. и б1ауопјјј) пе гпаа бато тапји 1екиаси (с1ег Васп)
пе§о ј Нјебпи ргос1о1 јгтесш с1уа ђгс1а којот рго1јесе уос1а кас1
ис1ап кј§а (јбр. киба и ро1оки, бе1о и ро1оки). Кас1 га уеНкШ
кј§а ро1ок пађија, опс1а. бе каге ђијјса, рбр1ау. 2а уос1и
која бе и пјеа Ш и уесет ро1оки угН паоко1о ка2ето к о 1 о уга1, уI г, угИод, а и бпјети уг1аса. Кас1 уос1а и пекој
пјеа иб1апе па ђге§оуе (ођа1е), опс1а тапје уос1е, које и пји
и1јеси, ис1аге па1га§, ра бе каге с1а је ис1апо „иброг" (јбр.
„Ко1иђага је кос1 Ра1ега б1ађо б1о уеса ос1 Тјтока кос1 Вге§оуа,
по гђо§ баубко§а иброга б1ађо бе кас1 §агШ тоге..." (Оашса).
2а рас1апје Ш ги§епје уос1е и паб бе ис1отасМо паг\ч уос1орас1, §1о је гаргауо рпјеуос1 пјетаске пјеа „Vаббег1а11".
Во1јј је га1о пагју б1ар, којј К1ајјб оуако с1еНш§е: „Ка1кас1а
бе копЧо §с1јекоје пјеке, обођНо и §огпјет 1оки, об1гт1јије, 1е
уос1а пе тоге уј§е 1есј ођјсшт 1окот, уес бе ђгго гибј ба ујбоке
бНјепе с1иђоко ј бПпо и шге б1гапе. Такуе ројауе гоуето б1ароуј".
(„Рпгос1ш гепПјорјб Нгуа1бке" б1г. 264). б1ар, с1ак1е, ђег уесШ
ргергека рас1а па с1по. АН себ1о пјека па пекјт тјебНта
јгс1иђе коп1о, 1ако с1а об1аји тпо§ј па§јђј, а пе бато јес1ап као
кос1 б1ара, шг којј бе ги§ј 1 гагђјја о б1епе. Тј би па§јђј као
б1ерешсе, ра чоЛа рас1а ба б1ерешсе па б1ерешси, \ гакау б1ар
пагос1 гоуе бкбкоуасШбкакауас, г I р а 1 ј к а и 1б*. бгђф,
јег уос1а као с1а бкасе б ујбте („гТра"). Мапје бкокоусе, па рг.
и ро1оки, гоуе пагос1 ђгбкиИта, ђггасјтаШ ђггјсата.
РогпаН би јо§ пагш орас1, уос1орада \ ђик. В. Ргашс'
(Каб1. ујебшк IV, б1г. 283) ка2е с1а „ђик" пе гпаа ђа§ б1ар,
пе§о тјеб1о §;с1је уос1а рас1а ђисеа. I с1ојб1а, пагос1 пе каге па
рг. „б1ар Кгкјп", пе§о „бкгас1тбкј ђик", \ 1о гђо§. ђике који
уос1а ргојгуосН гибеа бе шга бНјепе.
РгИока је уос1а која ргИјесе уеск>ј уос1и О1ока Ш
о1ок гоуе бе тапја уос1а која бе ос1уаја ос1 уесе, а Vик и
Кјесшки каге с1а бе и Воа %очот\ га о1оки \ §гапа (јбр. „Ти
бе ћ1ас1па уос1а иб1ауПа, ри§Н §гапе па сеНп б1гапе"). Рогпа1
је јо§ паг\ч г и к а у. МШсеујс каге с1а бе тјеб1о §с1је бе уос1а
сјјера гоче габ1ока.
1Јс1иђ1јепја која би б1а1по парипјепа уос1от, а пе б1оје и
перобгес1пој уегј б тогет, гоуи бе ј е г е г а. Оуа је пјес и
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и ирокеђј и бујт па&т кгајеујта, аН уеб је Vик гађПјегш да
и Сгпој Ооп ^оуоге га јегего ђ 1 а 1 о. 1Ј кгабкјт кгајеујта гоуи
бегегсјта 1 1окуата уггасе и којјта јта уос1е с1о 1је1а.
1Ј гарас1шт кгајеујта „1окуа" је 1б1о §1о \ та1а ђага.
2а пјет. пјес „сНе 1^асће", „с1ег битр1" пајођјспф би и
паб пагјуј ђага, ђаге§, ђатип (Вока), ђг1ја§а (Сгпа Оога),
р1 ј о § т а (Васка) Ш р1обта, тосуага \ тосуаг, 1. 2а
тапје ђаге и којјта је рипо ђ1ага 1 и којјта бе бутје ка1ји
2аји каге пагос1 каП1о (бпјет), ка1ји§а Ш ка1ји2а,
ка1ја, к1аскаопјса, ђг1ји§ Нд. Мје§1о §с1је чода рјбН \г
гет1је гоче бе рјб1аПпа, тосаПпа, т1ака, б1аНпа,
О1ис1а се, ро буој ргШсј, ј ђШ јте б1атта, како бе гоуи тпо§а
тјеб1а и па§ој с1г2ауј, ј то обођИо тјеб1а ђНги какуе уос1е Ш
и тосЧгагшт кгајеујта. 1те б1а1та то§1о ђј бе јгуосНН 1 ос1
пагјуа „б1атта" га тјеб1а §с1је \гч\те Ш рјбН б1апа Ш пакјбе1а
уос1а (јбр. б1апаса, б1апас).
Т о р П с а је тјеб1о §с1је јгуке 1ор1а уос1а, ге бе и пјој
1јисН кираји. 1бго гпасепје јта 1 тигбка пјес „Шс12а".
Шиђ1јепје којјт пјека гесе гоуе бе когНо, а бггапе које
је б јес1по§ 1 с1ги§о§ кгаја копга ибргаупо Ш кобо сНги гоуи бе
ођа1е. Рогес1 „ођа1а" §оуоп бе јо§ ђпје§, ђаег Ш ђајг,
кгај (јбр. ро§1. „МајЈјер§а је §е1пја ђНги тога, а ђгосНс1ђа ђНги
кгаја"), ђапба(1а1. „1а ђапс1а"). РНтко тјебто и уосН §с1је бе
ргеко пје рге1агј гоуе бе бкака1о (Сгпа Оога), ђгос1 (јбр.
Себ1ођгосНса — пјека и Рогескјт р1ашпата), §аг (ка2е бе па
рг. „Тага уос1а бга1а па §агоуе", тј. ора1а је ге бе тоге §агШ).
Ро1ој је рН1ко тјебто и уосН \ опо које уос1а р1ауј. КТт
(тпо2. п\оч\) гоуе бе ођа1а, ако је ођгаб1а тгбНкот. От ођа1е
којј бе рги2а и уос1и ге бе 1 ујсН кас1 је уос1а рНтка, гоуе бе
ргис1 Ш гг, а и Vикоуаги ђгк.
Моге»и пабет јегјки пета бтошта. 2а 1ат. паг\ч„ јпби1а"
јтато гш пагјуе обтгуо, о1ок 1 ас1а (роб1јес1пја је пјес
1г 1игбко§ јегјка). бко1 ј (1а1. бсћо§Но) јеб1 та1епо об1гусе ђНги
ођа1е. Ро Vики јгтесш тогбке отоке, гаПуа 1 капа1а
пета гагНке- (јбр. и Роб1. XV: „Ос1 Оиђгоушка 1с1исј рогес1 тога
к ји§и па кгаји с1иђгоуаске скгауе ос1уаја бе ос1 тога и бићи
гетјји о1ока, која бе опис1а гоуе капа1 1 копао", ргета Коусе1"си: „Обје бе па јигпој зггапј буг§ије с1иђгоуаска с1г2ауа, опс1је
бе ос1 тога ос1уаја и бићи гет1ји гаНу, којј бе опис1а гоуе капаI
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ј копао". 2аПу је ро уеНсјш уеа од га1опа, 1 га1опј би
ођјспо ш ођа1и. Рјебсапа тогбка ођа1а, гаргауо рјјебак, и ји§огарас1шт кгајеујта гоуе бе рггЧпа (јбр. и паг. рјебгш „Ргобегабе с1о с1уа ка1идега ро ргаш рокгај тога б1апа"). 2а тогбки
ођа1и јтато јоб пагјуе „га1", 1§а1о, кгај, јаПја (јбр. паг.
рј. „Мг1уа Магка па буо§ копја уг2е, ра §а бпебе тоги па јаНји").
(Про1геђ1јепа Н1ега1ига: Vик б1е(. КагасШс: бгрбкј гјесшк,
IV 1г0\, ВгогЈуекоујс: Кјеспјк ћгуа1бко§а јегјка, с1г. МПап бепоа:
Рп1о§ га ћгу. §ео§га1. 1егтјпо1о§;јји (N331. ујебшк IV), О. Ргашс:
Оуа рп1о§а га §ео §га1. 1егтјпо1о§;јји (N831. ујебшк IV), Јоуап
СчцИ: бгрбкоћпл 1еггшпо1о§гји \ потепк1а1ига (Ооуоп \ с1апа Ш).
81о1>оа"ап Ко^асе^к

ЈЕЗИЧКЕ

ПОУКЕ

37. ,Онај храстови точак ..."
Придиви на ов, били они по значењу присвојни или
градивни, немају одређеног придевског облика. Не може га
онда имати ни придив храстов. Зато је у горњој реченици
требало рећи: Онај храстов точак . . .
38. „Изазива у његовој души жалење ..."
„Жалење" не ваља, правилно је жаљење. Глаголске именице на ње од глагола као што је жалити имају измењен основински сугласник из инфинитива. Мора га имати
и жаљење (а не „жалење"). Стога је у горњој реченици
требало рећи: Изазива у његовој души жаљење „ .
39. „Коме се ништа није милело . . ."
Облик „милело" био би добар кад би био глаголски
придев прошли од глагола „милети" (кпесћеп), по источном
изговору. А од глагола милити (се) гласи придев прошли
милио — милила — милило (се), подједнако за оба наша
књижевна изговора. Према томе у горњој је реченици требало рећи: Коме се ништа ћије милило . . .
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40. „Везива своју судбииу са његовом . . ."

Од глагола везивати гласи садашње време везујем —
везује/и — везује итд. Облици везивам — везиваш — везива
итд. неправилни су. Зато је у горњој реченици требало рећи:
Везује своју судбину са његовом.
41. „Ко има мало потреба и доста средства, има све
услозе да буде поштен."
Генитив множине од именице средство гласи средстава,
јер се тв у томе падежу раздваја непостојаним а. Стога је у
горњој реченици требало рећи: Ко има мало потреба и доста
средстава . . .
42. „У погледу кривичних дела примењује се блажији
закон."
Придеви што им се основа свршава на задњенепчане
сугласнике г и х не праве компаратив помоћу наставка ији
него помоћу наставка и: тих-тиши, строг-строжи; према
томе ни од благ компаратив не гласи „блажији" него блажи.
Стога је у горњој реченици уместо „блажији закон" требало
рећи блажи закон.
43. „Опазивши пред собом на котвиогромну растовачу."
„Растовачу" не ваља, правилно је храстовачу: у овој се
речи у књижевном језику х и изговара и пише.
44. „По кој ретки крик..."
У овоме „По кој" две су грешке, једна правописна и
једна језичка. Покоји се пише заједно, а не одвојено. Друго,
заменица који не може гласити „кој". Тај облик, који се
чује у београдском разговорном језику и који се, ево, може
и прочитати, — постао је контаминацијом (укрштањем) заменице ко и заменице који. У књижевни језик не иде. Према
томе и у горњој је реченици уместо „по кој" требало рећи
покоји.
45. „А мозак пусти да закржљаје . ."
Од глагола закржљавати гласи садашње време закржљавам — закржљаваш — закржљава итд.; облици закр

НАШ

ЈЕЗИК

127

жљајем — закржљајеш — закржљаје итд. који се говоре у
неким нашим дијалектима не иду у књижевни језик. Зато је
и у горњој реченици уместо „закржљаје" требало рећи закржљава.
46. .Без отпора мушка и јуначна.*
Овде не ваља ни „мушка" ни „јуначна." . „Мушка" не
ваља зато што придеви на ки (ски) немају неодређенога
вида; стога генитив од мушки може гласити само мушкога.
А место „јуначна" ваљало је рећи јуначкога, јер се јуначанхрабар каже само за човека, а јуначки је онај „што припада
јунацима и јунаку којему год", дакле и отпор. Према томе
горњу је реченицу (или горњи израз) требало рећи овако:
Без отпора мушкога и јуначкога.
47. .Памује срце врило од напада несавладљивог огња* .
Глагол врети гласи само тако у инфинитиву. Од њега
глаголски придев прошли може бити (у екавском изговору)
само врео — врела — врело. Стога је у горњој реченици
уместо „Па му је срце врило"... требало рећи „Па му је
срце врело". . .
48. .Њени романи . . . били су врло похвално запажени
литерарном критиком."
Место „похвално запажени" требало је рећи похвално
оцењени; а место „литерарном критиком" — од литерарне
критике, јер овде инструментал, стојећи уз пасивну конструкцију, значи извор глаголске радње, а тога значења инструментал у нашем језику нема. Горњу је реченицу, дакле, требало рећи овако: Њени романи . . . били су похвално оцењени
од литерарне критике.
49. , Који очекива од ње нешто посебно . . "
Од глагола очекивати гласи садашње време очекујем —
очекујеш — очекује итд. Облици очекивам — очекиваш —
очекива итд. не иду у књижевни језик. Стога је и у горњој
реченици уместо „очекива" требало рећи очекује.
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50. „Да у виду несваш.љивих бројева ..."

Не сме се пропуштати х, ни у изговору ни у писму, у
речи несхватљив. Отуда је и горњу реченицу требало написати овако: Да у виду несхватљивих бројева . . .
51. „Њена политичка разматрања кретају се . . ."
Од гласола кретати се гласи садашње време крећем се
— крећеш се — креће се итд. Облици кретам се — креташ
се — крета се итд., који су направљени према инфинитивуг
неправилни су и не иду у књижевни језик. Стога је и у горњој реченици уместо „кретају се" требало рећи крећу се.
52. „1Јрогпауаји бе ба паб1аушт р1апот . .
Ни ово није добро речено. Од глагола упознавати се
садашње време гласи упознајем се — упознајеш се — упознаје се итд. а не упознавам се — упознаваш се — упознава се итд. Ово последње је погрешно, и не иде у књижевни језик. Отуда је горњу реченицу требало рећи овако:
1Јрогпаји бе ба паб1аушт р1апот ...
53. „Нибуа је роГрипо^та б^уебпа Ш га$1и§а Рибкто^т. "
Прилог „потпуновма" не иде у књижевни језик; књижевно је потпуно, сасвим. Један од ова два последња прилога
требало је употребити и у горњој реченици, па би она гласила: Кибгја је рофипо бујјебпа тлћ габ1и§а РиЗктоујћ.
54. „1г Го§а пабГаа"е шг гопгапШтћ а"о$>о&аја . . .*
„Догоћај" је покрајински облик именице догађај. Говори
се у многим нашим дијалектима, али у књижевни језик не
иде: књижевно је само догађај. Тај је облик, т ј. догађајг
ваљало употребити у горњој реченици, па би она гласила:
\г 1о§а пабтас1е шг готапНсшћ а"о^аЛаја . . .
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ПОЗОРИШНИ ЈЕЗИК
Враћамо се овом питању поново, пошто сматрамо да
о њему треба дотле говорити докле не видимо да су бар
главне тешкоће у овом правцу отклоњене. Кад говоримо о
позоришном језику, ми имамо на уму пре свега позоришни
изговор који треба да претходи свему осталом у позоришно)
уметности. Говорни књижевни језик, акценат и све остало
што уз то иде (ритам прозе и стиха, количина гласа
итд.) морају бити код свих претставника позоришта —
савршени, као што сваки уметник мора пре свега владати
материјом своје уметности, мора умети цртати, посматрати,
имати осећање боје, перспективе, ако је сликар и сл.; тек
после тога долази висока уметност. Тако и код позоришних
уметника. Владање гласом и језиком мора бити основица у
уметничкој вештини глумаца; друго је способност уживљавања
у типове које претстављају и преживљавања њихових унутрашњих стања. То зависи од талента, од образовања, спреме,
дакле, даљега рада и усавршавања; али оно је прво основно,
елементарно знање.
Не треба никад заборављати да је позориште — школа.
Она има као ученике многобројне слушаоце који по неколико
сати пробаве у тој чудној слушаоници у којој се живот приказује. Колико је пута глумац у положају само једног вечера
да међу слушаоце баци пламену или тиху реч, правилно или
неправилно изговорену, са различним темпераментом, која
остаје у сећању слушалаца целе недеље и месеце, и ту се
можда и на свагда задржи. А када се то понавља из дана у
дан, онда је јасно да је позориште расадник говорног књижевног језика који је од великог значаја за културу једног
народа; јер стварање говорног књижевног језика — иде
међу основне задатке њене.
Што се тиче самог језика позоришних дела, то се, наравно, непосредно не тиче самих глумаца; али и то се тиче
НАШ ЈЕЗИК
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оних који воде позориште и који су дужни дз се брину о
томе да естетичко уживање и језичка поука коју позориште
пружа морају бити на највишој висини.
Морам приметити да и ту код наших писаца, а још
више код преводилаца, није увек све у реду. Има преводилаца који су нашем позоришту дали читав низ превода, а
који ипак немају стилског осећања. Можда они знају језик са
којега преводе, али га обично не знају довољно или нису
у стању да га савладају докраја. Да би се каква комедија
или трагедија превела, потребно је да преводилац дубоко
осећа стил њихов и у свом преводу то да пресади, колико
се год више и боље може, јер колико је дела, толико је и
стилских прелива. А њих мора преводилац осећати. И у
том би правцу, и према домаћим делима и према преводним,
позориште морало имати објективно и строго мерило. Колико смо пута били принуђени да какав дословни превод
на наш језик који смо на каквој претстави чули преведемо
натраг на туђ језик, да бисмо разумели како се нешто тако
могло рећи у даној ситуацији1
Али, као што рекох, то се не тиче вршилаца позоришне
радње и оживљача позоришног текста. Њихово је да остваре
замисао пишчеву дату у његову саставу, а не да сам
састав они поправљају.
И тако, — први захтев који се мора ставити сваком позоришту, то је да сви његови чланови морају имати не само
исправан већ и изразит начин говора. То значи да морају
имати правилну самогласничку и сугласничку систему и правилан акценат у правилно ритмички изговореној реченици
или реченичном склопу.
Сваки језик има више својих дијалеката и увек се књижевни изговор појединих крајева налази под утицајем тих
дијалеката; али и поред тога сваки језик има и своју природну
гласовну систему која је обавезна за књижевни језик уопште
и којој треба сви културни, просвећени и образовани људи
те земље да теже. Али њу пре свих морају имати у себи
претставници позоришта. Да се овде не тражи нешто недосгижно, видеће се одмах.
Самогласничка система нашег књижевног језика — врло
је проста и врло уједначена; она претставља нормалну сред
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њоевропску вокалску систему. То значи да вокали нису ни
сувише отворени ни сувише затворени; да нису ни сувише
напрегнути ни сувише лабави. Чим се може дати овако
проста дефиниција свих вокала, то значи да они по изговору
и према начину употребе говорних органа — чине систему.
На своје велико запрепашћење ми смо слушали, и то каткада
од оних који су позвани да глумцима служе за углед, како
изговарају место е — еа или ае, што одмах показује да је
њихова цела вокалска система померена. Код њих је и о
- оа, и — т итд. .Јер кад се један од вокала изговара са
помереном артикулацијом, то обично вреди и за целу вокалску систему.
Наша је сугласничка система такође релативно проста.
Имамо четири мека сугласника (ћ, ђ, љ и њ); остали су
тврди (ш, ж, з, с, ч, ц). Сугласник л — нити је оно нешто
меко л које се чује код наших помораца и које нам напомиње немачко л, нити је онако тврдо како се чује код
неких Црногораца или Косоваца испред тврдих самогласника (а, у, о), а како се може чути каткада и код наших
Војвођана (у различном положају). Али са сцене допиру
често врло чудновате сугласничке особине које никако не,
иду у књижевни језик. Пре свега ћ и ђ се не изговарају
правилно у неких чланова позоришта, што никако не би
смело бити. Није то код њих случај само код сугласника ћ
и ђ, већ каткада и код ч и џ. Сви ти гласови дају у њихову
изговору неке средње гласове — умекшано ч (ч) и умекшано
џ (џ). Како нису ретке речи у којима је покоји од тих гласова, онда можемо замислити како ти погрешни изговори
који се сваког тренутка понављају морају непријатно деловати. Каткада се, што је обичај у неким месним дијалектима
нашим, ж и ш изговарају умекшано (као ж ш), па се и
то може чути са престоничке сцене...
Наши гласови љ и њ изговарају се потпуно онако
како се изговарају слични талијански гласови, тј. то су потпуно умекшани гласови које прожима умекшаност од почетка
до краја. Ако их испоредимо на пр. са руским изоговором, он
би се могао обележити као лљ (у почетку л, а при крају љ);
међутим код насје љ врло меко за време целог трајања тог
гласа, тако исто и њ; а дешава се да са сцене чујемо каткада
9*
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чак и лј и н) (лјубав, нјега и сл.)1 Колико то рђаво утиче
на слушаоце, о томе не треба ни говорити.
Ко хоће са сцене друге да учи правилноме говору, мора
сам правилно говорити. Ако је немогуће друкчије исправити
изговор тих људи, они би морали проћи кроз нарочита вежбања која би им надокнадила оно што им није дало н»
досадашње искуство ни досадашње учење, исто онако као
што и певачи и свирачи морају имати у ушима правилне
скале и не смеју грешити у тону. Каква би изгледала песмз
или свирка када би се у сваком трећем или четвртом такту
учинила каква груба грешка (рецимо за један тон или полутон1). То не би било ни певање ни свирање, већ мучењеЕто такав је изговор код оних глумаца који не владају гласовном системом нашег језика. Осетљив се слушалац врлонеугодно у том случају осећа, и најбоља глума, и најбоља дикција то не могу поп равити. Глумац је у метник, и то велики уметник^
у којем се морају сустизати различни таленти. Он мора имат
глас којим може слободно владати и којем може дати толику гипкост да иде до мењања своје боје. Како је тешкослушаоцима када виде како се човек на сцени бори са својим
гласом и како ипак глас управља њиме, а не он гласом1
Како је неугодно када од прве речи познате глумца, и он
вам се у сећању јави у последњој улози позоришног комада
који је овоме претходио, где је био са иста три-четири тона
у целом свом сиромашном гласном регистру. А када после
тога дође и још каква погрешна или колебљива гласовна система, самогласничка, сугласничка или акценатска...
Треба ствари добро разликовати. Музички таленат
у смислу репродуковања вокалне или инструменталне музике и смисао за изговор звукова и акцената, то нису исте
ствари. Има људи са одличним музичким рецептивним смислом,
али без икаквог смисла за изговор речи. Свако ће у своме
познанству врло лако наћи потврде за то.
Обично се такође потцењује или нетачно схвата значај изразита говора. Изразитим говором ја називам онакав изговор и
гласова, и акцената и говорног ритмакоји је типичан за известан
крај или извесно место. Нису сви људи типични за свој крај;.
тако је и у језику. Ако хоћемо да познамо језик неког краја,.
не можемо узети ма кога од претставника његових, макар он.

НАШ

ЈЕЗИК

133

и не говорио ниједним другим говором осим свог матерњег
и макар никад нигде не био где се друкчије говори; већ морамо пронаћи типичног претставника његова, у којем се дотични
говор заиста огледа. Исто је то и са књижевницима. Не може
сваки књижевник претстављати све особине свога народа у
синтези дате. Зато се тражи нарочита обдареност.
Често је код људи изговор и гласова и акцената непрецизан. Њихова цела језичка система тада је непоуздана. То су
људи који, или потичу из дијалекатски смешаних крајева,
где је та непоузданост изговора гласова главна одлика целе
гласовне системе, или су однеговани у породицама са помереном језичком системом или су странствовањем или сељакањем дошли до језичког осећања које све допушта. Непоуздана
гласовна система, непрецизна, неизразита, колебљива и није
никаква система; јер је у њој све могућно. Она је гора и од
померене гласовне системе, јер је и померену гласовну систему
лечити могућно, зато што је система, те кад се погрешно
замени правилним, оно ће као лек пуштен у организам прострујати целом системом. Код колебљиве системе то је много
теже, ако није и немогуће.
Све што вреди за гласовну систему, вреди и за акценатску;
само су ту прилике знатно сложеније. Непосвећени људи у
те ствари хватају се за појединости, за неки паралелни облик
који је граматички оправдан, а који се распростро у једним
крајевима, а у другим — није. Али ствар није у томе, или боље
да речемо, главна ствар није у томе. Треба пре свега владати добро књижевном акценатском системом, која је код нас
састављена од четири врло изразита акцента (два силазна,
кратког 44 и дугог п, два узлазна, кратког 4 и дугог ') и не
мешати је са другим акценатским системама које допиру, било
у одломцима својим, било и потпунијом употребом, и — до
Београда.
Акценатска система образованих Београђана претставља
у главним цртама Вукову акценатску систему или систему сремачку којој је слична и акцентуација северозападне Србије (Ваљева, Тамнаве, Поцерине, Мачве, Јадра).
Акценте те системе треба типично изговарати, а нарочито
кратки силазни и кратки узлазни, јер се друга два дуга акцента обично добро изговарају. Ја се овде нећу на томе
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дуже задржавати, али морам поменути да су код тих гкцената и
музичка страна (повишавање или понижавање тона) и динамичка (јачање и слабљење гласа) — сасвим различне; међутим
они се често прилично неизразито изговарају, сливајући се у
неке неодређене акценте. Врло неугодно делује на слушаоца
када се ти акценти узајамно замењују, и када се место држава
изговори држава или сл.
То је први захтев који се мора изнети пред сваког ко се
на сцени појави: да типично и изразито изговара књижевне
акценте. Јер исто онако као и код гласова, и код акцената
има непоуздана или колебљива изговора, само што је непоуздана акценатска система у употреби много чешћа и обичнијз
него непоуздана гласовна система.
Али, као што сам рекао, до наше сцене допиру и
остаци од других акценатских система и нарушавају јединство
акценатске системе у устима оних код којих отступања у
корист друге акценатске системе не би смело бити.
У општим цртама од Косова, преко Жупе, Левча, Темнића и Ресаве, заузимајући и целу североисточну Србију,
пружа се акценатска система косовско-ресавског говора или
ресавског. Та је акценатска сисгема старија од Вукове и
београдске. Косовко-ресавским начином изговара се: држава,
седпм, у потдку, јунак, лопата, а у 2 ом пад. множине
лдпата (место лдппта, тј. дужина иза акцената скраћује се).
У Београду има доста досељеника из тих крајева, и школа
и општење са другим људима нису могли потиснути тај
изговор у њих. Отуда се чује и девдјка, шешпр, удовпца и
сл. место девбјка шешпр, уддвица и сл. Како многим изгледа
да је то енергичнији изговор, они га мешају са правилним
књижевним, утолико пре што се тај начин говора употребљава каткада у војничком језику где енергичне заповести
играју велику улогу. Тако ми се дешавало да чујем и на
сцени остпви место дстави и сл. Како се та акцентуација
одомаћује такође код извесних кругова полуинтелигенције,
то и глумци инстиктивно, и у овом случају правилно, када
играју личности из тих кругова наврћу своју акцентуацију на
њихову; али се ни у ком случају не може допустити да они који
треба да говоре исправном књижевном акцентуацијом уплећу
и акценте из те системе. То они чине често у узбуђењу. Али
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узбуђење не сме унаказити речи онако како их не унакажује
у говору изван сцене. Морам још додати да се у позоришту
развијају и традиционални начини изговора и акцената које је
у њ унео какав истакнути уметник; али нема разлога задржавати те начине, ако нису оправдани.
Сем ресавске акценатске системе има и тимочка (шопска
или торлачка) која такође допире до Београда. И она је
архаична, али иде у својој архаичности још даље неголи
ресавска. У њој се скраћују сви дуги акценти и све дужине, дакле, седпм си, девдјка, јунак и сл. Некада је део Палилуле говорио том акценатском системом, али то се изгубило;
задржала се још по која реч или по који израз који су били типични за извесне класе становништва (раднике, занатлије и сл.).
Најзад, и Београд улази у Шумадију. И шумадиски акценат има
неких својих особина. Тако се место село изговара ту село, место
дукат— дукат и сл. Људе који су тако говорили „на Врачару 1804 године прозвали су, вели Вук . . . (Биограђани и
други бећари којекакви) . . . кановцима и потсмијевали су им
се којешта и толико пута мало се нијесу из пушака тукли за
то" (Вуков речник III изд. 272). Али и поред тога што су се
Београђани ругали кановачком акценатском изговору, понека
реч и отуда продире и понеки људи покашто и на сцени
толико неприродно дуље своје кратке узлазне акценте да чинг
утисак кановачког изговора.
Као што се одавде види, акценат претставља још веће
тешкоће неголи гласови, јер код акцената има још више
различних система и још више појединачних отступања неголи код гласова. А архаичнијих система акценатских има готово у свима крајевима наше земље: не само у Македонији,
Старој Србији, источној и средњој Србији, већ и у источној
половини Црне Горе, у Боци Которској, у западном делу
Босне, у великом делу Славоније, на јадранском острвљу,
северно од Купе итд. Па ипак књижевна система Вукова
захвата још већи део наше земље. Само и та система није
свугде иста; али и поред тога можемо бити задовољни
што књижевна акцентуација од четири акцента обухвата тако
велики део нашег народа да јој он зајемчава правилно
одржавање у будућности. Отуда и у нашем Народном позоришту има доста чланова који одлично владају и типичном
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гласовном системом нашег језика и добром, и каткада изразитом акценатском системом. Зато у њему и има услова да се
у овом правцу изврши уједначавање изговора појединаца до
те мере да њихова акценатска система пружи потребно јединство. Само треба и у том правцу озбиљно радити, као што се
ради и на глуми и дикцији, јер је ово један од најважнијих елемената оне уметничке целине која треба на сцени да се покаже.
Како и београдски књижевни језик и београдски изговор образованих слојева има ону систему која је у Вука Караџића, — треба сваки члан глумачке трупе који жели да
ради не само на своме личном усавршавању него и на подизању угледа и културног значаја нашег позоришта да
пође од себе и од свога акцента. Поредећи, уз припомоћ
.оних који владају и добром гласовном системом и добром
акценатском системом, своје гласове и свој акценат са њиховим, они ће брзо доћи до резултата, до своје „личне једначине4, до разлика између свога изговора и нормалног или
Вукова. Према томе, убрзо ће се и јасно ће се утврдити у
ком правцу и колико има ко на себи да ради. Код многих
ће се несвесно познавање нашег језика претворити том
приликом убрзо у свесно. Тада ће се видети: које гласове и
у којој мери ко добро изговара, а изговору којих се мора научити. То исто вреди за акценат.
Биће свакако потребно да се многе дужине иза акцената врате на право место и да се пази да се оне заиста
издржавају како треба. Ту је Вук Караџић у обради Даничићевој (Српски акценти, Ђуро Даничић, С. К. Академија
1925 г.) сигуран вођа. Наићи ће се понегде на два могућна
начина, на дублете који су у различним месним дијалектима могли подобијати и различну вредност (тј. због употребе код различних друштвених класа различно су обојени).
Али не треба прецењивати значај тих ситних размимоилажења
и због њих занемаривати оно што је основно у помињатим
системима. Време и рад и њих ће уједначити, јер двојаких
акценатских облика има у сваком говору, па и оном који
је заснован на Вуковој основици. Ту Вуков језик мора бити
концентрациона тачка која води јединству. А када се наше позориште буде тако развијало, и када се утврди шта је од могућних облика најчешће у народу, онда ће се лако све то
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још и знатно упростити. Јер не треба никад заборавити да је
сам законодавацу језику нашем, Вук Караџић, говорио да само
оно у књижевном језику мора победити или што се најчешће
у народу говори или оно што највећи део књижевника прими
као заједничко. Караџић је и свој књижевни језик, изговор
и акценат и изнео као заједнички, верујући да тако или
слично говори највећи део нашег народа.
И, најзад, ритам изговорених реченица мора одговарати природном ритму народног говора, без гутања слогова
и скраћивања њихова трајања, без тако званих редукција
(скраћивања) самогласника, без претерано убрзаног темпа
итд. По.себи се разуме да и у ритму може бити различних
прелива; али се и ту потпуна измена ритма може одобрити
само онда када се њиме оцртава извесна друштвена средина у којој се такав ритам говора одомаћио.
О овоме је већ било говора у нашем часопису. Ја сам
се на та питања још једном вратио, само зато што високо
ценим њихов значај и њихово правилно разумевање. Глумачка
уметност једна је од најсложенијих. Она стално износи пред нас
нове творевине писаца, али у осветљењу оних који нам их
пред очима оживљују. То осветљење, код пролазности и променљивости предмета, остаје једино стално и стално зрачи. Као
благотворни зраци што крепе живе организме, тако и права
жива реч са сцене оживљава књижевни језик једног народа
и све га више оспособљава да постане правом живом духовном
везом међу свима претставницима његовим.
А. Б.

БЕЛЕШКА О ЈЕДНОМ

ГЛАГОЛСКОМ ВРЕМЕНУ

Чим се пође по језику, доживљаји су ту. Као при пешачењу кроз неки предео ствари се намећу у очима и ушима.
Деси се често и забавна околност путовања: да одједаред
сретнете познаника и не можете да се начудите откуда јету
искрснуо, кад му је место живота другде. Глагол клиснути
рекао би човек да је србијански и чак београдски продукат,
и то продукат новијег доба, доба стилизованијих шегрта и
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продаваца новина. Одједаред, пролазите кроз роман Хрвата
Августа Шеное, текст који је угледао света седамдесетих п>
дина прошлога века, и сретнете глагол клиснути у реченици
чисто данашањег обрта, и још са оним мангупским треперком
у речи који данас осепамо. — Други пример. Добили сте
писмо од пријатеља из Загреба и читате: „Мислим да ћете
већ бити сазнали за моју намјеру"... Још једаред пређете
оком преко зна се већ којих речи. Само мало касније, нашли
сте у предговору Андре Николића уз његов превод једног
енглеског романа: „Колико је Воденица на флоси истинита
слика правога, стварнога живота, ја мислим да ће бити увидеосваки њен читалац".
У овој белешчици занима нас други случај. А. Николић
је истакао мишљење да је вероватно, или мање више неизбежно сваки читалац познатог романа запазио његов снажни
реалистички карактер. Послужио се А. Николић једним од
тако званих главних глаголских времена, другим футуром,
или егзактним футуром, или временом прошло будућим, или,
како у Граматичкој терминологији стоји, будућим пређашњим
временом. Али у ситуацији која је у овом случају изражена
једним главним и прецизним временом, у тој ситуацији има
погодбености. Прошло будуће време — већ му је и име вргуљасто — можда баш и није много главно и прецизно време.
Будућа времена, као таква, можда увек крију елементе погодбености. Занимљиво је дакле видети изближе потенцијалност глаголског времена у реченици А. Николића.
Прво. Према духу нашег народног језика избегава се
футур при ситуацијама погодбеним у реченици везаној за речцу ако, и употребљује се: садашње време уз глагол свршен,
и неко сложено прошло време уз глагол трајан. Место ако
ћеш написати, кажемо ако напишеш. Место ако ћеш писати,
кажемо ако будеш писао. — Друго. Према духу нашег народног језика ми будуће пређашње време избегавамо, безмало
одбацујемо. У случају А. Николића већина писаца би његов
други футур разложила у ову комбинацију: прошло време, и
пред њим неки адвербијални или потенцијални облик. Дакле:
биће да је сваки читалац увидео; треба да је сваки читалац
увидео; мора да је сваки читалац увидео. Између тога трога прва
је конструкција најближа Николићевој. Шта је разлика? Код
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А. Николића реч биће (бити ће) значи футур за треће лице
једнине. Код нас реч биће није футур, нема ни рода ни
броја, него је један транспонован говорни облик који садржи читаву реченицу (ја се надам, ја верујем, ја очекујем);
или је облик који замењује неки адвербијални додатак
(ваљда, вероватно, сигурно).
Остаје још поглед у психолошки процес. Чим није сигурно да је читалац оног романа увидео што је требало да
увиди, ситуација је оеложена погодбеностима- разних степена,
и онда се намеће конструкција са потенцијалом. Осећајући
погодбеност, А. Николић место да условност стави у реченицу
која изражава вероватно стање непознатога читаоца, (биће
да је увидео), ставља условност у главну реченицу која изражава стање његово у односу према евентуалном стању читаоца
(мислим). При том се вероватно десио овај процес: „мислим,
али ипак не знам, него биће да је читалац увидео". Па је
онда оно потенцијално биће склизнуло у футур, и глаголска
конструкција узела познати и наведени облик.
Или је раније коло књижевника који су познавали
стране језике желело да наше стилске могућности и глаголске
финесе мало узнемири? Раније смо показали случај Љубомира
Недића са прошлим инфинитивом, сада смо видели једну
пробу са другим футуром.
Исидора Секулић

УПОТРЕБА И ЗНАЧЕЊЕ ПРЕДЛОГА
ЗБОГ И РАДИ
Ова два предлога у значењима својим, која су у основи
супротна, имају додирних тачака. Њихова значења услед
тога се погдекад подударају, а у језичком осећању појединаца
и у неким дијалектима нестаје сваке разлике међу њима. Не
само у говору простог народа појединих крајева већ и у
језику извесних наших писаца, изгледа, сасвим недостаје
осећања правих значења њихових. Тако је једино могло доћи
до узајамног мешања значења при употреби ових двају пре
длога. Управо док је употреба предлога због са значењем
онога другога доста безначајна, везана за поједине покра
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јинске говоре, употреба предлога ради место због узела је
доста широке размере и у књижевном језику, иако би додирна
значења ових предлога, како се мени чини, пре упућивала на обрнуту појаву.
Уз генитив имена које је узрок глаголске радње у говорима југозападних и централних крајева често стоји предлог
ради у значењу које има предлог због. Колико је ова особина данас распрострањена у дијалектима нашим то се засад,
без поузданог материјала, не може знати. Познато је само да
се с њом, наслеђеном из прошлости, још и сада срећемо у
многим крајевима, нарочито у говору варошког становништва.
Код писаца, где се може пратити, најчешће је опет у западним
и ценралним крајевима, а понеки од писаца из тих крајева
предлог због готово и не употребљавају, већ скоро редовно
ради и у узрочном значењу. Да наведемо засад само неколика карактеристична примера: „Тужнога смо мученија жертва,
рад погубног тога преступљења" (очевидно: писац је хтео
рећи да је преступ првога човека, о којему је реч, био узрок
наших мука, што их на земљи преживљујемо) — Његош, Луча
I стих 54, — Завади се Војкан Вујић са Илијиним братом
Петром ради штете у пољу1). — Па је у народу остало предање да се народ побунио ради укидања манастира2). У
сва ова три случаја оваква употреба може се сматрати дијалекатском, али је налазимо и код писаца који је нису морали
унети у књижевност из свог дијалекта. Примери: Писао је и
једну српску граматику и имао полемику ради ње. — Његове словенске пјесме су одбијале од себе крањске књижевнике поради језика. — Ради те књиге Грбавац је у заточењу
изгубио живот — узети су из савремених књижевних
историчара.
Иако је таква употреба предлога ради узела доста широке размере, ипак се не може рећи да је он добио и узрочно
значење; оно се с овим само помешало. Његово право значење — је значење циља. Док узрок покреће радњу, циљ
треба да буде још и њен резултат, последица радње, као
год што је радња последица каквог узрока. Зато се, мислим,
1) Иво Ћипико, Пауци II издање, Београд 1922 (стр. 76, ред 10).
2) Милан Карановић, Политика бр. 10140, 1936 (стр. 14 стуб. 4, ред 10).
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с дбста оправдања може тврдити да су главна значења
ових предлога супротна. Али, с друге стране, узрок и цил>
се своде на једно; они су и један и други покретачи радње,
иако узрок условљава радњу, а циљ је само оправдава.
Жеља за остварењем циља је у ствари узрок, јер она покреће
радњу, а ту жељу опет изазива и ствара циљ; циљ је, дакле,
морални покретач и узрок радње. Тако узрок и циљ, ма да
су .њихова места на супротним странама, један с једне а
други с друге стране радњу коју покрећу, налазе додира
на једној кружној линији. С обзиром на то једино могло је
доћи до употребе предлога ради са значењем узрочним.
Примери такве употребе ушли су из неких народних
говора, а свакако и другим, вештачким путем, у језик извесног броја наших књижевника. А према тим примерима, нарочито оним из народних умотворина, и познати лингвисти
наши озаконили су ову употребу граматичким правилима.
Тако Даничић1) уз нешто гломазну, али углавном тачну дефиницију значења предлогар ади: „Об овимт> предлогомт> речБ у
другом падежу показује да се што ради марећи за оно што
сама значи; . . . кадт> се за што мари, мочке се гледати да му
се угоди или да му што пристане;
за што се мари може
се гледати да се добие или само да буде" — додаје о овоме
предлогу: „по томе се", мисли њим, „овако казуе и узрокђ"
и наводи примере: — Далеко је двор од поља рад пространа
слана мора (из народн. песме), — Ђе се вараш Марку рад
јунаштва (опет из нар. песме), — Тако распра постаде у народу ради њега (Јов. VII., 43), — Благо прогнанима правде
ради (Мат. V, 10) — Тога ради узрока замолих вас да се
видимо и да се разговоримо (Дела апост. 28, 20), — Како је
Бог од њега искао одговор за 80.000 душа које су њега
ради изгинуле (Вук, Дан. 276) и неколико сличних примера
са зарад и порад. По Маретићу*): „2а јгпсапје иггока б1и2е
рпјес11ог1 оа", рогед. (Нјето), гаа"1 (рогат, гагат), $, г&о§" —
међу осталима, дакле, и предлог ради, иако код њега наведени примери: — Благо прогнаним правде ради, — Подарујте, обрадујте порад Бога јединога, — Да пошаље неколика
1) Ђ. Даничић, Србска синтакса, I део, у Београду 1858.
г) Рго(. (Јг. Тота МагеНс, ОгатаИка \ бИНбНка, II 1гс1апје, 2а§гег>
1931 (§ 536).
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човјека у Цариград поради мира — ово не потврђују. А
врло је зачудо што је Маретић превидео право значење
овога предлога. То значење Стојан Новаковип осећа, јер за
исте предлоге (изузимајући порад), који су набројени код Маретића, каже да „значе узрок или марење", али је у његовој
дефиницији незгодно то што се њом не истиче који од набројених предлога имају ово, а који оно значење, иако то
очито показују код Новаковића наведени примери. Из тих
примера јасно се види да је значење у свима осталим узрочно,
а само у примерима с предлогом ради (рад, зарад): —
Многи заради свете вере крв пролити не хајаше, — Народ
који и онако воде ради долази, -- Јер се многа лијепа пушка
носи само дике ради — показује се оно Новаковићево марење
за нешто, у ствари циљ ради којега се радња врши. Одвајајући од њих пример из Његоша (Гор. Виј. стих 874): „Рад
ноћи се зубље увијају", уз напомену да ћу ниже дати објашњење значења које предлог у њему може имати, напомињем
да ни Новаковић изгледа није био начисто у свакој прилици
где завршава узрок и одакле почиње марење. Једнако и
Миклошичева дефиниција: Оег §еп. тН ргаеробШоп гааЧ,
гаа"гта ђегејсћпе1 с1абјеш§е, \уе§еп с1еббеп ех\уаб §ебсћјећт",
зато што се немачко ше§еп преводи и предлогом због и
предлогом ради, могла је да направи забуну, ма да томе
предлогу (мислим немачком) од свих примера из нашег језика
код Миклошича узрочно значење даје једино: „Заради којега
узрока". У свима осталим: — Мисли да је шале ради, —
Хоћу моју изгубити главу ради крста и Богородице, — Избранијех ради скратине се дани, — Да и данас ондје иде
храна зарад чуда и зарад лијека, — Подарујте, обрадујте
порад Бога јединога и рад часа умрлога — очевидно је,
радња се врши с циљем да се постигне оно што стоји у генитиву с предлогом ради, тј. за оно што у том облику стоји.
И најзад, Броз и Ивековић у Рјечнику имајући на уму
своје примере: — Сви ће мрзити на вас имена мојега ради
(Мат. 10, 22), — Парбу тјера рад орлове сјене (Дан. Посл. 93),
— Ирод ухвати Јована и баци га у тамницу Иродијаде ради,
жене Филипа брата својега, — Сви бисте помиловани њихо1) Стојан Новаковић, Српска граматика, II издање, у Београду 1902, § 670.
2) Ргапг Мјк1051сћ, Уег^екћепае буптах, \Шеп 1883, стр. 565.
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вотаради супроћења (Рим посл. 11,30), — Опростићу цијелом
мјесту њих ради (Мојс. I, 18, 26), Нећу их погубити ради
оних десет (Мојс. I, 18, 32), — Ради прбрбка" пуца срце у
мени (Јер. 23, 9), — Дође царица ради тога што се догоди
цару (Дан. 5, 10), — и мислећи на њих оправдано кажу .да
предлог ради „кагије \ иггок". Иначе, у првом делу њихове
дефиниције која гласи: „б оујјет рпјеоЧо§от пјес и с1ги§от
рас1е2и рокагије, с1а бе бЧо гасН тагесЧ га опо §1о бата гпасј,
§1ес1ајисј с1а ти зе и§осН Ш §1ес1ајисј с1а бе опо с1ођјје Ш бато
с1а ђис1е" — тачно је одређено право значење предлога о
коме је реч, а то потврђују и њихови примери: — Сењани
се у лов подигнули среће ради на Божић ујутру (ово је једини пример с тим предлогом у Вукову речнику), — Отишао
му кастиле, не узгред или другога чега ради, — Хоћу моју
изгубити главу ради крста и богородице (Нар. пј. 2, 610), —
Оно мало џебане што је сваки Србин имао код куће, које
лова ради које ради одбране од рђавије људи (Вук, Дан.
3, 174), — Приправа за историју свега свијета ради дјеце
(Вуков превод с немачког, Беч, 1864), — Има ушкопљеника
који су сами себе ушкопили царства ради небеснога (Мат.
19, 12), — Која (крв) ће се пролити за многе ради отпуштања
гријеха (Мат. 26, 28), — Молим вас, дакле, браћо, милости
Божије ради (Рим. посл. 12, 1), — Пиј помало вина желуца
ради својега и честијех својијех болести (Тим. посл. I, 5, 23), —
Тога ради ваља нам већма пазити на ријечи (Јевр. посл. 2, 1),
— Умножићу сјеме твоје Аврама ради слуге својега (Мојс. I,
26,24), — И Саул уђе у њу рад себе (Сам. 1, 24, 4), — И као
човјек којега је освојило вино Господа ради (Јер. 23, 9), —
Ја ћу пазити на њ зла ради не добра ради (Јер. 44, 27), —
Неће вас ради учинити него ради светога имена својега (Језек.
36, 22), — Није малога чега ради ни то црква уредила
(Д. П. 74).
И само зато што су ова своја, још увек најзначајннја
дела о нашем језику, радили на основу матреријала узиманог
углавном из народних умотворина и из Вукова и Даничићева
превода Св. писма, познати наши граматичари су и могли
допуштати употребу предлога ради са узрочним значењем.
За свакојег од њих у језику је било право јеванђеље све
што се налазило у Вуковим издањима народних умотворина
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и у преводу Библије. Иако се ни данас не може спорити
да то у истини нису праве ризнице нашега језичкога блага,
зна се да и у народним умотворинама и у преводу Св. писма
има нарочито у области синтаксе, и ствари које се не могу
примити за наш данашњи књижевни језик. Језик народне књижевности садржи у себи више дијалекатских особина, а једна од
ових је несумњиво и употреба предлога ради са узрочним значењем. У преводу Библије, кад је реч о специјално овој особини можемо рећи да су и Вук и Даничић могли овде пасти
под утицај језика с којег су преводили, утолико лакше што су
већ за ову криву употребу предлога ради налазили угледи и у
на родним умотворинама. Ако пажљивије прегледамо наведене
примере са оваквим случајем, уверићемо се да међу њима
нема ниједан из Вукове прозе. У примеру: „Како је Бог од
њега искао одговор за 80.000 душа које су њега ради погинуле" (Вук, Даница за 1827, стр. 77), који је Даничић у својој
Синтакси навео међу осталима с узрочним значењем, предлог
ради, по моме мишљењу, је добро употребљен, у своме правом
значењу. У том примеру је реч о српском патријарху Арсенију IV
који прича како је овај одговор Бог од њега тражио у сну. Може
се схватити да су 80.000 душа, о којима је реч, погинуле због
њега, патријарха, али још пре мисао је могла бити: Срби
(80000 душа) су погинули за патријарха, тј. за његову идеју,
погинули су да би остварили ту идеју, да би постигли оно што
је патријарх хтео, погинули су ради патријархове идеје, тј.
ради патријарха. Вук је, неоспорно, својој мисли хтео дати
такав смисао, а Даничић је ову његову мисао рђаво разумео.
Према томе овај пример отпада. Из истог разлога мора се
издвојити и Даничићев пример: „Благо прогнанима правде
ради". Очевидно правда није могла бити узроком прогонству,
већ је тај узрок била тежња прогнаних, можда и борба њихова за правду; правда је била у тежњи прогнаних, њихов
циљ и у том примеру ради није употребљено у узрочном, већ
у своме правом значењу. Уз овај, и оба с њим наведена
примера код Маретића, како је већ речено, тога су значења.
Такви су и Новаковићеви примери, поред осталих и онај
који сам горе издвојио с напоменом да о њему касније
кажем коју реч. То је пример: „Рад ноћи се зубље увијају ",.
који Даничић (Синтакса, стр. 292) наводи међу осталима с
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главним значењем овога предлога и који, несумњиво, то значење има. Њим Његош није хтео рећи да се зубље увијају
због ноћи, него да се „увијају" за ноћни мрак, да би у њему
светлеле; дакле, „увијају" се за ноћ или ради ноћи. Миклошичево: „Зарад којега узрока" није означено одакле је узето
и није, према томе, богзна колико поуздано. У свима
осталим примерима код Миклошича ради је употребљено са
значењем циља.
Од савремених писаца из којих смо навели примере са
узрочним значењем овога предлога једни су ту особину
носили као дијалекатску у своме од мајке наученом језику;
други су, угледајући се на ове прве а ослањајући се на граматичка правила, ту оосбину прихватили као посве језички
оправдану. Но макар колико број ових писаца био значајан,
па "и поред тога што употреба предлога ради с узрочним
значењем још увек има доста широке размере, само у извесним случајевима није могуће одредити, да ли да се употреби предлог због или предлог ради. То су они случајеви
где се не зна да ли се радња врши марећи за оно што стоји
у генитиву или се врши с тога као с неког узрока. У познатој
народној пословици: Због сирота сунце греје — чини нам се
да место због сасвим тачно би могло доћи ради, али се не
може тврдити ни да због у њој није на своме месту. Ми
данас не знамо да ли је творац ове пословице хтео рећи да
сунце греје зато што постоје сироте или да греје зато
да би сиротама донело неку благодет. Ако му је на уму
била прва мисао, онда јој је- дао сасвим тачан облик, а ако
је међутим хтео да каже другу, онда је требало да место
због употреби ради. Само зато што његову мисао не знамо
ми можемо допустити употребу предлога због, као што би
могли допустити и употребу оног другог. Овако двосмислен
може бити Ћипиков пример: „Илија преријечивши се ради
краве с братом Петром поврати се кући". Управо с овим
предлогом, уз претпоставку да је тај предлог употребљен у
правом значењу, пишчева мисао се мора схватити: Илија се
преријечио с Петром за то да би краву (рецимо^ сачуваа
или добио. Али, ако се ради о каквом губитку краве који је
претходио Илијиној и Петровој препирци, онда је у овој
реченици ваљало употребити предлог због. Ово ипак ниукоНАШ ЈЕЗИК
10
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лико не значи да је допуштено узајамно мешање у употреби
ових двају предлога.
И поред тога што се узрок и циљ међусобно додирују
несумњиво у свести при исказивању мисли, било усменом или
писменом, између њих постоји граница. Ова граница мора
бити обележена и обликом реченице којом се извесна
мисао казује.
Разлику у значењима о којима је реч није тешко осетити; она живи у језичком осећању великога дела простог
народа, нарочито код сеоског становништва, чији је језик
много и чистији и правилнији него по градовима. Тако исто
осећање разлике између ова два значења нашло је потпуно
доследну примену у језику знатно већег броја наших савремених књижевника. Да би смо се у то уверили ја сам, специјално ради тога, прегледао понеко дело писаца од којих сваки
и појединачно језиком својим може служити као посве поуздан и изврстан образац.
Од великог је значаја било утврдити шта имамо код
Вука Караџића у његовим оригиналним списима. У преводу
Новог завјета Вук је употребљавао ради како у правом тако
иу узрочном значењу. У старијим словенским преводима, скојих
је Вук преводио, будући да је због било непознато, ради се
употребљавало и са узрочним значењем и он је редовно тај
предлог преносио дословно у свој превод и не размишљајући
које значење у даном случају има. А рекли смо већ обична
таква употреба и у народним умотворинама завела је Вука,
те се није ослањао на своје сигурно осећлње језика и у тој
чињеницч лежи несумњив главни разлог граматичким правилима озакоњеној употреби предлога ради у >зрочном значењу
па и њеном распрострањењу у савременом књижевном језику.
Највише примера за овакву употребу наши граматичари
узели су из Св. писма (а што вреди за Нови то вреди и за
Стари завет, јер је и Даничић поступио исто као Вук) и
створили су једно правило за књижевни језик према елементима туђим и непоузданим. Да је Вук ишао за својим сопственим осећањем језика имали бисмо сасвим дру(о стмње.
У његовим оригиналним списима не налазимо ни једног примера који би сведочио о узрочном значењу предлога ради.
На неколике десетине примера, колико сам их нашао у Пра
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витељствујушчем совјету и у Географическо-статистическом
описанију Србије, с предлогом због, између којих су: — Може
бити да је ово Крарађорђе рекао и због нечега другога
{Совј. стр. 101, ред I)1). Али се она задоцни због јаке зиме
и великога снијега (Совј. 103, 18), — Јер су се Турци послије због различни буна између себе били врло промијенили
{Дан. II, 26, 1)*) — Због Савскога успора слабо кад се газити
може (Дан. II, 39, 26), — Али се због глибавога дна не може
газити (Дан. II, 40, 15), — У Србији су стари српски градови због различни ратова сви погубили њиову негдашњу
љепоту (Дан.И, 41, 5), — Но због брда око њега слабо се
може држати (Дан. II, 46, 6), — Но такови су кнезови због
различни ратова и пребјегавања у Њемачку, мало по мало
права своја погубили (Дан. II, 97, 5), — Једно због шума
што ји је ласно запазити и држати (Дан. II, 104, 27), —
нема ни једног у које би му се исто значење казивало предлогом ради. Да је Вук тачно осећао право значење како једног
тако и другог предлога, сведоче сједне стране горе наведени,
а с друе стране и ови примери: — Кромпири су од скора
познати, и врло се мало сију више као ријеткост него потребе ради (Дан. II, 103, 15), — 80.000 душа које су њега
ради изгинуле (Дан. II, 77, 12), — Оно мало џебане што је
сваки имао код куће које лова ради, које ради обране (Дан.
III, 174, 6), — Да пошаље неколико човјека у Цариград
заради мира (Вук, Грађа, стр. 8).
Неће се, разумљиво је, наићи на међусобну замену значења предлога због и ради ни у језику писаца источнога културног средишта, на пр. г. Богдана Поповића. Ово ћемо
потврдити са по неколико примера узетих из два његова
књижевна огледа3): Ја не знам због чега би то било неправедно (40, З)4), — Морам рећи да су промашени не због недовољне песничке моћи, но. . . (58, 14), — Морам рећи да су
') Вукова књига I, издање Срп. књ. задруге, Београд 1932.
2) Римска цифра означава годину излажења забавника Данице, први
зрапски број страну, а други ред у коме се пример налази.
3) Та два огледа су: Шта је велики песник и Јован Скерлић као
књижевни критичар.
4) Бројеви у заградама означавају страницу и ред књиге .Чланци и
предавања". Издање Срп. књ. задруге, Београд 1932.
10*
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промашени преводи због недовољно проникљивог и углађеног
књижевног укуса Змајевог (58, 15), — Довољно је да се покаже
због чега се мени чини да Змаја не можемо убројити у велике
песнике (58, 25), — Ако због оскудице у вишој култури и
тањем укусу није дао меру (59, 20), — Ово не треба допустити не ради Скерлића но ради истине (62, 16), — Ово не
треба допустити ради мање вичних читалаца (62, 17), — Он
је одбијао од себе рафинирана осећања слична онима, примера
ради, која су описана у. . . (71, 14), — Зелембаћ кога је приповедач ради поетске правде осудио да туца камен (80, 38),
— Најзад, потпуности и помена ради, додаћу (81, 9), —
Узмите, примера ради, његову оцену Стјепана Митрова ЈБубише (82, 20). У првих пет примера због са именом у генитиву показује шта је узрок: у првом — неправедности, у
другом — промашености, у трећем — опет промашености, у
четвртом — немогућности да се Змај уброји у велике песнике,
у петом — Змајевој оскудици мере. Везом ради + генитив,
у шест других примера, писац хоће да истакне у ком циљу
нешто тврди или побија. Иако је тај циљ у сваком засебном
случају покретач извесне пишчеве мисли, он га никад не меша
са чињеницама на основу којих се као већ готових мисли
стварају и чија имена, према томе, захтевају уза се предлог
због, какав случај имамо у свим његовим примерима са овим
предлогом.
Поред Вука, место којега смо могли узети и ма кога
другог истакнутијег кљижевника београдског средишта, сматрао сам за потребно навести по неколико примера из писаца
нешто западнијих крајева, на пр. из приповедака Лазе К.
Лазаревића и Ива Андрића.
Као год Лазаревићеви: — Нико се није убио ни због једне
ни због друге несреће (стр. 41 ред 8)1), — А што? (ти увек
тако доцне вечераш) Због посла (153, 20), — Ја сам због
ових оскудних времена продао све што сам имао (252, 22),
— Зар кад_, би неко због мене изгубио мали прст, па ја . . .
(256, 24), — Због тога (мисли се на нешто што је пре говорено) да погдешто поведем разговор (269, 25), и — Она се
1) Лаза К. Лазаревић, Целокупна дела, Издање „Народне просвете",
Београд.
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одрече имена, народности, језика1 И то све само мене ради
(59, 2), — Тврдо сам се одлучио да раскрстим с њом. То морам
учинити ради себе, ради ње, ради тебе, ради куће (64, 2), —
Али већина ради апетита оде пешице (249, 9), — Ми чинимо
само оно што је у нас реч утехе ради (275, 18), — а то су
сви које сам нашао у његовим приповеткама без оних што
их је сам назвао одломцима, — Тако исто и примери Ива
Андрића упућују на то да се свакако мора водити рачуна:
или је оно што покреће радњу нека свршена чињеница што
радњи претходи и условљава је, или пак циљ којему вршилац радње тежи. У првом случају и Андрић доследно
употребљава уз генитив предлог због: Прочуо се далеко
због своје учености и светости (35, 5)1), — Због те фра Петрове особине дешавало се често да је фра Стјепан остајао
(56, 3), — Истукао је и њу и њега. Због тога је тај момак
напустио (59, 18), — Иако су бела жита због велике висине
већ прилично танка (68, 7), — У кошуљицама које су спреда
краће због огромног трбушчића (72, 6), — Због те нездраве
радозналости карали су га често код куће (98, 7), — Али
како је био брижан због јагњета није се зауставио (107, 30),
— Како је почео да лови псе омчом од жице на дугачком
штапу и како је због тога скочило против њега и старо и
младо (111, 11), — Због стрица писари и служитељи су га
лепо примили (112, 2), — Значило је бити због нечега бескрајно и узвишено тужан и горд (120, 13), — И уместо
да сахрањују тог мрског Прелца због кога је тетка Мила
плакала (121, 6), — а у другом предлог ради: — То се дешавало не ради њега (управо не за њега или у његову
корист) (53, 6), — Хтео (је) да донесе малко воска и ракије,
ради лека (83, 18).
Биће од интереса задржати се још на само поједном
примеру из оба ова врсна наша приповедача које сам (примере наиме) уз наведене код њих нашао. У ова два примера:
— И вечерашње његово нападање на свакога беше само
очајнички покушај да разагна чаму. Због тога он опет јуриши на капетана (Лаз. 254, 22), — Да би убедио друге
како је хитно оно због чега се креће (Андр. 56, 2) — рекло
1) Иво Андрић, Приповетке II, издање Срп. кн>. задруге, Београд 1936.
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би се да је због употребљено у значењу предлога ради. У
почетку чланка истакнуто је како би, услед тога што се
циљ може схватити као узрок радње, било још разумљиво
да се, кад наступе те околности, уз генитив циља употреби
предлог због место ради. Ипак држим да ни један од ова
два приповедача није ни овде помешао значења предлога о
којима говоримо. Сваки од њих у своме случају ће бити
имао на уму нешто што је као свршена чињеница претходило
радњи, па зато и употребљавају узрочни предлог. Само неколико редака пре, за личност која „јуриши на капетана",
Лазаревић каже: „Сада је он само у грозничавом стању од
нестрпљења"; писац је у свести несумњиво имао то психолошко стање, а не циљ подмета, а ово не само оправдава
него и захтева предлог који је употребљен. Тако и Андрић,
говорећи о неком фра Петру (види пасус из кога је узег
наведени пример) вели да је овај измишљао извесне разлоге, исто што и узроке, како би и себе и друге убедио у
неопходну потребу да хитно креће, па је свакако (писац) мислио на те узроке, а не на какав циљ који би фра Петра
хитно водио на пут.
Из свих прегледаних примера закључује се да је узрок
једно а циљ друго; разлика измећу њих, и поред истакнуте
сродности, велика је. Њу, не може се сумњати, осећа у
језику огромна већина народа, а значајан број писаца наших
правилно схвата и реченичним обликом доследно обележава
ову разлику. У стилу је од особитог значаја истаћи шта
извесну радњу или мисао условљава. Именским обликом генитива, пошто је он у даном случају и за узрок и за цил>
исти, то није могуће постићи. Ова врло важна и логичка, и
психолошка и естетска потреба стила постићи ће се само
добром употребом предлога. И, с обзиром на то, уз генитив
имена правога узрока ваља употребљавати предлог због и
друге предлоге с узрочним значењем, а никако предлог
ради, који треба да задржи своје право значење — значење
циља, марења за оно што се казује именом у генитиву.
М. Стевановић
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ШТА ЗНАЧИ УМРАК
У ЗАПИСУ ПАТРИЈАРХА ПАЈСИЈА
(из 1624/25 год.)?
Из Отчета Императорске публичне библиотеке у Петрограду (1868) 99 Љуб. Стојановић је у својој збирци
Старих српских записа и натписа I (1902) 312 бр. 1169 прештампао један „запис патријарха Пајсија од год. 7133".
Тај запис гласи: „&\л л-ксткии/а) Су м(а)настира Богослок(а)
умра(к)(?)". Стојановић је још додао да је запис на једном
од рукописа Императорске публичне библиотеке.
У азбучном регистру за прве три књиге своје збирке,
који се налази на крају књиге III (1905), Љуб. Стојановић
код речи Цркве, манастири, ћелије, скитови упућује на Умрак
(стр. 452). Код речи Умрак (стр. 444) стоји да је то манастир, да је храм посвећен Јовану Богослову и да се у запису
каже да књига у којој се он налази припада томе манастиру.
Поред речи Умрак у загради стављен је знак питања.
Код речи Богослов Јован (стр. 294-295) у регистру се
прво упућује на запис бр. 2647 објављен у књизи II (1903)
100. Тај је запис узет из Описа словенских рукописа Софијске библиотеке од Свет. Вуловића (Споменик 37, 1900, 7
бр. 33). Налази се на јеванђељу XV века српске рецензије (упор.
Б. Цоневг, Описђ на ржкописигћ и старопечатнигћ книги на Народната библиотека вђ Софин I/ 1910, 60 бр. 70). У запису се
каже ,да је јеванђеље купио Крсто Божанкин „да сл&ки оу скгги
НТколае", па се затим прича како „оно паде тј га даде Дмггр-к
Иопок-к от Град'шнТц$ оу скети Иоант^ Богослокт^ да сл&ки
к-ксш-к оп'1Ц(". Запис је из 7243 (=1734/35) год. Помен Градашнице помаже да се утврди, на кога се Св. Јована Богослова (манастир или цркву) у запису мисли. Градашница је
село у некадашњем пиротском округу (М. Ђ. Милићевић,
Краљевина Србија, 1884, 172, 238). На северу је од Пирота
(в. секцију Пирот Војног географског института). Митрополит
Михаило, 'Православна Српска Црква у Краљевини Србији
(1895) 160 бележи, да је црква у Традашници посвећена св.
Параскеви и да је озидана 1886 год. од тврдог материјала.
Градашницаје поменута и у другом једном запису (из 1688/89
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год.), који се налази на номоканону ХV-ХVН века српске рецензије из манастира Св. Јована Богослова код Поганова
(код Љуб. Стојановића у књ. IV, 1923, 210 бр. 7166; испор.
моју расправу о манастиру Поганову, Богословље II, 1927,
305). Поганово је на југозападу од Цариброда. Помен села
Градашнице, као што се види, упућује на манастир Поганово.
По свој прилици јеванђеље је из тога манастира; то ће бити
онај Св. Јован Богослов који се у запису помиње. Манастир
или црква Св. Николе из тога записа можда је Планинички
манастир Св. Николе, који је такође у царибродском срезу
(К Лгебек, Себгу ро Ви1ћагбки, 1888, 359 и Оаб Ригб1еп1ћит
Ви1§апеп, 1891, 460; испор. и Ј. Хаџи-Васиљевић, Цариброд
и Босилиград, Браство XVIII, 1924, 42). На Планинички манастир Св. Николе без сумње се односи оно што М. Ђ. Милићевић пише о црквици Св. Николе „поврх села Држине'
(у путопису С Дунава над Пчињу, објављеном у Годишњици
IV, 1882, 257). Село Горња Држина налази се у близини тога
манастира. Манастир је између тога села и Планинице (и то
ближе овом другом селу), а испод Сукова и Суковског манастира (в. секцију Пирот). То је сигурно онај манастир Св.
Николе код Сукова о коме говори Ђ. Бошковић у Годишњаку
С. К. Академије 39 (1930) 225 и у Старинару — 3 серија —
VI (1931) 186—188.
После упућивања на тај запис из погановског јеванђеља
у регистру се каже, да се можда још три записа односе на
исти манастир. Први од та три записа је онај у коме се помиње умрак. Други је из рукописа манастира Св. Пантелејмона у селу Нерези код Скопља. Код Љуб. Стојановића
(у књ. I, 412 бр. 1694) тај други запис прештампан је из
Гласника 57 (1884) 45. Објавио га је И. Јастребов. У запису
стоји, да 15 априла 1673 год. „прид« Јрлдонау Гослок (?) у
ллонастнрк скјти Шнктншонк". Јастребов није мислио да оно
Гослов значи Богослов, као што је узимао Љуб. Стојановић.
По Јастребову, то је „ваљада Гошље или Кожље — село
на 4 сата југоисточно од Скопља". Трећи запис на који Стојановић упућује штампан је у II књ. његове збирке, на стр.
433 под бр. 4362. Тај запис налази се на четворОјеванђељу
Х^Х^1 века српске рецензије, које је сада у Народној библиотеци у Београду (бр. 333). У запису се говори да се то
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„1нгг1л?| шлил Богослока . . . вшн белми порбшило и распало".
Кратак опис тог јеванђеља дао је Љуб. Стојановић, Каталог
Народне библиотеке IV (1903) 23 бр. 67.1) Стојановић је забележио да је јеванђеље „набављено из ослобођених крајева".
То је Стојачовић свакако сазнао из Инвентара рукописа Народне библиотеке. Међутим, на самом том јеванђељу, одмах
испод записа (на предњим корицама, на унутрашњој страни),
налази се забелешка која даје ближа обавештења. По тој
забелешци, која је из времена када је оно донето у Библиотеку, јеванђеље је „из ман. Јована Богослова у Доброшеву у ок. Трна". Доброшево је данашње село Поганово.
М. Ракић у своме путопису Из нове Србије (Огаџбина VI,
1881, 425) пише за Доброшево: „овако се звало устаровреме,
па га Турци прозвали Поганово, а откако се ослободило,
опет се зове старим именом Доброшево" . У својој књижици
Наши манастири и калуђерство (1881) 54 М. С. Милојевић
назива Погановски манастир Добрешевским. Као и увек, М.
С. Милојевић претерује у својој родољубивој ревности, па
пише за Поганово да је „задужбина краља Уроша великог".
Испор. још и Ј. Поповић, Св. Јован Богослов — Погановски
(Преглед Цркве епархије нишке XIV, 1933, 25). М. Ракић,
на н.м. 428 прича да је у манастиру Поганову нашао „једно
Јеванђеље, писано на пергамену, незнано кад, али, по свој
прилици, судећи по правопису, у XIV веку". То јеванђеље,
са још два рукописа и са две старе штампане књиге, Ракић
је узео из манастира и предао, „по наредби г. ђенерала К.
С. Протића, Библијотеци народној". Нема сумње, Ракић говори о оном истом јеванђељу на коме се налази поменути
запис. Код Ракића погрешно стоји да је јеванђеље на пергаменту; оно је писано на хартији. Једно јеванђеље из манастира Св. Јована Богослова у Доброшеву помиње се у акту
Врховне команде О№ 2364 од 24 јуна 1878 год. Тај је акт
1) Стојановип истиче да .испред сваког јеванђеља имају слике јеванђелиста, а испред Јованова има не само Јован . . . , већ поред њега седи
млад дечко с пером у руци и отвара књигу, а код главе му пише Прохор
(Пшински?)*. То није Прохор Пчињски, веп св. апостол Прохор. Он је ,на
острву Патмосу забележио . . . откровења, која је чуо са уста св. Јована"
(Епископ Николај, Охридски пролог, 1928, 581 под 28 јулом). Према томе,
слика у јеванђељу претставља Прохора како се спрема да пише Откровење
Јованово. На ово ми је љубазно скренуо пажњу г. М. Јевтип.

154

НАШ ЈЕЗИК

потписао сам начелник Врховног штаба ђенерал К. С. Протић.
Заједно с другим рукописним и штампаним књигама из манастира Св. Јована и из манастира Св. Богородице Клисурске
(близу Трна), Врховна команда тим актом шаље јеванђеље
Народној библиотеци „преко Г. Стојана Новаковића, професора у великој школи". То је јеванђеље, без сваке сумње,
оно исто о коме говори Ракић и које нас овде интересује.
Као што смо напред видели, од четири записа које
Стојановић наводи (у регистру код речи Богослов Јован) и
за које мисли да се можда односе на један исти манастир,
два се тичу Поганова. Због тога се може помислити да о
Поганову говори и запис у коме се помиње умрак. Тако би
се морало узети, ако би се прихватило Стојановићево мишљење, да се сва четири записа односе на један исти
манастир.
Стојановић је по Отчету Императорске публичне библиотеке донео само почетак записа у коме се срећемо са загонетном речи умрак. Запис је у целини преписао Д. Костић,
одлични познавалац ћириличке палеографије. Костић бележи
да се запис налази у једном зборнику из Хиљфердингове
збирке (бр. 49). По Костићеву препису запис је штампао
Љуб. Стојановић у IV књ. своје збирке (1923) 126 бр. 6659.
Запис ту овако гласи: „СТд л-ксткицд Ф мднастТра Богослок
8мрак(?) ндЋојс 8 грдмжддне(?) вТдјс и ккзе и Проррк, и Др8ги
1|гдлтирТ1 8 м-кнс. Дко когк дд (дд) С1 ОБНОКН, ДД Се ПДК1 ПОДЛД8,
8 когд останоу по моеи с-кмрпкти. бм-крним Пдусеи дрјгмпископ-к.
Л-кто ж з • јј • л" • г- ". Пада у очи да је умрак написано малим
почетним словом. Можда је намерно тако учињено, а можда
је то штампарска погрешка. У регистру за
књ. своје
збирке, штампаном на крају књ. VI (1926) 341, Љуб. Стојановић узима да је Умрак (поред њега ставља знак питања)
назив манастира. По томе судећи, умрак је у запису погрешно штампан малим почетним словом. У овом другом
регистру, поводом овог записа, Стојановић се не упушта
ни у какве претпоставке.
О томе шта значи умрак у овом запису, колико је мени
познато, писао је још и Ђ. Слијепчевић у своме раду: Пајсије,
архиепископ пећски и патријарх српски као јерарх и књижевни радник (Богословље VIII, 1933, 132). Слијепчевић је по
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мишљао да реч умрак „можда у опште не означава место,
него је употребљена као прилог и значи увече — умрак,
како се тај израз и сада употребљава код нас, напр. у
Херцеговини".
Манастир Поганово није се звао Умрак. Умрак није
прилог и не значи увече. То уопште није једна реч, већ две:
V Мраки. Мрака се помиње у Данилову зборнику, и то у
Животу Стефана Дечанског, тамо где се описује рат са Бугарима и битка на Велбужду (изд. Ђ. Даничић 1866, 193;
превод Л. Мирковића, 1935, 145). То је „Радомирски крај
(његов округ)". М. Ракић, који је забележио тај назив (Мрака),
каже да је он познат „све до Пирота" (на н.м. 116). Од назива Мрака долази придев мрачки, о коме у Рјечнику Југославенске Академије пише да му је „пејабпо ј роб1апје 1 гпасепје" (VII, 1911 — 1917, 35). У Рјечнику се наводи само један
пример, који се односи на цркву Св. Николе. То је црква
манастира Св. Николе Мрачког или Ореховског (по Орехову,
данашњем Орешковцу, близу села Пештере у Мраки — в.
И. ИвановЂ, БђЛгарски старини из Македонин, 1931*, 591,
631). Повеље тога манастира привукле су пажњу многих
наших и бугарских научника. Још није кончано решено питање које су од њих фалсификати (в. о томе код Ст. Станојевића, Студије из српске дипломатике, Глас 169, 1936,
34—40). У Мраки се налази и село Белово, сада жељезничка
станица Земен (И. Ивановг, на н.м. 613 даје попис свих села
која улазе у Мраку). Код тога села је манастир Св. Јована
Богослова, на који се односи запис патријарха Пајсија.
О беловском или земенском манастиру Св. Јована Богослова писао је Јордан Иванов у својој расправи Старински
ц-ћркви вђ нзго-западна Бђлгарии (Изв-ћстии на Бђлгарското
археологическо дружество III, 1912, 58 —72). Не зна се кааа
је манастир подигнут. Ктитор манастира био је деспот Дејан,
који је, по Јордану Иванову и већини других писаца, исто .
лице са српским властелином тога имена, оцем деспота Јована Драгаша и господина Константина (испор. Влад. Р. Петковаћ, Народна енциклопедија II, 158 — преглед цркава и
манастира посвећених Св. Јовану, 2 б). Међу „другостепеним"
ктиторима налази се и Витомир, који је, по моме мишљењу,
такође био Србин. То је онај Витомир, властеличић цара
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Уроша, који се помиње у повељи из 1356 год., датој мелничком митрополиту Кирилу (у целини је издао А. Соловјев,
Повеље цара Уроша у Хиландарском архиву, Богословље II,
1927, 287).
Иванов истиче да се не зна ни када је манастир запустео. Запис патријарха Пајсија казује нам да је то било пре
1624/25 год., јер Пајсије у њему завештава да се књиге
врате манастиру „ако Бог да да се [он] обнови".
Ђорђе Сп. Радојачић

О 1ЈРОТКЕВ1 2АРЕТЕ1Ј МАРОРЕОММ КЕСЕМСАМА
1Ј 5КЕОШ05К01Ж1М 1Ј02ВЕМ1С1МА
Менеса јипа 1929 §ос1те 'гс1а1оје МтјбхагбтУо ргобуе1е
Ргауорјбпо ири1б1уо га буе обпоупе, бгес1пје ' бтгиспе бко1е и
Кга1јеујпј. Мт'бтагбтуо је ОбеШо оргаус1апи ро1геђи то с1а ис'ш,
јег бе и бујт кгајеујта па§е отас1гћте пјје рјба1о јес1пако, јако
бе с1о 1ас1а, ђагет и 1еопјј, иро1геђ1јауао јес1ап ргауорјб
габпоуап па јегјској \ ргауорјбпој геЛопгн Уика бте1апоујса
КагасЈ2'са.
РгауПа о пасти рјбапја 'гпебепа и Ргауорјбпот ири1бтуи
тога1а би бе рптепШ и бујт поујт 1 ргегадешт 'гс1апјјта
$>ко1бкјћ кпј'§а \ шје бе ос1ођгауао га бко1бки кпјј§и шјес1ап
ис12ђешк, ако шје ђт 'ггабеп ргета поујт ири1бГ\л'та.
Ос1таћ 1930 §ос1те \2Та би с1е1а ишуегатетбкШ рго1ебога
с1-га А. ВеН^а1) ' с1-га В. Вогашса2), и којјта би ђПа гаггадепа
ргауорјбпа ргауПа икгатко 'гпебепа и Ргауорјбпот ири1б1уи
Мт. ргобуе1е.
1ако бе с1гга1о с1а је оујт рИапје па§е§а, ђагет гУашспо§;,
ргауорјба бктито ба с1пеупо§ гес1а, ј с1а се §а и се1обтј рптепј'уа11 буј пабтаутс' обпоушћ, бгес1пјЉ 1 бтгисшћ §ко1а и ро1) Правопис српскохрватског књижевног језика према прописима Мин.
просвете. Саставио А. Белић, проф. Универзитета у Београду. Друго прерађено издање. Београд 1930. 168. 8°.
ђ Ргауор1б ћгуа!бко§а 111 бгрбко^а јегИса. №р!бао В-т 0. ВогапИ рго1.
1Јп1уега{е1а и 2а§геђи. Ре1о 1г<Јапје ргегаЛепо ргета ргор1$1та М1п. ргобује1е.
2а§геђ 1930. 243. 8с>.
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с1гибји Мт. ргобУе1е \ Мт. 1г§оуте ј тсшб1гјје, а обођИо рјба
§ко1бкШ и2ђешка, ујсНто с1а 1о пе снуа иуек. б1апјј паб1ауша,
обођИо ош којјта ппе б1гика бгрћгу. јегјк, пе то§и с1а бе
ос1гекпи буо§а б1аго§ паапа рјбапја, кас1 ђј 1 гпаН како 1геђа
рјбаН ргета гуашсшт ргорјбјта Мт. ргобУе1е. М1асИ пабгауша паб1оје с1а бе рп1а§ос1е гуашспот ргауорјби, аН јт 1о пе
ро1аг1 иуек га гикот. '№ робшраји јес1пако и рптеш гуашспо§ ргауорјба пабтауша кор би буг§Ш га§геђаск! ј ђео§гас1бкј
Шого1бкј гакиИе1.1) Тоти бе пе хгеђа сисНН, јег бе и пекјт
рИапјјта пе б1а2и ш рјба пабШ исНШешка, а оуот рпНкот
тјбНт робеђпо па §гатаике бгрћгу. јегјка. 1Јро1геђа гаре1е
(гагега) јо§ је иуек пајобеИјтје рИапје и рптеш гуашспо§
ргауорјба коНко га исешке 1 пабхаушке обпоупШ 1 бгестјШ §ко1а,
1оНко га кпргеушке, поутаге 1 об1а1е којј ћосе с1а бе б1иге
гуашбшт ргауорјбот.
№с1аУпо бат јтао рпНке с1а ођгасНт и ргуот гаггес1и
§јтпагјје техос1бки јесНшси о парогес1шт гесешсата. Оуи
бат јешшси и буојој ргакбј тпо§о ри1а ођгашуао 1 ргобтуао
и пШт гаггешта §јтпагјје, аН гт је иуек с1обас1а ђПо 1акбе
ођгасНН оуи јесНпјси, јег бат бе сНгао јес1пе кпјјде, ра батрг ј
штабепји паргобШ ибУајао тШјепје рјбса ис12ђешка (51ј. МибиНп, ОгатаНка ћгубгр. јегјка га I, II, III ј IV гаггес1, 2аЈ*геђ 1934).
Ото&а ри1а бат игео и гике 1 Ши&е кпјј§е с1а ујсНт §1о о хоте
^оуоге с1ги§1 рјбсј ис1гђешка (А. Белић, Граматика српхрв. језика
за I и III разред, Београд 1932 и 1933 године; Илија Лалевић,
Синтакса српхрв. језика за средње школе, Београд 1932 године).
' РгосИау§ј рагфуо §1о о парогесНит гесешсата §оуоге буа 1п рјбса,
па§ао бат с1а бе ош тесш бођот пе б1аги и иро1геђј гаре1е ргес1
парогесШш буегјсата. №§ао бат б1исај с1а би бУа 1а 1п рјбса
иро1геђј1а ђа§ 1бШ гесешси, аН пјби јес1пако иро1геђШ гареШ.
То ујсНто и гесеша: Ш §ггш, П' бе гет1ја 1гебе (МибиНп,
Огат. га III гаг. б1г. 69); Или грми ил' се земља тресе
(Лалевић, Синтакса, стр. 15); Или грми, ил' се земља тресе ил'
удара море у брегове (Белић, Грам. за I раз. стр. 24). 2)
Ј) Ие т1бНт очАе Аа §оуопт о 1егт1по1о§1ј1 111 о 1г1а§апји ^гатаНСкШ
гакопа, ргетЈа М $е 1 о 1от то§1о 1 1геђа1о с1об1а јјоуогШ, 1ако је Мт.
ргобУе!е Ша\о 1егтто1о81ји га бгрћгу. јегјк 1 кпј12еупоб1.
2) ОоЈибе оуај рптег §. ВеНса пе ђ1 брадао оуато. Ја ват §а бротепио па оуот тез1и, јег је иге! 1г 15*е ребте као 1 с1уа ргуа. О пјети се
ћШ ^оуога и с1а1јет 1г1а§апји.
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2а§геђас5кј рјбас
МибиНп ро§ао је буојјт ри1ет, а
ђео§гас1бкј
ВеНс \ 1^а1еујс с1ги&јт, ргетс1а бе 1 ош бато с1еИтјспо б1а2и. Кес је о иро1геђј гаре1е и парогес1шт баб1аушт 1
габгаушт гесешсата. О. МибиНп и буојој §гатаНа га 1 гаггес1
па б1г. 109 ка2е: „1бргес1 буегјса ј, ра, 1е, ш, пШ, Ш ођјспо бе
рј§е гагег кас1 опе уегији гесешсе које јтаји гагНсИе биђјекте".
Оп пауош" 1 ргЈтеге: Оош' к тепј, ра сето хајес1по исШ.
Мика пе \г\аг1 \г ргаћа, пШ пеуо1ја \г гет1је шсе. Кј§а рас1а,
\ бипсе бјја. КагђоНо бе, 1е песи с1а §а игпепшијет. 1гпебе
је1о, 1е б1апи гисаН. 1Ј §гатаНа га III гаг. па б1г. 65 \ 66 јбН
рјбас каге „буегјсата \, ра, 1е, ш, пШ баб1ау1јаји бе гесешсе парогес1о. Те бе буегјсе гоуи баб1аупе Ш кори1аНупе. №рогес1пе
гесешсе, које би уегапе баб1аупот бУегјсот, ос1уајаји бе гагегот". Рптеп: Кј§а рас1а, 1 бипсе бјја. N1 и 1акотса тјеге,
ш и рба ујеге. №Н је оп §1о §оуопо, пШ бто §а пП рИаН.
Оп ођс1е и §аНји, 1е је ђг2е ђо1је кгепи. Оасе Во§, ра се с1ођго
ђШ. 2аНт рјбас паб1ау1ја: „1Ј багеНт гесешсата пе тесе бе
гагег јбргес1 баб1аупе буегјсе, јег опа 1и уегије ројешпе пјес!
Кас1 §ос5 бабтаупе буегјсе уегији бато ројес1те пјеа ц перобгес1пи уеги, пе б1ау1јато јбргес1 пјШ гагег". Рптеп: Оодо§е
дМ]\ ра јб1јега§е рИоте. О1раба ти ЗУјјеИо огигје ра оги2је
јјгН и пагисје. \г рИапја која је рјбас роб1аујо га иуеЗђауапје
§гаШуа \га §огпјШ рптега и §гатаНа, јабпо бе ујсН с1а је
рјбас гш§1јепја с1а бе гаре1а пе б1ау1ја јбргес1 бабхаушћ буегјса,
ако је 1бН биђјека1 и §1аупој 1 парогес1пој гесеша, а 1о бе
јабпо ујсН 1 \г иро1геђ1јешћ рптега.
1Ј ос1е1јки о габ1аушт гесешсата
МибиНп и буојој '
§гатаНа га III гаггес1 па б1г. 69 каге оуо: „буегјса Ш габ1ау1ја
парогес1пе гесешсе, ра бе га1о 1а буегјса гоуе габ1аупа Ш с11бјипкНупа. Ргес1 буегјси ///, кас1 уегије гесешсе, б1ау1ја бе
гагег". Рптеп: Роб1и§ај, Ш се 1е пеуо1ја рпбПШ. 1Н јјгпи, \\'
бе гет1ја 1гебе.
О. МибиНп је оуако рптешо иро1геђи гаре1е ргета Вогашсеуи ргауорјби и коте па б1г. 65 б1ојј: „1Ј8рогес1пе гебепјсе
ос1уајаји бе гагегот кас1 бе гс1ги2ији уегпјсјта којјта бе јгпсе:
1) брајапје: ОодИе би1га, \ тј сето с1оа\ бгсе бе тоје уебеН,
ра јо§ 1 Нје1о тоје росјуасе и пас1и. Саг пааш с1уа 1е1е1а ос1
г1а1а, 1е бе пагос1 око пјШ б1ао бакир1јаи. То шје тој гас1, пШ
се §а јко тојјт бта1гаН.
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Ако је тесш бројешт гесешсата 1јебпја уега, опе бе пе
оскајаји гагегот: Еуо тгеси §ошпи ск>1аг1т ј хгагјт гос1а па
оуој бтоку!. бгагас §а с1осека ра §а роуес1е и с1уоге 1е ти
рокаге Н1а§о. №Н је опа уПа пШ се га уПи роа.
2) габШ^1јапје: Оуа се се1а и ђоји рођјјесИН, Ш се је
перпја1е1ј гагођШ.
Ако је тесш габгаушт гесешсата тјебпја уега, опе бе пе
осћ/ајаји гагегот: Ро §огата бе уики §иб1е та§1е Ш рас1аји
себ1е кјбе.
О. ВеНс: и буојјт §гатаНката габшра ски§о тШјепје и
оуот рИапји ј пе б1а2е бе ба тШјепјет
Вогашса 1 МизиНпа. № б1г. 113, 1ас. 167 (ОгатаНка га III гаггес1) рјбе
ВеНс:
оуо: „Начело је употребе реченичких знакова међу оваквим
реченицама: да се оно што је напоредно или што се одваја
по смислу — одваја правописним знацима. Према томе
само саставне свезице, и то када се две реченице или речи
састављају, или раставне које значе да се једна реченица
или реч замењује другом — не одвајају се запетом или тачком
и запетом; све се остале одвајају". Рптеп: Слуга узме новчић
и захвали господару. Сео му чело главе па плаче. Он се зачуди овим даровима пак упита. Оне долазе свако подне
овде на језеро те га купају.
Само капе није имао или је није имао откуда купити.
Олмах да му се суди: било да се прогна. Ви девојку дајете
или је не дајете. Воља ти доћи воља ти не доћи.
О. ВеНс пауосН, с1ос1и§е, бато рптеге ба јбНт биђјек1от
и §1аупој ј и парогес1пој гесеша, аН \г 1г1огепо§ ргауПа ујсНто
с1а оп пе ргауј гагПке и иро1геђј гаре1е ргес1 бабтаушт 1 габ1аушт буегјсата, уегјуа1е опе гесешсе ба јбНт биђјек1от Ш
ба гагНсШт биђјекНта. Ргета пје§оуи ићмчЈепот ргауПи гак1јисијето с1а бе гаре1а б1ау1ја јбргес1 буШ обтаНћ парогес1пјћ
буегјса објт јбргес1 бабтаушћ \ габ1аупјћ, уегјуа1е опе с1уе
гесешсе Ш с1уе геа.
Оуо гшзТјепје ибуаја и се1обН 1 §. 1^а1еујс 1 рптепјије §а
и буојој бт1акб1 па бТг. 14, 15 1 90. О. 1^а1еУ1с пауосИ рптеге:
Дан освану и сунце ограну. Он га изведе пред кућу па му
рече. Долазе свако јутро на језеро те се купају. Не иди с
њима нити куни тога народа. Ја им рекох и они ме послушаше. Он устаде па рече. Дотрчаше те га спречише. То ја .
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не тврдим нити ће ико потврдити. Ви треба да победите или
ће непријатељ освојити нашу земљу. Доћи ћу сам или ћу
вам јавити по коме. Продужиће се одмор или ће се отпочети рад.
\Јг оуе рптеге с1аје §. 1,а\еч\& оуо ргауПо: „Од приређених реченица неке се одвајају запетом од главних,
а неке не одвајају. а) Супротне, изузетне и закључне реченице одвајају се запетом. б) Код саставних и раставних
реченица запета се употребљава исто онако као код везивања
речи саставним (и, ни, па, те) и раставним свезама (или
било-било). Кад, дакле, саставне и раставне свезе везују
само две реченице, између тих реченица се не пише запета.
Испред свезе па запета се радо меће и после прве реченице: Он прво нападе остале, па се после окрену мени.
Турски га тобџија сагледа, па потегне из топа.
1Ј оуот гас1пјет ос1е1јки Јори§1а
1^а1еујс јрак јескп
јгигехак ос1 роб1ау1јепо§ ргауПа. Оуај 1гиге1ак шје и бк1ас1и
ба ргауПот које је с1ао §. ВеНс, а 1б1о 1ако т ба ргауПот
које би с1аН
Вогашс \ МибиНп. О. ВеНс ш^с1е пе броттје с1а ђј бе то§1а и §огпјш рптепта бхауШ гаре1а, а
Вогашб ј МибиНп с1ори§1аји те1апје гаре1е јбргес1 бУегке Ге,
. ако би и §1аупој гесеша \ и парогес1пој баб1аупој гагНсШ биђјекН, а кос1 §. 1^а1еујс!:а би пауес1еш рптеп ђа§ ба 1бНт биђјекНта и §1аупој \ парогес1пој гесеша.
Роб1е оуо§а §. 1^а1еу1б с1аје оуо ргауПо: „Ако се иза
таквих реченица надовезују тим свезама још и друге
реченице, између њих ће се писати запета; на пр.: Он ће
сам доћи или ће по ком јавити, или ће послати писмо.
Турски га тобџија сагледа па потегне из топа, те га удари
кроз сред плећа, и тако га прекине".
1Ј оујт ј бИсшт рптепта пе б1аге бе
1^а1еуј6 ба тјбЈјепјет
ВеНса. О. ВеНс и буојој §гатаНа га III гаггес1 па
б1г. 114 га оуакуе б1исајеуе уеН: „Али иако се саставне и
раставне реченице или речи не одвајају запетом када
су две, чим их је више, сматра се да су у набрајању.
Зато се све саставне или раставне реченице или засебне
речи са таквим свезицама кад их је више одвајају запетом
или тачком и запетом; само се последња реченица или реч
њихова не одваја од претпоследње, јер се сматра да све што
напред чини целину према последњој реченици или речи."
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Рптеп: Ил' је сунце, ил' је јасан месец ил' су оно два камена драга. Или грми, ил' се земља тресе ил' удара море у
брегове (стр. 24 грам. за I разред).
Како 1г с1аНћ ргауПа \ рпгпега ујсНто ш и оуот бе
рИапји пе б1а2и
ВеНс ј 1^а1еујс, јег рпл габ1ира либЧјепје
ђаб ргођупо тШјепји дт%о§а. О. ВеНб гшбН с1а бе роб1ес1пја
гесешса пе осђ/аја гаре1от ос1 рге1роб1ес1пје, а
1^а1еујс ђа§
1о гга*1.
ОгатаНке \ ргауорјбј буЉ бротепиНћ рјбаса рге§1ес1аш
би 1 ргерогисеш ос1 О1аупо§ ргобуе1по|* бауе1а 1 ос1ођгеш као
ис1гђеша и бгес1пјјт бко1ата ос1 Мт. ргобуе1е, а јрак пета и
Ит с1еНта јесНпб1уепо§ ро§1ес1а и оуот уагпот рИапји 1 роб1е
Ргауорјбпо§ ири1б1уа Мјшбгагбгуа ргобуе1е. Оуо је уг1о уагпо
рИапје, уед. \ га\о §1о бе исепје пабе§а јегјка јо§ и обпоупој
бкоН тога росеН оа. гесешсе. Тако ггаге паба Ме1ос1бка ири1б1уа
ј тос-егпа гас1па §ко1а. СМауо §гата1јско рогпауапје јегјка
ггеђа ићтсПуаН па гесеша, а шбто бј§игш како \ каЈа сето
иро1геђ1јауаН ргауорјбпе гпаке и пајбе§сјт гесешсата ба
ко]Чта бе буако§а с1апа бибгесето.
Кас1 соуек раИјјуо ргосИа бротепи1а тебта и пауес1ешт
ис1гђешата, пе гпа §1о је ргауПпо 1 1аспо, а бЧо пјје. 1Ј оуот
рј1апји паПаге па 1е§косе 1 пабгауша б1гиспјаа и ргес-ауапји \
и 1бргау1јапји §ко1бкјћ 1 с1отасШ гас1агака, а шје ге§ко иујс1еН како
је пабгаушата пеб1гистјаата, исешата, кпјИеушата \ поујпапта 1 бујта обгаНт којј ћосе с1а ђис1и уегш б1ес1ђеша Vикоуе гегогте јегјка \ ргауорјба.Оори§Чат с-а бе гагНЗДа ггибЧјепја и оуот 1 и бујт с1ги§јт
ргауорјбшт \ јегјскш рИапјјта то§и \ тогаји јау1јаН и
паисшт гас1оујта којјта је гас1атак 1гагепје јбтте и паисшт
рј1апјјта, аН и бгес1пјо§ко1бкјт ис12ђешата шкако, јег с1оуос1е
с1о уеНке гађипе пабгаушке 1 исешке. буе опо бЧо бе ргес1аје
исешата ђагет и пШт гаггесНта тога ђШ 1ао1о \ ос1гедепо
јггагепо и бУ1т ис1гђешата га буе па§е кгајеуе. ИагоаЧо то
угесН га паб јегјк коте тогато буј, а пагоаЧо О1ауш ргобуегш бауег 1 рјбсј ис12ђегПка робуеауаН пајуеси ра2пји, како
(о сјпе 1 аЧи§1 киИитј пагосН каа. је и рј1апји пјШоу кпјјгеупј
јегјк ј ргауорјб.
8)бак
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НОВ БРАНИЧ НАШЕГ КЊИЖЕВНОГ ЈЕЗИКА
„Наш језик" није више сам. Потреба која га је пре пет
година изазвали и све веће интересовање и ширих народних
кругова за језичка питања изазвала су и појаву његова суборца
у Загребу „Хрватског језика". Име нек никога не буни, јер
циљ им је исти : чување језичке чистоте и правилности,
развијање љубави према нашем заједничком књижевном језику
и интересовање за сва питања која су у вези са његовим усавршавањем.
Ове идеје ушле су у правила Друштва „Хрватски језик",
што је пре годину дана основано у Загребу, које ће тога
ради: „а) настојати да буди што веће занимање за рођени
језик и његове љепоте, б) потицати живом и писаном ријечју
(издавањем часописа, књига итд.) свакога на језичку правилност, в) држати састанке, предавања и друге различне приредбе за постизање постављене сврхе; д) давати одговоре
на језичка питања".
Остварујући свој задатак, Друштво је почетком ове
године покренуло свој часопис „Хрватски језик", од којега
је досад изашао само један број, под уредништвом професора
Загребачког универзитета г. д-ра Стјепана Ившића, који је
највише и написао у овом броју. Кад буде изашао још који
број, те кад лист добије своју физиономију, ми ћемо дати
опширнији приказ његов, а овде ћемо само изнети његову
садржину.
Уводни и главни чланак, који даје боју целом листу,
дао је проф. Ившић под насловом „Етимологија и фонетика
у нашем правопису". Чланак је написан поводом растављања
неких Хрвата о враћању на етимолошки правопис. Проф.
Ившић износи разлоге који су навођени или се наводе за
етимологију у правопису и помиње ко је све код Хрвата за
последњих 40—50 година писао о томе.
На крају даје у име Друштва своје ^ишљење, за које
се не може рећи да је отсудно одређено ; чак се добија
утисак као да писац помало и сам жали за етимолошким
правописом, јер у напомени под текстом вели : „Кад бих хтио
још штогод казати као психолог, онда бих морао признати,
да наш фонетски правопис слаби донекле аналитички смисао".
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У другом чланчићу проф. Ившића „Из нашег изговора" говори
се о позоришном изговору спојених речи и двојних сугласника. Проф. Т. Матић у чланку „Хрватска народна имена
мјесеци" залаже се за замену латинских назива месеци народним
{сјечањ, вељача, ожујак и др.). Др. М. Стојковић разлаже кад
се употребљава замен. што, а кад шта (поводом чланка Н.
Рончевића у Н. језику V, 135—151), кад куда, а кад камо.
А. Мајер објашњава речи Млечић и Млечанин, а А. Шимчик
у краткој белешци наводи примере како се нај раставља од.
придева. („Нај би боље било..."). Затим су Питања и одговори,
па Огледи нашега језика, с текстом узетим из штампе, поред
којега је исправљен текст, а испод тога дата објашњења. На
крају су Правила Друштва „Хрватски језик".
„Хрватски језик" излази у десет бројева гоДишње, на
32 стране у осмини. Претплатна му је цена 40 дин. годишње,
за ђаке 30 дин. ; на број 5 дин. Чланови Друштва примају
лист бесплатно. Управа листа је у Јурјевској ул. 57. Број чек^
рачуна 31- 152. Филиј. Пошт. штед. у Загребу.
М. С. Московљевић

ЈЕДНА ЧЕШКА КЊИГА
О НАШЕМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ
ЈиНиб НеШепгејсћ, 8рјбо^пе јагуку V Ји^обШ^и. РгећШ
зоиа"одећо ^у^оје. 2у1&§1ш оНзк г кшћу Зктапбке брјбо^пе
јагуку V а"оде рШотпе, \\1 уус1а1а брокспоб1 рго б1оуапбку
јагукогру1 га гес1аксе ишу. рго1. ш\ МПобе ^ејп§аг^а. V Ргаге
1937. Стр. 70, вел. 8°.
Ма да је наш књижевни језик још доста млад, ипак је
потребна његова историја, потребно је имати преглед његова
развитка, свих промена кроз које је прошао, свих напора на
његову чишћењу, усавршавању и објашњавању. А ми такве
историје немамо. Наше историје књижевности једино говоре
о Вуковој и Гајевој борби на увођењу новог књижевног језика,
а ништа не помињу о оном шта је после рађено у духу њихова
рада. Јер победом Вукове реформе посао није био завршен,
нарочито код Хрвата. Језик живи и стално се развија, па се
п
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непрестано појављују нова спорна питања, нарочито у вези
с правописом. Наш савремени књижевни језик могли бисмо
упоредити са младим, здравим сељачетом које је Вук Караџић
увео у школу и прецао га у аманет учитељима да од њега
начине образована човека. Прошавши кроз школу и под утицајем нове средине, постао је од тога сељачета снажан и леп
господин, европских манира. Али то није постигнуто без труда,
колебања и грешења. На његову образовању радили су многи
васпитачи, неки више неки мање познати. Брига о правилности, чистоти и лепоти књижевног језика била је велика
и код Срба и код Хрвата за последњих четрдесет година, а
нарочито после рата. Све је то познато, све је записано у
књигама, али још није систематски и критички сабрано и
изложено ; једном речју, немамо још историског прегледа
нашег књижевног језика за последње пола века. Ту су оскудицу осетили пре нас Чеси који се интересују нашим културним развитком, па им је г. Хајденрајх горњом књигом потпуно подмирио ту потребу. Али не само Чесима већ и нама,
јер нам је, с хроничарском тачношћу и с научном критичношћу, дао у малој књизи, врло прегледно, слику савременог развитка српскохрватског и словеначког језика. Др. Хајденрајх је пре неколико година живео код нас и „на лицу
места" проучавао нашу књижевност и књижевни језик. Богат
материјал који је тада прикупио он је доцније потпунио, узевши
у обзир све потребне публикације, све до 1936 год. закључно,
не пропустивши најмањег чланка који има значаја за тему
коју је узео да обрађује. Тако је дао дело које је не само знак
великог интересовања његова за наш народ већ и велика
научна тековина за славистику.
Део о словеначком књижевном језику износи 23 стране,
а подељен је на шест глава, које се зову : 1. Југословенска
стварност, 2. Стабилизовање књижевне норме, 3. Устаљење
правописа. 4. Из нове лексикологије. 5. Чишћење књижевног
језика. 6. Жива реч. На крају је дата, хронолошки распоређена, за сваку главу посебно библиографија свих важнијих
радова о словеначком књижевном језику.
Двапут је већи део о српскохрватском књижевном језику,
а распоређен је на ове главе : На путу ка уједињењу. Источно
или јужно наречје? Ћирилица или латиница? Брига о књи
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жевном језику у новој држави. Савремена норма књижевног
језика (А. Граматике. Б. Речници. Б. Правопис). О чистоти и
правилности књижевног језика. Данашњи задаци књижевног
језика. Говорни језик у теорији и пракси. На крају је дата
библиографија важнијих дела о питањима чија се природа
види из назива појединих глава. Поред овога, многобројни
радови "су поменути у самом тексту, јер је свако питање
исцрпно проучено и осветљено.
Ово дело д-ра Хајденрајха заслужује сваку пажњу, и ми
га топло препоручујемо својим читаоцима.
М. С. Московљевић

№ШО Р15МО (1-га ТОМ151^АУА МАКЕТ1СА
Кас1а рок. Т. МагеНб ђјјабе паугбјо обатс1ебе1и §осНпи 1\уо1а парјбао бат и га§геђаскот саборјби „КпјИекш ћопгопГј"
1 —2, б1г. 11 — 14, 1935 §ос1.) рп§ос1ш с1апак и којети јгпебоћ
§1аупе габ1и§е МагеНсеуе као §гатаНсага, 1екбјко§га1а 1 ргеуосНоса Мабјсшћ с1је1а. Ти бат иорсе роћуаНо уеНкј 1 боНс1ш
гпа1аскј гас! пје§оу, аН — и јбћз упјете — рогаНћ опо §1о је
оп, уа1јс1а пе рпбрјеузЈ, ргорибНо, с1ок пје§оу „пасг1 бННбПке",
и уеНкој ти §гатаНа, ибгугсНћ опс1а „уеота гаоб1аје га пје^оујт с1ги§јт, осШсшт гасктта". биуј§по је с1а бас1а ропау1јат
опо зЧо 1ас1а парјбаћ о пје§оуој бННбНа, а сНгЈт с1а је Упјес1по
с1а и „Кабет јегјки"*) јгпебет пје§оуо рјбто које гш роб1а
пекоНко- с1апа кабшје, јег бе и пјети пајђо1је осИије пје&оуа
бкготпоб1, а ијес1по је \ ос1§оуог па пеке тоЈе рп§оуоге.
2а§;геђ 28. XII. 1934

Ро$Го^ат ОобросИпе,
„1Ј роуос1и тоје 80-§осНбпјјсе Vј б1е гш роб1аН ђггојаупи
себШки, аН пе па тоје јте, пе§о па ас1геби Ји§об1ау. акас1егшје; ја бат је и Акас1егшјј ргосПао, аН па 1е1е§гати VаЗе рге*) и којети је Јг1$ао б1апак 6!-га А. ВеПса (и ђг. 3, §0с1. VI, 1938)
о Т. МагеШи.
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гјте ђјја§е ро1рјбапо .Регоујс", \ 1ако бат ја буоји гаћуаШ
роб1ао §. Рего^Ии тјеб1о Регко^Ии. Мо2с1а Vат 1о шје ћПо
ро уо1јј, аН бас1 гагигш'је1е, како је с1о 1о^а с1об1о.
Нуа1а Vат па Vабет с1апки о теш и „Кпјј2еушт ћопгопита". Могс1а пе ђј §косШо, с1а је 1оп и пјети тапје рапе§тсап, аН ја Vа§и уеНки ђ1а§опак1опоб1 ргета тоте гас1и
осШјјат па стјешси, бЧо бто паб с1уојјса 1б1огш§1јеша „т
§гаттаНсаНђиб", а јбШтШјешк гас-о ћуаН 1б1огшб1јешка, обођј1о кас1 тјбЈј, с1а је опо, б1о робисшје, с1об1ојпо рпгпапја
ћуа 1е.
Vј гаШе, §1о ја шјебат рШоуао оо бУ1т бгрбкоћгуа1бкјт
гет1јата 1 ргоисауао јегјк па јг^оги. То 1 ја гаНт, аН тгеђа
с1а гпа1е, бЧо с1обас1а уа1јс1а шјеб1е гпаН, а 1о је, с1а тоје рп^писе 1 пагау шјеби бк1ош рШоуапји, обођИо рос1а1јети; 1акау
бат ђш ос1 т1ааоб1ј; ра буе еуо с1о кабпе б1агобН, 1 1ако бе
4о§осН1о, с-а ја шјебат шкас1а ђт и Оа1тасјЈ1, и Негсе§оујш,
и Сгпој Ооп, а и Вобпј бат ргобао бато опај котасНс, којј
1е2ј тесш јестот \ ски§от Коб1ајшсот1 1Ј бгђф бат ђт бато
пекоНко кПотехага с1а1је ос1 Вш§гас1а ргоуегаУбЧ бе аиттођПот.
А ос1 VојуосНпе ујсНо бат бато Ј>Јоуј бас1 (ђогауесј и пјети 3
ба1а). Vј се1е бе 1оте ро буој ргШа сисНН, — аН §1о сето?
Оођго каге гибка робШујса: изт> кожи своеи не вћшрБинеиљ. бје
Ше бе Кап1а, којј је 1акос1ег 2то 80 ^осНпа, а а1ауо§а буо§а у!јека уг1о бе та1о ос1а1јјуао 1г Кбш§бђег§а, §с1је бе госНо 1 итго.
А 1 рга б1аујб1 буо§а угетепа Мјк1о§ш уг1о је та1о ритуао,
ра 1ако шкас1 шје ујсНо ш 2а§геђа ш Вт§гас1а.
Nе то§и бе б1огШ б ^ата и опоте, бЧо кагехе о тојој
бИНбиа, аН о 1от Ш 1геђа1о с1и§о 1 тпо§о §оуогШ. 2а 1о пп
пес1об1аје угетепа, а Во§ гпа, ђШ Н ^аб гагиујепо.
Ооде1е Н кас1а и 2а§геђ, Шсе гш с1га§о, ако те робјеШе.
Об1ајет б обођШт бЧоуапјет
Уата ос1аш
Тото МагеНе
— №је пи бе — па га1об1 — с1ебПа рп§ос1а с1а бе Нспо
ирогпат 1 гаг§оуагат ба уеНкјт пазјт §гатаНсагот 1 ^икоујт
пајс1об]јес1пјПт рпб1абот, јако гш је јоб рпје га1а ђт рјбао
с1а ђј бе гас1о ба тпот гаг§оуагао. Шгок 1оте пје^оуи рјбти,
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које тј бе 1г§иђПо, ђјјабе јес1ап тој с1апак и гас1агбкот рес1а§о§кот саборјби „Кагоски иШе1ј", којети бат ђјо игес1пјк, а
и 1от с1апки рјбаћ о пје§оујт рпјеуоеПта Шјас1е 1 ОсНбеје, о
пје§оуој „Nагос1пој ерја" 1 о пекјт с1ги§јт гас1пјата пје§оУјт.
II КШпи, аргМа 1938
Иг Жгко Регко^И

ТУМАЧЕЊЕ СТИХОВА НАРОДНЕ ПЕСМЕ
У првој варијанти познате прве песме („Свеци благо
дијеле") у Другој књизи Вукових „Српских народних пјесама"
налазе се оеи познати стихови (40/49):^

,

Молићемо Бога истинога:
Нек нам даде кључе од небеса,
Да затворим седмера небеса,
Да ударим печат на облаке,
Да не падне дажда из облака,
Плаха дажда нити роса тиха ...
Да не падне за три годинице:
Да не роди вино ни пшеница
Ни за цркву часна летурђија.

Тим речима св. Илија, по чијој је молби Бог тако казнио већ једном Јудеју за време цара Ахава (Прва књ.
Царства,- гл. ХVН-ХVШ), теши сестру, Блажену Марију, кад му
се жалила на тешко безакоње у проклетој земљи Инђији
(стих. 20/21).
На ту причу о св. Илији увек сам прво и помишљао
при читању наведених стихова, а толико пре што су и везани за овога старозаветнога пророка. У „Тумачењима Друге
књиге Вукових Српских нар. пјесама" нисам чак сматрао ни
за потребно указивати на њу, као на несумњив и сваком
познат углед. Међутим, наишавши сада на друго једно слагање ових стихова с текстом једног средњовековног књижевног споменика, и то на слагање у већем броју детаља,
прегледао сам понова, тачно, и ту причу о св: Илији, и
уверио се да она од заједничких детаља истиче росу и дажд
и рок казни од три године. Тако, каже се у стиху 1) главе
XVII: „ТАДА рече Ахаву Илија Тесвићанин: Тако да је жив
Господ Бог Израиљев, пред којим стојим, овијех година
неће бити росе ни дажда докле ја не речем". Затим, у стиху
1) главе XVIII: „Послије много времена, треће године, дође
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ријеч Господња Илији: Иди, покажи се Ахаву, и пустићу
дажд на земљу".
Више пак слагања у детаљима има у апокрифној Апокалипси Јована Богослова, коју је у бугарскословенском
препису XIII века објавио В. Јагић у Старинама V (стр. 74
и д.), а која у српскословенској преради и по данашњем
правопису носи наслов: Сказаније Јоана Богословца о пришасгвији Господњи како хоштет прити на земљу".
Ту Јован Богословац саопштава одговоре Спаситељеве
на питања која му је он постављао о Страшном суду, управо
о „последњем времену" које ће му претходити. Ецо неких
одговора који нас интересују с обзиром на наведене стихове
наше народне песме „Свеци благо дијеле". Тако, на стр. 75:
„Слиши, праведни Јоане, хоштет бити ва времена та обилије
пшеници и вина, јеже њест било на земљи; тада пустит
клас кабал пшенице а лоза сатворит 100 гроздов а грозд
пустит меру вина. А ва последњеје лето на лице васе земље
не обрештет се ни кабал пшенице ни мера вина
Тагда
сатвору небо медено да ни роса падет на земљу и сакрију
облаке ва преисподњих земље, да не росе по земљи". На
даље питање: „За колико лета будет времене того иже сатвориши на лицу васеј земљи?" добио је Јован -одговор:
„Слиши, праведни Јоане: три лета будут времене того, а
сатвору три лета јако три месеце, и три месеце јако три
недеље, а три недеље јако три дни, а три дни јако три часи,
а три часи јако три чрте, јакоже рече пророк Давид". (Ту,
додајемо узгред, оне чрте свакојако означавају делове једнога часа (четврти?), обележаване на сунчаном часовнику
између дужих чрта, којима су обележавани часови).
Мера којом је у овој апокрифној Апокалипси Јовановој
казана несташица вина и пшенице („кабал" жита и „мера"
вина) замењена је у песми нашој у последњем наведеном
стиху Ии за цркву часна летурђија, тј. ни толико вина колико би требало за причест, ни толико пшенице колико би
требало за „летурђију" (нафору) на служби Божјој. А то би
нас и само собом упућивало да творца овој песми народној
тражимо међу људима јаче везаним за цркву, међу свештеницима (калуђерима) и „цркварима" уопште.
Д. Костић
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НАША ПОШТА
Један пријатељ и „нашега и Нашега језика" моли нас,
између осталога, за објашњење: „да ли је облик свагдан, који
сам запазио и у других писаца из западног дела нашега народа а забележио недавно читајући „Ђердан" Шимуновића
Динка, бољи и исправнији од свагда, како ми овде говоримо
и пишемо? Ево вам пример Шимуновићев (стр. 117): ...свађе,
какве се свагдан по другим крчмама и чују и виде." Накнадно
нам је доставио још и овај пример из Шимуновићевих „Посмртних новела" са стр. 119: Свагдано му Цетина давала
и риба.
Даље у писму свом наш пријатељ пита још да ли би
група свагда: свагдан могла одговарати групи вазда: ваздан,
те приказивати „исти случај скраћивања сложенице: свак(и)дан односно вас дан (данас: сав дан, цео дан, или појачано
и наглашено, цели дан) губљењем крајњег сугласника ( н) по
угледу на друге временске прилоге: ка-да, са-да, тада и др.
где тога завршног сугласника није никад било.?"
Домишљање његово тачно је пак само с обзиром на
групу вазда: ваздан. Ту заиста имамо првобитно склоп вас
дан (од: вћсћ дћнћ — и данас још: васцели дан — са заменом
полугласа пуним вокалом а у затвореним слоговима), у коме
се, при развоју у сложеницу, извршило једначење по звучности предњег сугласника (с) према задњем (д), те се развио
облик ваздан, који се, и такав, данас осећа само као прилог.
И, заиста, по угледу на друге праве, првобитне, временске
прилоге са данашњим редовним завршетком — да: када, сада,
тада, још и овда, онда уз већи број сложених: некада па н
негда, никада и нигда, икада и игда, откада, отада, отсада,
одонда и др., а тако исто под утицајем покретне речце н
(исп. тебикан и тебика и сл.) — изгубио је и прилог ваздан
крајњи сугласник (н) и постао вазда.
Међутим код групе свагда: свагдан немамо „исти случај
скраћивања сложенице"хиего баш напротив случај проширења
краћег основног облика свагда (исто што и: свакада) дометањем сугласника н те и стварање новог облика свагдан.
Томе је за углед свакако послужило првобитно ваздан, према
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чијем се, и данас осећаном основном склопу (вас дан), замишљао и могућан сличан „првобитан" склоп (као: свак дан).
Такво замишљање могли су имати писци из западног дела
нашег народа, који се и нарочито труде око васпостављања
„основног", па и Динко Шимуновић. Али за њега, познатог
доброг зналца народног језика и љубитеља народних речи
које тако радо уноси у књижевни, може се већ помишљати
да он облик свагдан није примио од кога другог писца или
сам удесио, него да га је могао чути и у народном говору,
у свом родном крају, у далматинском Загорју. То би значило
да се такво накнадно тумачно „васпостављање основног облика"
извршило у правом народном језику. Оно би у том случају
давало само згодан пример савремене нам „простонародне
етимологије" под утицајем случаја ваздан: вазда. Другог научног оправдања не би имало.
Јер у групи свагда: свагдан основни је облик први, а
постао је на исти начин као и негда (некада), нигда (никада)
и игда (икада) од ззједничког простог основног облика кгда
(данас: када, кад). Као што од основног простог облика ко
посташе: неко (неодређено), нико (одречно) и сл., тако и за
временски прилог од основног простог облика кгда (када)
посташе: некгда, никгда, икгда па и свакгда (од: вћСбкгда).
Ту се понајпре, у говору народном који је послужио за
основу данашњем књижевном, од некгда, никгда, икгда па и
свакгда и развио двојаки облик који је и данас у употреби:
а) дужи, замењивањем полугласа (ђ) пуним самогласом (а):
некад(а), никад(а), икад(а) па и свакад; б) краћи, губљењем
полугласа те и једначењем по звучности два сугласника -кдпрема задњем: негда, нигда, игда па и свагда.
Ако би се свагдан од првобитног свагда заиста развило
и гдегод у народном говору (у Загорју далматинском, у Лици?)
а не тек у књижевном, онда му је, поред споменутог угледа
ваздан: вазда, могла послужити за углед и у Црној Гори
уобичајена реч за „прек(оЈсутра" : ондан, схваћена као
склоп : он дан. У њој је -н потпуно оправдано као проста
речца, врло обична код прилога за место: овден, туден,
одатлен и др., ма да -« није тако уобичајено код прилога за време. Код њих се јавља -ј, -к (оба и код месних
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прилога), или -р: ондај, ондак, ондар, тадај, тадар па и
свагдар (не: свакдан!). У Црној Гори се, поред ондан за
„прек(о)сутра", налази и ондар за само онда. Вуков Рјечник
(из њега су и сви примери наведени овде) има само таден,
с потврдним примером код речи „упловити".
Д. К.

ЈЕЗИЧКЕ

ПОУКЕ

55. „Кад га угледа, смрже јој се реч у грлу."
Облик „смрже се" неправилан је. У аористу се пред
наставком е мењају само задњонепчани сугласници — к, г, х
(у ч, ж, ш), а з није такав сугласник, па се и не мења
испред е. Правилан је аорист од глагола смрзнути се или
смрзох се — смрзе се — смрзе се — смрзосмо се — смрзосте
се — смрзоше се или смрзнух се — смрзну се — смрзну се итд.
Отуда је горњу реченицу требало рећи: Кад га угледа, смрзе
јој се реч у грлу.
56 „5га У1§е, с1о бато§ {гепиОса иарбепја, оп тје.."
Прилог штавише пише се заједно — то је прва грешка
у горњој реченици. Ни уапшење не ваља; једно стога што је
нанисано без х, а друго — и то је важно — што се од
поменутих глагола не граде именице које значе глаголску
радњу, а „ухзпшење" би требало то да значи. Горњу је реченицу ваљало рећи некако друкчије, на пр. овако: б1ауј§е,
буе с1ок §а шби ићарбШ, оп шје . . .
57. „побаргије ти тедиИт пеб1гр1јјуоб^ ј ^пјеу пајпеујебИје 1 пајпеујегоуаШје гагјабпјепје".
Не каже се „дошаптивати", него дошаптавати; отуда
не ваља дошаптујем — дошаптујеш — дошаптује итд., него
дошаптавам — дошаптаваш — дошаптава итд. Стога је и
у горњој реченици уместо „с1обаршје" требало рећи а"обарГа^а.
58. „Сад... већ нема зубију за те добре ствари."
Облик зубију не иде у књижевни језик; од именице
зуб једино је правилан ген. мн. зуб&. Отуда је требало рећи:
Сад... већ нема зуба за те добре ствари.
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59.,,..-./' поуас ос1 ^овГоуа рпта..."
Овде је обрнут случај. Пошто је у већини наших говора у промени ове именице победио ген. мн. са двојинским
наставком ију, књижевни језик само тај рблик допушта.
Према томе у наведеној реченици уместо §обГог<а требало је
рећи добИји.
60. „...него је тражио да г. Хенлајн са својим осам
пункШација..."
Присвојна заменица свој односи се овде на именицу
пунктација, па је потребно да се са њом слаже, тј. да не
стоји у инструменталу него у ген. мн. као и именица пунктација. Није потребно ни поменути да је ген. мн. дошао
због броја осам. Дакле, ...са својих осам пунктација...
— Реч пунктација је лат. рипс1аНо и није нам потребна код
наших речи: тачка (тачке), одредба и сл.
61. „...а теш бе / опако игс1Ј^пиГа коба јоб уеста пакобГгибПа".
У нашем књижевном језику не постоји глагол накострушити (се), већ накострешити се. Стога је и у наведеној реченици уместо пакобГгиШа требало рећи пакобГгеШа.
62. „Јеврејско питање није само европско, оно постаје
један међународни проблем."
Један је овде употребљено у значењу неодређеног.
члана (нем. ет, ете, ет или фр. ип, ипе и др.), што не
одговара духу нашег језика. У нашем би се језику просто
рекло: Јеврејско питање није само европско; оно постаје међународни проблем.
63. „Немачка нота односи се на чланак у коме се од
стране Немачке видела увреда за немачку војску."
Рђава је пасивна конструкција са лицем од којега
радња потиче, ...у коме се од стране Немачке видела увреда...,
јер је у њој облик са повратном заменицом у перфекту употребљен као прави пасив са лицем од којега радња потиче,
што наш језик не допушта. Још би се могло рећи без лица
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од којег радња потиче: у коме се видела увреда за Немачку,
али се не може рећи: у коме се од стране Немачке виоела
увреда за немачку војску, исто тако као што се не може
рећи: прасе се пече од домаћице или сл. Горња реченица требало би да гласи: Немачка нота односи се на чланак у
којем је Немачка видела увреду за евоју војску (своју м.
немачку).
64. „...пошао је у народ као мелограф потстрекнут...
братом... коме захваљујемо читав низ најфинијих опсервација о нашем народу..."
Није у духу нашег језика да се уз глаголе у пасивној
конструкцији употребљава инструментал лица од којег потиче радња. Према томе уместо потстрекнут братом треба
рећи: потстрекнут од брата. Осим тога, глагол захваљивати
не може имати уза се објекат у акузативу. Не ваља захваљујемо читав низ најфинијих опсервација..., јер се не може
захваљивати нешто; може се само захваљивати на нечему
или за нешто. Исправно би било ...коме захваљујемо за
читав низ... или коме дугујемо захвалност за читав низ,
наравно, опажања итд.
65. „Ро сјеИ с1ап о$1ајао је и буојој воМа".
Према јужном књижевном изговору одређени облик од
придева цео правилно гласи цијели; облик цјели је неправилан. Стога је и у горњој реченици уместо сјеИ требало
рећи ајеИ.
66. „5ас1а је Мјео с1а родје§пе..."
Од глагола хтјети, према јужном књижевном изговору,
глаголски придев радни правилно гласи: хтио, ж. р. хтјела;
хтјео је покрајински облик. Отуда је и у горњој реченици
уместо Мјео требало рећи ћИо.
67. „А уе1ећпе рагкоуе брог($ке пас1окпас116е ргекгабпа
ргкос1а..."
Реч велебан је из чешког језика (уе1еђпу) и непотребна
је код наше речи величанствен. Стога је и у наведеној реченици уместо „уе1еђпе" требало рећи „уеНсапбГУепе".

174

НАШ

ЈЕЗИК

68. ,Он је много вашљи од шебе."
Од придева висок компаратив је виши; Облик вишљи је
неправилан, јер је покрајински и улички. Отуда је у наведеној
реченици уместо вишљи требало рећи виши.
69. „(Ј угјјете пабе§а ргес1бабшка..."
„Предшасник" је према руском предшественникг. Боље
је место те речи употребљавати претходник.
70. „ШШто П 1о 1ако, робИсето с1уе б1уап."
„РобНсето" је футур од глагола постити; од глагола
постићи футур правилно гласи: постићи ћу (или: ја ћу постићи итд.), постићи ћеш... постићи ћемо итд. Отуда је и у
горњој реченици уместо „робНсето" требало рећи робИсЧ сешо.
71. „1рак ргИггајето ргауо с1а..."
Од глагола придржати учестали глагол је придржавати а презент придржавам итд.; облик придржајемо је покрајински. Стога је и у горњој реченици уместо ргШгајето
требало рећи ргтгга^ато.
72. „Ја бат Мо 'ипепадеп ; обирпиГ."
„Осупнути" је покрајинска реч; место ње треба употребљавати у књижевном језику зачудити се, запањити се.
Отуда је и у горњој реченици уместо обирпиГ требало рећи
гадиЛеп или гарапјеп.
73. „...\га паб је оа1а1јопбк! (ги1>1јас гаХгио\о јит".
„Трубљач" је покрајинска реч, правилно је трубач.
Стога је и у неведеној реченици уместо ГгиШјас требало рећи
Ггиоад.
74. „...а јес1пако је гс1уојпо б^апје Шо и МоЊуипи."
„Здвојан" је покрајинска реч и непотребно ју је уносити
у књижевни језик кад имамо: очајан. Огуда је и у наведеној
реченици уместо га"^ојпо требало рећи осајпо.
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75. „Изненади се рањеник кад иримјешиу Машовим рукама опанке."
Према јужном књижевном изговору правилно је примијетити, а не примјетити. Отуда је и у горњој реченици
уместо примјети требало рећи примијети.
76. ,...И никако ниЈе могао утрети сузе."
„Утрети" је покрајинско, књижевно је утрти. .Стога је
и у горњој реченици уместо утрети требало рећи утрти.
77. „Иа рос1погји дге§оуа тгаји бе та1ет ^гас1Ш."
Не ваља шгаји (се), треба шги (се), јер презент од
глагола низати правилно гласи: нижем, нижеш итд. Према
томе и у наведеној реченици уместо шгаји бе требало је
рећи шги бе.
78. „§уак је готтјеп,..."
Од глагола збринути глаголски трпни придев правилно
гласи збринут, ж. р. збринута итд.; облик збрињен је неправилан. Стога је и у горњој реченици уместо гдппјеп
требало рећи гдппиГ.
79. „...које 8е оус1е копгитЈгаји..."
„Конзумирати" је недопуштена туђица (лат. сопбшпеге),
кад имамо своју реч трошити. Отуда је у горњој реченици
уместо копгитмаји требало рећи 1гобе.
80. „Кгог Ић ведат §осИпа уакапаје 1ако с1а би ргШке
и $уеШиаЈ8кој ораИјј ров^а1е пебпоб!јме."
И реч „ваканција" је недопуштена туђица (лат. уасапНа),
јер имамо своје речи: упражњеност, непопуњеност, распуст
и др. према смислу реченице.
81. „Његово трпљење испуњавало је зрелу тишину јесењег дана..."
Може се рећи „мртва тишина", „потпуна тишина", али
„зрела тишина" — нејасно је.
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82. „Ненаклона
горким чак и ноћи".

равнодушносш иаса начинила му је

Пре свега, наш књижевни језик не зна за придев „ненаклон"; друго, равнодушност је — и без позитивних и негативних осећаја; како може бити она „ненаклона"?1
83. „ Ти Н чаЦа"а 1 Ооја ротгајиа б^ојш Гга&бтт ^јг1_ опаг$Г^от и тгаспи е^горбки ка1јиги гекао:..."
Облик ротгајиа неправилан је; место њега треба рећи
понирући, јер презент од глагола понирати правилно гласи:
понирем, -еш, итд., 3 л. мн. пониру, а глаголски прилог садашњи — понирући.
84. пМада сви ми мање више знамо зашто треба да
се радујемо, треба ипак...и
По нашем правопису правилно је ма да, а не ваља мада.
85. , — и опет се враћали,
режећи".

дашћући,

гризећи се и

„Гризећи" је неправилно, треба гризући, јер није 3 лице
множ. гризе, већ гризу, а глаголски прилог прошли се гради
када се 3 лицу множ. презента дода ћи, дакле — гризући,
а не гризећи.
86. „Биштао се и гризао својски и полако, као да је
чешао..."
Глагола „биштати", који је несумњиво начињен према
биштем, нема у нашем књижевном језику; има глагол бискати и од тога глзголски радни придев бискао. Према томе
и у наведеној реченици место биштао требало је рећи бискао.
87. „Стражња нога била је уперена према небу, а
предњима је тек канџама дохватао (Лорд-пас) земљани под."
Овде је уместо „канџама" требало рећи „шапама", јер
канџе имају птице, а пси — шапе. В. Наш језик I, стр. 114.
Власник за Лингвистичко друштво
Секретар Уређивачког одбора
д-р Александар Белић
д-р Радомир Алексић
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Штанпа „ЈЧЛАДА СРБИЈА" Ускочка 4. Тел. 21-352. — Влад, М. Анђелковипа, Гоачаничка 12
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ГОД. VI

СВ. 7-8

ИЗ ЖИВОТА РЕЧИ
Узећемо овог пута речи које се граде наставком пк, на
пр. тежпк, јунпк, ддњпк (воденични камен, у картама онај
што има карту испод друге карте), шљпвак (шљивов воћњак,
дукат млетачки), седмпк (новац, коњ, ћилим) и сл. Као обично
у оваквим приликама, узећемо речи ове врсте из Вукова речника. Прво, зато што их у њему има у довољном броју, тако
да се на основу њих може добити тачна претстава о особинама таквих речи, а, друго, што су сви ти примери пропуштени кроз једно језичко осећање које им је морало дати
у истим приликама иста значења и исте преливе значења. То
је у овим случајевима нарочито важно.
Ја сам горе навео само неколико примера, па ипак и
они показују врло различна значења: Шежпк значи „обрађивача земље", јунпк — „хероја", ддњпк — „воденични камен", „карта испод друге карте", шљпвак — „шљивов
воћњак", седмак — „коња", „новац", „ћилим". Наравно,
и ово несумњиво нису сва значења ни код на ведених
речи (седмак значи и „во" и „ученик седмог разреда"
и сл.); али тек колико још сасвим других значења налазимо код великог. броја речи саграћених овим наставком1
Та разноликост и слобода у везивању значења са речима саграћеним наставком пк показује да сам тај наставак мора имати
врло опште значење, а целокупна реч њиме изведена да мора
обележавати лице или предмет који се као каквим придевом
(некипут је то заиста придев1) ближе одрећује оним делом
што претходи наставку пк и који се, као што је познато,
зове ссновом. То би нам потврдила и најпростија анализа
горњих примера: тежак значи „онај што земљу обрађује"
или, управо, „онај што тежи" (глагол тбжити у значењу
„обрађивати земљу" данас се већ мало употребљава); ддњак
значи „онај дбњи" [воденични камен]; јунпк значи „онај храбри"
(истина, ваљало би рећи „онај јуни", али се придев јунп изгубио у нашем језику: он је некада значио „млад", као што
НАШ ЈЕЗИК
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и данас значи у многим словенским језицима; из гога значења
развило се значење, вероватно, „снажан", а из тог значења
— „храбар"); шљпвпк је морало значити првобитно „онај
шљивов" [разуме се, „врт"], а седмћк може значити „онај од
седам [година]", тј. „коњ" или „во", „онај седмог [разреда]",
тј. „ученик", „онај од седам [новчића]", тј. новац, „онај од
седам [аршина]", тј. ћилим.
Као што се из ове сасвим елементарне анализе види, у
овим речима имају две ствари: прво, упућивање на лице или
предмет ма које врсте које врши наставак ак, а затим одмах
и значи оно лице или предмет на које упућује или који се под
њим разумеју, и друго, обележавање, ближе одређивање тога
предмета или лица, на које наставак упућује или који се под
њим подразумевају, оним што се налази у основи која том
наставку претходи. Откуда ми знамо да је тако? Друкчије
не бисмо могли разумети сву разноликост значења која се
јавља у изведених именица, ако не замислимо тако општу
функцију, а са њом и тако опште значење наставка.
Било би погрешно помислити да је наставак ак каква
лрказна заменица, како би се могло извести из значења која
сам навео; али је за нас несумњиво да је тај део речи морао
добити службу упућивачку на какав предмет (живо биће или
ствар), па претстављао он некада самостални или несамостални
део каквог израза који је доцније прионуо уз именицу. Како се
обично научно вели, његова је служба постала анафорска
(разлика је између демонстративне службе и анафорске у томе,
што се у првом случају какав предмет одређује ближе, а у другом
се на њега само упућује), без обзира на то како је до тога
дошло и да ли је првобитно тај наставак уопште имао какво
значење (о томе ћемо говорити на другом месту). Оно на што
Седанас њиме упућује постаје саставни део значења дане речи,
улази у њен појам. Обе ове службе имају показне заменице:
исп. „то немој чинити" са заменицом то у анафорској служби; и
лтога човека веома ценим" са тога у демонстративној служби.
Способност неког наставка да упућује на какво лице,
живо биће или предмет, да управо, упућујући на њих, и значи
,оно на што упућује — назива се способношћу поименмавања, супстантивизирања речи.
Нису сви наставци у нашем језику такви. Има их који
имају у себи одређеније значење, не ово општеупућивачко.
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У ово неколико примера још нису дата сва значења ових
образовања; њих има, као што ћемо видети, још знатно више.
Па и у Вукову речнику нису баш сва пописана; њих у народу има, као што рекох, и друкчијих.
*
Из ове кратке карактеристике овог наставка, којим се
упућује на познати предмет који се само ближе одређује или
назначује оним делом који томе наставку претходи, види се
да поље његове употребе може бити врло пространо, готово
«еограничено. И да је заиста тако, уверићемо се из тога што за
.понеко од његових значења има код Вука само по један или по
два примера који тиме означују увек нове наговештаје: у којем
ће се правцу тај наставак даље развијати или како се још
може развијати.
У таквим и сличним процесима и лежи и лакоћа и разноликост стварања нових речи у нашем језику и у другим
словенским језицима. Тој гипкосги и слободи нашег језика
можемо се с правом дивити; али се морамо запитати: да ли
тако лако стварање речи не иде на уштрб јасноћи њиховој.
На пр. кад „седмак" значи „коња" или „вола" од седам година, а у нашем гимназиском језику и „ученика седмог разреда гимназије" (без икаквог понижавања његова достојан<:тва1), а видели смо да може значити и „новац" од седам
монетарних јединица, исто онако као што може значити и
ћилим од седам јединица мере итд. — да ли то не значи збрку
или, боље да речемо, неодређеност језика и његових изражајних моћи?
Да на ово одговорим одмах. Велики је број наших речи
такав. Једна реч има често више значења која се ипак добро
распознају по употреби. Друкчија је реченица у којој се говори о седмацима као новцу, друкчија о седмацима воловима
или коњима, а опет друкчија када се говори о седмацима
ћилимима (исп. Пошто је то? — По седмак. — Немам запреге за плуг, па ћу купити једног седмака. — Застрћу собу
лепим пиротским седмаком итд.). Али ако сама реченица не
би била довољна да се јасно обележи дотично значење које
већ у нашем сазнању постоји, додаје се каква атрибутска
зпозиција (седмаквб,кдњ,-ћплим или сл.).
12*
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Као што се већ може видети из досада изложеног, две
су ствари које треба нарочито имати на уму код оваквих
творевина: прво, на што се упућује наставком ак и, друго,.
шта значи она одредба која се пред наставком ак налази.
Другим речима : на који се начин долази да се једном под
речју седам у седмак подразумева седам година, други пут
— седам новшћа, трећи пут опет нешто друго итд.; с друге
стране, како се долази до тога да се наставком ак упућује
једном на лице (тежак, јунак), други пут на животињу (седмак
вб), трећи пут на ствар (дбњак — воденични камен), а опет
неки пут истом речју и на једно, и друго, и треће и четврто
(седмак „ћак седмог разреда", вб или коњ од седам година,
новац извесне вредности, ћилим).
И једно и друго питање упућује нас на уско друштво
у којем су поменута значења морала постати. У крају где се
подижу волови и коњи, где се њима тргује, где су они сталан
предмет разговора, јасно је да се зна на шта се седам у седмпк,
тј. „онај од седам" односи, па било да се у нарочитом случају дода седмак-вб за разлику од седм&ка-коња или не дода.
У том друштву је и поникла реч седмак за коња или вола.
И када претставници таквог друштва даље терају своје коње
и волове и другима их продају, они им и невољно са предметом
предају и реч; исто тако они што су вола од седам година купили или видели, или се погађали да га купе или
чули да га је неко од њихових знанаца купио добијају ту реч
са готовим значењем. Тако се нове речи ове врсте са новим
значењима шире. За једног воденичара, у чијем језичком осећању постоје речи са слободним наставком ак којим се упућује на лица или предмете који се одређују оним што им у
основи претходи, ддњак је доњи воденични камен, а гдрњпк
— горњи камен, а за човека који не познаје уређење воденично ддњпк може значити само неки доњи предмет, гдрњак
— горњи предмет, и ништа више. Али воденичари. или они
који граде воденично камење у свом су језику ограничили
значење доњака\ и горњака на воденични камен, и ти се предмети са том језичком „етикетом" од њих даље шире. Тако
је ддњак у значењу „доње карте" могло постати само у карташком друштву и отуда се распрострти даље.
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Одавде се види велики значај друштва, малих, мањих и
сасвим ситних заједница људских за постанак код оваквих
речи нових значења.
Када такве речи у поменутим ситним заједницама друштвеним поникну, оне се после из својих средишта шире
даље. Неке успевају, захватајући већи део земље или народа,
да постану општенародне; а неке остају као покрајинске или
усамљене речи у своме месту. Али ако се њима добро обележава појам каквог предмета у употреби, био он материјалне или нематеријалне природе, — онда се таква творевина
одржава у језику и каткада ипак шири. Али бива да се каква
творевина те врсте и не одржи: да буде потиснута од какве
друге речи за исти појам или да не наиђе, ма из каквог разлога, на добар пријем код осталих суграђана.
Изгледало би ирема овоме да образовања ове врсге, на
пр. са насгавком пк, треба да поплаве наш језик. Јер кад је
речено да њихова основа може потицати од глагола (тежак:
тежити), именице (шљпвпк: шљпва), придева (јунпк: јун,
лудак: луд и сл.), броја (седмак: седам), а њихов наставак
може упућивати на лице или предмет ма које врсте који се
подразумева, онда заиста његовој творачкој снази — нема
граница.
Али у језику никад не бива сасвим тако. Великој распространљивости таквих грађења стварају се ограничавања
са двеју страна: полако из обичаја и употребе излазе неке
речи од којих се гради њихова основа. Ми ћемо видети да
на прсте једне руке можемо избројати глаголе од којих се
граде изведене речи на ак (поред тежити још једино глагол
лежати, и то само у уској употреби). То значе да се већ
из круга значења овог наставка губи значење радника, а
може се рећи, можда, да се већ и од најстаријих времена овај
'мачин грађења речи уопште није употребљавао за обележавање радника у правом смислу речи (исп. ниже т. 1); а то већ
знатно сужава границе употребе његове.
Затим неке речи могу постати неспособне да служе као
углед за грађење нових речи, што тако исто смањује грађење
нових речи овим начином. Тако на пр. од наведених горе
неколико примера две су речи несумњиво неплодне у овом
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правцу: реч Шежак, иако се још понегде употребљава глагол
тежити у значењу „обрађивати земљу", постала је усамљена
или лексичка реч, јер се у свести нашој не сазнаје више веза
основе или детерминативне речи са наставком. Чим та веза
није јасна, реч не може бити више творачка. Исто је тако
лексичка реч јунак, јер се придев који је у њеној основи
изгубио у нашем језику (он се сачувао у изведеним засебним.
речима као јуне, јунац, јуница и сл., наравно, у новом значењу,
али као придев се изгубио). Та реч значи данас у нашем језику
оно што се обележава страном речју „херој" и врло је обична
реч. Језичко осећање наше не улази више у унутрашњи механизам њен и та реч, као и тежак, постаје усамљена, лексичка. Истина, код других речи веза придева и ових образовања јасна је
(исп. луд: лудд,к), али када би се намножило речи типа
јунак на штету оних код којих је унутрашњи механизам провидан, онда би овај начин грађења речи потпуно замро за
ту врсту.
Не мора се придев који је у основи изведене речи потпуно изгубити као што је у јунпк; може се само по значењу
изгубити веза између речи у основи и изведене речи, па опет
да изведена реч изгуби своје творачке особине. На пр. данас
у нашем језику ндвак не значи више оно што бисмо очекивали: „новајлија" КеиНп§ или слично; она значи име човека
(Новак), или значи месец у извесној фази (нов месец) или
значи „регрута" понегде; то све показује да се језичко осећање за ту реч као творачку губи, јер „нбвак" добија све
више усамљено значење. Од значења која сам навео једино
је општија употреба тога назива као име; остале две употребе постају све више лексичке и знатно су уже по своме
географском кругу од прве. То долази отуда што се придев
нов већ недовољно у њима осећа као слободан и једини детерминатив.
Одавде се вици да свако поименичавање које даје значење
конкретних предмета, са више особина, а не само са оном
једном која је у основи речи, значи слабљење -творачке спо
собности дане речи. Иако је Ндвак значило првобитно „ново
лице" и сасвим лепо пристајало као име новорођенчету, доц
није, када је то „ново лице" постало старије, поодрасло
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и сматрало се као равноправни- члан заједнице и сл., смисао
се те речи изгубио и Ндвак је морало значити само име.
Ндвпк у значењу нов месец има и друге особине, а не само оне
које би се одређивале основом „нов"; он има и свој облик.и своје
време и свој сјај итд., дакле он садржи више атрибута него
што их је могло дати значење придева нов; зато веза прет
сгаве речи „новак" у значењу „нови месец" са придевом
„нов" слаби. То исто вреди и за значење „регрут". Као што
се одавде види, код новообразованих речи које значе засебне
предмете са већим бројем особина, творачка способност постепено слаби.
Нису ни то једини моменти који утичу на ограничавање
творачких способности грађења речи једним начином. Видећемо да и наставак пк може постати врло плодан у грађењу
речи једног значења (на пр. вдћњак и сл. речи, исп. ниже).
Може се тада десити да се за сам наставак ак или који други
који је од њега изведен (на пр. -њак, -љаки сл.) веже извесно
значење које је добивено у самој речи у даној вези наставка
и основе. Тако се може десити да неки наставак, на пр. пк
или сличан, изгуби своје опште значење упућивања на какав
предмет или лице уопште и добије уже значење које почне
преовлађивати над општим. Тада се полако почиње занемаривати његово опште. значење и употребљавати само посебно,
а тиме се већ знатно ограничава и његова творачка моћ (примере за то исп. ниже).
Из овога се види да су они крајеви једног народа или
земље способнији за образовање извесне врсте речи у којима
се сачувало више наставака са слободним упућивањем на
предмет или лица. Јер кад се неки наставак искључиво ограничи на једно заачење, онда се и нове речи могу градити
само у кругу тога значења.
Грађење у кругу онога што је у једној заједници добивено као обавезан начин образовања речи у даној категорији
и назива се — грађењем речи у духу извесног језика или
извесне епохе његова развитка.
Одатле потиче особина која се лепо огледа и у материјалу који ће ниже бити саопштен: да се у неким крајевима
истим наставком граде само по једна-две речи различних
врста у великом броју, док је грађење даним наставком огра
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ничено у другим крајевима само на извесна значења. То
значи да се у једном крају сачувало општије значење наставка и са њим потпуна способност грађења њиме нових речи,
а у другом крају да се употреба даног наставка сузила само
на извесна значења. Како се сваки народ разбија на велики
број ужих и ширих заједница, то се и ови различни а могућни начини грађења речи истим наставком — одомаћују
неједнако у њима. Зато је природно да језик ствара цео
народ, у свима својими ширим и ужим заједницама, јер се никад
не може унапред знати из којегће краја понићи нека нова реч
која, по свима особинама својим, треба да посгане својина
целог народа. То зависи, као што се одавде види, самоод начина развитка дотичног начина образовања речи у том крају.
Има још један начин — који је у словенским језицима
врло обичан — да један наставак у својој употреби буде
потиснут. То је грађење помоћу тог наставка нових наставака: када се на пр. наставак ак дода различним основама,
он се може спојити са делом те освове и са њим заједно добити извесну самосталност (на пр. наст. -јпк, -њак, -штпк од
наставка ак и сл.). Може се десити да се такви нови наставци,
који се по значењу развијају истоветно или у духу наставка
од којег су постали, прошире на рачун тих основних наставака. Тако на пр. у овом случају наставак њпк потискује наставак пк. Од имен. риба гради се рпбњак, а не рибак, иако
је несумњиво да је њпк постало од наставка пк (исп. шљивпк). Тако нови наставци, саграђени од старих чисто механичким путем (о томе види ниже), могу да потисну старе.
Одавде се види да је по суштини самог језика и живота самих речи обим појединих наставака, ма како они
по основним својим особинама били општег карактера, на
различне начине ограничен. Некипут под утицајем различних
прилика он бива тако скучен да се најзад животна способност неког наставка и сасвим угаси. Он остаје тада само у
засебним, лексичким речима. Наш је језик препун таквих
наставака; они су у њему најчешћи. Њиховом анализом ми
ћемо се позабавити други пут.
*
Још о неким особинама грађења речи наставком ак —
изнећу неколико напомена, да би нам та грађења била јасна

НАШ

ЈЕЗИК

185

и према употреби различних основа и њихову гласовном
облику.
Рекао сам да код тих речи треба разликовати два дела,
основу и наставак, и да има у тим речима творачке способности само дотле док наше језичко осећање везује значење
изведене речи са оним које се садржи у речи од које је његова основа постала, на пр. шљпвпк: шљпва. У првом делу
изведених речи наставком ак може бити глагол, придев, број
и именица. Може се с правом запитати, откуда то да тако
различне по пореклу и по својој функцији речи могу вршити
исту службу основе у изведеним речима наставком ак (исп.
тежпк: тежити, шљпвак: шљпва, лудпк: луд, седмак:
седам). На то питање није тешко одговорити. Као што је
горе показано, основа ових изведених речи има увек значење
ближе одредбе, детерминатива : тежак = „онај [човек] који
тежи", шљпвак = „онај [воћњак] засађен шљивама", лудак =
„онај [човек] луди",* седмак = „онај [новац] од седам" новчића
или сл. Одавде није тешко извести закључак да свака реч у језику која има значење детерминатива којим се ближе одређује каква самостална реч, па макар се на ту самосталну
реч засебним делом речи и само упућивало, — има службу или
функцију придева. Дакле, све поменуте речи у изведеним речима са наставком пк имају значење и службу детерминатива,
па се преко те службе и тога значења, дакле, придевског у овом
случају, и гради нова реч, која је именица и која означава
лице или предмет који се ближе одређују основом као детерминативом.
. То не значи да свака основа речи има такво значење,
али такво значење мора имати основа употребљена као ближа
одредба. Та употреба спаја у целину све поменуте речи (и
глагол, и придев, и именицу и број) и даје им заједнички карактер (исп. именицу брада и придев „голобрад" — „са голом
брадом", или „лепбрек" од глаг. рећи — „који лепо говори"
итд.; овде се из атрибутске службе именице и глагола развио
и придевски облик). Према овоме, нико не треба да се чуди
што у првом делу изведене речи на ак, у њеној основи,
имамо најразличније врсте речи: детерминативска служба њихова, коју имају као основе овакних образовања, даје им у пуној
мери ту могућност.
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Морамо још скренути пажњу читалаца на то како треба
разумевати грађење нових наставака. Узмимо један пример.
Од именице Ускрс придев је ускршњп, а од тог придева
гради се именица ускршњпк са значењем „ускршње јаје". Та
именица може се довести у везу и непосредно са именицом
Ускрс, јер и та именица кад би се употребила у изведеној
речи као основа, имала би придевско значење. На тај начин
наше језичко осећање може схватити ускршњак као ускрс- и
њак и дати могућности да се и друге сличне речи граде тим
наставком. Тако се на пр. наставак њак у рпбњпк употребљава
од основе риб- са придевском функцијом место наставка пк.
Може наставак пк добити и друге особине отуда што
се додаје на различне основе, а после се у узајамну везу до
веду речи различног порекла. На пр. у нашем језику када
се наст. пк лодаје основама које се завршавају сугласником
к, г, х или л и н, ти се сугласници јављају обично или чак
и искључиво у умекшаном облику; место к, г, х — ч,ж, ш; место
л и н — љ и њ. На пр. од весео: весела — весељак, од село:
сељпк и сл.; од горски : *горшчпк које прелази у штокавском дијалекту у гдрштпк (у њему свако старо шч, прелази у шт: *шчета
— штета и сл.). Ако наставак ак није имао већ у индоевропском
прајезику напоредни наставак јпк, што само по себи није ни најмање искључено, ми бисмо за ширење умекшаног сугласника
морали потражити посредни ступањ у речима које би морале
имати умекшан сугласник. Тако од село морали бисмо имати
сеља или сељо (исп. такође сељанин), и тек од њихове основе
сељ-пк, од Бдсна — Бдшња или Бдшњо (исп. такође и Бошњанин), и тек преко њих — Бдшњак и сл. Када се село:
сељак, Бдсна: Бдшњак почело осећати као једно од другога
изведено, онда су и друге речи са тим сугласницима (л илн
н) у основи у изведеним речима почеле добијати љ или њ.
Зато се може пружити паралела из прасловенског језика
која ће нам објаснити случајеве са к, г и х у основи који се
мењају у ч, ж и ш. И у нашем, као и у другим словенским
језицима, када се основа завршава сугласницима к, г, х, они
се мењају у изведеним речима у умекшане сугласнике и пред
тврдим наставцима (а, о, у и сл.) зато што су се мењали пред
меким (е, и и сл.). Тако је са изведеном именицом уопште,
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а не само са изведеном именицом која је добијала наставке
који су се почињали меким самогласником, везало наше
језичко осећање доследну промену основе на г, к, х у
основе са меким ч, жи ш. Отуда на пр. од глава имамо правилно главурда са тврдим в, али од нога имамо ножурда са
меким ж, зато што смо од нога наставком ица имали правилно
у.ожица, а у главица не налазимо велике промене гласа в.
Ето отуда и пред наставком ак имамо од горски — *горшчак
(наравно, прво *горсчак), што даје даље горштак.
*
После ових напомена, којима се ни приближно не може
исцрпсти све што би се могло рећи о речима изведеним наставком ак, — лрећимо на саму грађу.
1.
Од глаголских основа има, као што је горе поменуто,
врло мало образовања на ак. Најтипичнији је пример тежак
(Аскегбтапп, РеШђаиег, а§псо1а) који се налази у вези са глаголом који се у нашем народу већ губи: Шежити. Миклошић
у свом речнику ([^ехкоп ра1аеоб1оу.) наводи таждтмк са двојаким значењима: и тежака и радника уопште (а§псо1а и орегапиб),
исто онако као тлждрк поред такође познатог тдждкт* и сл.
Поред таждти (радити) има и глагол тлжити (вући). Имени ца
тагк значи рад (1ађог) и резултат рада плод (гпшепти т)
тмжд има виша значења (шшсшт, пха, ри§па, опиб, ропс1иб,
орега и сл.). Биће да овај глагол првобитно значи вршити
тежак, мучан посао. Дакле, и у тежак, вероватно, квалификативна -страна била је од значаја, а не само означавање
радње. Затим се употребљава лежак у значењу 1) с1ег Раи1епгег и 2) грах који се притиче; опет, у оба случаја, са квалификативним значењем. То је све. Реч близнак (у Ц. Г.) у
значењу 1) = близанац, 2) (у песми место синџирлије) : У њ
сам врга два брата близнака — не стоји у вези са глаголом
блпзнити се, већ са придевом *близтг који се мора претпоставити (он је и у именици близанац, блпзче с1ег 2\уППп§,
преко којег је и постао глагол блпзнити се). Најзад за ддшљак
(АпкбттНп§) је јасно да је и у њега главно квалификативна
страна („онај што је дошао"), а не радња (тј. овде је упо
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требљена радња у претериту да се лице ближе одреди, као
што је у лежак „онај што [вечито] лежи").
Из овога се може видети да и у оно мало примера извођења именица на ак од глагола, глаголи су првобитно
употребљени да се њима оцртају са извесне стране лица, а
не да се обележе као вршиоци радње.
2.
Већ нас ово што изнесосмо о тежак упућује на то да
ће обична образовања на ак која значе у нашем језику лица,
или какав жив створ, обележавати носиоца какве особине.
Тако и јесте. Зато се оваква образовања граде од придева
који су им у основи.
Вештак с1ег Оебсћјск1е, репшб : вешт — глухпк с1ег Таиће,
$ип3иб: глух — дпвљак н.п. човјек или вепар : дпвљп —
левак с1ег Ппк1ег, ћ. 1аеуа и1епб рго с1ех1ега : левп — лудак
с1ег Тћог, бшИиб: луд — пешак Рибб§ап§ег, рес1еб: пеше (прил.)
— прдстак ет ет[а1Н§ег, §ететег М. оћпе ВПсшп§, ћото
с1е р1еђе : прдст — шупљак с1ег Оитткор1, бшНиб : шупаљ.
Све ове речи, као што се види, имају исту врсту значења и чак исту интонацију (тј. исте акценатске односе у
унутрашњости речи); само свдјпк: свдј (у Ц. Г.) бсћ\уа§ег има
другу интонацију; али зато и донекле друго значење.
У три случаја придев од којега су именице саграђене
изгубљен је: јунак 1) с1ег Не1с1; 2) (у Ст. Влаху) муж, војно;
3) (у Пољицима) с1ег Ојепег : *јун у значењу „млад" сачувано је
у другим словенским језицима) — спрак (у Ц. Г.) који нема
никога свога, ет Vетејб1ег: *сир (исп. на пр. у руск. прид.
сирБш) — шувак с1ег 1лпк1ег : *шуј (исп. ст. слов. шоуи б1шб1ег).
Једном је употребљена и именица као детерминатив :
темељак темељан човек, кегп!еб1ег Мепбсћ : темељ.
Овамо иду и образовања од придевских основа на н или
њ која имају наст. њпк (са њ које може припадати и основи,
дакле (њ)ак) : црквењпк према „црквен", ветрењпк №тсЦ)еи1е1,
уапиб, §1опобиб: „ватрен", безакоњак: „безакОње", светињпк
(Ц. Г.) с1ег Нејћ'§е : „свбтиња", ддњпк, гдрњак: доњи, горњи,
ускршњак (у Ц. Г.) 0б1егеј итд. Видели смо такође да се у
неким од ових речи почео осећати њпк као засебни на

НАШ ЈЕЗИК

189

ставак и преносити и на друге речи. Тако на пр. у скоровечерњпк
(у Ц. Г.) „који је скоро стекао вечеру и наједавши се понео
се", пскопњпк (у Ц. Г.) „који кога ископа", VегШ§ег, преходњпк (у Рисну) н. п. ован и сл., лудњпк = лудпк, сулудњпк
Тћог, бшНиб, анатемњак „с1ег с1еб Апахетб ^игсН§ 1б1", вршњпк
= врснпк ае^иаНб и сл. — имамо већ наставак њак. Али у
другим случајевима још се јасно види да је наставак ак
додат основи са измењеним н у њ дакле, (њ)ак: дбешењпк Нипс1б1о11, покрштењпк с1ег бјсћ ћа1 1аи1еп 1аббеп, сметењпк 1)етуег\ујгг1ег Кор1, 2) (у Рисну) бабурски талир, 3) (у Београду,
аисћ сметењпк) Аг1 Террјсћ, потурчењпк Кепе§а1 и сл.
Из ово неколико примера види се да наставак њпк и
кад се осећа као засебни наставак и кад се може протумачити као наставак ак додат основи на н, тј. (њ)ак, — има
она значења која има и наставак ак, дакле, наставак ак у
њему продужује — тако рећи — да живи. Зато ја нећу даље
наводити засебно примере, са њак и са (њ)ак, утолико пре што
их је каткада и немогуће разликовати. Тако ћемо чинити и
у другим категоријама примера.
Безочњпк с1ег бсћат1обе, јтрис1епб — безбожњак (у Ц.Г.)
с1ег ОоШобе, атћеиб — неверњпк 1) с1ег Тгеи1обе, регНс1иб 2)
с1ег ТЈп§1аиђ1§е, јпНс1еНб — кршњпк 1) (у Ц. Г. и у Лици) свечар, 2) (у Хрв.) крсно име (тј. светац којега ко слави) — месечњак с1ег Мопс1бисћН§е, 1ипаНсиб — напашњак (у Грбљу)
који кога напаствује — парњаци једних су година — пдтребњпк (у Далм.) сиромах — слобддњпк н. п. банов РгејбаВ,
Нђег1иб — срамотњпк (у Ц. Г.) с1ег бсћапсШсће — проклетњак (у Ц. Г.) с1ег Vег11исћ1е — гддишњпк н. п. данас иду
годишњаци у цркву (н. п. други дан Ускрса) Јаћгеб§аб1 —
б&дњпк у песми као неки човек или Бог (в. и стр. 201) —
сотдњпк ет гесћ1ег' ба1ап (бсћеггћаћ) — вилдвњак „бесан човек
као да су виле у њему" — пмењпк ^атепбђгис1ег — презимењак с1ег с1еп патНсћеп 2ипатеп ћа1 — безакоњпк = безаконик — здрњак „зора ли је, зорњак ли је: нешто напело
реп, па трчи око куће." — темељњпк = темељпк.
Као што се из овог прегледа види, и ове се именице — исто
онако као и оне са наст. ак без претходног њ — граде или
од придевске или именичке основе (на н или њ); од глагола
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се не граде, а када се и граде од глагола, онда се за њих
узима основа глаголског придева (проклетњпк) или придев
саграђен од глаголске основе (као напашњак, преходњак,
пскопњак и сл.).
3.
Узећемо засебно изведене речи наставком пк од придева
на скп, јер оне граде засебну категорију оваквих речи и по
облику наставка и по значењу. То су речи типа нпкољштпк
„човек који слави св. Николу". Да наведемо прво примере:
аранђеловштак „човек који слави аранђелов дан" —
ђурђевштпк „с1ег с1еп ћ. Оеог§ 1ејеМ, сНепб б. Оеог§п" —
плпјнштак 1) који слави Илијн дан; 2) (у Рисну) месец
Илијнски, Мопа1 ЈиН — тако још: јдвањштак, лучинштак,
мпхољштак, мптровштак, мратинштпк, нпкољштпк.
Јасно је како су ове именице, које показују свугде наставак штак, постале. Несумњиво је у основици њих био
израз: ми славимо Аранђелов-, Ђурђев-, Илијн-, Јовањ-, Лучин ,
Михољ-, Митров-, Мратин-, Никољ дан, тј. ми смо „аран
ђеловски", „ђурђевски", „илијнски", „јовањски", „лучински*,
„михољски", „митровски", „мратински", „никољски" — свечари,
слављеници. Када се никољски слављеник, човек који слави
Иикољдан хтело да обележи једном речју, додат је наст. ак
за поименичавање. Већ по једној особини прасловенскога језика, о којој смо напред говорили, када су се наставци са
почетним а додавали основама на к, г, х, — ти су се сугласници мењали (по аналогији или према проширењу једног
процеса узетог од везе са палаталним вокалима) у ч, ж, ш
(ја о томе говорим у Агсћ. Ш б1ау. РћПо1о§1е XXIII 159). Тако
је и овде никољск[и] ак дало *никољшчпк, а *никољшчак по
законима нашег језик у највећем делу шгокавског дијалекта
прешло је у нпкољштпк. Исп. са овим гдрштпк (у Ц. Г.)
ОеђН§бђеадоћпег од горски, тј. *горшчак > горштак, кдњштак
1) изнутра : брјпа уеп1оба; 2) споља: 1арћиб од коњски: *коњшчак>*коњштак; гребештак, тј. мач (исп. гребешко гвожђе) и сл.
Када не бисмо знали како је нпкољштак постало, а када
се зна да та реч обележава онога „ко слави св. Николу",
могло би се мислити да је у штпк каква скраћена реч или
какав скраћен израз који би дао потребну допуну тој речк;
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међутим је несумњиво да је то само даљи (.екскурзиони") покрет
у истом правцу, како се то обично у науци вели, наставка пк.
С друге стране, зато што је однос нпкољдпн: ипкољштпк потпуно провидан, исто онако као што је јасан и код осталих
образовања ове врсге, ова је категорија продуктивна и жива
у своме крају; истина, са уским значењем, али зато у целом
низу примера.
Како ми немамојош израђене лексичке географије, тешко
је рећи колики простор наше земље оваква образовања обу
хватају.1)
4.
Од придева као детерминатива или од бројева граде се
именице код којих ти придеви или бројеви обележавају карактеристичне особине живог бића или предмета, а одатле су
се развиле четири групе засебних значења: 1) животиња извесног узраста; 2) новац; 3) ћилим; 4) каква мера.
Деветак ет Тћјег (Р1его\ Осћб) уоп пеип Јапгеп — десШпк 1) с1ег 2ећпег, питиб; 2) н.п. коњ, гећпјаћп§ег, с1есепшб
— дсмпк 1) Аг1 МаВ, 2) ет Тћјег (Р1егс1) уоп асћт Јаћгеп, 3)
буре од осам акова — полутпк (у Срему) зец млад (око маја)
Маггћабе (наводимо овде, иако је полут- из именичких образовања, исп. полугина, полугицч, полуган, полугкиња „мера",
получЗк у Далм. житна мера од девет ока и сл.) — седмпк
(исп. горе значења) — трећпк н.п. коњ, скејјапп§ — четвртпк коњ, ујегјаћп§еб Р1егс1 — шестак 1) бесћбег, бепагшб,
(г. В. Р1егс1, Мипге) ; 2) (у Београду) Аг1 Террјсћ — исп. и
жућак 2) Оика1еп, аигеиб.
Да не бисмо одвајали ове речи са наставком а/содоних
које исто значе, а друкчијег су образовања (од других придева, од именица, тј. њихових основа или сл.), навешћу их
овде такође: крпвпк ет бјећгеппегбШск, питиб — предњак
1) н. п. во у плугу, с1ег Vогс1еге (Осћб) ат РИи§е; 2) не даду
предњаци (кад човек што једе пре ручка па не може да руча)
— камењпк (у Боци) с1ег \Л^о11 („као да би му се уста окаменила да не закоље што") — дкамењак у Грбљу се рече место
миш, Еирћегшбтиб 1иг сНе Маиб — дашчпк (у Хрв.) в. брвнаш
1) .Наш језик' 6и био захвалан читаоцима кад би нам хтели саопштити
да ли се и у њихову крају та образовања употребљавају.
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(коњ) — дешњак марјаш или петак, на којем Богородица
држи Христа на десној руци, питиб — двпзак г\уејјаћп'§ег
ШјсИег, исп. двизе (у Ц. Г.) ет г\уејјаћп§еб бсћа1 (оћпе 1Јп1егбсћјес5 с1еб Оебсћ1есћ1еб), оујб ђјта, двизак, двизица, двизорка, двиска са сличним значењима — дмпк ет јип§еб, етјаћп§еб Р1егс1, исп. омакиња ејпе јип§е етјаћп§е б1и1е, е^иа
апшси1а (и дмица и сл.) — шпшак 1) с1аб еплгасћбепе РиИеп
(с1ет тап сНе Маћпе бМг1), исп. шпше, шишакиња и гл. шишати. Овамо иде пулпк (у Барањи) мало магаре ; исп. пуле
(по пореклу страна реч).
Одавде се најбоље види како се постепено стварају
одређене категорије значења у вези са наставком ак; о њима
је говорено у уводном делу.
5.
Доста велику групу оваквих образовања чине мушка
имена. Видели смо како је постало име Ндвак ; то исто вреди
и за имена Мплак, Радак, (исп. и рњак, рњо Етег, с1ег ејпе
аш"§ебсћН1г1е Урре ћа1). Како се од ових имена граде хипокористика Мпло или Мпле, Идво или Ндва, Ндве, Радо, Рада,
Раде и сл., то су се од хипокористика Вуја, Раја и сл. почела
градити и имена: Бпдпк, Вујак, Гопјак Дујпк, Пејпк, Петак,
Рајак, Стојак, Херпк (исп. ни куди Херака, ни хвали Петака :
оба су брата једнака).
Овамо иду и имена Медпк, Селак.
Вероватно су таквог порекла и Шпјак (од *Шијо), тј.
онај ко „заошијава" у говору, исп. код Вука: „Херцеговци
зову Шијацима све Србље који не говоре као они (н. п. лијепо . . . итд.); а Сремци и Бачвани зову Шијацима Херцеговце,
Далматинце и Хрвате." Тако исто и. Мпјак може бити од
Мијо, а оно је могло посгати заиста како народна етимоло
гија од „онај ко говори „мије". Вероватно су тако постали и ујак материн брат, с1ег Оћејт : ујп, шурак, шура с1ег
Ргаи Вгис1ег, бсћ\уа§ег као што то несумњиво показује прпјак:
прпјо, прпја од прпјатељ. Тако би се морало објаснити Бд
шњпк и сељак, да немамо наиоредно сељанин и Бдшњанин који
су могли дати такође сељ- и Бошњ-, ма да и овде имамо сељо и
Бдшњо као и у горњим речима (исп. горе). У земљак и пдљак
имамо правилна образовања од именичке основе (исп. Спречак
Ејпег уоп СпречаЈ у придевском значењу (кио и Скдпљпк).
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6.
Именице на ак граде се од извесне врсте именичких
или придевских основа и значе збир предмета на једном месту означених основом; када се јавља какво друго значење,
оно је у вези са основним које поменусмо. Јасно је откуда
је такво значење добивано : од способности основе да има
придевску или детерминативну службу (сиречак = „смречји
[шумарак]").
Смречак (у Херц.) \Уасћћо1с1ег\уа1с1 — шљивак 1) с1ег Р1аитеп§;аг1еп; 2) дукат млетачки (рушпа) — свињак (у Срему)
с1ег бсћмгетбгаП — /лка/сVегбсћ1а§ (шг Нићпег, Нипс1е, бсћ\уете),
исп. кбтац 1) ет к1етег б1а11 г. В. шг 1^аттег, 2је§1ет и с1§1.
2) (у Срему) у барама заграда у коју се риба хвата — лештакет НабеЊибсћ од л^ска (Набе1б1апс1е) — гушчпк(у Срему)
с>ег ОапбебтаП — тршчак Коћг§еђибсћ.1)
Несумњиво амо иду и оне именице на ак којима је у
основици збирна именица или које су саграђене према таквим
именицама. Именице такве врсте морале су првобитно значити део земље или крај засађен дрвећем које значи збирна
именица. Тако код Вука врбљак (*врбље) сНе \Л/ејс1е§е§епс1,
с1аб ^ејс1еп§еђи8сћ. Иако би значење „врбов џбун*,' „врбова
шумица" могло непосредно постати одзбирне именице *врбље
и наст. ак којим би се упућивало на џбун, ја ипак мислим,
на основу материјала који нам језик пружа да је то значење по .
стало од првог, тј. „крај обрастао врбом (можда и *врбљи крај)."
Из значења „крај обрастао врбом", тј. „врбов крај", добили
смо значење и „врбов џбун", „шумарак", јер се у претстави
„врбов џбун", „шумарак" подразумева и земљиште на коме
су. Тако кднопљак значи „место где конопља расте",тако да међу
тим значењем и значењем кднопљпште Ог1, \уо Нап1 §еб1апс1еп,
а§ег јп ^ио саппађјб ћи1 ба1а — има велике разлике (о којој ја
овде нећу даље говорити). Вук обележава горња значења са
1} Из ово неколико речи виде се — по гласовном облику — двојака по
времену образовања: старија и млађа. Старијим образовањима припада лештак
( 1-ђска > л-ћсчак > л-ћштак), а млађим гушчак, шршчак. Гушчак и сл. не прететављају продужење старих, јер би старо *гушчак, *тршчак морало дати
гуштак, шрштак, већ је гушчак — ново, када је већ престао да влада закон
о прелазу шч у шт (исп. речи као гдрштак у т. 3). Ја о таквим појавама гочорим у Ргасе Нп^Јб!усгпе посв. Ј. Бодуену де Куртене (1921), 146 и даље.
наш језик
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Ша1с1 : грмљпк ЕјсћегшаМ, пвљак Васћ\*гејс1еп\уа1с1, јдвљпк —
јдшљпк Ег1еп\уа1с1, шпбљпк Китеп§еб1гаисћ, трњак Оогп§еђибсћ. Али у основици ових творевина не мора бити баш
збирна именица, јер и сама основа именица што значе дрво
или збир каквих предмета може подједнако добро-за ово послужити: топдљпк Рарре1\уа1с1, рори1ешт (од топдла). Овамо
иде и: сењпк (у Срему) више сена свучено на једно место где
се обично стока зими храни (од сено или* сење), дрењпк (од дрВн)
с1ег Ша1с1 уоп КогпеШпсћеп, камењпк (камен или кам&ње) 1) ет
Огх, \уо ује1 Ре1беп Не§еп; 2) (у Барањи) Агх Тор1 (исп. ниже
т. 9), стењпк Ре1б\уапс1, баха, бепеб бахогит (стена или стење).
Исто тако, ако саградимо именицу од зверпње — зверињпк, она ће значити место на којем се звериње налази
(Тћјег§аг1еп, ујуапит), као што мравињпк значи Атејбепћаи1е,
асеп/иб 1оггшстиб, иако код Вука мравпње у збирном значењу
нема (иако ретко, код старијих писаца може се наћи и овај
облик, исп. Акас1. Кј. VII б.у.), али има придев нравињп који
је тако исто могао послужити као основа за то образовање
(испор. и звеаињп: зверињпк). Од таквих придева су несумњиво постала ова образовања : кокдшињак 1) Нићпегб1а11; 2)
Нићпегтшб1; 3) болест на прсту у руке, Аг1 Оебсћ\уиг — пачињак „кавез у којем се патке затварају" — челињак (у Слав.
и Хрв.) место где су челе и кошнице, исп. и пепељињак место
где се пепео просипа — голубињак Таиђепбсћ1а§, со1итђап'ит.
Преко придева на к или њ, као што се види из примера
које смо навели, граде се именице које значе, као у примерима са нас. пк, место где се што находи, расте, оставља и
сл. У њима има наставак њак каткада и приличну самосталност.
Брдтњпк (броћ) 1) с1ег Ни§е1 \^огаи1 РагђеггоШ §ебе1г1
"кпгс1 2) Оаг1еп с1аги — вдћњпк (вотњЗк) 1) с1ег Ођб1§аг1еп,
2) село у Рађевини, 3) зидине од манастира (у селу Вотњаку,
на левом брегу реке Штире) — јагодњпк место где јагоде
расту — кдшутњпк место (заграђено) где кошуте и јелени
стоје — купушњпк купусна градина, Коћ1§аг1еп — лушпк
Кпођ1аисћ§аг1еп — павптњпк Оеђибсћ уоп ^аШгеђеп - пашњпк (у Хрв. и Слав.) \Уејс1ер1ахг — плевњак место где се
плева држи — рпбњак Рјбсћтејсћ — ружичњпк Кобеп§аг1еп
— кртичњпк Маи1\уиг1бћаи1еп — жабњпк жабља јаја што се
у пролеће налазе по води око камена.
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7.
За именицу рдђак вероватно је да има старо ђ, тј. прасловенско а"ј, тако да би могла бити у основици именица
*рођа или ел., исп. данашње рдђо и сл. (у старом језику се
Рођа употребљава и као име, али његова етимологија није
-сигурна). Међутим дечак упућује на збирну именицу дТотбца =
деца означујући мушкарца („мушкарац у дечијем узрасту");
али тиме значи и јединку према збирној именици. Уколико
би се рдђак могло према нашим дијалектима свести на
*родцак, тај би облик био добивен према *нетћјпк, *шурајак,
*божћјпк, *проа>Јак и сл. речима.
Нећак претставља проширење наставка ак основе
*пеГћј- (исп. ст. слов. нггки) која се огледала у промени :
пеГ(р)ја итд.; тако смо добили облик *пеГјак. Тешко је
рећи да ли смо према шуруа (исп. у руском језику множину
од шуринг : шурш), добили шурјпк; шурак би тада постало
према шуро, шура и сл. облицима као што је поменуто
-(исп. у руском језику шуринг у једнини, у ст. слов. шоурк,
шоуринт! и шоура и сл.). Мужјпк у знач. 1) Маппсћеп, таб аушт;
2) Нећ, ћђи1а могло је постати као и шурћјак, исп. у руск.
језику множ. мужћл, дакле, према некадашњој збирној именици
{исп. братћја = браћа) која је могла значити множину. Значила би обележавање јединке — (деца: дечак) а бджјак Ве111ег, према којему је вероватно саграђен и прдсјак, морало је
постати од придева божбји — наставком ак. Србљпк — Срб
<;тОји у вези вероватно са Србљи које се употребљава у више
крајева (исп. и Србаљ, Србљанин, Србљин и сл.). За Србљпк
исп. у Вука: Оваки је адет у Србљака. У Србљака добрије
јунака). Србљи се може налазити у вези са старим наставком
Ј>је (исп. љуђе у ист. Србији и љуђи у Ц. Г.).
Занимљив је и назив здрављпк ЕрИћект с1еб №итопс1е8
који се назива још ндвљак или младјак (у Хрв.). Вероватно
је здрављак образовано од *здравћје — „месец који носи
здравље", па је са тога облика нзставак јак пренесен и на
нов и млад, што даје ндвљак (по новом јотовању) или младјак
(без извршеног јотовања). Исп, оно што Караџић говори о
здрављаку: „(као да би нам био на здравље) : Здрав, здрављаче! нов новљаче! (реку гдјекоји младу мјесецу кад га први
лут угледају. Гдјекоји уз то још поскоче према мјесецу, а
13*
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гдјекоји и новчану кесу ако у њој доста новаца имају, тресну
према њему)\
Тако исто и у осталим речима са тим наставком, уколико нису страног порекла, посредовао је вероватно какав
придевски облик на ји: глджјпк ШејВс1оптлгаШ, кукурјпк (у
Хрватској, Оточка регим.) некаква трава, пазјак (у Земуну)
питомо зеље што има лишће као у блитве, пурјпк (у Славонији) некаква трава која се „пурама" даје у мекињама.
У сваком случају у облику јак наставак ак у нашем језику није добио широку примену.
8.
Ово су била образовања на ак са широм употребом, полуограниченом и ограниченом; али има још читав
низ речи у којима овај наставак у вези са придевском, именичком или глаголско- придевском основом има и цео низ других
значења.
а) Он се може применити:
а) За називе географске (планина, извора, предела и сл.):
Жабљпк град у Зети више утока Мораче у Скадарско Блато
— Вучјпк брдо у Велебиту — Кдзјпк* планина у Далмацији
— Дебељак зидине од старога градића близу Задра — Бучпк
вода у Грбљу — Впдрак извор на планини између Паштровића и Црмнице — Пдштпк 1) каменито брдо у Хрватској
близу Трбмеђе; 2) планина у Хрватској — Вдлујпк планина
у Херцеговини.
Ја нећу улазити дубље у етимолохију ових назива, јер
би ме то далеко одвело, али и по оним називима који су
провидни, јасно се види да се њима обележава карактеристична страна предмета или нешто што је са њим у вези, а
после и сам тај предмет.
(3) За називе поврћа, биља, жбуња : крављпк (у Дубр.)
Еђепуигг, сћатае1еоп — љутпк (у Приморју) љути шипак \*п1с1ег
Огапа1ар1е1 — кисељак кжелица — брзак „пасуљ или грашак који
рано доспева"; „(у Славон.) некакав кукуруз који се сеје око
Видова дне (пошто Сава опадне плоштине се присуше), па будући да брзо расте, опет приспе на време."
Са наст. (њ)пк или њак забележио сам ове примере:
сркењпк (срчењача) [1. ^Д/јебепкпб1епсћ, ро1у§огшт Мб1ог1а
ћ.] 2) Кићгшигг; ро1епШ1а 1огтепШ1а I^.] — бдбовњпк трава,
1е11е Неппе — матичњпк теНбба оШстаћб Упп. — кдпитњак
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1) еигорејбсће Набе1ишгг, 2) (у Прим.) Аг1 беетибсће1 — голубњпк грах (у Далм.) Агт Егђбеп — плућњпк (у Дубр.) некаква трава — рпзводњпк (у Србији) ВИ1егбиВ, бо1апит с1и1сатага — ждралињпк Аг1 РИапге — здравињпк „некаква
трава која расте по пољу" — ледпњак „некаква трава која
има жут цвет и округао лист, а корен као зрно кукуруза"
— впшњпк (у Срему) грах вишњица, који се онамо зовеи шећерац
— исп. још пастрњпк Рабттаке које је туђег порекла, па је
ушло у ову групу по наставку.
у) За називе животиња:
зујпк(уЦ. Г.) говноваљ (исп.зунзпк у Подг. исто) — бумбак = бумбпр сНе Нитте1, арјб теггебтпб — жућак Оаптеб, 1атта 1ибапа — лпњак сНе бсћ1ејсће, сурппиб ттса.
Са наставком (њЈак или њак:
кукуружњпк „крмак који је ухрањен кукурузима (за разлику од жировњака)" — жирдвњак „крмак ухрањен жиром"
— гбдишњак н. п. назимац, ЈаћгНп§, ејп Јаћг аН (уот Vјећ)
— мптњак (у Срему) „коњ или во који се добро држи (као
да се мити)" — пдткбњак „тј. во, уоп с1еп 6 ђ1б 8 Р11и§осћбеп с?је г\уе1 ћјп1егб1еп (под колима)" — рудњпк „код кола
где се четири коња хватају, два се стражња зову рудњаци,
сће Оејсћбе1р1егс1е" — стражњпк „во који остраг вуче", исп.
још бпњак КејбгоВ туђег порекла, али је такође ушло у ову
категорију.
Бравењџк Кгатте1буо§е1 — дуждевњпк ба1атапс1ег (Реиег
5а1атапс1ег) — бурњпк = дуждевњак — полбвњћк = „полутак",
„зец млад."
б) За називе ђубрета :
мачјпк Катгепс1геск, Когћ — мпшјпк Маибекогћ — пасјпк Нипс-бс1геск.
е) За називе зуба :
ждребећпк, тј. зуб РОИепгаћп — пасјпк Аи§епгаћп;
са наст. (њ)пк: кутњпк (кутњак) б1оскгаћп — дчњпк тј.
зуб Аи§епгаћп.
Мислим да за ова образовања нарочита тумачења нису
потребна.
б) Овај се наставак даље употребљава појединачно за
најразличније предмете, али без већег ширења. За лица —
ређе, и тада у пејоративном или 'сличном значењу (дедпк у
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Војв. по варошима ет с1иттег Кег1, Оитткор1, ђавдљак
„ђаче ђавољаче", исп. сотдњпк ет гесћкг ба1ап — бсћеггћаИ;
можда у овим образовањима имамо проширени наставак пк
из дечпк, о којем је говорено у т. 7.). Дакле, за лица извесне
врсте имамо готове категорије у којима је наст. пк каткада
продуктиван, али за ствари, сем онога што је изнесено напред, има доста примера и са сасвим усамљеним значењем.
То значи да општи процес грађења од основа именичних и
придевских (глаголских у ретким, појединачним случајевима)
предмета најразличнијег значења (опште поименичавање) још
живи.
Трдјпк „(у Срему) у лончарској трговини лонац у који
иду три лонца мања, кад се они помећу један у други" —
кржпк Агт §ететеп Каисћхађакб (исп. са тим наше крџа у
истом значењу) — кисељак (у Босни) кисела вода — кпјпк
с3ег КпиЧге1, ШбНб — праћпк (у Слав.) пратљача — Шдрбпк (у
Хрв.) вунена шарена торба коју људи носе о врату — уљенпк
„пита која се у Кастелима од зеља прави на Бадњи дан вечер
и уљем помаже" — крмећаци (зсћеггћаИ) опанци крмеће коже
— коврљпк „(у Петрову Пољу) као гужва од црвена и црна
што жене носе на глави, а преко тога округу (јашмак бошчу)"
— печпк (у Ц. Г.) печеница — огрљпк На1бђапс1 (Јеб Нип^еб,
КаЉеа) — брзак (у Ресави) брзица : „Раскречио се као рак на
брзаку" — телећпк с1ег Капгеп (ваљада од телеће коже првобитно).
Са наставком (њ)пк:
абењпк капа од абе — семењпк с1аб бШск гит батеп
(уоп \уејђНсћеп РНапгеп), бетеп — матичњак сНе 2е11е с1ег Вје
пепкош§т — кдпитњак (у Прим.) Аг1 беетибсће1 — ведрењпк
(у Ц. Г.) „чист лед на коме одозго нема снега или чега другога" — рджњпк прст (највише мали) „што се њим рожи, тј.
удара у последњу рупицу на карабљама гадљарским" —
ускршњак (у Ц. Г.) „јаје (обојено или шарено) које се о
Ускрсу коме даје" — црвењпк гоШег Шет — тучењак „(у Хрв.)
сир који се туче у качици и оставља се за зиму" — маторњпк
„стара вода од које се одведе јаз".
Навешћу овде и једну реч у којој наставак њпк замењује који други наставак који је у њој сасвим обичан по
другим крајевима: вптњпк (у Боци) = витао = навитњпк
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(опет у Боци), и још једну где се наставак ак додаје већ готовом облику обичном по другим крајевима: чесњпк (у Боци)
= чесан. Исп. још врло сличне по значењу: блијешњпк (у Ц.
Г.) светлица испред очију (н. п. од ударца) и свпјетњпк (у Ц.
Г.) „полећеше му свијетњаци".
9.
Ја сам издвојио у засебну категорију неколико група
речи које се граде наставком пк од придева са сугласником
н или њ у основи и код којих наставак њпкможе добијати и
извесну самосталност. Иако се неке од ових група додирују
са онима које сам већ раније навео, ипак ћу их овде изнети
на једном месту зато што је у њима наставак (њ)пк или њак.
Те изведене речи значе:
а) Предмете од платна или чохе:
уплетњпк „с1аб Вапс1, с1аб т с1еп 2ор1 §е11осћ1еп лујгс1" —
дпршњпк „комадић крпе што се малој деци меће испод браде,
да се не би једући убрљала" — пдстдлњак Ћбсћшсћ — стдлњпк
исто (по југоз. крајевима) — пдкољењпк (у Грбљу) „дугачак
убрус који се свим гостима око трпезе метне преко колена"
— трпежњпк (у Перасту) Ћбсћшсћ — лпчњпк (у Рисну)
НапсИисћ — пршњпк 1) „ам који коњу стоји преко прсију" 2)
кожухкао прслук, ВгибИејђсћеп уоп Ре1г — сагШ«>ал:=гатњик —
сламњпк „од сламе што се меће по чаршаву".
б) Предмете од теста или сличне (који се пеку):
кршњпк (у Босни) крсни колач — дулечњак (у Драгачеву) „пита од дулека" — медењаци Нош§кисћеп — печењпк
(у Грбљу) = пурењак (печен кукуруз).
в) Највећу категорију оваквих образовања чине значења
органа у телу, какве направе или оруђа. Иако се не може
рећи да таква образовања чине сасвим засебну категорију
речи образованих наставком њак, ипак су она врло блиска
таквој категорији. Овамо иде означавање:
«) органа или делова тела:
бубрежњаци с1аб МегепбШск — душњаци = гркљан —
заушњпци Оћгскибеп — пдткожњпк „чир који под кожом
изиће" — водењак ЕШаи1, тетђгапа оуаш — једњпк (у Срему)
= јШњак (у Рес.) брејбегоћге — дпорњак с1аб Оекгббе, тебеп1епит;
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[3) затим целе групе предмета са значењем извесног
оруђа или направе, макар служили и као украс:
ушњаци (у Срему) = обоци — наочњпци (на оглаву) Аи§епђ1епс1е — медењпк прстен — напршњпк (у Лици) напрстак.
бдчњак (у Ц. Г.) ПабсћепшИег, тћеса атри1агит —
джичњпк (у Црмн.) где стоје ожице, 1^сШе1ђ1есћ
пећњпк (у Хрв.) СИепкасће1, 1ебта гогпасаНб
рпњпк ејпе Агт Оећ-еМетаВ, тосШ §епиб — рупњпк (у
Бачкој) „житна мера које две иду у мерицу, а мерице три у
пештански меров; рупњаком се вади жито из рупе" — полдвњак
житна мера (исп. у т. 4 речи за обележавање мере).
свећњак [светњак код Вука] 1^еисћ1ег
уторњпк, тј. обруч „с1ег КеИ ап с1еп уторе"
цјевњпк 1) (у Боци), чунак, 2) (у Хрв. у кршћ.) летњак.
(чекрк) — летњак (у Хрв.) Набре1, гћотђиб
паличњпк „сврдао што се на јармовима врте рупе за
палице" — јармењпк тј. сврдао, Јосћђоћгег — чпвињпк „сврдао
што се врте рупе за чивије (коД кола волујских)" — ластавичњпк „сврдао којим се врти кад се граде ластавице на
главчини"
чпвитњпк 1пс1ј§1ор1, о11а со^иепс1о тсНсо — рудњак (у
Хрв.) сепет — гвоздењак котао од гвожђа — мучњпк Мећ1каб1еп т с1ег Мић1е — стружњпк „кабао у који се овце на
струзи музу" — кршњпк „велики лонац у коме се кува јело
о крсноме имену" — маслењак „тј. лонац или ћуп, с1ег 5сћта1г1ор1"
гвоздењпк гвозден буздован — чабрењпк 2ођегб1ап§е,
регИса рог1апс1о 1ађго — ледењпк „као гвоздена гужва што
се носи на нози да се по леду не клиза, Аг1 Ејббсћић"
мавишњћк = ковртач „онај колутић (од гвожђа или пиринча) што се њиме листови секу, бзгегг. Кгар^епгасН"
дпмњпк (-љак) Каисћ(ап§
керепњпк нешто ако воденице
зацртњпк (у Срему) „онај заглавак у плуга што се
њим цртало одозго заглављује"
седњпк (у Даљу) „некаква мрежа на дрвету"
смртњпк (у Србији) „каже се у шали за чун (јер је
човек у њему на великој води близу смрти)"
пИшњпк (у Хрв.) „дрво од кога се лучка теше" —
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бадњак — „сирова церова главња, што се по обичају уочи
Божића ложи на ватру"
пршљењак „у приповеци као дрвен тањир"
сребрњак пиштољ сребром окован
гдрњпк, ддњак камен воденични — плаветњак (у Срему)
очни камен -з- стандвњак = „станац (у Ц. Г.) који је из земље
као изникао".
Нема никакве сумње да би овај наставак многобројношћу својих образовања и прелаза значења, могао пружити
корисну грађу нашој технолошкој терминологији.
*
Овде смо имали прилике да пропратимо један наставак
у пуном развитку. Наставак ак није још изгубио своје стваралачке способности у најширем смислу речи. Он је створио
и два нова наставка, штак и њпк, од којих се први употребљава само за одређено значење, али он није још добио велику распрострањеност; међутим наставак њак већ је у
општој употреби и он полако потискује наставак ак, што
се лепо види из многобројних примера у т. 9. Истина, не
може се рећи да је наставак њак у свима правцима пошао
за наставком ак; али већ данас има области (на пр. за
обележавање направа и сл.) у којима је он чешћи од
наставка ак. Њихово потпуно разграничавање није се још
извршило као што смо видели из напоредних примера горе
наведених; али се они већ почињу удаљавати један од другога тиме што се у понеким категоријама већ одаје првенство
једном наставку над другим. Тај живи карактер наставка
њак види се и отуда што он понегде почиње да замењује
друге наставке (вптао = вптњак и сл). Али сви ти процеси
у његову развитку нису још завршенк.
Ја се нисам хтео задржавати на објашњавању појединачних примера које наводим, јер се бојим да се ово излагање и овако није и сувише одужило; али се надам да ће читаоци објашњења помињата на различним местима, а нарочито у
уводном делу, умети и сами применити где треба.
А. Б.
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НАПОРЕДНА УПОТРЕБА ЗАМЕНИЦЕ
КОЈИ И ОДНОСНИХ СВЕЗИЦА :
ДА, ГДЕ, КАКО, ТЕ И ШТО

Познато је да различни облици извесних речи, а тако
и више појединих речи, често врше исту службу у језику.
Али као да није још довољно јасно — није бар у свим тим
случајевима — како је дошло до тога да, рецимо, две или
више посве различних речи могу имати једну службу у реченици. Тако се обично каже да један облик или једна реч
замењују други облик или другу реч, или да овај облик и
ова реч стоје место неког другог облика или друге речи.
Да би се тачно утврдило да ли ту имамо међусобну замену
речи и облика, употребу једних речи и облика место других
или нешто треће — мора се сваки од таквих случајева одвојено посматрати, у вези са осталим облицима речи и реченица које се са овима заједно употребљавају. И само тако
неће бити тешко доказати да је овде најчешће по среди већи
број начина којима се изражавају исте језичке функције, а
не неко међусобно замењивање већег броја речи и облика.
Међу најинтересантније овакве случајеве спада несумњиво и
већи број начина везивања односних реченица за реченицу
од које зависе.
Односне реченице везују се за своју главну најобичније
односним заменицама. А могу се сем тога, као и све остале
споредне реченице, везивати и неколиким свезицама, које зато
и ваља звати односним (релативним) свезицама, ма и не био
овај назив тако уобичајен у нашој граматичкој терминологији.
Речи своје називе обично добивају према значењу које имају,
а значење опет речима даје њихова служба у језику. Отуда
је термин односне, за ове свезице кад везују односне реченице, и потребан и оправдан, колико и за заменице у то|
служби. А прихватањем овога термина прихвата се и чињеница да неке свезице које, разуме се у друкчијој употреби,
имају и друга значења служе још и за везивање односних
реченица и да те свезице овде не врше службу ове или оне
променљиве речи, већ службу свезица. И права је заблуда ми
слитити да је у реченицама као што су: Жлеб, дрво ископано
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као корито те њим вода иде, — Видите ли оне несрећнице
ђе отрова својега ђевера, — Нисам видео ниједног како седи
и чита, — Никога нема у родбини твојој да му је тако
име, — Лопата што се њоме жито веје и сличним — свезице те, где (ђе), како, да, што замењују релативну заменицу
који, зато што се у тим и таквим примерима зависне реченице за главну могу везивати и овом заменицом. (Испор :
Жљеб, дрво ископано као корито којим вода иде, — Видите ли оне несрећнице која отрова својега девера, — Нисам
видео ни једног који седи и чита, — Нема никога у родбини
твојој коме је тако име, — Лопата којом се жито веје). Томо
Маретић (а према њему ваљда и остали писци практичних
граматика) погрешно је дефинисао ову употребу наведених
свезица кад је рекао тјеб1о коЏ, која, које ^оуоге бе 1 пјессе
§ф'е, а"а, Ге (ОгатаНка ј бННбђка § 372 1, II 2а§геђ 1931).
Овакву тврдњу не оправдавају ни Маретићеви примери које
он одмах иза ње наводи. То ћемо већ лако доказати баш на
истим његовим примерима.
У примеру: Видите ли оне несрећнице ђе отрова својега
ђевера, у зависној реченици субјекат је изостављен, а тај субјекат је она, несрећница; где (ђе) никако ту не може бити
субјекат. Међутим, ако би ова иста зависна реченица за главну
била везана заменицом која, субјекат би у њој био то која.
И у свим осталим Маретићевим и њима сличним примерима
уз односне свезице мора се подразумевати лична заменица
3-ћег лица, јер свезица сама за себе само везује зависну реченицу с главном, а ни једну другу функцију заменице оне
не могу вршити. Ово је још лакше схватати кад служба у
реченици изискује употребу неког зависног падежа релативне
заменице који. Ако у овом случају споредне реченице везујемо
не заменицом већ било којом односном свезицом, уз ту свезицу мора стојати одговарајући падеж личне заменице 3 ћег
лица. У примерима: Никога нема у родбини твојој да му
(коме) је тако име, — Дрво ископано као корито те њим
(којим) вода иде, — Остан гвозден шиљак те се њим (којим
се) волови гоне, — Порада од конопљаних конаца као врша
те се у њу (у којој се)1) риба вата и сл. Не свезице саме,
1) У заграде стављене облике заменице који, унео сам у примере да
се види у ком облику би била кад би зависна реченица с главном реченицом
била везана том заменицом, а не свезицом.
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већ заједно с личном заменицом 3-ћег лица врше службу
односне заменице. Сем тога, поред казивања односа свезице
у овим реченицама појачавају и посебна значења која те реченице у себи садрже. Односна заменица који, међутим, та
значења не може имати, што ће рећи да се значења реченица
везаних односним свезицама и односном заменицом увек не
подударају потпуно. Уистини, значења оваквих зависних реченица, како ћемо ниже видети, могу бити у свему једнака,
кад су за главну реченицу везана свезицама и кад се везују
заменицом. Па ни у тим случајевима се не може рећи да свезице стоје место заменица или да их замењују, већ ту, онако
како је то уочио и тачно формулисао проф. Белић у својој
средњошколској граматици (књ. II, 2-го издање тач. 231, Бе
оград 1934) имамо „различне начине исказивања истог (релативног) односа".
А како је дошло до ове напоредне употребе релативне
заменице и релативних свезица неће, мислим, бити тешко да се
докаже. Идруге врсте реченице, различне по значењу, чешћесе
везују за главну реченицу једном истом свезицом. Свакако зато
што се значења садрже у самим реченицама, а свезица је
само конкретан знак за појачавање везе, која опет и без ње
постоји, јер из самог значења реченица проистиче. А уз ово,
различна значења појединих реченица, такође је познато, међу
собом се често додирују, као што се у осталом додирују и
значења појединих реченичних делова који по нечему објашњавају оно што се реченицом казује. Иза глагола осећања,
рецимо, долазе изричне реченице, али како се ти глаголи
говоре каткад с извесним циљем или у себи садрже неку
жељу, реченице иза њих нису само изричне, већ у исто време
и намерне, односно жељне. У реченицама: Запретио им је
да не излазе из куће и Ми желимо да они успеју у животу,
— глаголи запретити (прва реченица) и желети (друга) на
говештавају да ће се нешто изрећи, а истовремено садрже у
себи и циљ и жељу. Зависне реченице иза тих глагола су
изричне, а уз то је прва још и намерна, а друга жељна (оптативна). У сложеној реченици: Ми смо вас позвали и ви сте
дошли, обе просте реченице су с једне стране напоредне —
стоје једна према другој у независном односу, а с друге
стране оно што се казује тим реченицама стоји као узрок
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према последици — друга је, дакле, последична, иако се
обично држи да свезица и везује само саставне реченице. У
примеру: Послали смо те су нам донели додирују се неколика значења. Најпре, реченице у њему су независног односа,
затим је прва реченица главна, а друга према њој зависнопоследична и најзад, прва главна, а друга зависно-намерна.
Карактеристичан је за ово и пример: Пошто је престала
киша ми смо пошли на пут, у којему је прва реченица и
временска и узрочна. И кад хоће њом да се каже време не
искључује се оно што је омогућило радњу главне реченице,
што је било бар једним од узрока да се тој радњи приступи,
па, дакако, и да се она изврши. Тако исто, ако се при изношењу горње мисли хтео казати изузетно узрок радње, ипак
се при том не може сасвим искључити временски карактер
зависне реченице. А јамачно је временска свезица пошто и
постала узрочном зато што означава време које претходи
времену радње главне реченице, јер свака узрочна радња опет
претходи ономе што је њена последица. И да би одредили
да ли је у овој сложеној споредна реченица претежно узрочна
или временска — ми се овде никако не можемо помоћи свезицом пошто, већ једино смислом реченице и, при изговору,
реченичним акцентом. Одавде је сасвим јасно да је свезица
знак формалне природе. Оваква функција формалних веза на
једној и додиривање значења на другој страни и доводи до
напоредне употребе већег броја начина, на које се везују
поједине врсте реченица, па је такав случај и са односним
реченицама.
У сложеној реченици: Има народау којима нема човека
да не зна читати и писати, последња зависна реченица и
последична је и односна. Ако се мисли нема човека таквог
(ова реч ту није изречена и не мора бити изречена, али се
свакако подразумева) који није учен да би после тога знао
читати и писати, па је и с формалне стране разумљиво што
је реченица у којој је реч, као и највећи број последњих реченица, за претходну везана свезицом да. Тако исто, знање
читања и писања је својство човека (управо свих људи једног
народа) о коме се говори у горњој реченици. То својство
припада речи човек и износи се једном односном реченицом,
па би та реченица, као и друге односне атрибутске реченице,
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за реч на коју се односи сасвим лепо могла бити везана заменицом који, уколико употребу свезице да није помогла,
специјално у овом случају, једна формална околност (да
се на врло блиском отстојању избегне понављање заменице који, јер се њом почиње претходна реченица). А ако
није везана заменицом, не значи да више није односна, као
што опет са који као везом не би посве изгубила карактер
последичне реченице, само се мора признати, такав какрактер
иза који много би теже било уочити. За остан Вук Караџић
каже да је то гвоздени шиљак те се њим волови боду. Ово
објашњење је казао једном сложеном реченицом у којој
је споредна и односна и намерна. Та споредна реченица казује својство једног оштрог шиљка које му даје његова употреба; споредна реченица се односи на шиљак — она је,
дакле, односна. Али се та реченица не односи само надииљак
него и на оштар, и она поред својства оштрог шиљка објашњава и циљ ради којег је тај шиљак оштар; она је, према
томе, намерна и свезица те је овде сасвим разумљива.
На једном месту у Љубишиној приповеци Крађа и прекрађа звона стоји ово: „Гледају пред собом пространо Лешкопоље гдје су га ошапила села, торови и колибе; чују псе
гдје око торина лају; — чују чељад гдје по гумнима жито
вршу и веју, гдје једно друго дозивље и разговоре воде".
Све реченице које овде почињу свезицом где (гдје) казују
својства онога што је именовано речима на које се те реченице односе; оне су односне, и сасвим лепо би се могле везати односном заменицом који, што не значи да је где овако
како стоји ту употребљено место те заменице. Писац је хтео
да каже како они о којима је реч гледају Љешкопоље онде
где су га ошаиила села и торови, како чују, тј. како лавеж
паса и говор чељади долази оданде где пси лају и где чељад
говоре. Показне прилоге онде и оданде, које овде ради објашњења уносимо, писац није употребио у главним реченицама.
Али се ти прилози могу и морају тамо замислити; они су
у пишчевој свести свакако постојали и свезица где се на њих
односи. Да је место где писац употребио заменицу који, смисао
реченица не би био друкчији; и у том случају зависне реченице би остале истог типа, — овако су односне, а и са који
би такве биле. Разлика је само у томе што је са где својство
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које казује односна реченица само формално везано за место;
са заменицом који својство садржано у зависној реченици
односи се без икаквих ограничења на појам којему припада.
Узмимо још из једне критике проф. Б. Поповића реченицу: Али је занимљиво чути писце и уметнике да чине за
тај недостатак прекоре критици. Зависна реченица у сло
женој ту је изрична; она казује шта је занимљиво чути и видети. Тога ради јој је и писац дао овај облик. Но, не може
се казати да ова споредна реченица није и односна, јер зар
она не садржи једно својство писаца и уметника које се састоји у томе што чине прекоре критици. Зависна реченица
казује ово својство и она се као таква односи на писце и уметнике, па би ту реченицу као односну било могуће везати
за главну заменицом који. Испор.: Али је занимљиво чути
писце и уметнике који за тај недостатак чине прекоре критици. Тако исто се могло казати: Занимљиво је чути писце
и уметнике како чине (где чине, или кад чине) за тај недостатак прекоре критици, а да се главно значење споредне
реченице не измени. Са свезом како и са свезом где реченица је и изрична и односна у исто време, јер изрични карактер њен зависи од глагола главне реченице; релативни од
онога што она сама садржи, а садржи квалификацију речи
на које се односи.
За главно значење и његово одређивање формална
веза (а то су све наведене свезице) нема никаквог значаја.
Зато се у практичном проучавању језика различне свезице и
сматрају само као већи број начина за казивање истог односа
међу реченицама. У детаљном испитивању и свестраном објашњењу синтаксичких појава утврђујемо у значењима нијансе које
обележавају поједини од ових начина везивања. Тако за случај
кад би у последњем примеру зависна реченица за главну
била везана прилогом како, општија значења те речи била
би односно и изрично, а посебно — начинско. Односни везник где уноси месну, а кад (ако би реченица њим била везана) временску нијансу. (Испор.: Занимљиво је чути писце и
уметнике онда кад чине прекоре критици).
Има свакако у нашем језику примера у којима се ова
посебна значења врло тешко осећају, или се ниуколико и не
осећају. Ако се у реченици: Гледај, брате, онога јунака те
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је на нас загон учинио и може осетити последична нијанса
односне зависне реченице, у примеру: Диже онај заклоп од
злата те наџари бјеше (и овај пример и претходни су из
народних умотворина, а оба се налазе код Т. Маретића) поред
релативног карактера споредне реченице, јамачно није могуће
осетити ни најнезнатнију нијансу икаквог другог значења. Али,
овакви примери су према онима другим доста малобројни и
начин њихова везивања (појединим свезицама а не заменицом
који) за речи на које се односе несумњиво се развио по угледу
на случајеве у којима употребу свезица захтева неко посебно
значење реченице. Томе су још, у песмама на пр., ишли на руку
и метрички захтеви (у првом примеру од два последња употребом заменице који пореметио би се стални број слогова
у стиху наших гусларских песама). А свакако је врло добро
познато да у великом броју случајева односне реченице није
могуће везивати ни једном од свезица о којима је досад било
речи, иако су свезице само формални знаци за појачавање
везе међу реченицама. Ово најречитије поткрепљује наше
схватање да везивање релативних реченица појединим свезицама
почива углавном на другим, посебним значењима која дотичне
реченице, поред тога што су односне, у себи садрже.
Од свих досад наведених свезица у оваквој употреби
издваја се што. Прво по томе што је ова реч и својим особинама и својом службом у језику много сроднија заменици
који, што је управо ово још увек заменица, само, држим,
није у служби о каквој се говори у овоме чланку. Затим,
њена се напоредна употреба са заменицом који не може објаснити на исти начин на који смо објашњавали употребу осталих
свезица у релативним реченицама. И да би разјаснили употребу речи што у оваквим случајевима, а то смо овде и хтели
— опет морамо поћи од њеног основног значења.
Заменица што, као упитна, не тиче се само једнине и
средњег рода, како би се то по њеном облику закључило,
већ било чега само што је непознато, па отуда и немогућно,
ни по роду ни по броју. Јасно је, дакле, да се и у односној
служби може тицати ма којег појма без разлике броја и рода,
наравно ако тај појам није довољно познат. Кад знамо да се
односне реченице и употребљавају зато да ближе одреде
нешто што још није потпуно познато, што је, према томе,

НАШ

ЈЕЗИК

209

бар унеколико непознато, — онда ће нам бити разумљиво
да што може поред заменице који (која, које) бити употребљено у односној служби, свеједно којег ће рода или броја
бити реч на коју се односи. С друге стране, самим тим што
се ова реч у непромењеном свом облику односи на облике
сва три рода и једнине и множине она престаје бити променљива реч, није више заменица; губи њену службу, а задржава
само службу свезице. Као и у реченицама с другим свезицама,
број и род речи на коју се зависна реченица односи означава углавном предикат, цео им онај део његов који разликује род, како се то лепо види из примера: Човек што ј.е
био код мене, — Подај оним људима што стоје на пољу, —
Ваља проучпти песме, живот и обичаје нашега народа што
се с правом могу сматрати као јавни израз народног духа,
— да ли си улазио у ону кућу што је на крају села? —
Удари испред дућана она була што му је погачу дала, —
Доведите оно момче младо што је нама бостан погазило
итд. (Већ се разуме да у свим овим и оваквим примерима
однос између главне и споредне реченице може врло лепо
бити казан заменицом који у облику одговарајућег рода и
броја).
Ако служба речи које се релативно што тиче у споредној
реченици захтева неки зависни падеж, слободан или с предлогом, и уз што се као уз остале свезице мора употребити
тај облик од личне заменице 3 ћег лица. Ово нам потврђују
примери: Човек што су му коња украли, — То није онај
језик што сад њим у цркви појемо, — Давно су отишли
другови што смо с њима допутовали, — Отсекли су му руку
што је у њу био рањен, — Није то више оно село што си
ти у њему младост провео и сл. У овом случају тек јасно
се види да што, колико ни друге релативне свезице, не може
имати својства променљивих речи па ни вршити службу њихову. Ту службу преузима лична заменица 3 ћег лица, а што,
како је већ напред речено, има службу свезице.
Маретић истина у већ навођеном § 472, тач. с) своје ве
лике граматике наводи примере у којима Јга §Го тоге бе
акигаНу 1 тб1гитеп1а1 гатешсе 1гесе§а Нса јгоб1ауШ". Поводом
овога ваља рећи да су примери без облика акузатива личне
заменице у језику и доста чести и врло обични, док су приНАШ ЈЕЗИК
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мери без облика инструментала знатно ређи, а и кад се употребе, помањкање инструментала у њима се јаче осећа. Уосталом, и сам Маретић говори о изостављању облика личне
заменице, а таквог изостављања јамачно може бити и уз
друге свезице (Испор.: Јеси ли прочитао ону књигу те сам
ти купио? — Лопата те се жито веје). И у овом погледу
нема никакве разлике између што и осталих односних све
зица. А разлика је међу њима једино у томе што друге све
зице најчешће обележавају и нијансу неких посебних значења:
намере, последице, места и сличног, док што означава искључиво релативност. Тако исто, рекли смо да се другим рела
тивним свезицама не могу везивати све зависне релативне
реченице, а свезица што, сама или заједно с обликом личне
заменице 3-ћег лица, може се свагда употребљавати у служби
објашњавања везе између односних и њихових главних рече
ница, — свуда где се у тој служби употребљава односна заменица који.
М. Стевановић

О ЕНКЛИТИЦИ

„ЈЕ"

И ЊЕНОМ

НАМЕШТАЊУ

Говорећи о енклитикама, Бернекер је (Е. Вегпекег, Оје
Шоггк)1§е т с1еп б1ау. бргасћеп, ВегНп 1900) примио као
основно правило Делбрикову тврдњу да „енклитичке речи
иду што је могуће више према почетку реченице". (Ое1ђгиск,
Зуп1. Рогбсћип§еп 3, 47) и наставља: „разлог овој појави је
јасан. Енклитика је привучена као од магнета од највише наглашене речи, а то је прва у реченици" (Е. Бернекер, н. д.
60). То је тачно. Врло често је енклитика одвојена од дела
речерице уз који је синтаксички везана и помакнута према
почетку реченице. Искуство које смо добили посматрајући
развој енклитика учи нас да су скраћени облици глагола
„бити" и „хтети" постајали енклитике када су изгубили
свој самосталан положај и били помакнути пред друге енклитике. Али то није све. О том како се постављају енклитике
међу другим речима у реченици и какав је ред енклитика
када се нађу више њих једна уз другу — за то правила нема,
или, ако га има, не може да обухвати све енклитике. Енкли
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тике унутар реченице могу да мењају место и тиме не нарушавају правилан поређај речи; однос енклитика према речма
је слободан. Тако није са редом енклитика. Међусобни поређај енклитика изграђивао се током развитка језика. Положај
њихов је последица њиховог развитка.
По Бернекеру глаголска енклитика „је" стоји после заменичке, насупрот другим глаг. енклитикама. Бернекер то
иалази у бугарском, српском и словеначком (в. н. д. 93).
Треба овде рећи, да један део граматичара сматра да 3 л.
презента глагола „бити" није енклитика, јер сматрају да је „је"
напоредан облик уз „јест" и „јесте." Сам Бернекер о овом
зна доста да каже. Поставивши питање, зашто се у јужнословенским језицима сгавља „је" после заменичке енклитике,
одговара:" Ово изгледа да се догодило пошто је „је" постало
касније енклитичко него остали енклитички облици и себи
сачувало извесну самосталност која није учинила да буде
потребно наслањање. И, колико видим, може се примити да
<;е покраћивање „јесмБ" у „сам" раније догодило, него од
„јестБ" у „је" (с. 93). Таквих појава има у словенским језицима
повише. С таквим мишљењем слаже се Вондрак који енкл.
„је" назива „млађим слојем енклитике" (Ш. Vопот&к, Vег§1ејсћепс1е б1ау. Огаттаик 1924, 571.)
Овде желиио да у кратком прегледу изнесемо како је
било раније стање у постављању енклитика када су се нашле
једна поред друге две или више енклитика. Нарочиту ћемо
пажњу обратити на глаг. облик „је" и, на крају, изнећемо
данашње стање писања „је" према заменичкој енклитици „се".
Материјал који нам пружају српскохрватски споменици
допушта нам да слОбодније и јасније гледамо на односе који
су владали код намештања енклитика као и њихово настајање. Из примера које наводимо види се да се замен. енклитика „се" поставља испред скраћеног презета „бити;" (примере за прво лице нисмо нашли): ...„захваљјамо господину
богу и величБству ти кој се си нами своимб слугами попечалилБ"... (Пуцић, Споменици ср-Бпски Б., 1858, 35 из год.
1401); „И на тих ричах се је обљубила вса опћина которска,
гришка и белградска (биггшп, Нгуа1. НбНпе 79 из год. 1323);
{за прво лице множ. нема примера)" а ви се сте обекали и
рекБли"... (Р. М1к1о§јб, Мопитеп1а бегђјса, Беч 1858 из год.
14*
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1238); „како ти се с8 ти болгаре посли наши клели" (Мопитепха бегђ. 23, из год. 1231 — 1240). Такав однос међу
енклитикама влада стално до друге половине XVI века када
сретамо час поменута намештања, час данашње. Чак у истој
реченици:... и ко(и) се ге д8бровчанинБ забаштинилђ 8' Новом
Бр(г>д8)... и не с8 се забаштинили (Мопитеп1а бегђ. 206
из год. 1387). Ипак се ово стање не мења брзо. Пуцићеви
Споменици из год. 1345— 1423 показују да се чешће употребљује „су се" уместо „се су". Све више имамо употребу само
„сте се" уместо „се сте", и тако је нарочито у XV в. Тада
налазимо само „смо се": „и да смо се одрекли бога" (Мопитеп1а бегђ. 287, из год. 1419). Ипак. видимо да се још
добро чува скраћени облик 3 л. једнине и множине глагола
бити иза заменице. У XVI веку наставља се процес намештања глаголских енклитика испред заменичких. У најстаријем
књижевном споменику ћирилском, Либру од мнозијех разлога
(М. Решетар, Либро од мнозијех разлога, СКА, Б. 1926)
имамо: „када си се ти намерио на ме" (с. 54) (тако увек);
„како си се подаржао" (с. 101); „да су се све учиниле" (с.
176). Чак имамо намештање „јест" испред „се": сиа божи
звиезда запад« јест се Иказала (с. 93) „и сарце 8 тиел8 јест
се просиело (с. 142), али и обратно:" онес бдјелило се јест
за несриећ«,.." (с. 142). Примери са „се је" су редовни.
У чакавским споменицима стоји „се је", ако није нарочито наглашена потврдност: „и на тих ричах нарочито се је
обљубила вса опћина которска, гриша и белградска (биггшп,
Нгу. 1јбтт 79 из год. 1323) итд.
Као што се види из споменика, до XVI в. однос између
заменичке енклитике „се" и скраћеног презента глагола „бити"
кретао се у смеру чпребацивања глагол. енклитика пред заменичку. Од свега дотадањег намештања остало је само у 3
л. ј. „се је". Тако је у штокавским, тако је и у чакавским
споменицима од друге половине XVI века.
Настаје питање због чега је створен овакав однос. —
Док је стављање заменичких енклитика испред презента
скраћеног глагола „бити" показивало однос који је владао
од почетка наших писаних споменика (а ваљда и у XII веку),
дотле од XV века имамо глаголску енклитику испред „се",
осем 3 л. једнине. „Јест" и „је" у првом свом облику пока
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зују се као наглашени облици. Најбољу потврду за то пружају чакавски споменици. Врло.су чести случајеви где „је"
долази на почетку реченице: „Је се облигала"... (бштшп, Нгу.
НбНпе, Башка, 1414, 1426, 1426, 1432, с. 112, 115, 123);
„И је се облигал поп Матиј, више речени, за се и за своих
осталих брашћину свете Марије" '(бигтт. н. д. 322) итд.
Када се пом. глагол. истиче у средини реченице, онда ће се
узети пунији облик: „А те змутње, ке ви јесте облековала
(сплеткарила), покле се јесте вашега правега гдна одвргли и
њега на постеље заклали..." (биптнп н. д. Истра, 108
из год. 1275). Поред тога, у множини примера имамо у
почетку „јест" поред „је". Оба ова облика мењају се према
томе да ли следи „се" или не следи. „Је" се неће употребити,
ако не следи „се": „Јест змирил судац Шимко мерним сежњем
тије..." (биггшп, н. д., Крк, 257, из год. 1480). — Може се
узети као потпуно поуздано, да је показана употреба довољан
доказ да се „је" није осећало као енклитика у наведеним
чакавским споменицама и да се оно измењује са „јест* и
„јесте" према важности положаја у реченици и из тежње
да се истакне потврдност. Што се у почетку испред „се"
употребљује „је" биће узроком гласовни разлози (јест се > јес
се > је се). Као коначан резузултат тога стања могло се добити да је до најновијег времена задржало „је" према енклитици „се" свој положај зато што има можда неенклитичко
значење. Она је само изгубила место на почетку реченице.
Остале заменичке енклитике имају до XVI века сличан
положај према глагол. енклитикама, јер увек имамо:..." и да
м8 је с8прБница мати божига."... (Мопитеп1а 5егђ. 195, из
год. 1380); „тако ни га је почтено принеслт>" (Мопитеп1а
5егђ. 483, из год. 1444—60); „ни ми сте казали" (Моп.
бегђ. 175, из год. 1356 —67); „како ми га сте Вдали попу
Ратк8" (Моп. бегђјса, 483, из год. 1444—60); „што ми с8
их властеле обетовали" (Моп. бегђјса, 41,1253); „с чимб га
с» имали ини вси сјд пр-ћжде" (Моп. бегђјса 156 из год.
1357); „да им се плакж како имв с8 и прБво плакгали почтено"... (Пуцић, н. д. 35, из г. 1401); овамо послали ме су
за поклисара"... (М. Решетар, Либро 97); „да те с8 учинили стариешином" (Решетар, Либро 176): „како к> с8му
бискоупа давали" (Моп. бегђјса 98, из год. 1330). — Од
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ових односа до данас се само „је" задржало на месту које
је и раније имало, потврђујући тиме своје посебне особине
међу скраћеним облицима презента глагола „бити."
Можемо поменути — иако то не стоји у тесној вези с
нашим излагањем — да је у футуру глагола глаг. енклитика
од „хтети" првобитно стајала иза заменичке енклитике: „битсе-ћетоликотвардо" (Решетар,Либро 9,); „без и једнога реканиа
чинит их-ће," (с. 71). „То је било онда када су после стварања енклитике глаг. „хтети" скраћени облици још задржали
своје место: „све птице скупит — се хоће" (Решетар, Либро
73) — било је непосрецно пре тога. Уз негацију се најпре
тај однос нарушавао: „не хоће се" (Решетар, Либро, 90)
па је онда даље ишао: „вратити ли-ћеш се ти г бог8" (Решетар, Либро 91).
Питање о том да ли је „је" енклитика или није, није
решено тиме што смо као несумњиво утврдили да оно није
у прошлости била енклитика. Данас „је" не стоји ни у чакавском, ни у кајкавском, нити у словенском језику на почетку реченице; на почетку реченице не стоји ни у штокавском
дијалекту (осем у једном остатку, у упчтном: „Је ли..."). —
Када је Маретић у својој граматици (Р. МагеНб, ОгатаНка 1
бННбНка Нс1., 2. 1899, 435). рекао да не ваља рећи: „дужник
не могавти платити је постао роб" — онда је могао видети
да не би било добро узети нити -облик са „јесте" (ако се
нарочито не истиче оно постао). Данас можемо само да
констатујемо да су се изгубила сва својства „је" као пуног
облика и да је као доказ његовог одвојеног живота од
других глагол. енклитика остао особито положај који је заузео, тј. да стоји иза свих енклитика. Можда у данашњем
осећању није потпуно утрнула неенклитична улога „је". Ми
се можемо да осведочимо да се овај облик глаг. „бити" може
да употреби у почетку једне овакве реченице. Док се не
може рећи: „људи, који раде око напретка народа свога, су
достојни похвале", може се рећи када се особито истиче реч
иза „је": „човек који ради..., је достојан похвале." Такве
конструкције често сретамо у говору. Ништа нас не треба да
буни то што „је" није наглашено. Зар реченица почиње увек
са наглашеном речи? — Ипак не можемо ово узети као дововољно те да кажемо да „је" по својим својствима није
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енклитикз. — Мислимо да „је" јесте енклитика. По својој
функцији ,је' јесте енклитика, само се њен положај разликује од осталих положаја скраћеног презента глаг. „бити"
тиме што ,је' стоји махом иза свих других енклитика.
Прегледајући данашње писање повратне заменице код
повратних глаг. у 3 л. ј. перфекта желели смо да добијемо
што потпунију слику писања „је" према „се" код наших писаца. Зато је пажња обраћена на све наше крајеве и већину
наших писаца који добро познају језик. Писци из Србије,
особито из Шумадије, понешто из Војводине имају скоро
увек „јесе". Тако Глишић, Лазаревић, Домановић, Ранковић,
Ј. Скерлић, Атанацковић, Црњански, Кашанин. Ј. Веселиновић
ће једном (судећи по првој књизи Целокупних дела) рећи „се је", ,
иначе и он има „је се", одн. „се". М. Шапчанин нема „је се"
сигурно због тога што није био по васпитању у сфери где
се говорило „је се", тј. у Шумадији и Мачви. И Вој. Илић
пева у свом Дон Хуану: „Све се је живо изменило редом".
— Сви остали писци имају „се је." Њима припада и Вук
(као и филолози Решетар и Маретић који заступа „се је"
не износећи разлога, али, колико знамо, суди према чињеници
да је овај облик најраспрострањенији. Писци из Босне и Херцеговине имају „се је" као А. Шантић и С. Ћоровић, Ј. Дучић има
једном „се је": „Међутим, баш у ово последње време изградио се је један нарочити тип енглеског човека..." (Сабр.
дела V, 89). Тако пишу сви из Далмације, Црне Горе,
Хрватске, Славоније старији (в. МагеНб, Јегјк б1ауопбкШ рјбаса) и новији: Водопић, Ћипико, Матавуљ, Миљанов, Љубиша;
Вебер, Кумичић, Ковачић, Томић, Шеноа, Боговић, Прерадовић, Вукелић, и др. Једини М. Павлиновић, чији се језик
често истиче као ретко добар међу хрватским писцима, има
само „се". Углавном, сви јекавци имају „се је" док ,је се' и
само ,се' имају екавци. — Извесни писци из источних крајева имају често по неки пример са „сеје". Особито у својим
почетним радовима док у осталом делу рада имају само „се."
Тако Ранковић има свега једном „се је" у почетку једне приповетке" Верује да се је помолио Богу" (Целок. дела III, 3).
Веселиновић има у почетку једне приповетке: „Знам сваког
када се је родио" (Кумовска клетва). Тако и Лазаревић у
Швабици (из г. 1874—5) има једнаки број примера са „Је се"

216

НАШ ЈЕЗИК

и са „се". У приповеткама које падају у средину његовог
стварања, као у Школској Икони, У добри час..., На бунару
и неким другим имамО само „се". Кочић има свега једном,
опет на почетку једне приповетке, „се је": „Јесен се је поодавно одомаћила" (Целок. дела I, 81). — Лично моје посматрање говора, једног у западним крајевима и једног у
североисточној Србији, уверава ме да постоји само два начина: „је се" и „се". Материјал који смо овде изнели даје
нам право да ово констатујемо. Што некад у почетним радовима налазимо случајеве са ,се је", то није без узрока. У
почетку рада једног писца и на почетку једног састава борба
је за изразом разумљива. Стил је несигуран и у изграђивању.
За то писци хоће ревно да пишу. Слично овоме ђаци у саставима пишу увек „се је" или „је се".
Пре него што бацимо коначан поглед на писање „је",
да видимо који је најоправданији облик. — У правописном
речнику Д. Костића „Није-него" (Београд 1922) стоји да
„није ,он је се смејао' него: ,он се (је) смејао'. Н. 3. Најбоље:
,он се смејао' (с. 33)." Истина је да се пишу сва три начина,
али је питање које је најоправданије. Видели смо да највећи
део књижевника и филолога пише „се је" па би, према томе,
по познатом Вуковом правилу, требао да буде правилан овај
облик. У нар. песми најчешће сретамо „се је", а врло ретко
„је се" (в. МагеНб, ОгатаНка 436—71). — Да ли г. Костић
има право? — Кад г. Костић одређује „он се смејао" као
најбоље, он тиме само констатује смер писања за којим иде
један део писаца. Он можда сам осећа да није стварни изговор „се је." Треба поред тога истаћи да је врло тешко осетити разлику која настаје у говору између изговореног „се
је" и „се." Оно се у говору обично испушта. Јер „се је"
више је манир писања него стварни изговор. Испитивачи говора могу се у том уверити (упор. у раду А. Белића, Дијалекти и источне и јужне Србије, Б. 1905 с. 630, 635;, јер у
великом броју случајева видећемо да се гсвори само „се""
Постављање „се је" које се врши у западним крајевима
није остало без деловања на друга намештања облика „је".
— Код неких писаца из западних крајева место: ,прођи је
се' — пишу: ,прођи се је' „(в. МагеНс, ОгатаНка 436). Код
неких писаца, такођер из тих крајева, као код Кочића, Љу
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бише, а биће и код других, налазимо да се глаг. део предиката („спона") наместио на сличан начин. Тако Кочић има:
„Како се угодно и пријатно одмарати иза голицавог и сладосног умора на милој, мушкој руци..." (Целок. дела, I.
141/2), Љубиша: „У крви сте... па вам се је лакше чувати
и учувати (Целок. дела, I, 262). ,По попа ми се је исповедати и ове муке проћи" (I, 138). Као што се види, овде иду
„се" и „је" уз разне реченичне функције па држимо да се
тако не би казало у говору, нити је уопште правилно. Ту је
очито преметање које ствара малу забуну, јер је природно
да „се" дође ближе своме глаголу, а „је" уз именски део.
Из свега видимо да је писање „се је" етимолошко, али
оно се данас изгубило у говору. Данас се изгубила свака
оправданост писања „се је". Насупрот томе, писање „је се"
означава изједначење 3 л. през. глаг. „бити" са осталим скраћеним облицима презента. Та се појава извршила у новије
време и није без разлога што се јавила у овом делу штокавСког дијалекта који обилује новим цртама. Узети: „он се
смејао" значи ићи путем којим је ишло развијање перфекта
у чешком: наступило би губљење помоћног глагола „бити".
Узимањем „он је се смејао" погодили би смер којим иде сам
језик и тиме скинули с врата да вештачки стварамо и уређујемо односе у језику. Поред тога, „он је се смејао" и „он
се смејао" јасно би одређивали два синтаксичка начина, јер
би се један употребљавао у индикативу, а други у релативу.1)
Светозар Георгијевић,
супл. гимн.

МЕСЕЦ ЧЕРЕШНАР
I
. „Кањжилер" Нинец носио је у Дубровник писмо свога
господара Ђурђа Кастриоте Скендербега. У цисму је Ђурађ
извештавао Дубровчане, да је добио вест да турски цар иде
на њега. Нинец ће им казати његове усмене поруке, а они
нека му потпуно верују.
1) У синтаксичком релативу, тј. кеда се употребљава неправи перфекат,
можемо имати заиста се без је; али у индикативу место се је имамо се које
-ноказује да је у њему сажето се је.
Уредништво.
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На писму је био печат с двоглавим орлом и с латинским
натписом (А. Ивић, Стари српски печати и грбови, 1910, 36
и отисак бр. 57 на табл. IX; упор. А. 8о1о^јеи, 1^еб етђ1етеб
ће>а1сН^иеб ск Вугапсе е1 1еб б1ауеб, беттапит Копс1акоујапит
VII, 1935, 153-154).
Нинец је још трипут био у Дубровнику. Ђурађ га је
слао да узима новац из његове оставе ^в. писма од 13 јуна
1458 и од 2 априла и 13 јуна 1459 год. — Љуб. Стојановић,
Старе српске повеље и писма 1, 2, 1934, 215—216 бр. 795
— 797). Тим поводом се помиње и Нинчево презиме: Вукосалић.
Није му више титула „кањжилер" већ дијак (упор. Ст. Станојевић, Студије о српској дипломатици, Глас 106, 1923, 95).
Дубровчани га називају „сапгеШег №паг" (на полеђини писма
од 2 априла и 13 јуна 1459 год. — Рг. Мјк1обкћ, МопитепЈа
бегђјса, 1858, 482, 482—483 бр. 385 и 386; Љуб. Стојановић
не доноси те забелешке). Он сам пише своје име Нинец. То
није штампарска погрешка код Љуб. Стојановића, јер се јавља
двапут: први пут у писму од 13 јуна 1458 год. које је објављено само код Љуб. Стојановићч, а други пут у писму од
13 јуна 1459 год. које је штампао и Миклошич. И код Миклошича стоји Нинецђ (стр. 482 бр. 386). У писму од 2 априла
1458 год., које Стојановић не доноси у целини, пише: Нинбцб {Мјк1обкћ, ор. сИ. 482 бр 385).
II
Писмо које је „кањжилер" Нинец однео у Дубровник
писано је у Љешу „месеца череиљнара -з- [=7] дбнб". Година
није назначена.
Први пут је објављено у Српским споменицима I (1840)
281 бр. 149, првој великој збирци наших повеља и писама,
која носи име Павла Карано Твртковића (о њој в. Ст.
Станојевић, Историја српског народа у средњем веку I, 1937,
313—323). Ту се не казује који је то месец черешнар нити
се уопшта одређује хронологија писма.
Миклошич је унео ово писмо у своја Мопитепћз бегђјса
(1858) 442 бр. 356. Он га овако датира: „агса 1450. 7. тепбјк
сегабогит". Као што се види, име месеца само је преведено
на латински, али није објашњено.
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Ђ. Даничић у Рјечнику из књижевних старина српских III
(1864) 462 наводи за черешнар један једини пример, и то из
овога писма. И он само даје латински превод тога назива.
У Рјечнику Југославенске академије I (1880 — 1882) 943— 944
Даничић се такође позива на Скендербегово писмо. Сем
латинског превода, он сада доноси и ово објашњење: „тјебес
и кор рпбрјјеуаји 1гебпје". Затим тумачи постанак речи: „роб1апјет ос1 Мбпа, којој об1а1о с ргес1 г перготјјепјепо, 1е тес1ји
ођа §1аба ите1пи1о еи.
К. Хопф у своме познатом делу ОебсћјсМе Опесћеп1апс15
уот Ве§тп с1еб МИ1е1аиегб ђјб аи1 ипбеге 2еИ ставља писмо
у лето 1444 год. Ни он не одређује који је то месец черешнар, већ га само преводи на немачки језик (мени је при
руци то његово дело у посебном издању из Енциклопедије
Ерша и Грубера: Опесћеп1апс1 VII, 1870, 123 и нап. 42).
Н. Вулић у књизи о Ђурђу Кастриотићу Скендербегу
(1893) 165 узима да је черешнар месец мај. У напомени испод
текста Вулић пише ово: „У Даничићеву речнику из књижевних старина има ова реч „черешннрБ" и то баш из овога документа, али јој Даничић без сумње неје знао значење. Ми
смо нашли у једном македонском календару, да се у Македонији још и данас мај тако зове. Голуб за 91". По Вулићу,
писмо је из 1450 год.
Календар Голуб који Вулић помиње излазио је у Цариграду. Још од прве године свога излажења (од 1890) Голуб
је доносио народна имена појединих месеца, и то у календарском делу, поред њихових латинских имена (наравно у
оном облику који они имају у нашем језику). За месец мај
је заиста наведено да се зове черешнар.
Народни називи месеца из Голуба унети су и у календар
Вардар за 1907 год. (то је друга година његовог излажења),
Учињене су ове измене: октобар се у Голубу звао Митров,
а новембар листопад; у Вардару се октобар зове листопад,
а новембар студен. Те су измене затим извршене и у самом
Голубу (за 1908 год.). Вардар је стално доносио та народна
имена месеца. 1923 год. она су замењена именима месеца
која се употребљавају у западном делу нашег народа. Међутим већ идуће године, 1924, поново су узета имена из Голуба.
Она су задржана све до 1935 год. Те се године дају имена
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која су уобичајена на западу наше земље. Тако је остало све
до данас.
Из чланка М. В. Веселановића Народни називи месеца
у Срба (Годишњица 26, 1907, 229—238) сазнајемо, откуд
Голубу и Вардару назив черешнар за месец мај, као и сви
остали називи за месеце. И у један и у други календар те
је називе унео сам Веселиновић. Ево шта он о томе пише:
„Не знам да ли су и где ови називи забележени раније, а ја
сам их први пут прибележио у цариградском календару „Голубу" за 1890 годину, и сада, када ове редове пишем унео
сам их у београдски календар „Вардар" за 1907 годину, ради
сећања на старину очувану у народу, а не ради употребе"..
Веселиновић објашњава и то зашто је за октобар ставио
листопад место Митров, а за новембар студен место листопад: „...народ зове оно време листопад када лисје почне
нагло да опада, а то је време октобар, а у новембру већ је
хладно, те га народ и зове студен. Речи су митров и аранђел млаће, јер су оне с новом Христовом вером ушле у
обичај". Назив аранђел за новембар Веселиновић даје у попису народних назива месеца, али га није уносио ни у Голуб
ни у Вардар. У том попису каже за мај да се зове черешнар
или црешнар. За све уопште називе Веселиновић бележи да
су се „сачували... највише око Мораве, Вардара и Шара", па
додаје да се те „речи не чују свеуједном месту, него неке
у једном крају, а неке у другом".
За месец черешнар из Скендербеговог писма А. Ивић
(ор. сп. табл. IX) мисли да је јуни. Само писмо Ивић ставља
у 1450 год.
К. Јиречек истиче да се „само у једној, српски писаној,
повељи Скендербега назива... месец јуни народним именом
черешњар". „Али, ипак, — наставља Јиречек — у црквеним
рукописима бележе се, кадшто, поред календарских, и народни називи за месеце, а они су још и данас прилично по
знати у народу". У напомени испод текста Јиречек се за
повељу позива на Миклошичева Мопитеп1а бегђјса; ту даје и
Миклошичеву хронологију повеље (б1аа1 ипа ОебеНбсћап. III,
1914, 50 и нап. 6 = Историја Срба IV, 1923, 43 и нап. 3).
Миклошичеву хронологију усваја и Ст. Станојевић у
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Студијама о српској дипломатици (Глас 106, 1923, 95). Станојевић за писмо не казује из кога је месеца.
На основу Скендербеговог писма Драгиша Лапчевић је закључивао, да је у Арбанији месец јуни, у коме трешње зру,
називан черешнар. А кад је један месец добио назив по трешњама, онда се може доћи до закључка да су „у Арбанији
биле у старини засаћене многе трешње" и да су оне биле
„изврсних одлика" (у књизи: Воћке, воће и воћарство, 1921,
128—129; упор. и његову књигу: Наша стара пољска привреда,
1922, 94).
Скендербегово писмо је по трећи пут издао Љуб. Стојановић у својој збирци Старе српске повеље и писма I, 2
(1934) 214 бр. 794. И Стојановић задржава Миклошичеву
хронологију. За черешнар мисли да је мај, али није сигуран
(у загради стоји знак питања). Место 7 ставља 5 мај,(то је,
уосталом, очевидна штампарска погрешка).
III
О именима месеца код Словена Миклошич је написао
засебну расправу (Оје б1аујбсћеп Мопа1бпатеп, посебни отисак
из ОепкбсћгШеп с-ег \Мепег Акас1етје, рћП.-Шб1. Оаббе, XVII,
1867). Ту Миклошич бележи да се назив черешнар из Скендербегове повеље односи на месец јуни (стр. 3). Миклошичева
расправа свакако је учинила да се Јиречек определи за јуни
(он у своме делу наводи и Миклошича и Веселиновића). И
А. Ивић се без сумње држао Миклошича.
Миклошич пише да се месец јуни у румунском језику
назива аге§егш. Он се за то позива на један румунски календар из 1856 год. Тај се на^ив за јуни (аге§аг) налази и у
малом румунско-немачком речнику који је састави Оћ. Рор
(1^аг1§епбсћејсИб Табсћеп\убг1егђисћег) I8, 101 б. у. агеа§а. Унео
га је и Ј. Т. Френциу у свој Румунско српски речник (1938)
104 б. у. агебаг.
Аромуни (Цинцари) месец јуни називају сегабћаг1и. Тако
пише М. О, Во\аа"бсћ1, Коташбсће, ос1ег Масес1опо\у1асћјбсће
бргасШећге (1813) 136, на кога се Миклошић и позива.
Миклошић бележи да у талијанском језику постоји реч
сШе§јат. Он зато ништа не наводи. Ту реч имају N. Тоттабео
— В. Ве11Ш, Ојгјопапо ЈеНа Нп§иа ИаНапа I, 2 (1865) 1429.
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Они су је узели из збирке пословица коју је саставио 0јиберре ОшбИ (КасоИа сН ргоуегђј 1обсаш, 1853, 185). Ту се за
мај каже да је аНе^аш.
/т. Окг, Е1уто1о§јбсћеб \Л/оггегђисћ с1ег готашбсћеп бргасћеп, 1853, 669 (= II3, 1870, 354) упућује на неку неапољску
хронику у стиховима, коју је објавио /.. А. МигаГоп, Апи^ш1а1еб ИаНсае тесШ аеуј VI, 711. У тој се хроници јуни назива
јоп сегабјаго. То је код Миклошича такође поменуто.
На другом месту у тој својој расправи (стр. 21) Миклошич исписује из Хана (Ј. О. Наћп), да се јуни месец код
Арбанаса назива когпки (А1ђапеб1бсће бшсНеп Ш, 48 б. у.
хоррсхои — од корр жањем; упор. ЊМ. II, 111). За мај код
Хана стоји да се каже цс&јс (ША. III, 66; упор. ЉШ. II, 111).
Арбанском називу когпки одговара српски назив жетвар,
који је забележио Веселиновић у поменутом чланку у Годишњици 24, 231. Веселиновић је тај назив унео и у календаре Голуб и Вардар. По њему, жетвар је јули месец. Јордан
Иванов пише да је на острву Ахилу у Преспанском језеру
чуо назив жетар за месец јули (Б-Блгарски старини из Македонии, 19312, 239).
О. Меуег, Е1уто1о§јбсћеб Шог1егђисћ с1ег а1ђашбсћеп
бргасће (1891) 225 б. У. кег§1 бележи да је 1§ег§иг назив за
месец трешања (Кјгбсћтопа1), а то значи јуни — јули. Тај његов
податак потиче из речника који је саставио Рг. К0бб1, Уоса1>о1апо с1е11а Нп§иа ерјгоНса-иаНапа (1875) 156 б. у. аегбсшг,
178 б. у. а8гба8г (од речи сјегбсп, сегбсп = трешња). Кобзј
и на једном и на другом месту изрично каже да је то месец
јуни. О томе речнику видети шта пише О. Меуег у предговору VН-VШ.
По Т. Смиљанићу, код Мијака је черешнар месец мај (у
раду: Мијаци, Горна Река и Мавровско Поље, Насеља 20, 1925,
61 нап. 2, 661). Смиљанићево мишљење наводи А. Белић у
расправи о Галичком дијалекту (Српски дијалектолошки
зборник VII, 1935, 113). Међутим, Тих. Р. Ђорђевић у чланку
о Народним именима месеца (Караџић I, 1899, 77) бележи да
„Мијаци у Галичнику зову јуни месец черешњар (трешњар)".
Ја сам се ових дана о месецу черешнару распитивао код
неких печалбара из Галичника. Они су ми прво казали да је
то месец мај, па су се после међу собом разговарали и сло
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жили да није мај већ јуни. Рекли су ми још да се јануар
зове коложег, фебруар сечко, јули жетвар, а октобар листопад. За остале месеце тврде да немају имена.
На острву Ахилу у Преспанском језеру Јордан Иванов
(ор. сИ. 239) није чуо народни назив за месец мај. За јуни
бележи да се зове црвеник. Тако стоји и код Веселиновића,
Годишњица 24, 231. Веселиновић је тај назив унео и у календаре Голуб и Вардар. У једном рукописном јеванђељу
манастира Боговађе М. Ђ. Милићевић је нашао да је чрвен
назив за месец јули (Путничка писма, 18684, 302).
IV
ч
Трешања има и у мају и у јуну. Због тога се и један и
цругу месец може назвати черешнарем, месецом трешања.
Ми данас не знамо шта је под черешнарем разумевао
Нинец Вукосалић кад је писао Скендербегово писмо Дубровнику. На основу свега што је изложено изгледа вероватније
да је Нинец мислио на месец јуни. Али не мора да буде
тако. Можда је мислио на месец мај. То ће се питања најпре
решити архивским истраживањем у Дубровнику. Долазак
„кањжилера" Нинца са Скендербеговим усменим порукама
мора да је оставио трага у Дубровачком архиву.
У овом чланку то се питање није ни хтело да решава.
Намера је била да се на једном примеру јасно покаже, какву
невољу може да начини неодређеност коју собом доноси употреба народних имена месеца.
ч
Ђорђе Сп. Радојичић

ДВА СЛУЧАЈА СКРАЋИВАЊА РЕЧЕНИЦА
Навешћемо овде два случаја скраћивања реченице који
су дали понешто чудне резултате, и по могућности дати
објашњење.
I
Има један случај кад се може рећи, и говори се у на
роду (на пр. у Лици, а можда и другде) отац у 5 пад. место
оче, али само онда кад им. отац не значи.:ирави отац, већ
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се употребљава фигуративно: Немој ићи, отац мој. — Немој
ићи, дтац и ма"јко. — И у народној слепачкој песми такође
у истом значењу :
Одбери се, која мајко,
која мајко, који отац...
Ја мислим да ово првобитно није прави 5 пад., већ
један остатак, торзо од реченице која је схваћена као 5 пад.
кад је реченица скраћена. Реченица је гласила: Немој ићи,
да си (по Богу, побогу) отац моЈ. — Не иди, ти си ми као
отац. — Овде је, дакле, 5 пад. пореклом од 1 пад., и ја
мислим да се ово може само овако објаснити.
II
Такође у Лици чуо сам овакве изразе Чуј (или чујде)
по овце. — Чујде порени овце. — Први пример изгледа скоро
немогућ, а ипак постоји, Реченица је првобитно морала гласити: Чуј, иди по овце. — А онда је, вероватно због честе
употребе, наступило сажимање двају глагола у значењу, тако
да је глагол чути примио на себе значење обадва глагола:
чути и ићи. Други пример чујде порени овце значи: чуј и
хајде порени овце. — Исто имамо и у другим примерима:
чуј донеси воде (чуј и хајде донеси воде) и сл. У другом иримеру после чуј, чујде намерно нисмо ставили запету, пошто
у изговору нема никаква застоја.
Желео бих да скренем пажњу стручњака на ово.
Милош Иванчевић
суплент

ПРИЛОГ ПОСТАНКУ ПРИЛОГА
Овде нас интересују два случаја. И у једном и у другом
два облика дала су један облик, „скамењени", прилошки
облик. У првом случају имамо предлог и именицу, у другом
глагол и повратну личну заменицу се.
1) Именица турског порекла увар или ухвар у реченичној
вези, на пр. за увар, за ухвар (за корист) прилошки се изговара заувар, заухвар. Да се овде именичко значење изгубило

НАШ ЈЕЗИК

225

види се по томе што други падежи у неким крајевима не
постоје и што се изговара и зувЂ.р, дакле, прилошки.
2) Кад треба овце да се разлуче (уп. у Кочића разлучити овце), онда се у народу говори бере, бере. И ово треба
схватити прилошки. Овај је прилог пореклом од бери се,
што је дало, у убрзаном изговору, бери с", бер' с", бере. У
овом значењу више се овај глагол не употребљава, тј. не
постоји брати се у значењу разлучивати се, раздвајати се.
У старијем језику имамо овај глагол у употреби сложен са
префиксом од и у истом значењу. Пример је из једне народне песме:
Одбери се који братац,
Који братац, која сека,
Од народа хришћанскога,
Од сабора Божијега1
Одбери се значи овде одлучи се, раздвој се од народа,
па онда приђи и даруј и сл.
Милош Иванчевић
суплент

51ТАМ РШШО МА5ЕМ Р<ХКШШ
Оа и пабет пагос1и шје јо§ с1оНпја1а 1а1епта сНброгјсјја
б1уагапја рјебата гагшћ бас1г2аја, а аб1о ргоб1опагос1пе туепсие
и ГЈо§а1ој риској сНксф, пека роб1и2ј \ оуа рјебтјса МоШ^а
оа" игока. Ти је рјебти сио тој рокојш ђга1, Ргапјеуас \ кпјј2еушк О. Регаг Регкоујс, 1 гарјбао је §ос1. 1921, а кагао ти је
бе1јак перјбтеп \г бе1а КоИешса1) (орбНпа КНб, бгег брШ). 1Ј
1от бе бе1и §оуоп зЧокаубко-јкаубкјт јг§оуогот као 1 и аје1ој
ор§Нш КНб, ра је \ гађПје2епа рјебта с1опек1е рптјег к>§а
^очота. Рјебти гш је рок1ошо рок. ђга1 цод. 1923.
МоШуа оА игока:
/биб 1Ш
Мајка ти бе Ообра сНа
Како с1га§:ј 1биб Нсп
1) КбИеп1се, КбИешса; бато и тпо21п1.
НАШ ЈЕЗИК
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Ос1 ђо1ебН ос1 игока.
1Јгок ипсе ос! оаса ос1псе.
11§;аб11о бе, пе роугаШо бе,
Каг1еШо бе, габра1о бе,
О1Ше и тогбке с1иђте
I и ујбјпе пеђебке.
КоНко је око тога рјбка
I па §оп Нб1а:
Кас1 бе буе бакирПо,
Опда бе оуа ђо1еб1 1 роугаШа.
ОН§1а и риб1о5па гшб1а,
В1 рјусј пе рп/аји,
Ој бе Во§ пе тоН,
Nе рогпаје ггПасП б1апје§а,
А б1апјј Во§а уеНко§а,
Ка бе г§ас1а ј па уј§е ппбха.

„РобН пе§о бе (робЧо) \г%очоп оуа тоНтуа, с1еуе1 бе рита
рпкгбН', ибре бе 1п ри1а буе!е боН и саби уос1е ј опс-а је 1п
ри1а рпкгбН ј пата2е ђо1ебш сНо Ша". Оуај је „ођгесНП" роб1ирак кагао 1бН бе1јак и рего тојети ђга1и.
№ га1об1 — тој ђга1 шје ирИао бе1јака, ра шје гпао ш
теш с1а гекпе: ргоНу какуе бе ђо1еб1ј §оуоп (рјеуа Ш барсе?)
1а рјебта-тоН1уа ј, б1о је уа2шје, с1а Н је 1и рјебти „бМопш"
(како бе1јаа и паб ка2и о рјебпП) оп бат Ш ји је ос1 коца
б1апје§а паист. биуј§е, ђга1 тј је пас1ос1ао, с1а шје бгшо ш
ирПаН бе1јака с1а ти каге буоје јте 1 ргегјте, јег ђј бе опс1а
бе1јак пескао с1а ти иорсе рјебти 1 робшрак ођгес1ш и рего
ка2е. ОоЗто бат 1 ја бат бНспо кас1а ирИаћ га јте Ш ргегјте.
№с1ос1ас:и бато сћпје пјеа 1ој рјебпи. Ос1 бУоје§ бе с1јеНпјб1уа бјесат оуо§а: бе1јасј, а обођИо бе1јактје, и тојет
гос-пот тјебШ КНби 1 сјје1ој ор§Нш КИ§кој, гагНкији гпасепје
пјесј игок \ сагапје; сагапје иујјек ро1јесе ос1 се1јас1е1а (о којети рик тјбН с1а је и с1о§оуоги ба „песабШлт" Ш с1а је
„б уга2је б1гапе"), с!ок игок гпаа уј§е пеки 1ајпи бПи, перогпаШ
ос1 које паб бато Во§ (а\та§1 1биб) Ш 1бибоУа тоНтЛга тоге
с1а јгНјеа.
1Ј памт гјесшата јта §1а§о1 игеа, а пета 1гајпо§а
ипсаИ, с1ок §а паба рјебта Нјеро иро1геђ1јије. $1о ?е Нде. §1Ша
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(ба 1еошпбкјт бпсапјет): 1Јгок ипсе ос1 оНса ос1псе, гшбНт с1а
оске оус1е гпасе — оа с1га§о§а \\\ с1га§е, као рагб рго хо1о,
касЗа игок габ1ауј „тПо ос1 с1га§о§а", ос1псе бе јес1по ос1 с1ги§о^а.
Опа о>а бНЈга рп буг§е1ки: Ие рогпаје т1аш' б1апје§а
рогпата би шгћго \г Уикоуе гђјгке пагош рјебата.
Р-г ЛИгко Регко^к

ЈЕДАН ПРИМЕР НАСИЉА НАД ЈЕЗИКОМ
Под насловом „Ођсћос1 ро1гаутагт?" (Трговина намириицама) објављена је недавно у „Лидовим новинама" белешка
чсоја, због начина како писац решава стављено питање,
заслужује да се на њу осврне Наш језик. Садржина белешке
је укратко ово.
Данас се свуда по Чешкој могу видети натписи „ођсћос1
ро1гаујпатј", „рар(гет", „Шкатј" и сл. (=трговина намирни;цама, хартијом, штофовима); они су много обичнији него ођсћос1
5 ро1гаутагш, 5 рар!гет, 5 1а1ка1ш . . . , иако је по пишчеву мишљењу ван сваке сумње да је само последњи облик правилан. Ова, данас стварна веза, настала је, као и многе друге,
првобитно у личном подручју,на што јасноуказује именица сћос1
( = ход) у сложеници ођсћос1, сродни глагол сћосНН (= ићи)
и именица ођсћос1шк (=трговац). Чешки се каже сћосНН б
:пекут (=ићи с неким), тј. у нечијем друштву, па према томе
и ођсћос1ш себ1иј1С1 сћосћ' б Шкагш, себ1ије б Шкагш, б тусНет
:(=агент обилази, путује са штофовима, са сапуном . . .). Веза
<сћ<к1Ш б пекут служила је међутим несумњиво као образац
1И за везе ођсћос1 б ат, ођсћос1оуаН б сјт (трговина чиме,
трговати чиме) и сл. А према ођсћос1 б ат треба говорити и
ођсћос1ш сшт или с1ит б ћесћгШт (трговачка кућа или радња
са свилом), јер именице ођсћос1ш сшт и сшт у овом случају
претстављају само семантичке модификације речи ођсћос1.
Цела ова породица речи, продужује даље писац, може
да послужи као очигледни пример, како изражајна средства
неког језика настају подражавањем извесних образаца, чије
је значење потпуно јасно и захтева одређену природну везу
15*
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(у овом случају с са инструменталом). Што се пак тиче самог
творачког процеса у језику, он је последица познате чињенице да се наше претставе не гомилају у души, у мисли, у
сећању насумце, него према унутрашњој сродности, да се
окупљају око одређених основних претстава као око језгре.
Ту језгру претставља у нашем случају глагол сћос5Ш б кут,
а оно што све ове речи и изразе везује у целину основно је
значење друштва у широком и пренесеном смислу. Важан
фактор претставља при том и двострука, тачно ограничена
употреба инструментала у чешком књижевном језику. Инструментал без предлога значи оруђе или средство (писати
пером, јести виљушком, брисати се пешкиром, путовати возом,
аутомобилом . . .), док инструментал с предлогом с значи
друштво, заједницу, додир у најширем смислу (тзв. социјатив:
ићи, возити се с неким . . . , говорити, погађати, забављати
се с неким . . . , борити, тући се с неким . . .). Кад ми, дакле,
знамо да ођсћос- ро1гаутатј не значи трговину чије оруђе
или средство су намирнице, него трговину која има за предмет
намирнице, место где се намирнице продају, где трговац и му штерија долазе у додир с намирницама, јасно је да природна веза
захтева с са инструменталом. Употреба падежа без предлога
могла се развити само услед нетачно схваћене чињенице, да
говорни језик у поређењу са књижевним има с и за инструментал у ужем смислу (писати с пером, путовати с возом...)
и да је, дакле, ођсћос1 б ро1гаутагш исто тако некњижевно
као на пр. писати с пером. Извор овој нетачној претпоставци
треба тражити у недовољном познавању књижевног језика
и језичког развитка уопште.
Толико писац белешке. Иако су чињенице које он износи
потпуно тачне, ми се ипак не можемо сложити с његовим
излагањем. Већ сам факат да је употреба инструментала без с —
и поред познате конзервативности чешког књижевног језика —
у овом случају спонтано продрла и у језик најбољих чешких
писаца указује јасно да се употреба с у овом случају не слаже
с добрим језичким осећањем, осећањем које у другим случајевима јасно разликује инструментал од социјатива. Видели смо
да и сам писац белешке сматра да о употреби инструментала
и социјатива у савременом чешком језику одлучује искључиво
језичко осећање. Осећа ли међутим неко од Чеха у ођсћос1оуаН
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везу са сћос1Ш, па према томе и природну везу са с? Сумњамо.
Тај глагол изменио је потпуно значење: он је почео да значи
просто трговати, чиме је ушао у групу глагола као куповати,
продавати, плаћати и сл., уз које у свим словенским језицима стоји тзв. тнхг. ргеШ (исп. Vопск&к, V§1. б1ау. Огатт.
II, 279—80).
' Употреба предлога с могла би се евентуално правдати
у случају да се је уз глагол ођсћос1оуаН и сл. до данас
сачувало по традицији с (тј. из оног времена када се у
ођсћос1оуаИ осећало јаче значење ходити), па да га савременици под утицајем измењеног значења хоће да уклоне (исп.
у нашем језику сличан случај са тзв. просекутивом за место:
идем пољем, који се до данашњег дана сачувао без с, док је
просекутив за време, првобитно такође без с, под утицајем
новог социјатива почео да добива с: устаје са зором). Вештачки обнављати првобитно стање, иако се оно противи
савременом језичком осећању, само за то да би се сачувала
историска веза између две речи, која за савремено језичко
осећање више не постоји, нема права нико.
в. м.

ПОТАЈА
Шта значи све реч потајаР
У Рјечнику Вукову налазимо само ово: пдтаја, I. сНе
Уегђог§епћеН, оссиИит: Маче Марко ноже из потаје. У РЈА.
има већ много више. Тако: пдтаја, I. агсапит, 1аНђи1ит. Са
овим разликама у значењу, и многим примерима: а. исто
што тајно: А ти се не хаја ни мало за мене1 Тој ли је потаја од службе љувене? (Ш. Менч.); Тко скровно не држи
потаје (Ш. Менч.); Тко ли ће изрећи те чудне потаје? (М.
Ветран.); и тд.; — о. тајност, само у примеру: Да буде твоја
задужбина у потаји, — твој отац, који види тебе у потаји,
одвратит ће ти отворено; — с. тајно, скровито место. У
рјечнику Вукову (в. горе). Даљи примери, које наводимо све:
Мене... заведе у скровне потаје (Ветран.); Седлај, синко,
коња најбољега, којино ти стоји у потаји. (Качић Разг.); Далила... држећи Филишћане у потаји завика: Самсоне, устани1
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(Кор.); Ој у Марка Краљевића сина Добар коњиц у потаји
има. (Рељк. Сатир); Ајдуци зими на јатаку дању леже у потаји
(Вук. Нар. пј., 1824 предговор); Не служи га што он блага
нема, већ за добра из потаје Шарца (Вук. Н. пј. II); Љуба
Драгијина отворила деветора врата... из потаје коња изводила (В. Н. пј. II); Па узима своје одијело... па изведе из
потаје Ђога (В. Н. пј. III); Дочека га Војине трговче из потаје једном пушком малом те погоди црна Арапина (В. Н. пј. III);
Хоћу сутра рано уранити, оседлаћу хата из потаје (исто);
Припашите свијетло оружје, из потаје коње изведите (В. Н.
пј. II); Срби... хватили се зелене горице, ту запали згодно у
потају (Бр. Радичевић); Имао три кћери и једнако их држао
у п о т а ј и, да нијесу никад напоље излазиле (В. Н. прип.);
Сигураше добре коње своје, који с' били до девет године, у
потаји, у топлом п о д р у м у (Марј. Н. пј.); Они су... као
лавић који сједи у потаји (Дан. Псал.); Ја оголузних Исава,
открих п о т а ј е његове, да се не може сакрити (Дан. Јерем.);
Сиђе јунак доли у потаје, у потајам три стотин хајдука
(Шурмин, у славон. н. песми). — а". именица „потаја" стојећи у инструм. без приједлога или у другом којем падежу
здружену с приједлогом значи исто што адв. тајно, потајно,
тајом, крадом, кришом. — а) инструм. п о т а ј о м. Између
рјечника само у Поповићеву (ће1тНсћ) и само у примјерима:
Тада гре чловик... чињења сва чинећ потајом скровено (Д.
Рањ.); који... по башчах потајом залазе (Ј. С. Рељк.); — о)
из цотаје: исп. из потаја код 2 п о т а ј под ђ, а. Хитро лети
(т.ј. голуб) не мари јастреба, који њега из потаје вреба (Ј.
С. Рељк); Маче Марко ноже из потаје (В. Н. пј. II); Ону исту
исту ноћ украде оцу из потаје један чудотворни нож (В. Н.
прип.); Проклет да је, који би убио ближњега својега из
потаје. (Дан. Мојс); Из потаје ножа извадио (В. Н. пј. херц.);
Идем тамо гдје ћу барем јуначки гинути, а не да ме овђе
из потаје трују (Љубиша Прип.) — с) с потаје: само у примјеру: Њега с потаје обтјече бијесан вук (Ветран.) — а") у
потаји: исп. у потају код 2 п о т а ј под ђ, с. Код којих смо
рујно вино пили, рујно вино пили у потаји (В. Н. пј. III);
Тужна Цвета у двор похитала, у потаји сузе лити стала (Бр.
Рад.); Да хајдуке у потаји хране (Март. Осветн.); Дебеља...
у потаји препише лист (Љуб. Прип.); До сад су у потаји на
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говарали кметиће, да... (исти); Мирнији Турци помагали у
потаји Србом (Павлин. Разг.); е. Нејасно је значење у примјерима: Саламандра... с нјеке потаје жераве ни плама ништар
се не хаје (Ветран.) Оста ми у потаји једна јуница (писац
као да је хтио рећи: нестаде ми). (М. Држић); Даруј мене
кључе од потаЈе (Вук. Нар. пј. херц.).
За све примере, у којима је, овде, потаја обележена
овако курсивом, доћи ћемо до тачнијега значења ако реч ту
заменимо њеним синонимом подрумом. Последњи наведени пример, па и сви они у којима се говори о хајдуцима (код јатака) и о коњима, могли би нам и сами то донекле потврдити. Најјасније ће нам то потврдити овај одломак народне
песме „Смрт Стевана Јакшића-" у збирци Григорија А. Николића („Срп. нар. песме... у Срему", Н. Сад, 1888) на стр. 183/4:
...(50) Ал' беседи Јакшићу Стеване:
,Сејо моја, крчмарице млада,
Дај ти мени један пехар вина,
Један вина, један воде ладне;
Мени вина, дори воде ладне."
(55) Ал' беседи крчмарица млада:
,Да мој брате, незнани делија,
Слази с коња, хајде у подруме,
Па се напи вина без новаца,
Наљуби се крчмарице младе; .
(60) Слуга ће ти дору напојити."
Младо лудо, јоште нежењено,
Младо лудо па се преварило.
Сиђе јунак у потаје доле.
Кад је сишо у потаје доле,
(65) У потаЈи тридесет хајдука.
Од њих тридест тројица диване:
Један вели: .жалосна му мајка1"
Други вели: ,да чудна јунака1"
Трећи вели: .како с' преварио?"
(70) Ту му смртву чашу наслужише,
С покој душе њему наздравише,
С покој душе Јакшића Стевана.
А четврти ништа не говори,
Већ он ђипи на ноге лагане,

.
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(75) Трже сабљу, одсече му главу.
Бацише му главу у постељу
А тело му на ардове горе.
Кад знамо да су „ардови" (стих 77) бачве за пиће, вино,
онда би, и без непотребног навођења подрума у стиху (57),
знали да су ти хајдуци у потаји (ст. 63, 64, 65) били стварно
у подруму.
Д. К.

ДОСИТЕЈ ИЛИ ДОСИТИЈЕ ОБРАДОВИЋ
За коју ћемо годину прослављати двестагодишњицу од
рођења „српског Сократа", како Доситеја назва његов најомиљенији ученик Павле Соларић, а још није дефинитивно
утврђена година његова рођења, као што није, уосталом,
утврђен ни тачан датум његове смрти.
Међутим како се из наслова овога прилога види, није
код нас несигурност само у томе, које је године Доситеј
рођен, него има колебљивости и у писању његова имена :
Доситеј или Доситије.
Многи наши научни радници пишу његово име као Доситиј или као Дос"итије. Понеки га пишу у једном раду на
један начин, а у другој студији употребљавају други облик
Обрадовићева имена. Дакле, има пуно колебања. Нећу наводити примере, јер су то несвесне погрешке; довољно је погледати само библиографију о Доситеју код Скерлића (Српска
књижевност у XVIII веку, 312 — 315)1
Само док је одговор на питање, које се године Доситеј
Обрадовић родио, мало теже дати, питање Доситејева имена
не задаје велике тешкоће.
Доситејево је име, као што је познато, калуђерско, односно оно је календарско и узето је из грчког језика. Грци
ово име пишу на два начина: Доа^од и Дсиасб-еод. Сам Обрадовић потписивао се само овако: ДосТвеи претворено у модерну
графику: Доситеј. Треба, дакле, име нашег Обрадовића
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Димитрија, нареченог у калуђерству Доситеа писати онако
како је он то име писао, а никако Доситије.
Прва издања Доситејевих дела, која је сам Доситеј издао,
или пак његови ученици, имају правилно написано његово
име: Живот и прикљученија Димитрија Обрадовића, нареченога у калуђерству Досиееа... у Лаипсику 1783, Мезимац
Г. Досиееа Обрадовића, Будим 1818; Христоиеиа... Д ос и е е е м, В. Будин-ћ 1826; Целокупна дела Доситеа... Земун
1850: Дела Доситеја Обрадовића, итд. Српска књижевна задруга издала је у првом и другом колу: Живот и ...Д о с итеја... (Бгд. 1895, бр. 22), али у шестом колу (Бгд. 1899,
бр. 51) издала је Домаћа писма Доситија..., у редакцији
и са предговором М. К. Драгутиновића, написаним „Новембра
1889, Београд, Доситејева улица"! Исти господин, „новембра 1904", приредио је, опет у издању СКЗадруге (Бгд.
1904, бр. 86) Избор поучних ' састава Доситија Обрадодовића. Седам година касније, јубиларне 1911 год. СКЗадруга
је издала Стоменицу Доситеја Обрадовића1 Књижевна је
задруга, као што смо видели, у међувремену од 1895— 1911
год. три пута мењала Доситејево име.
У писању Доситејева имена Вук је био за други облик:
Доситије, држећи се народног облика (исп. Белић, Правопис,
1934, 102), што су му његови непријатељи жестоко замерили
(исп. Љуб. Стојановић, Живот и рад Вука Стеф. Караџића,
Бгд. 1924, 218). Можда по угледу на Вука и имамо у јакој
употреби облик Доситије поред облика Доситеј, али у овоме
случају и Вук и сви који име Доситеја Обрадовића пишу као
Доситије — нису у праву. Они који га тако пишу могу имати
ираво само кад то име пишу не мислећи на нашег Доситеја
Обрадовића, него уопште; ако се то име употребљава за
Обрадовића, онда га погрешно употребљавају, јер га у облику
Д о с и т и ј е није употребљавао ни сам Д о с и т е ј, а он је,
допустићемо, најбоље знао како треба своје име да пише1).
X. Поленаковић
1) Вук је употребљчвао облик Доситије зато што је уопште речима
узетим из словенског давао народни облик.
Уредништво
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ТРОЛЕТНИЦА, ТРОЛЕТНА ГРОЗНИЦА

Безброј је примера из народног песништва у којима се
спомиње „тешка тролетница" или „тролетна грозница." Из њих
се већином види само да то није обична грозница која прати
и друге болести, него нарочита, своја врста која не пушта
лако болесника, тресе га и цеди и јаче и трајније („три лета").
Вук у Рјечнику даје само: трољетница I. [јуж ] т. ј.
трољетна грозница: Мучи, мајко, замукла се, Од грознице
трољетнице. Из примера, који наводимо по Босанској вили
за год. 1904 (стр. 11):
Што ми кажеш Гавран Капетана
Од Габеле, мјеста грозничава,
Њега хвата трољетна грозница
У години по дванаест пута . . .
види се лепо да се мислило на — маларију.
к.

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УПУЋЕНА РЕДАКЦИЈИ
1) Од имена села Лпмљани у Црмници употребљава народ
придеве лпмскп и лпнскп; у новије време заводи се у званичном
језику облик лимљански. Молим Наш језик да објасни: који
је од ова три облика правилан.
Ј. В. Лимљани
Наведени случај необичног придева од имена места није
једини у нашем језику. Слично гради народ од Скопље,
Оточац придеве скопски, оточки (оток-бскб1), дакле, тако да
придевско -ски додаје основи на први поглед скраћеној за
наставак -ље, односно -ац (скоп-, оток-). Исто је тако и лимски
саграђено од основе без наставка -јани (Лимњани < Лим-јане).
Од облика лпмскп развило се даље лпнскп тзв. једначењем по
месту грађења: уснено м посгало је испред зубног с и само
зубно, тј. прешло је у н.
Како се међутим придев од некога места обично гради тако
што се савременој основи назива тога места додаје придевски
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наставак -ски (исп. Београд-београдски, Беране-берански), добивен је и дужи облик скопаљски (скопљански), оточачки,
лимљански и сл., јер су овакви облици етимолошки јаснији.
Према томе, иако би назив лимљански био сам по себи
исправан, има други разлог који говори против њега: придеви од имена места морају у књижевном језику гласити онако
како гласе у устима оних који живе у дотичном месту. Зато
је једино исправно употребљавати: лимски.
Има много места у нашем народу чији придеви не гласе
онако како би требало према данашњем називу његову. То
доказује само да се назив изменио у новије време, а придев
задржао свој облик према старом називу. Тако на пр. од
Митровица гласи придев митровачки, а не митровички; то
значи да је њен назив раније био Митровци или Митровац,
па је од њих направљени придев остао до данас. Тако нас
и лимски упућује на то да је некада назив места гласио друкчије, а не као данас Лимљани.
2) Молим редакцију Нашег језика за одговор, да ли у
реченици „Драги пријатељу, јавите ми што пре, како је сада
код вас" треба вас писати малим или великим почетним
словом.
Љ. Ј. Бајина Башта
Према званичном правопису пишу се речи из почасти
употребљене у непосредном обраћању, тј. заменица за друго
лице (Ви, Ваш) и титуле (Господин Министар, Његово Величанство), у писмима великим словом. У наведеној реченици
не претставља међутим „вас" непосредно обраћање. Исто
значење имао би израз „код вас" и у реченици „Драги пријатељу, јави ми што пре, како ти је тамо код вас", у којој
је потпуно јасно да израз „код вас" није ословљавање (јер
се уопште не слаже са лицем које је ословљено), него просто
ознака места за коју је употребљена заменица другога лица.
Према томе не треба је писати великим словом. Слично
је и у изразима „у вашем дивном крају", „у вашој славној
земљи" итд.
3) Како треба писати „У Бајиној Башти 16 новембра 1938"
или „Бајина Башта, 16 новембра 1938"?
Љ. Ј. Бајина Башта
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Најобичнији начин за обележавање датума у писмима је
локатив имена места са предлогомз/ (у Бајиној Башти) за оз
нику места и ген. дана, месеца и године (шеснаестога новембра
хиљаду девет сто тридесет и осме) за ознаку времена. Између обе ознаке не мора се стављати запета, јер то нису
напоредни чланови реченице (исп. паралелне случајеве као
„У Бајиној Башти о Божићу", У Београду о Ускрсу", у којима
се између ознаке места и времена такође не ставља запета).
Често се у датум испред ознаке времена ставља ген.
именице „дан" (дне, које се употребљава у западним крајевима
наше земље, претставља скамењени облик ген. именице „дан"
и осећа се данас као архаизам).
Поред онога шири се у новије време и писање датума
са ознаком места у ном. (Бајина Башта, 16 новембра), јер је
практичнији. Са језичког гледишта је и он оправдан, јер се
ознака места може изразити и номинативом, али у том случају су оба члана напоредна, због чега се међу њима ставља
запета.
4) Како треба читати 6 — 4 = 2 „шест мање четири је два"
или „шест мање четири су два"?
А. Р. Сарајево.
При рачунању питамо се обично „Колико је шест мање
четири?" и сл. па се према томе израз „два" може сматрати
за прилошку ознаку мере (исп. Колико је сати? Управо је
три сата), тако да читање „шест мање четири је два" најбоље
одговара нашем језичком осећању. Могло би се међутим ово
„два" схватити и као допуна; у том случају морао би се
глагол управљати према допуни и сгајати у множини (исп.
ево су прошле две године), али то је већ необичннје. Бројеви
од пет навише су у нашем језику бројни прилози, те се,
природно, слажу са једнином и средњим родом (исп. дошло
их је пет" као и „дошло их је мало"). Због тога 11 —6 = 5
треба увек читати 11 — 6 је 5. Слично је и код сабирања.
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88. ...ра &ат гаа"огпа1о гаг§1еа"а^ао око беде...
Глагол разгледавати неправилан је и непотребан, јер поред свршеног глагола разгледати, разгледам, постоји у нашем
језпку трајни глагол разгледати, разгледам. Отуда би се у
горњој реченици правилно рекло:... па сам радознало разгледао
око себе.
89. .Објављен је декрет којим се реквирирају париске
подземне железнице и аутобуси, који циркулишу париским
улицама."
Глаголи „реквирирати" и „циркулисати" употребљени су
овде у значењу које они у нашем језику немају.
Реквирирати значи у нашем језику „узети нешто за
државне потребе", на пр. реквирирати храну, стоку и гл.
Реквирирати подземне железнице и аутобусе значило би, дакле,
одузети их од предузећч и употребити их искључиво за
превоз војске, полиције и сл., на пр. за време мобилизације.
Како се међутим у овом случају не ради о одузимању железница и аутобуса за државне потребе, него просто о њи
ховом поседању да би се спречио штрајк, јасно је да је у
овој реченици глагол реквирирати нетачно употребљен.
Циркулисати значи у нашем језику „оптицати" (исп.
циркулација крви, новца и сл.), а нема и значење францускога
сјгси1ег „кретати се", „саобраћати".
Ова би реченица требало према томе да гласи:
Објављен је декрет којим се поседају париске подземне
железнице и аутобуси који саобраћају париским улицама."
90. „пги^а Во§а"апо^а кпјј%а орбегап је ридИшИШ гаа"."
Присвојни придев Богданов значило би да нешто припада Богдану, односно да се ради о књизи неког Богдана,
а не Богданова (проф. Васе Богданова) као што је случај
овде. Требало је рећи: Друга Богдановљева нњига . . . или још
боље са присвојним генитивом: Друга књига Васе Богданова...
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91. .ВИга ро сИпатш јо§ је бИка ,Рго пео".
Придев близ, -а, о претставља архаичан облик који је у
данашњем књижевном језику замењен обликом близак.
Горња реченица требало је да гласи: ВИбка ро аЧпатш
јоб је бИка „Рго Оео".
92. Наполеон је тада узео свој шешир и сишао у гомилу у којој је упознао једног од својих старих војника,..."
Глагол упознати употребљен је погрешно; упознати се
може само ново лице. Овде је требало рећи познао
93. „...која 1јиа"е бтеГа коа" б^аке кгеГпје."
Уз глагол сметати не иде објекат у акузативу. Не
каже се сметати некога, него сметати некоме. Уместо која
1јиа"е бтеГа коа" бчаке кгеГпје правилно је: која 1јиа"Ша бтеГа
коа" б^аке кгеГпје.
Овде је писац помешао глагол сметати са глаголом
ометати.
94. „...са неколико стотина авиона типа релативно модерна које су пилотирали одлични авијатичари...*
Није у духу нашег језика рећи: ...које (авионе) су пилотирали одлични авијатичари, јер ни глагол пилотирати,
ако се уопште допусти, не може уз себе имати објекат у
акузативу. Требало је ту употребити инструментал — којима
су пилотирали или боље којима су управљали.
95. Уојбки бат тасе сио рје^аН па тапе^пта."
У овој реченици имамо погрешну употребу инфинитива
пјевати уместо изричне реченице гдје пјева, како пјева.
Мећутим познато је да инфинитив може да врши службу
овакве или сличне реченице само онда када су у њој и главној
реченици субјекти исти.
96. ,М§ије бе бГо§а тјеби а^гебтпа пабГојапја б^јеГбке
оиг%оа%1Је рокага1а и јабтјет одпки као па па1екот 1б1оки"
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После компаратива у нашем језику стоји него а не као.
Стога је требало да горња реченица гласи: „М§ф'е бе бГо§а
тјеби а^гебтпа пабГојапја б^јеГбке оиггоагце рокага1а и јабпцет оо1јки пе§о па Оа1екот 1бГоки."
97. „...кгог је&по... пегг^јебпо ^пјете пе то§и пабГирШ
б^оје а"игпобИ."
Израз наступити своју дужност не одговара духу нашег језика; он је свакако створен према немачком изразу
еш АтГ апГгеГеп. Исто је тако германизам једно у значењу
неодређеног члана. У горњој реченици би се правилно рекло:
„...кгог... пеи^јебпо ^пјете пе то§и бГирШ па б^оје а"игпобИ.
98. „(Ј Гој репоШ до§аГој гаГо^Ша рпје као I робИје
об^ојепја гјтбко§ сагб^а ро Оегтатта, бе1јаско та1о §оброа"агбГ^о тје то§1о робГојаИ дег габШе ^еПке Јеиа"а1пе §оброа"е...*
Није добро речено ...робИје об^аЈапја птбко§ сагбГ^а ро
Оегтатта... јер у нашем књижевном језику вршилац радње
исказане пасивним глаголским обликом стоји у генитиву са
предлогом од. Дакле, правилно је:
робИје об^ојепја Нтбко§ сагбГ^а оа" Оегтапа.
99. „Наа"Ио бе о бкогот оГуогеп\и Шпје бегопе и рагки..."
Глаголске именице које значе радњу граде се само од
несвршених глагола. Према томе не може се рећи ...отворење
летњесезоне... него ...отварање летње сезоне (в. НЈ I 262—268).
Тако. исто место „радило се" требало је рећи „тицало се".
100. . . . млеко од којег је, с раскуваним на позршини
крумпирима, била начињена гадна каша."
Облик крумпир је провинцијализам; у књижевном језику
може се употребити само облик кромпир.
101. „па је већ код првог наступа у Народној скупштини
изрекао такав говор."
Већ је много пута истицано да наступ не треба употребљавати и да значи да је неко имао наступ, да му је
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позлило. Има много начина да се ово избегне: па је већ при
првој прилици у Народној скупштини изрекао такав говор
или сл.
Не мора се у сваком језику изрећи оно што се изриче
у другом на исти начин.
102. ,Ти, који си у младосши савладавао и најшеже
препреке".
Иако не би било неправилно само по себи од савладати
савладавати, наш народни језик развио је учестале глаголе
ове врсте друкчије. Од надвладати — надвлађивати, па тако
и савлађивати и сл.
Тако је ваљало и рећи: савлађивао и најтеже препреке.
103. .Сједио је уваљен у наслоњач и гледао ме равно
у очи..."
Ваљало је рећи: у наслоњачу, јер се тако говори, а и
столица је женског рода, а наслон у њој није нешто засебно;
затим равно значи нешто друго, а право оно што је овде
писац хтео рећи.
104. „Помисао на то следила ми је жар којим сам
намјеравао да наступим, па сам се наједном прекинуо и зловољно окренуо главу".
О наступити било је горе говора (овде би се могло рећи
да отпочнем говорити, да се појавим итд.); жар којим сам намјеравао да наступим — ваљало је рећи: жар са којим сам
намјеравао итд.; и, најзад, глаг. прекинути се сувише је јак за
оно што је писац хтео рећи. Он се употребљава када се тежак
посао ради, па одједном радник буде телесно онеспособљен
(ејпеп Вгисћ (1^ејђбсћааеп) ђекоттеп), претргнути се. Ово
писац овде свакако није хтео рећи, већ претрнути, престравити се или сл.
Секретар Уређивачког одбора
Власник за Лингвистично друштво
д-р Радонир Алекснћ
д-р Александар Белић
Универзитет, Српски семинар бр. 3
Франкопанова бр. 30
ЈЈтампа „МЛАДА СРБИЈА" Ускочка 4. Тел. 21-352. — Влад. М. Анђелковипа, Грачаничка 12

Лоштарина плаћена у готову
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Овај је часопис препоручев свнм школаиа одлуком Министарства
просвете П.бр. 22 184 од 10 августа 1932 год., а на основу иишљења
Главног просветног савета С.бр. 473 од 21 маја 1932 год.
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Наш јевик излази једанпут месечно, а десет бројева чине једну књигу.
Годишња претплата дин. 30. Поједини број дин. 4. — Претплата се шаље
администрацији, Српски семинар, соба бр. 5, чековни рачун бр. 54818,
а рукописи — секретару Уређивачког одбора д-ру Радомиру Алексићу, Српски
семинар, соба бр. 3, Универзитет у Београду.
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ГОД. VI

СВ. 9-10

АВГУСТ МУСИЋ
1856—1938
У 82 год., после обилног рада на проучавању српскохрватске и грчке синтаксе, умро је 28 јула прошле године
један од најбољих зналаца класичких језика у нашем народу.
Родио се 3 августа 1856 г. на Крци у Словеначкој. Гимназију је учио у Новом Месту и Загребу. Универзитетске студије свршио је у Загребу, а пробавио је неко време, својих
студија ради, у Лајпцигу, по Грчкој и Италији. Од 1880 г.
до 1894 био је професор гимназије у Загребу, а од 1894 до
1924 г. професор старокласичне филологије у Загребачком
универзитету.
Цео је његов живот посвећен научним и школским пословима, тако да готово до последњих дана живота није
напуштао научни рад. Поред уџбеника за класичне језике,
превода са грчког и оригиналне Повијести грчке књижевности (у 2 свеске), објавио је читав низ расправа из грчке и
српскохрватске синтаксе. Своје расправе штампао је (у највећем броју) у „Раду" Југославенске академије, „Гласу" С. К.
Академије, Јужносл. филологу и по другим часописима на
нашем језику и на немачком. Да наведем његове главније
радове: Перфективни и имперфективни глаголи у грчком
и хрватском језику (Извјешће загреб. гимн. 1884); Имперфекат
и аорист с партикулама кен и ан код Хомера и хрватски
кондиционал (Извјешће загреб. гимн. 1884); Гномички аорист
у грчком и хрв. језику (Кас1 112, 1892); Кондиционал у хрв.
јез. (Кас1 127, 1896); Реченице с конјункцијама ако, нека, ли
у хрв. јез. (Кас1 134, 1898); Релативне реченице у хрв. јез.
(Кас1 138, 1899); Реченице с партиципом прет. акт. п. у хрв.
јез. (Кас1 140, 1899); Реченице са конјункцијом да у хрв. јез.
(Кас1 142, 1900); О употреби презента свршених глагола у
словенским језицима (Јагићев Архив 24, 1902); н-б-кђто (Јагићев Зборник 1908); Питања у хрв. или срп. јез. (Рас1 172,
НАШ ЈЕЗИК
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184, 1909 — 1910; додатак Кас- 203, 1914); Значење перфективног презента у негативним питаљима у хрв. или срп. јез.
(Јужн. филол. 1 1913); О употреби одречног конјунктива за
одречни императив у грчком (О1о11а 6, 1915); Компарација и
негација (Кас1 222, 1920); Словенско поШеп (Р?ас1 224, 1921);
Мосј ј тогаН у словенском језику (Кас1 227, 1923); Прије и
послије (Јужносл. фил. IV 1924); Словенско 1е (Кас1 221, 1925);
Аорист имперф. глагола у срп. хрв. јез. (Јужн. фил. V 1925);
Негација т (Кагргауе III 1 —33, 1926); Прилози науци о употреби времена у српскохрватском језику (Глас СХХ1 1926;
СХХШ 1927; СХХУ1 1927); Нетопир и лептир (Јужн. фил. VI
1926—7); Унутрашња аподоза (Кас1 133, 1928); СопбесиНо тос1огит у грчком језику (Кас1 235, 1928); Латински конјунктив
(Кас1 285, 1928); Ан у грчком; готском и латинском језику
(Кас1 237, 1929); Кагуој гпасепја раПјкиН 1 и бгрбкоћгуа1бкот
јегјки (б1аУ1а VIII, 1929, 226—244); Прилог негацији у грчком
и латинском језику (Кас1 242, 1931); Будући да (Јужносл. фил.
XI 1931); Претерит футура у индоевропским језицима (Кас1 242,
1932); Реченице бојазни у грчком, латинском и српекохрватском језику (Кас1 247, 248, 1933); Грчки итеративни претерит
с ан и словенски итеративни кондиционал (Кас1 245, 1933);
Значење и употреба партиципа у српскохрватском језику
(Кас1 250, 1935); Словенски ефективни презенат (Кас1 253, 1935).
Овај дугачки списак расправа Мусићевих показује како
је био многостран његов научни интерес. Њега је занимала
највише реченица, њени типови и употреба различних времена у различним реченицама. Нико до њега није у овако
широким размерама проучавао реченицу у нашем језику.
Код Мусића ће се наћи увек оштроумних опажања, врло танано ухваћених особина и врло прегледно изнесених, са таквим обиљем критички сабране грађе да ће она са великом
коришћу послужити и новим испитивачима. У многим случајевима Мусићу је пошло за руком да открије тајну често
врло заплетених синтаксичких појава, тако да ће он у реду
истраживача нашег језика заузети угледно место. Он се трудио да унесе и нове, савремене погледе у своја испитивања,
водећи рачуна о томе шта су и други у том правцу урадили.
Али не треба заборавити да је А. Мусић био пре свега филолог, и то класички филолог; било је немогуће да се осло
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боди, и радећи у области наше језичке науке, словеначке и
српскохрватске, од онога што се и како се радило у науци
о грчком и латинском језику. Али и поред тога, он је учинио знатних услуга нашој науци. У малој групи крчилаца
нових путева у нашој науци о језику он ће заузимати увек
часно место дубоко одана својој науци, културна, спремна и
честита испитивача особина нашег језика, а нарочито његове
синтаксе.
Нека му је светао помен међу нама1
А. Б.

ЗАМЈЕНИЦЕ „КО" И „КОЈИ" И ЊИХОВИ ОБЛИЦИ
Из примјера као што су: „Ко је дошао?" (отац), „Који
је (син) дошао?" (старији) јасно се види разлика у значењу
упитних замјеница „ко" и „који". Замјеница „ко" је именичка, а „који" придјевска. Првом замјеницом питамо за непознато лице, а другом за одређенчју особину бића или предмета. Међу тим замјеницама исти је однос и кад су оне односне и неодређене замјенице. Испореди ове примјере из народних приповиједака (III држ. изд.): „Ко мање иште, више
му се даје" (стр. 67), „Ко је год од просилаца дошао у двор"
(стр. 52; ту се мисли на^лице, а не на одређенију особину1),
„Који донесе најлепшу мараму, онога ћу женити" (стр. 51; тј.
најстарији, средњи или најмлађи син).
Кад су замјенице „ко" и „који" односне, нађу се оне
често и замијењене. Мјесто „Бој се онога ко је вико. . ."
може се казати и „Бој се онога који је вико. . ", гдје се замјеница „који" односи на неизречену ријеч „човјек". Такав
је и Вуков примјер: „Само молим свакога ко би их писао. .."
(Предговор Срп. нар. прип., стр. XXIV). Рјеђе се замјењују
те двије замјенице кад су упитне. На стр. 81 Срп. нар. прип.
има овакав примјер: „Који си ти? — Путник из далеке
земље". Ту је „који" употребљено уз полупознато или донекле познато лице (зна се да је мушког рода, али се не зна
тачно откуда је или сл.).
Врло се често односно-упитне замјенице „ко" и „који"
замјењују кад стоје у којем зависном падежу. Управо оне се
16*
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не замјењују при правилном изговору, али се замјењују у
писму. Ево и за то примјера: „Кбга ћемо за краља?" (Нар.
прин., стр. 93), „Кбме Бог, томе и сви сЕ)ети" (Нар. прип.,
стр. 37), „Кбме Србину српски језик не ваља. . ." (Вук: Предговор Срп. нар. прип., стр. XIX), „Па је запита откуда је,
кога је рода" (Нар. прип., стр. 25). У чему је разлика? У
прва два примјера имамо у падежу замјеницу „ко", а у друга
два примјера замјеницу „који". Генитив замјенице „ко" гласи
„кбг(а)", а од „који" гласи „којег(а)" или „кбг(а)" (постало
сажимањем).
Замјеница ,који" има у зависним падежима једнине двојаке облике, дуге и кратке, а замјеница „ко" има само кратке
облике. Према томе, у реченици „Кбга" ћемо за краља?" не
можемо „кога" замијенити са „којега", ако не желимо да добијемо друго значење; али' обрнуто је могуће, тј. да се ,ко*
употреби у истом релативном значењу као и кдјп. Зато у
реченици „Кога је рода?" мјесто „кбга" можемо рећи и „којега" и кбга" а да притом значење остане непромијењено; тако
и између зависних падежа замјенице „ко" и кратких облика
за исте падеже замјенице „који" нема разлике у овој употреби.
Ипак има примјера кад се дужи облик „којега" обично
не замјењује краћим обликом „кбга". То су они случајеви у
којима „којега" може стајати мјесто замјенице „чији, чија,
чије", а ту замјену, како је познато, можемо увијек извршити,
У реченици „Ето дјечака чију смо мајку упознали" можемо
мјесто „чију" казати и „којега". У тринаест примјера у БрозИвековићеву Рјечнику гдје мјесто „чији" стоји генитив замјенице „који" само је у једном примјеру „кбга" („Кога им се
уговори о миру учине бољи, онога да приме"), а у осталима
је „којега. У примјерима уз замјеницу „чији" гдје је Вук
употребио генитив замјенице „који" мјесто различних падежа
замјенице „чији", а таквих примјера има једанаест, у свима
је „којега", а не „кбга".
Према томе, могло би се узети као обичније или пра-.
вилније да се у случајевима кад се мјесто „чији, чија, чије*
узима генитив замјенице „који", употребљава дужи облик
„којега", на пр. „Бјеше неки царев човјек којега син боловаше" (Јов. 4, 46), „Војвода, на којега се руку цар наслањате,
одговори" (Цар II, 7,2).
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У осталим случајевима употребљавају се и дуги и кратки
облици замјенице „који". Иако нема никаквих правила за
употребу једних и других облика, ипак једни писци употребљавају више кратке, а други више дуге облике. Прегледао
сам поједина дјела неких наших писаца, старијих и новијих,
па сам нашао да на пр. Вук употребљава отприлике подједнако и кратке и дуге облике. Веселиновић, Лазаревић, Кочић
и Андрић употребљавају готово увијек кратке облике, а А.
Шеноа, Козарац, Шимуновић, С. Колар и Н. Симић служе се
чешће дугим облицима него кратким. У народним приповијеткама, као и у Вука, налазимо и једне и друге облике. Поред примјера „Баба му да коња да бира којега хоће" читамо
у истој приповијеци „Даћу ти коња кога год хоћеш" (Нар.
прип., стр. 20). Писци који више употребљавају дуге облике,
а то вриједи и за народне приповијетке, обично иза приједлога узимају дужи облик (на пр. „из којега, на којем, у којем, преко којега, за којега, код којега, с којег итд.), а кад
је замјеница „који" у самосталној служби, онда употребљавају и кратке и дуге облике. Који се облици данас више
употребљавају у народном говору, није лако утврдити, али,
судећи према многим знацима, чини се да на истоку преовлађују кратки облици, а на западу дуги.
Слободан Ковачевић

ПОЈАВА

НОВИЈИХ

ДУБЛЕТНИХ

ОБЛИКА

КОД

НЕКИХ ИМЕНИЦА
Док се многим дублетним или двојним облицима код
именица налази постанак у историји нашега језика, дотле је
извесним дублетима новијега доба тешко наћи оправдање у
историји језика или у гласовним његовим законима. Да наведем пример са именицама на -ар, у коме је р био некада
непчани сугласник, па кад је, доцније, отврднуо и примио
новије облике према основама на ненепчаник, он је задржао и
облике своје старије промене, те данас имамо дублетне облике:
на -ем (у инстр. једн.) и на -ом, на -ов-и и на ев-и. (у ном. множ.).
Према овим основама поводе се и неке друге основе,. на пр.
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основе на -ир; пастир-ел* и пастир-ол*, везир-ов и везир-е«;
чир ем и чир-ом; сир-ел* и сир-ол« итд. То су аналошки облици,
тако добро познати у језику.
Али има именица код којих се дублетни облици са натезањем морају објашњавати аналогијом. Такав је случај, на пр.,
са именицом појас. Кад је д-р Т. Маретић нашао у литератури акузатив множине појасеве, закључио је да то није никаква штампарска погрешка, већ да се тако и говори. „Ја
знам", вели он, „да се овако доиста и говори, и зато не мислим да је иза с у том примјеру штампарска погрјешка мјесто о (ОгатаИка, стр. 141). — Несумњиво је овде облик појасеве новија творевина, према основама на непчани сугласник,
јер -с није непчаник, нити је то, у овом случају икада био.
У тимочком дијалекту појас гласи пдвћс, множ. пдвћси, никад
повћсови или повћсеви.
Поред ове именице има их још чија се основа свршава
на -с, и имају облике као и основе на непчане сугласнике.
Таква је, на пр., именица нос. У најбољим нашим часописима и дневницима, у написима наших признатих научних
радника, песника и приповедача наћи ће се за ово велики
број примера. Неки од њих употребљавају облике према
основама на мек сугласник, док их други мешају са основама на тврд сугласник. Примери које ћу навести потврдиће
тачност реченога.
„Поред мене се појави неки чудан човечуљак, мален
и ружан преко сваке мере, сасвим мркожут и с носем, који
није био мањи но што је остало тело." — „Место на самом
Косову које ми је пред носем.' — „Сад би хтеле нове носеве, ...имате гардеробу с носевима; ...ви измишљате нове
издатке и на носеве; ...пришивате нове носеве", али исти писац, у истом напису пише и: „са новим грчким носом" —
— „Висок, сув као хрт, нешто повијених плећа, са ситним
жмиркавим очима, са малом главом и повеликим и дужим
обореним носем" . — „Дивна је, прекрасна девојка, с узаним
носем, с црвеним уснама и дугим ногама." — „У суседном
одсеку наишли смо на своје људе којима су таквим бајонетима одрезали носеве и изболи очи." — Имају лица од којих
постајеш замишљен, добра сељачка лица, широка чела, ши
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роке носеве, широке усне, вунасту косу." — „Држи чисту,
џепну мараму пред носем и устима."
— „И док носем јастук боде,
„Дотле цело ћупче оде
„С оним коме сласти годе." Итд. итд.
Исто тако у страној речи курс, особито у свакидањим
берзанским извештајима по новинама, множина скоро стално
се бележи курсеви, а инструментал једнине и курсем и
курсом. Један писац математичар (у Гласнику Југословенског
професорског друштва) пише од плус (р1иб) множину плусеви.
Оваквих примера могло би се још набројати, али су и
ови довољни да нам укажу на ову појаву нових дублетних
облика код именица. Они се, мислим, не чују у народном говору, док их известан део наше интелигенције и пише и говори. То су, дакле, књижевне творевине, непотребне творевине. Има писаца који су бар доследни у употреби њиховој,
док их има који мешају једне облике с другима: час према
основама на мек, час према основама на тврд сугласник. А
то је свакако најгоре.
И именица млаз, поред правилних облика (према основама на тврд сугласник) има и новије, по основама на непчаник: „Пламени млазеви све се више распирују." — Све ми
се чини да сам нашао (или чуо?) и облик мразеви од мраз.
Већ и Вук Ст. Караџић забележио је облик кнежеви поред
кнезови.
Ово износим да бих постакао и друге да о овоме промисле и просуде.1)
Маришо Станојеаић
Заечар

ИЗ ШКОЛЕ
(Препис из записника конференције стручних наставника
одржане после Ј/гледног предавања проф. Драгољуба Илића
„О падежима" у I разреду треће мушке гимназије у Београду).
Откако је почела пракса са угледним предавањима
увек сам узимао за методску јединицу оно што је или нај') О овом појаву говорићемо другом приликом опширније. Уредништво.
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теже за обраду („Акценат") или оно што је у граматикама
још довољно не расправљено („Глаголски начини" и др.),
јер сам сматрао да ће угледна предавања тако најбоље послужити усавршавању наставе и уџбеника.
Ову методску јединицу „О падежима" узео сам неочекивано из овога разлога. Када сам последњега часа говорио
деци о значењу и особинама именица, погледао сам у Граматику М. Лалевића, коју смо ове године први пут узели за
уџбеник, да видим шта долази после именица. Видео сам да
је наредна методска јединица: „Промена именица" и да је
непосредно испод наслова поређано седам реченица као примери за седам падежа именице школа. Ти први наведени
примери треба да створе код деце основне појмове о значењу и употреби падежа, за које писац граматике без икаквог објашњења даје, непосредно после примера, питања за
разликовање падежа и латинске називе за падеже.
Правилна употреба падежа, која је болно место у нашем
језику, једино се може научиги ако још у самом почетку
деца добију правилне основне појмове о значењу и употреби
падежа.
Наведени примери у граматици нити су добри као одговори на дата питања за падеже, нити одговарају основном
значењу падежа израженом у њихову латинском називу.
Тако за генитив, чије је основно значење припадање и
који се „тражи питањем чији, кога, чега", дат је пример:
„Идем из школе (из школе")", који је одговор на питање:
одакле идем? Поред депласираног објашњавања о преношењу
акцента на проклитике шта видимо? Уместо лепог и јасног
примера који ће деци дати правилан појам о основном, посесивном или партитивном значењу генитива, дат је у граматици, на првом месту, несретно изабран пример за прилошко,
посебно, значење, о чему деци треба говорити много доцније,
пошто се утврде основна значења.
За акузатив, који треба и мора да се детету од самога
почетка уреже у главу као објекат и веже та два појма
уједно, даје пример са прилошким значењем. Место одговора
на питање кога, шта, даје одговор на питање где? Где си
дошао? Дошао сам у школу (у школу). Да је бар дат при
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мер са глаголом ићи: Идем у школу, могло би се објаснити
са питањем куда и истаћи правац кретања, а овако са глаголом доћи и перфектом дато је једно сасвим споредно, посебно значење.
А за инструментал, чији сам назив показује његово
главно значењ'е и који деца тако лако схватају и разликују
питањем с ким или чим, дат је пример који је такође одговор
на питање где?-Где је црква? „Црква је за школбм (за
шкдлбм). Уместо примера за оруће и заједницу, дат је пример за инструментал са чисто месним значењем, док је
за локатив дат пример: .Често мислим д школи (о шкдли)" .
На шта наилазимо? Уместо да се првим примерима
дају деци јасни и правилни основни појмови о значењу и
употреби падежа, даје се потпуна збрка појмова. И шта треба
радити? Исправљати пред децом уџбеник, препоручен од
Главног просветног савета или га негирати? Рећи ћете: да
узмемо други уџбеник, али ни у другим није боље. Погледајте само поред овога најраспрострањенији у школама:
„Граматику за I разред" Стјепана Мусулина. Тамо ћете,
поред осталог, наћи примере за генитив и за акузатив са
глаголом; „Не видим брда" и .Јеси ли видио брдо", што још
више отежава деци разликовање и правилну употребу ова
два падежа. Глагол видим, који се најчешће узима за примере
за акузатив, апсолутно се не сме употребити у граматици за
I разред као пример за генитив. За инструментал је и овде
дат пример локативног значења: „Виноград је з& брдом". Итд..
Ето, господо, те чињенице су ме навеле да узмем за
угледно предавање ову методску јединицу и да покажем
како се без икаквог нарочитог бирања и штива и примера,
и без икакве припреме могу и морају дати деци добри примери, помоћу којих се још у самом почетку морају дати
правилни основни појмови о значењу и употреби падежа. Од
колике је то важности могли сте се уверити за ових 45 минута рада.
Драгољуб Илић
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ПАДЕ ДИТЕ У ЗЕЛЕНУ ТРАВУ...

У другој књизи Вукових народних песама, у песми Краљевић Марко и Вуча џенерал, кад Марко обори Вучиног
сина, каже народни песник:
Паде дите у зелену траву...
У објашењу које даје Вук испод текста каже се да је
то израз којим се служи православни део народа кад хоће
да обележи особу римокатоличке вере; овде је реч дате употребљена иронично — као да они који кажу дите место дијете нису баш велики јунаци.
Не бисмо имали шта да додамо овом Вукову коментару, који је сасвим тачан, да се, из детињства не сећамо
случаја кбји потврђује да ова констатација вреди и данас. У
нашем селу, чисто православном, једино дете буњевачко звали
су .дите", у истом значењу како га обележава Вук. Тако
исто необична је била међу сељацима реч мама, према обичној нана, па су поменуто дете звали и „мамино дите". Реч
мама све више продире на село, па се може чути ова реченица од старијих људи: „Маме не рађају јунаке."
Вукова је, дакле, капомена сасвим тачна и она вреди и
данас, после сто година,
Из овога се може извести закључак да речи са старим
4, кад уђу из једног дијалекта у други, могу донекле изменити своје значење: дите у јужном говору, као што видимо,
изменило је своје значење, онако исто као што је и јужњачко
дпјете у говору Војвођана (где се употребљава кад треба
дете посаветовати) ограничено само на вокатив.
Суботица

Мил. Ив.

ПРЕГЛЕД

ЧАСОПИСА

Да би своје читаоце упознала са питањима која се
расправљају у сличним часописима осталих словенских народа,
одлучила је редакција Нашег језика да убудуће доноси пре
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гледе њихове садржине. Почињемо са приказом последње
књиге чешког часописа Мабе гес1).
Како часопис овом годином улази у трећу деценију свога
опстанка, посвећен је уводни чланак главног редактора Ј. Халера „Двадесет година Наше ржечи" прегледу досадашњега
рада и његовим резултатима.
Од самога почетка настојали су оснивачи N6 да у њој
обнове и продуже готово стогодишњу традицију која је сматрала да стари језик и народни треба да служе као једина норма
за савремени књижевни језик. У првим годинама N1^ види
се јасно ово неповерење према савременом књижевном језику које је чешкој језичкој теорији улио још Јунгман. Иако
се, дакле, N6 у основи приклонила језичкој теорији својих
претходника, тзв. „брусаша"2), она њихове поуке није примала
некритично, нити је у њима гледала неки непроменљиви канон. У самом уредништву дошла су у почетку до изражаја два
крила: консервативно, које је заступао Ф. Били, и напредно,
у којем су били окупљени сви остали сарадници са Ј. Зубатим на челу. Тако је >1К постала посредник измећу старије
„брусашке" епохе и новога времена.
Делатност Билога испољавала се пре свега у „чистунству",
у претераним захтевима у корист застарелих речи и обрта,
немилосрдном прогањању свих, па чак и најобичнијих и преко
потребних страних речи.
Зубати је у много чему права супротнбст Биломе. . И
он је, додуше, материјал за своја" излагања црпао пре свега
из старог и народног језика, али његово обимно знање упоредне граматике омогућило му је да на питања новог језика
гледа са широког гледишта научника који продире до саме
сржи језичких појава. У своја излагања он је по правилу
уносио све што је било у вези са изразом о којему је расправљао, а све то умео је да изложи привлачним и приступачним стилом. Савременом књижевном језику обраћао се
*) Иа$е М. 1Јб1у рго Уго"б1ауаш а Шђеш јагука себкећо. Год. XXI,
1—284 Праг 1937.
а) „Брусовима" називају [се поуке чешких граматичара које су имале
за циљ да књижевни језик очисте од стварних или тобожњих германизама
(само име је превод латинскога Ита). Крајем друге половине прошлога века
изазвала је самовоља „брусаша" јаку реакцију која се још и данас опажа.
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само у крајњој потреби: када су за објашњење неког новог
појава били недовољни уобичајени извори. Сем тога је у својим
чланцима увек тежио да читаоце нефилологе навикне да и
сами размишљају о језичким питањима.
И поред свог критичког става према „брусовима", Зубати је ипак био пуриста, и то строг. Видели смо да по његову
мишљењу израз који живи у чешком или словачком народном
језику (па макар само у неком дијалекту) и за који има потврде у ранијим епохама (до Коменскога) не може бити неправилан ни у новом књижевном језику. Али овај свој критериј
он није никада и обрнуто узимао, тј. није сматрао за неправилан
неки израз књижевног језика само због тога што није потврђен
у старом и народном језику. У таквим случајевима тражио
је за њ бар теориско објашњење из осталих језика, а ако
га је нашао, то му је било довољно да га не сматра за
неправилан. Правилним сматрао је и изразе који су настали страним потстицајем, ако су били одомаћени и потребни.
Сваком приликом саветује да треба поштовати оно што се
у језику створило само, природним развитком.
Ни германизам, сам по себи, није сматрао за неправилан: за његово одбацивање морао је бити и још који разлог.
Уопште је за разлагања Зубатога карактеристично да критерије по којима одређује правилност неког израза према
потреби комбинује и тек после свестраног разматрања одлучује да ли је правилан или није. Погрешним и непотребним
проглашавао је изразе који су у нови књижевни језик ушли
заблудом или услед незнања језичких теоретичара. Али није
се лако мирио ни са другим новинама књижевног језика, ако
их није могао објаснити језичком традицијом или ако су му
изгледале непотребне.
Одлучно је међутим устајао против књишких, ненародних
израза који по његову схватању нису одговарали духу чешког језика и који су се ширили из примитивне тежње
за подражавањем свега што је ново, само ако је необично
и „отмено". Рђаве последице овог „мајмунисања" утолико
су опасније што у чешком не постоји чврста језичка традиција и поуздано васпитање интелигенције који би им се могли
ставити насупрот. Иако су почеци нове чешке писмености
много обећавали, ипак писцима није пошло за руком да са
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граде стварни мост преко провалије коју је у развитку чешке
писмености изазвао насилни прекид чешког националног живота у 17 веку. Чешки књижевни језик није се довољно усталио да би био сачуван од непотребних новина које нарушавају његов мирни, континуирани развитак. То је, дакле,
бранило Зубатоме да савремени књижевни језик не сматра
поузданим извором у стварима језичке правилности. Али је зато
чврсто веровао у прирођену чистоту чешког језика.
Поред Зубатог имао је на
најјачи утицај В. Ертл.
Поредимо ли их међусобно, бићемо изненађени у коликој су
се мери ова два главна сарадника NК подударали.
Пре свега Ертл је гледао на "брусаше" исто као и Зубати. Није им веровао због тога што се њихове поуке нису
увек оснивале на стварном познавању језика и његове историје, него су о језичким стваримачесто судили „поздравој памети".
Искуство са „брусашима" створило је у њему убеђење да задатак језичке одбране није само у прогањању нових, неправилних израза, него и обрнуто — у борби против његова осиромашавања. Исто се тако слаже Ертл са Зубатим у суду
о слабом језичком васпитању савременика и његову узроку,
у критици ниског нивоа савременог књижевног језика, осуди
нагона за подражавањем, у тежњи за „одабраним" изражавањем и у томе да критериј за правилност савременог књижевног језика треба тражити у старом и народном језику.
И код Ертла налазимо, дакле, неповерење према савременом књижевном обичају, који је тако карактеристичан за целокупну чешку језичку теорију. Али он је отишао и
даље: он то неповерење савлађује и први пут, бар у теорији, проглашава за мерило језичке правилности савремени језик добра аутора. Добра аутора дефинише Ертл
негативно: са гледишта језичке правилности добар је писац
онај који се у најмањој мери огрешио о језичке норме изведене из језика што већег броја истакнутих писаца одређеног времена. Апсолутно добар аутор не постаји
као стварна јединка, али појам о њему ствара се из
просечног језичког карактера појединих, релативно добрих аутора. Овакво схватање језичке норме одговара пре свега
колективној природи језика, јер се тако спречава сваки
утицај индивидуалних погледа и самовоље појединаца, која
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је нанела толико зла ранијој језичкој теорији. На жалост,
Ертл није имао доста времена да своју теорију изгради
докраја и да је у пракси потање примени. Тако се десило да је његова пуристичка пракса била каткад у супротности са његовом теоријом добра аутора.
То би били укратко погледи двају главних сарадника
који су Ик за дуги низ година давали .рравац. Са њима се
у свим важнијим питањима слажу и остали сарадници који
су се бавили проблемом језичке правилности.
Пошто су се у последње време чули гласови да се Nк
под воћством садашњег одговорног уредника самовољно вратила рђавим и одбаченим „брусашким" методама, он додирује
укратко и ту последњу епоху. Док су „брусови" исправност
или неисправност неког облика просто проаисивали — често
само од ока и према личном укусу својих аутора —, Ик, верна
традицијама Зубатога и Ертла, тежи да исцрпном анализом
и испитивањем целокупног материјала дође до што објективнијег и поузданијег сазнања. Није, дакле, чудо што су њени
резултати често у супротности са поукама „брусова".
Ово „испитивање савести 1Мк" завршава се кратким билансом њене делатности. Писац налази да се последњих година извршила велика промена у погледима јавности на
књижевни језик и потребу његове чистоте: равнодушност и
нехат према њему, који су пре петнаестак година претстављали правило, већ је добрим делом заменио стварни интерес
за језичку правилност и тежња да се језик добро научи.
Потврда за то имамо на свим странама, како код појединаца
тако и код корпорација. Због тога може уредништво бити задовољно оним што је постигло и са пуним поверењем гледати у будућност.
* * *
Остале чланке прегледаћемо по групама: I Облици савременог језика, II Грађење речи, III Синтакса, IV Употреба
страних речи, V Објашњења речи и етимологије, VI Остало.
I
Јан Кубишта, Прилог промени чешких презимема. —
Истиче занимљиву особину чешких презимена да се, без
обзира на наставке, мењају искључиво по обрасцима именица
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м. р. (тако на пр.од/г/аш „глава" гласи дат. ћкте, а од презимена
Ша^а — Н1а^о^ј). У множини узело је једначење још већега маха
тако да у ствари постоји свега једна промена. Како се слична
отступања у деклинацији иначе нигде не јављају у таквом обиму
и тако доследно, објашњава их писац нарочитом природом
властитих имена. Способност да лако разбијају све незгодне
облике деклинације даје презименима, изгледа, њихово потпуно одвајање од значења које су имала као стварна имена:
између презимена и општих имена која им одговарају нема
по значењу ничега заједничког, не постоји чак ни веза неког
поређења ни метафоре. Презиме служи искључиво за обележавање одређеног лица м. р., чему природно најбоље одговарају обрасци именица које значе мушка бића. Наводи затим
цео низ примера који показују колико се презимена по
промени одвајају од општих именица од којих су постала
(на пр. киге1 „кегла", ген. кигек, али: Киге1 - Киге1а, Ира
има инстр. Ирои, али: Пра — 5 Прои и сл.) У свима се јасно
огледа тежња да се неудаљавају од типичних наставака именица м. р. Само у неким ређим презименима (на пр. б^ес
„обућар": ген. бе^се, али: З^ес — З^есе) не допушта још школска
граматика отступања од опште промене, иако се она у говорном језику јављају.

Ј. Бенеш, Датив и локатив именица типа $1ића. — Устаје
против тенденције да се уместо правилних обрта: ероб о
^е^оа"сп)1 АгпоШо^ј „еп о војводи Ернесту", к тјшб1егбкети
ргеа"беа"о^1 1а^а1о^1 „претседнику мин. савета Лавалу" употребе обрти са краћим наставком у првој речи (о ^е^оа"и
АгпобЧоуј, к пншб1егбк6ти рРеа"беа"и 1^ауа1оуј и сл.).

Ј. Халер, 8еб, 5/5. — Објашњава порекло енклитичког
-5 у 2 л. једн. сад. времена и његово додавање повратној
заменици. Пун облик јбј (јеси) дао је губљењем почетног ј и
крајњег / енклитичко -5, на пр. 1у јбј (ти си) > Губ, со јбј (шта
си) ) соб и сл. Са повратном заменицом стапа се ово -5 у
једну реч (беб, бјб). Каже се на пр. соб \о ис1е1а1 „шта си то
учинио", али: со 5/5 1о иЈе1а1 „шта си то себи учинио" (исп.
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некњижевно: шта си си учинио), гу ду$ угаЧП ,ти би вратио",
али ту ђу $е$ угаШ „ти би се вратио" и сл.

Ј. Бенеш, Једна врста презимена и један] начин колективног обележавања припадника породице. — За презимена
на -$ку, -о^бку, саграђена од других презимена (на пр. Уе$е1$ку < Уе$е1у), сматрало се досада да су првобитно обележавала нечијег чифчију. Архивски споменици показују међутим
да већину оваквих презимена треба другачије тумачити.
Оваквим придевима обележавали су се пре свега сви припадници неке породице (Уе$е1$ку — чланови породице Уе$е1у),
а затим и кућа која не припада појединцу, него некој породици (исп. и данас типо^$ку раШс „палата племићке
породице Тун"). Не мора се међутим код ових придева полазити искључиво од значења припадања. Као што се поред
те$Го О1отоис „град Оломуц" употребљава и о1отоиске
те$Го „оломучки град", тако се и поред тапге1е Уе$е1у „супрузи Весели" могло употребити и тапге1е Уе$е1$ку. Украко,
ова су презимена могла настати из тежње да се апозиција
изрази придевом.

Ј. В. Бечка, О апстрактним именицама које значе особину и стање у чешком новинарском језику. — У свим језицима настају апстрактне именице из потребе да се изразе
многобројни апстрактни појмови које ствара виши културни
живот. Постоје међутим и други разлози који доводе до повећане употребе апстрактних именица. При пажљивијем читању лако ће се опазити колико су у дневној штампи честе
апстрактне именице за обележавање особине и стања, познате,
истина у знатно мањој мери, и свакидашњем говору. То су
нарочито апстрактне именице од придева на -Ге1пу (^јШе1по$И та"ИеШу „видљив"), на -а^у, -о^у, -ш)у (иШко^о$Г < иШко^у „употребљив"), -пу (петоспо$Г ( петоспу „болестан"),
партиципа перф. на -/ и парт. пас. (к1е$1о$Г < к1е$1у „снижен",
рпрга^епо$Г < рпрга^еп „спреман"), присвојних на -$ку (гет$ко${ < гет$ку „земаљски").
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Обилна употреба апстрактних именица ове врсте је последица двеју тенденција:
1) Настојања да се постигне најтешња реченичка веза.
Апстрактном именицом може се често казати нешто што
би се иначе морало рећи целом реченицом. Ако се на пр.
уместо споредне реченице „Очигледно је да су се методи
преживели" употреби апстрактна именица, промениће се сложена реченица у просту: Преживелост метода је очигледна".
2) Настојања да се избегне тражење именице којом би
се допунио придевски израз. Та је склоност последица факта,
да ми каткад имамо на уму јаку претставу особине која се
прилично неодређено везује са претставом носиоца те особине.
Немачки језик претвара у том случају, као што је познато,
придев просто у именицу (с1аб е\\а§ ^ејђНсће). У словенским
језицима је међутим оваква употреба придева знатно ограничена и осећа се као грешка (народни језик гради у оваквим
приликама нове речи: кИа°а$ „мирничина", исп. кШпу „миран").
Јављање обеју тенденција треба објаснити тежњом да се
упрости тзв. стилистички процес, тј. да се упрости избор речи
и реченички склоп, тако да писцу стварају што мање тешкоћа,
Са строго граматичког гледишта не може се грађењу и
употреби оваквих апстрактних именица ништа приговорити,
пошто за њих зна, иако у мањој мери, и народни и песнички
језик. Могу им се међутим чинити стилисгичке замерке, јер
претерана употреба апстрактних именица смањује живост и
изразитост стила.
У неким случајевима употреба апстрактних именица
прелази стварне потребе, јер при грађењу оваквих именица важи принцип, да се оне не граде од придева изведених од апстрактне именице, ако им је значење исто. Од
придева сћуГгу „паметан" гради се лако именица (сћу1гоб1),
од придева бИпу „јак" не гради се међутим апстрактна именица, јер је за ту службу довољна именица бИа. Због тога
су необичне апстрактне именице као гаа"обГпобГ „радост„
паа"ејпобГ „нада" итд.1)
>) Исп. сличан пример из нашег новинарског језика: . Г. фон Рибентроп
из Берлина потврђује г. Беку корисност разговора вођених у Варшави.
НАШ ЈЕЗИК
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В. Шмилауер Е1ек1гопка или е1ек1гопоука? — Анализом
именица саграђених од придева на -о^у (-№) и наставка -ка
долази до закључка да се у обичном говору находи више
именица са основом скраћеном за -ог>- (с~ебпеска „чорба од
чешњака", исп. себпеко^у „чешњаков"), док су у књижевном
језику обичнији облици са сачуваним -о^- (сИгопо^ка „лимунада": сНгопо^у „лимунов"), али их има и са скраћеном
основом (гакобка „трска": гакобо-^у „тршчан").
У случајевима где се скраћени и нескраћени тип употребљавају напоредо њихов је однос прилично сложен, при
чему долазе до изражаја различни фактори. Скраћивање се
избегава пре свега тамо где би се тиме изменио облик основе.
Због тога имамо на пр. ктшка „ракија од кима" (исп. кгшпоуу
„кимов"), али ^Ипо^ка „вишњевача", јер би се *^1$епка сувише
удаљило од основног облика ^јто^у. Или сИЏопка „књига
Л. Клифтона", али тауо^ка „књига К. Маја", јер би *таука
било нејасно. Скраћивање се затим по правилу врши код
дужих речи (каоИпка, никад *каоИпо^ка).
Иако је, дакле, грађење са скраћеном основом у књижевном језику сразмерно ретко, ипак се у принципу не може
одбацити. У нашем случају има облик еккГгопка „радиолампа" преимућство што је за један слог краћи од е1екГгопо^ка
— моменат који са практичког гледишта не треба занемарити.
Код речи ^уВојка „лампа са електронским пражњењем": г>уоојо^ка по среди је још један фактор: иако је та реч начињена од придева ^укојо^у, а тек овај од именице ^удој, ми
је ипак у језичкој потсвести везујемо директно за реч ^ућој
и придружујемо речима као ^у^ојка „изазивач у фотографији" (исп. ^у^ој) и сл.

В. Шмилауер, Ма§пеНбоуаН — та§пе1оуаН. — Још од
раније постоји у чешком књижевном језику тежња да се
глаголи на -1бо^аИ замене глаголима на -о^ап који имају „чешкији" изглед1). Код оних глагола код којих су се сачувала
оба наставка постоји данас разлика у значењу: у глаголима
на -о^аИ осећа се добро именичка основа, они се употребља]) Исп. код нас борбу против глагола на -ираши.
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вају пре свега у непренесеном значењу (кгубШо^аИ бе = мењати се у кристале), док су у пренесеном значењу обичнији
глаголи на нб&оаИ (п&гогу бе ^укгубШјбо^а1у = погледи су
се искристалисали).
Другу семантичку групу у којој се могу препоручити облици
.без -13- претстављају глаголи типа деббетего^аИ „производити
челик по бесемеровом методу". (Исто тако и такаа"ато^аИ
„градити путеве по методу Мас Ас1ат-овом, „рабГеиго^аИ" консервисати загревањем" и сл.) Исп. народне облике акапоч)аИ бе „селити се као Циганин".
Код осталих глагола нема разлога да се -/$- изоставља.
То су глаголи саграђени:
а) од имена људи: (сем ако имају значење „владати се
као"): атоНбо^аИ.
б) од имена народа: §егтатбо^аИ (данас се по правилу
замењује чешким обртом ропетсо^аИ.
в) од апстрактних именица: ћагтотбо^аИ „доводити
у хармонију" (према ћагтопо^аИ „бити у хармонији");
г) од придева (најмногобројнија образовања): ^епегаИбо^аИ, 1окаИбо^аИ, бГеНИбстап (исп. придеве §епегаШ, 1окаШ,
бГеНШ);
д) од на први поглед нејасних основа: е1екГНбо^аИ
(данас се не употребљава основа е1еМг-, него е1екШпа „електрика").
Пошто код глаголских именица на -о^ат (-овање, -ирање)
претеже значење радње, док именице на -асе (-ација) примају конкретно значење (ист. а"е1е§о^Ап1- а"е1е§асе, ПибГго^атИизГгасе), могле би се тако употребити и именице од глагола на
-ј$сУоаИ: 13о1асе (способност) — јбо1сп)ат (радња).

А. Ченски указује у чланку Ргтер1тобГ и ргиг^испобГ
(178 — 180) на разлику у значењу између термина ^оа"тоб{
^ер1а „проводљивост топлоте" и ргтерШобГ (\Уагте^игсћ1абб1§кеј1) односно ^оа"тобГ г^ики „проводљивост звука" и ргпг^ибпобГ (бсћа1Шигсћ1аббј§кејт) и позива филологе да оцене
јесу ли правилно саграђени. То чини В. Шмилауер у чланку
под истим насловом (241—242):
17*
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Придеви од којих се граде сличне именице (ргпћ1е<1по${
< ргићШпу „провидан") саграђени су у чешком од глаголских
основа (*ргоћШ-Ш), које значе „кроз нешто гледати" и сл.;
суфикс -пу обележава у овом случају пасивну способност.
Придев ргМер1ту, од којега је начињена именица ргМерИ^обГ, саграђен је међутим наставком -гу који обично нема
значење пасивне способности, него баш обрнуто — активне (исп.
ићгапсту роМеа" „урокљиви поглед").
Из дидактичких разлога треба међутим при грађењу термина тежити да се употребе наставци који су за извесна значења типични. Потребно је да ономе који тек прима
термин и сам начин како је саграђен помогне да схвати његово значење, а не да изазове и неспоразум.
- Због тога што се код суфикса -јуу прилично јасно
осећа активно значење, ми бисмо пре помислили да придев
ргМерШу значи особину предмета који има способност нешто
„прогрејати" (дакле, на пр. неки систем ложења), него особину предмета који има способност пропуштати топлоту. Сем
тога постоји код њега још једна неправилност: префикси се
дуље само код оних номиналних типова који се граде од
глаголског корена (такви су придеви на -пу: ргићШпу]) „провидан" од *ргоћШеИ). Међутим код типова саграђених од инфинитивне основе, префикси се не дуље (такви су придеви на
-а^у, -ту, исп. рготока^у „онај који пропушта влагу" < *рготокаИ). Придев ргМерИ^у не може се, дакле, са језичког гледишта сматрати за срећан. Због тога предлаже друго решење.
Полазећи од принципа да се термини који обележавају
корелативне појмове граде напоредо и узимајући у обзир да
се за пасивно значење употребљава синтагма (двочлани израз)
1ере1па, г^ико^а ^оа"мобГ „проводљивост топлоте, звука",
предлаже писац да се и за активно значење употреби сличан
израз: ГереШа, г^ико^а ргобГирпобГ „топлотна, звучна пробојнст".
•р, б1апоуј§1е, б1апоујзко (исп. Наш језик II, 15).
О нарочитој врсти нових речи говори чланак М. Вајса,
Језик фирми и реклама. — При скраћеном изражавању које
1) ћ је постало од дугога о.
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је нарочито погодно за трговачки свет'(при телеграфисању,
обележавању врсте робе, при избору имена фирме и сл.) настају нове сложенице које неће бити јасне ономе који није
претходно упознат са предметом или појмом који обележавају. Тако на пр. УШоуки& значи „радњу у којој се продаје
вуна и њене израђевине" (у1па = вуна, укиб = укус).
Према страчом типу аиГо§агаг „аутогаража" граде се
сложенице чији се први део, иако не претставља целу реч
или основу, завршава вокалом о; тако соко-к^агШо обележава
четири члана породице који држе у руци по парче чоколаде,
свако у другом омоту.
По угледу на немачки граде се обрти састављени од
двеју сложеница са заједничким другим компонентом, док је
од прве речи остала само основа: Уоа"о-рГупо^оа"у (исп. Оабипс1 \^аббег1еИип§; у чешком је, дакле, чак изостављена свезица).
Од саставних делова странога порекла узиМа се за обележавање фирме често само први члан, нарочито ако се завршава на -о; неке од ових скраћеница, уобучајене и у
страним језицима, примљене су већ у том облику: Аи,Го-тоГо^е1о „фирма која се бави продајом аутомобила, мотоцикла и
велосипеда". Врсту предузећа и име сопственика уједно, што
је могуће краће, претставља име фирме Е1екГго-МеНа.
Овакво претерано скраћивање може довести до нетачности у изражавању. Тако је на пр. /оГо, које најчешће значи
фотографију, пошто је постало непроменљиво, добило и
значење фотографски апарат, фотографисање, фотографски
аматер.
Групу своје врсте претстављају сложенице које спајају
неке за фирму карактеристичне одломке речи, истргнуте из
потпуног назива фирме: Ма1ро „удружење молера" (исп.
таНг = молер, рокој = соба); овакве сложенице могу бити и
хибридне (један члан је из страног језика): СесћојгисГ „чешко
предузеће за продају воћа".
Погрешни ред речи на пр. у имену Ра1асе ћоШ (опште
име које обележава врсту предузепа је иза сопственог имена)
изазвало је и ТаГга рего.
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К. Паул, П. Ј. Шафарик и Јунгманов речник. — Поредећи речи које је Јунгман узео из Шафарикових дела са
онима које није прихватио, долази писац до закључка да је
Јунгман при избору речи поступио опрезно и савесно, иако
је примио штошта што се доцније није одржало, а одбацио
понешто што је после гримљено. Укратко, Јунгман је имао
знатно финије језичко осећање од Шафарика, којему је у
том правцу било на сметњи велико познавање страних језика,
а донекле и сама природа његова рада: он је већином радио
са изворима писаним на страним језицима. Све то није могло
остати без утицаја и на Шафариков језик и стил. Уз то, Шафарик је хтео да чешки језик учини разноликим и да га обогати новим печима, а опажа се код њега и тежња да исти
или сродни појам изрази различито, да не би морао понављати исти израз. За опомене својих пријатеља, који су се
често жалили на начин његова писања, није много марио.
Штавише, у доцнијим својим делима он овакве испаде још
повећава. У том правцу заслужује Шафариков језик да се
потање испита, а исто тако и да се пореди са језиком његових савременика. Писац је уверен да се у том случају по
чистоћи и тачности језика Шафарик не би нашао међу првима.

III
К. Ербан, О новијој употреби свезица јебШ, јебШ2е, -II
(ако ли, ли). — У савременој прози, нарочито научној, наилазимо често на реченице које би према свезицама требало
да су погодбене, али које у ствари не изражавају погодбу у
граматичком смислу него извесну уздржљивост у суду о томе,
да ли се што одиста десило или ће се десити. На пр. „Ако
је истина (је-Н ргауаа) да се негде каже..., онда је то новији
провинцијализам." Значење свезице је, дакле, у њима ослабљено. То, истина, не би претстављало ништа необично, —
јер свезице у ствари немају сталног значења — да оваква
употреба не прелази у манир. Њено порекло треба тражити
у француском језику, у којем свезица $ј има одиста неколико
функција, па и описану.
Ербанова разлагања допуњује уредништво напоменама
у којима показује како се у поменутим свезицама о
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сновно погодбено и допусно значење спаја са различито
модификованим значењима. Поред значења погодбе јавља се
значење ' евентуалности којом се може згодно изразити уздржљивост у изразу (на пр. при опрезној репродукцији туђег мишљења). Затим се готово код свих примера јавља и
значење опозиције којему се придружује и значење градације
и њене супротности. Иако се аналогно семантичко разликовање
находи и у другим језицима, нарочито у француском, не
треба га сматрати за подражавање страним обрасцима. Једино
претерана и неумесна употреба оваквог начина изражавања
је последица механичког подражавања, за што дакако не
сноси кривицу сам обрт, него недовољно стилско знање или
нехат односног писца.
Овим напоменама — као што то истиче и уредништво —
нису обухваћени сви преливи ових реченица, а не бисмо се
могли сложити ни са употребљеним методом.
Потстакнуто тврђењем Ф. Стрејчека да су „брусови"
осудивши обрт песћаИ „оставити" са инфинитивом, језик осиромашили за једну од лепих тананости у изражавању, враћа
се урецништво понова на употребу глагола МИ и песћаИ са
инфинитивом.
Глаголом МИ са инфинитивом повратног глагола изражава се пре свега радња за коју лице само даје повод( на пр.
ЉШ бе оћоИИ „дати се обријати"). Исто се тако изражавамо
и у случајевима где се са лицем врши нешто без његове
воље или знања, па чак и противу његове воље, где је, дакле,
личност при радњи само пасивни учесник; кажемо ли на пр.
да се неко „М1 о$иШ" (дао преварити), ми тиме не мислимо
рећи да је неко сам извршио превару чија је. жртва постао.
Ако се овакав израз употреби у општем значењу (неко се да
преварити, лако се да преварити и сл.), јавља се у њему
већ нијанса могућности (неко може бити преварен). Слично
се изражавамо и о стварима: Го бе М брга^Ш (то се може
поправити).
Заменица се, која у оваквим случајевима припада у
ствари инфинитиву, везује се у нашој језичкој потсвести са
глаголом а"аИ у једну целину, због чега се а"аИ бе може
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употребити и са инфинитивом непрелазног глаголи, исп.
изразе као ја $е пеа"ат, у којима је инфинитив уопште изостављен.
Глагол песћаИ употребљава се пре свега у случајевима
у којима је реч о стању које већ траје, на пр. песћ Па"ибки
$ра1 „остави Лидушку да спава" (= Лидушка већ спава, не
узнемируј је). У њима се глагол песћаИ по правилу и не
може заменити глаголом а"&И. Када се међутим ради о спречавању или неспречавању стања које тек настаје, употребљавају се оба глагола, у једним се случајевима употребљава
један, у другима други. Главно је да се при том не нарушава већ устаљени обичај.
Германизам је када се уместо а"аИ без разлога узима
песћаИ (песћа1 бе оћоШ уместо Мбе оћоШ). У неким се случајевима на тај начин брише фина дистинкција између обрта са
глаголом а"&И и са глаголом песћаИ, исп. на пр. а"а1 бе ргеб^МсИ „дао се уверити", тј. није се опирао убедљивим речима,
и песћа1 бе ргеб^МШ, тј. био је већ унапред готов да се да
уверити, допустио је да га увере. Глагол песћаИ треба, дакле,
употребити тамо где а"&И не би било довољно да изрази
значење унутрашње сагласности. Ово се правило, дакако,
односи само на реченице у којима се радња некако тиче самога подмета. У реченицама где нема повратне заменице
може глагол песћаИ значити не само сагласност или допуштање
(на пр. песћа1 јбет Шб ћећаИ „пустио сам дете да бежи"),
него и прост нехат ($1игка песћа1а а"Ш ираа"поиГ „служавка је
пустила да дете падне").
Различити обрти показују несумњиво да је до диференцирања у значењу глагола а"&И дошло природним развитком.
Зависи, дакле, само од стилистичке умешности писца како
да се користи средством које му језик у дублетама а"&И и
песћаИ пружа.
IV
К. Ербан, Зашто употребљавамо стране речи? — Према
функцији дели писац стране речи (тј. речи које књижевна
норма и језичка потсвест образованих људи још осећа као
туђе) на 6 главних категорија:
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1) Стране речи употребљавају се кад због језичке равнодушности, лењости и сл. — укратко, услед недовољног језичког васпитања — недостају сопствени изрази (овамо иду
народне речи као плац, шустер, а затим и лајтмотив и сл.).
2) У разговорима лакше природе, у којима намерно
изабране стране речи треба да изазову утисак „лежерне" забаве (осто сам шворц); овамо иду и елементи арго-а.
3) За стилско разликовање и нијансирање (тако на пр.
цивилни није увек што и грађански, минимални што и најмањи и сл.).
4) Кад хоћемо да се изразимо „господскије", кад нам
домаћа реч изгледа сувише овештала, проста или недовољно
изразита (кад на пр. кажемо свита уместо пратња, кад нечије гледиште акцептирамо уместо да га просто прихватимо).
Овамо иде и претерана употреба страних цигата.
5) Када нешто било с којега разлога (стида, страха и
сл.) нећемо или не можемо да изговоримо на матерњем језику (екскременти, писоар).
6) Најпосле због тога што згодне домаће замене одиста
немамо. Овој групи припада велики број најпознатијих страних речи, пре свега тзв. европеизми (филм, оркестар и сл.),
а затим и сгручна научна терминологија, која помаже међународни споразум и олакшава научну делатност и њену међународну сарадњу.
Задатак је језичке критике, вели писац, да брани језик
од непотребних страних речи. Без ње би се језик развијао
сувише нагло и брзоплето, а из језичке^ традиције изгубило
би се штошта од најдражих духовних добара. Не треба, наиме, заборавити да у „функцију" језика спада и способност
да изрази, уколико је могуће сопственим средствима, све што
се у животу оД њега тражи.
Бранко Милетић
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1Ј 6-7 ђгоји га§геђаско§ „Нгуа1бко§ јегјка" парјбао је
с1г. М. Котђо1 с1апак рос1 паб1оуот „бека, а пе бе1се". №
пПбНт да бе ириб1ат и ро1егшки ба рјбсет ротепито§а с1апка,
јег оп јта ргауо, пе§о геНт с1а оуај тој с1апак ипебе та1о
уј§е бУеНа и оуо је^јско рИапје.
Ообр. Котђо1 броттје и буот с1апки бе1са и \Лпос1о1и,
кгај Спкуешсе, ј бе1са па об1пш Вгаси и Оа1тасф. Рјбас јта
ргауо кас1 1угсП да бе тога рјбаН ј 1г§оуагаН 5е1са, а пе бе1се
га јес1по 1 га с1ги§о теб1о, аН 1о с1апаб уј§е угесН као §гатаНско ргауПо, а и пагос1пот §оуоги је с1гиксе. Nе то§и с1а бе
ирибЧат и бј§игпа с1окагјуапја га т\аг\ч теб1а бе1са и Vтос1о1и,
јег би гш јтепа тебта и Нт кгајеујта тапје рогпа1а, аН би
гш с1ођго рогпа1а јтепа теб1а и 0а1таајј, \ т.о ђа§ па об1гујта.
N8 тпо§јт с1а1таНпбкјт обНлпта јта тебта која би р1игаНа
таптит, као §1о Ш јта \ па се1от 1еп1опји пабе о1ас1гЂте, а
и тот ргес1пјасј об1гуо Вгас. N8 пјети јта пајуеа ђгој тебта
аја би јтепа р1игаНа 1ап1ит, \ \о пајуј§е бгес1пје§а гос1а: \лЗНбса, Вођоујбба, Миса, РобНга, Риа'§ба, NегезН§са, Роу1ја \
бе1са. 1тепа оуЊ тебта бат пагос1 оуо§а об1п/а ј сИауо§а кгаја
пе 1г§оуага иуек јес1пако, ра сето сиН: 1,ог1§се \ 1лзЈНбса, Вођоуј§се 1 Вођоуј§са, РобНге \ РобНга, Риабсе 1 Риабса, Иегегј§се I Иегегј§са, Роуђе \ Роу1ја, бе1се \ бе1са, аН бато Мкса.
1Чека бе ос1 пјШ с1апаб и пот. јрак се§се 1г§оуагаји и јес1шп.
као: 1^ог1б^е, Вођоујбсе, Риабсе \ №гег1§се, а пека и тпогтј
као: РобНга, Роу1ја \ бе1са. 1Ј ^еп. би ођкпо буа и тпогјш: 1г1
^огј§с, Вођоуј§с, РобНг, Рисјбс, ИегегЖ, Роуа1ј, бе1ас, МНас,
аН то2ето сиН пагоато ос1 т1ас1е §епегааје \: \г 1,огј&а, Вођоујбса, РисЖа, Nеге2Јбба 1 Роу1ја (јс1.), аН бато: 1г РобНг,
бе1ас 1 МНас (тп.). {] да1 је ођјсшје ^оШ6и пе§о 1л)бјата,
ВођоујЗот пе§о Вођоуј§ата, Рисјбси пе§о Риа§ата, №геШ6и пе§о №ге2ј§сита, аН гес1оупо и РоуПјта, бе1ата 1 МНата.
Ро рптепта које пауосН § Котђо1 гекао ђШ с1а бе тако
ђјН ј ба јтепот теб1а бе1са и Ујпос1о1и, јег пат рјбас пауосН
бато рптеге и кобјт рас1е2јта: бе1ас, бе1сјћ, бе1а'та, а га
пот1паНу пауосН бато рптег: „Спкуепјса \ бе1са та1а сШегепса." 1Ј оуот рптеги то§ао је 1 бгок с1е1оуаН па јте бе1са
Вјсе, с1ак1е, с1а је ј и оуот кгаји потјпаНу уес с1уојак, 1ј. бе1са

НАШ

ЈЕЗИК

267

ј бе1се (\ и пекјт ^ео§гагбкјт кагтата га§геђаскјт, ђео§гас1бкјт ј ђјубјт аиб1пбкјт гађе1егепо је то тебто као бе1се).
Оуакујћ јтепа тебта јтато 1 па Нуаги: бе1се \ бе1са;
2агасе, ОгађЈје, бућсе, 2аб1гаг15>се, Вгибје (тј. бато и јесгшш),
§епШу бато бе1ас, бујгас, 2абт.гагјбс (тпог.); 2агаса, Огађ1ја,
Вгибја (јс1.). батј рпгеалуаа „Акас1. Кјесшка" шби ђШ пасмзто
ба оујт јтешта, јег пјби 1а јтепа сиИ \г иб1а пагос1а, пе§о
би Ш пабН и гагшт јбргауата Ш кпргеушт с1еНта. Тако га
Вгибје па обтгуи Нуаги каге АКј Вги&је (1. р1.), тесшНт
пагос1 каге бато Вгибје — Вгибја — Вгибји (тј. бг. гос1. јес1.);
га Мјгса каге да бе пе гахађјге, је Н пеитг. бјп§. Ш је 1ет.
р1иг..; га 1*оШсе, Вођоујбсе ј Кегегј§се каге с1а би бг. гос1а I
рјбе Ш бато и јес-шш. Моје је тШјепје с1а пагос1 буа оуа
јтепа ројесШоб1аупјије \ да бе јс1е га Нт с1а ос1 р1игаНа таШит
паргаУ1 бјп§и1апа 1аптит апа1о§ђ'от ргета јтешта ски§Ш
тебта која би бт§и1апа таптит. ТакуШ јгпепа јта сгобта и
Оа1тасш, а \ и с1ги§јт кгајеујта па§е о1ас1Шпе, па рг.: 2ас!уогје, Кјб1апје, Vгро1је, №уебтје, Тгеђтје, Циђтје, бкор1је,
Угапје, Ргокир1је, ВПесе \ Р1јеу1је Ш Р1јеу1ја. 2а Р1јеу1је је рогпато с1а је &еп. бато р1ига1е хапшт Р1јеуа1ја, а паИч Р1јеу1јјта,
аН 1 Р1јеу1ји.
То је ђагет т1ада §епегасјја и тпо§о рптега 1г1огПа и
потјпаНуи, а ро1ако бе то уг§ј 1 и кобјт рас1егЧта, ђагет кос!
пекШ јтепа, Ш бе сије сћ/ојакј ођНк. Апа1о§јјот се угетепот
ј с1ги§а јтепа теб1а роб1аП бт§и1апа 1ап1ит, ђагет опа бгес1пје§а гос1а.
Оуо ројес1поб1аупјјуапје јтепа теб1а пе ора2ато бато
кос1 јтепа бг. гос1а пе§о ј кос1 јтепа тебта ти§ко§а гос1а. О
пагјуи скаји теб1а т. гос1а габргау1ја1о бе уг1о тпо§о ј уг1о
с1и§о ј и па§ој с1пеупој бЧатрј, 1 то о јтешта: Ме1коујс:ј Ш
Меткоујс 1 Огеђ1а Ш ОгеђјС. О тот бе габргау1ја1о и „Јаскзпбкот с1пеушки* и §осНш 1936 ђг. 136, 151, 160, 167, 172, 184
ј и еосНпј 1937 ђг. 7, 19, 113; и саборјби „Г\Гоуо с1ођаи ос1 23 XII
1936 ј ос1 30-1-1937; и „Ођгоги" ос1 29-1Х-1936 \ од 2-1V-1937
1 и „^ЈоуобНта" ос1 24-Х1-1936. Уг1о је гапјт1јју с1орјб \г брШа
и га§геђаскот стеушки „КоуобН" ос1 24-Х1-1936 рос1 паб1оуот
„КасН пагјуа тјеб1а Огеђјбј ргоуеб1 бе бе р1еђјбСј1?" Оорјбпјк и
1от б1апки каге: „1Ј тјеб1и Огеђј^ јес1ап обатс1ебе1§осН§пјак
рокгепио је аксјји с1а бе р1ига1по јте Огеђја јггшјеш. Како
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пајрпје јтаји па бе оус1је ргоуесш орсјпбкј јгђоп, 1о бе осекије
с1а бе 1о јгугбј \ с1а поч\ орсмпбкј ос1ђог ргоуес1е и тјебш р1еђјбсИ, којј бе јтаН с1а осПиа о 1оте, како се бе ос1бе1е г^аИ
оуо тјеб1о: Огеђјсј Ш Огеђјс. Као 1 и буакот рИапји, 1г§1ес1а
с-а бе 1 и оуот росНјеШо јаупо гшб1јепје Огеђјса. I јес1ап 1
с1ги§ј пагју јта рпб1а§а. 1Ј б1уаг бе ир1еН 1 роННскј тјебш ргуаа ј ос1 јесто§а аб1о Шо1о§ко§ рИапја, које о\ 1геђа1е с1а
габргауе пабе паиспе Акас1етјје \ с1ги§1 ујбокј паисш гауосН
бгуагап је јес1ап роННскј ас1и1 уј§е. Као с1а Ш 1 ђег оуо§ р1игаШо§ пагјуа та\о§ Нјеро§ тјеб1а па Ре1је§си јта та1о1"
I и гастјет бШсаји ро тот гшб1јепји 1г§1ес1а с1а и пагос1и ргеоу1адије ођНк јес1пјпе: Огеђјс 1 Ме1коујс\ а с1а и 1от
у1ас1а роскојепоб!, ујсН бе 1г 1е с1и§е 1 о§1ге ро1егтке, а пагосЛо 1г сШ'гапо§ с1орјба. Та бе теб1а 1 и пабјт бко1бкјт кпјј§ата 1 §ео§га1бкјт каг1ата ђе1еге гес1оуИо и јес1шш.
. Ообр. Котђо1 па кгаји буо§а с1апка ргесНаге бе1сашта
с1а га1гаге ос1 у1абН с1а јт бе 1 б1и2ђепо итугсН бхаппбкј т\аг\ч
пјШоуа теб1а, 1ј. бе1се. То ђј ђПо робуе 1аспо \ ргауПпо пе
бато га бе1са и Нгуа1бкот Рптогји пе§о га буа бротепи1а
јтепа теб1а и Оа1тасф, аН бе Нч\ пагос1ш §оуог пе тоге и
буакот б1исаји ика1ирШ и §гатаНска ргауЦа 1 угасаН па1га§ и
б1апје с1ођа. Јегјк је г"\ч ог§ашгат као 1 пагосI којј пјјте §оуоп.
ОгатаНска ргауПа јгуос1е бе 1г 2јуо§ јегјка којјт пагос1
§оуоп, а пе б1уага бе јегјк па 1ете1ји §гатаНскШ ргауПа. Иаб
јегјк бе гагујјао ос1 пајб1апјШ угетепа и јес1пот ргауси орсеш1о га се1о §оуогпо росНисје, а и с1ги§от ргауси робеђпо и
ројесНшт кгајеујта. Оп се бе гагуШ 1 и оуот рПапји као 1 и
с1ги§1т па буој паст ђег ођгпа па па1о§ у1абН, па §гатаНска
ргауПа 1 па па§е орга^с1апе 2е1је. Ои2поб1 је Н1о1о§а бато 1о
с1а пеки јегјски ројауи гађе1еге 1 ођјабпе.
бјбак
Ог. М. Нга$(е

НАШ АДМИНИСТРАТИВНИ ЈЕЗИК
Као што постоји наш књижевни језик и наш позоришни
језик, постоји и наш административни језик. О њему се досад
врло мало писало, скоро нимало. Међутим, он заслужује да се о њему што чешће и што више говори, пише
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и расправља. . Наш административни језик је пун грешака, рогобатан, пренатрпан свим могућим и немогућим
начинима изражавања мисли. Често прочитамо акт па не
знамо шта смо прочитали1 Пренатрпано и неразумљиво. И
нико се не буни, или бар не јавно и истрајно. Треба
и у државним актима бити јасан, прецизан и тачан. А где
има још и неких параграфа и чланова1 На што се све не позивамо при доношењу решења и одлука1 А да не говорим о
језику у адвокатским списима и поднесцима, као и у одлукама разних судова1 Верујем да се све то може изменити,
реформисати и упростити. То је важна ствар, исто као и то
да ли је неко дело написано књижевним језиком или не, правнлно или не. Стога треба у разним чланцима расправљати питања из нашег административног језика или отворити нову
рубрикуу часопису „Наш језик" самоза административни језик.
Сараћивали би сви они којима лежи на срцу наш језик: да правилно говоримо, правилно пишемо не само књиге, већ и решења
и одлуке. Треба само почети, а крај ће бити добар. У тој рубрици износило би се све што је у пракси при администрирању добро и што није добро — ради примера. Онда би
требало издејствовати код „меродавних" да се на часопис
„Наш језик" претплате многа државна надлештва, како би
се дала могућност државним службеницима да учествују у
изграћивању и усавршавању нашег језика уопште, а административног напосе. Многи би нам из своје праксе износили
примере како добре тако и лоше, тј. како треба писати административним језиком и како не треба. Тако би се поправили
они који греше, а научили они који не знају.
Очигледно је да бисмо од тога имали велике користи.
Писало би се краће, јасније, разумљивије и правилније.
Често је службеник у недоумици да ли је боље овако или
онако написати. Он лута, нагађа. А језик је нешто живо,
стално се развија, усавршава и употпуњује. Разуме се, да
овде игра главну улогу језичко осећање, онда граматика, стилистика, као и образовање самог аутора.
Административни језик треба неговати. Поготову што
цреко администрације народ општи са државом и њеним органима. Стога државни акти, решења и разне друге одлуке
треба да буду што правилнији, чистији, јаснији и разумљивији.
Миодраг М. Милетић
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НАША ПОШТА
М. М. (Београд):
1) Да ли „Примљено на знање, у акта" или „Примљено
к знању, у акта" или „Примљено знању, у акта".
2) Да ли „С позивом на вашу молбу" или „Позивом на
вашу молбу"; да ли „Тражена документа доставите овом
Министарству, с позивом на број овога акта" или „...позивом
на број овога акта."
3) Да ли „У вези ваше молбе" или „У вези с вашом
молбом".
4) Да ли „У одговор на вашу молбу" или „У одговору
на вашу молбу".
5) Да ли „фирма Петар Павловић и Ка. из Ниша" или
„фирма Петар Павловић и К^., из Ниша" или „фирма Петар
Павловић и К2., Ниш".
6) Да ли „Обратила се овом Министарству с молбом"
или „Обратила се овом Министарству молбом".
7) Да ли „С обзиром на изнете чињенице" или „Обзиром на изнете чињенице."
8) Да ли „Министарство вас моли за извештај, да ли је
фирма поступила по распису..." или „Министарство вас моли
да ли је фирма поступила по распису..."
Ево нашег одговора.
1) Најбоље је: Примљено к знању. У акта!
2) Правилно је прво, јер то значи и позивајући се (на
вашу молбу), и уз то се позивате, те зато ту мора доћи
предлог с (са).
3) Правилно је само друго: У вези с Вашом (боље него:
вашом) молбом.
4) Правилно је друго: У одговору на Вашу молбу.
5) Најбоље је прво: фирма Петар Павловић и К2. из
Ниша.
6) Правилно је друго: Обратила се овом Министарству молбом (као и ...актом, а не ...с актом).
7) Наћи ћете одговор у НЈ III, стр. 32, т. 3.
8) Прво је боље — са запетом испред да ли, јер ту
запета стоји место израза о томе.
р. а.
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ЈЕЗИЧКЕ ПОУКЕ
105. „ако падају у доба првих утисака,"првих порива и
првог моделирања карактера."
„Порив" је позајмица из руског (порнвт>) и није нам
потребна код наших „узлета", „покрета", „проблесака" и других које треба сам књижевник да пронаће. Тако исто и „моделирање" карактера није ни по слици коју изазива, ни по
самом изразу добро речено. Зар није боље изграђивање, стварање, уобличавање или сл.
106. ,Све то потиче још од тамо — из тог н&кривљеног
крова и те завучене кућице..."
Иако се тамо употребљава, нарочито у покрајинском
језику, не само за означавање правца него и места, ипак је
исправније употребити прави прилог за место са тим значењем: оданде. Тако исто би било боље да је било речено
„од тог накривљеног крова"; „[из] те завучене кућице" могло
би остати.
107. „7о што си се дигао из сиромаштва, то ти даје
само још више моралног и духовног права да се поставчш
испред осталих..."
Глаг. поставити се у нашем језику нема тог материјалног значења; место тога је ваљало употребити стати (да
станеш испред осталих). Поставити се у овом значењу позајмљено је из туђих језика (немачког, руског).
108. ,Од оца постолара и мајке која је морала да пере
рибарницу.
„Постолар" (обућар) покрајинска је реч и није књижевном
језику потребна кад имамо реч обућар. Иако се од давнашњих
времена употребљава у неким нашим дијалектима (нарочито
чакавском), и у неким словенским језицима — неће бити по
пореклу словенска.
109. „а затим је сјео... што сам хтјео... сјео је поново...
пожелих да му се извиним... изнад слијепоочница."
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Када неко пише књижевннм јужним наречјем, он треба
пре свега да научи правила о писању заменика старог јата.
Ово је узето са две-три стране текста књижевника, доста
призната и уважена. Али и он треба да зна; 1) да је кад се
нађе испред о у јужном говору даје и, дакле сио, хтио; 2)
да се изговара жељети и да треба писати у аористу пожељех; и 3) да старо јат (-ћ) кад је кратко даје је које, заједно
са претходним л, даје љ. Иако се каже слпјепб дко, у слепдочнице — е је у првом слогу кратко и мора гласити сљепдочнице (исп. сљепдћа и сл.).
110. ,Тај тгасап Ир... побш је паа" б^ојш 1оро^бкШ оогагШа б^еГокги§ пагоа"по§ богса.
Кованица светокруг неправилна је, јер нема придевског
карактера сложеница грађених у духу нашег језика. Боље је
је употребити реч ореол иако је она страног порекла (фр.
аигеок).
111. „Од формирања енглеске државе
нога није закрочила ово острво."

непријатељска

Глагол закрочити нема значење које му је дато у овој
реченици. Код Вука он значи узјахати као и глагол опкрочити: „Па закрочи дебелога Шарца." Наведена реченица правилно би гласила: „Од формирања енглеске државе непријатељска нога није крочила на ово острво."
112. ,На тај начин му неће успети."
Не каже се „њему неће успети" него „он неће успети";
дакле правилно је „На тај начин он неће успети." Горњи
обрт настао је свакако под утицајем немачког језика (ек \ујгс1
Шш шсћ1 §еНп§еп).

Секретар Уређивачког одбора
Власник за Лингвистичко друштво
д-р Алексавдар Белић
д-р Радомир Алексић
Универзитет, Српски семинар бр. 3
Франкопанова бр. 30
Штанпа „МЛАДП СРБИЈН" Ускочка 4. Тел. 21-352, — Влад, М. Анђелковића. Гоачаничка 12
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Скраћенице: арх. = архаизам, варв. = варваризам, герм. = германизам ијекав.
= ијекавски, имен. = именица, кајк. = кајкавски, комп. = компаратив, л. = лице,
м. = место, мн. = множина, неправ. = неправилно, обл. = облик, покр. =
покрајински, рус. = русизам, тур. = турека реч, чех. = чехизам.
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Бобовишће 266, 267
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Валовје 116
ваљак 74
варнични размак 75
Вас 235
ватренка 85
ведрењак 198
везачица 86
везива, неправ. обл. 126
велебан, чех. 173
веројатан 1 1 1
весељак 186
вбтрењак 188
вештак 188
Ви 235
Видак 192
Видрак 196
вијенац 118
вилбвњак 189
вир 123
вис 115
витњак 198
вишљи, покр. 174
вишњак 197
воденица 86
водењак 199
водик — водоник 107
водопад 123
водопоћа 123
Вблујак 196
вбћњак 183, 194
Врање 267
врата 118
врбљак 193
врело 122
вријем, вријеш
покр. 62
„врило", неправ. (у екавском) 127
врла страна 115
Врпоље 26^
врсник 189
вртача 121, 123
вртлог 123
врутак 122
врх 115
вршњак 189
Вуја 192
Вујак 192
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Вук и руси 29—38
вулгаран 28
Вучјак 196
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грохот 116
груд, непраа. 61
гудура 119
гушчак 193
Г
д

газ 124
галванометар 75
гвожђе 107
гвоздаст 108
гвозденаст 108
гвоздењак 200
гдје 206
генитив 248
главица 116, 187
главоња 105
главурда 187
гложјак 196
глухак 188
гној 112
гнојиво 112
гњусан, покр. 64
Гого 84
годишњак 189, 197
гблет 116
голубњак 197
голубињак 194
гора 117
гбрњак 188, 201
гбрштак 186, 190
гостова, ннправ. ген. мн. 172
Грабље
грамофон 75
грана 123
грбина 115
гребен 118
гребештак 190
греда 1 1 6
грејалица 73
гризећи, неправ. 176
Гријак 192
грнфла, герм. 77
грло 118
грмљак 194
гроб 111
громада 111
гротло 118

да 203, 204, 207
даирета (даире) 104
дашчак 191
два, употреба 96
двадесеторо, употреба 62
двизак 192
двор 111
дворац 111
Дебељак 196
деветак 191
дејство 111
деловање 111
деме, демета 103
десетак 191
дечак 195
дешњак 192
дивљак 188
дизга 105
дијете 250
димњак 200
дирнути 111
дите 250
догођај, покр. 128
дозвола 111
долина 119, 121
дољача 121
дбњак 177, 180, 188, 201
допуштење 111
Доситеј 232—233
Доситије 232—233
дословно 1 1 1
дошаптивати, неправ. 171
дошљак 187
драга 119
драјвер 76
древан 111
дремашина, герм. 75
дрењак 194
дрзак 111 .
друм 122
18*
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дублетни облици 245—247
дубололина 119
дубрава 118
дугме — дугмета 104
дуждевњак 197
дулечњак 199
думача 119
духа, покр. 64
душњак 199
Дујак 192
Ђ
ђавбљак 198
ђе 203
Ђорго 83
Ђорђе, постанак 83
Ђорђија, Ђорђи 83
Ђорђијца 83
Ђоре 83
Ђошо 83
ђубре — ђубрета 104, 112
ђуле — ђулета 104
ђурђевштак 160
ђуфте 104
ђуфтета 104
Е
егбета (егбе) 104
егје 104
Едирне 104
електролит 76
електролитични 76
електролитични кондензатор 76
електролит - кондензатор 75
електрометар 75
Ж
жабљак 196
жабњак 194
жал 125
жалење, нецрав. 125
ждралињак 197
ждребећак 197
ждријело 118
жетар 222

ЈЕЗИК
жетвар 223
живост 108
жижак 112
жирбвњак 197
жупа 121
жупан (крај) 121
жута мбд 75
жућак 191, 197
3
загорје 118
Задворје 267
закапати, покр. 94
„закржљаје", покр. обл.
закрочити 272
закука 122
залив 124
заменице ко, који 243—245
заматати, неправ. 62, 94
занемарити 111
запад 121
запета 236
запета (употреба у напоредним реченицама) 156
заради 141, 142
Зараће 267
Застражишће 267
затон 125
заувар 224
заухвар 224
заушњак 199
захваљивати, употреба 173
зацртњак 200
због 139—150
звекара 121
зверињак 194
звучни филм 78
здвојан, покр. 174
здравињак 197
здрављак 195
зерце 124
зијафет 103
златан 108
златаст 108
злато 107
златов 108

НАШ
збрњак 189
зрак 111
зрачити 111
„зрела тишина" 175
зубију, неправ. обл. 171
зувар 225
зујак 197
зулу 76
зунзак 197

ивљак 194
игало 125
извинити 111
извир 122
извор 122
изграђивање 271
издан 122
из њег м. иза њ 112
изравно, кованица 64
изразити 111
изрицати 111
илијнштак 190
именице:
на — ет 103;
на т- ак 177.
на — ар 245
на — ир 246
имењак 189
инструментал 249
инструментал са предлозима и без
предлога 227—229
инструментал уз пасив 127, 173
ископњак 189, 190
искриште 75
ислеђивати 1 1 1
испасиште 120
испаштавати, неправ. 95
истражити 111
Ј
јагодњак 194
јаз 121
јалија 125
јаловица 120
јапунџе 106
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јармењак 200
јаруга 121
је (енклитика) 210—217
(ј)еге — (ј)егета 104
један у значењу неодређеног члана 172
једик 107
једначина 112
једнаџба 112
једњак 199
Једрене — Једрена 104
Једрене — Једренета 104
језеро 123
јетњак 199
јбвањштак 190
јбвљак 194
јод 107
јбшљак 164
јунак 177, 182, 188
јуначан, значење 127
јуначки, значење 127
К
кабал 168
кадифа, кадива 105
кајгана 105
како 203, 207
калдрма 122
калиј 107
калија 107
калијум 107
калијумов 108
калило 124
калцијум 107
каља 124
каљуга 124
каљужа 124
каменица 122
камењак 116, 191
камивао 118
канала 124
кЗнџа 105
канџе, значење 176
као, неправ. употреба 239
капија 118
капљевина 110
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кафа — кава 105
кемија 109
керепњак 200
кеса — ћеса 105
кијак 198
кијамет 103
кик 117
киселица 196
кисељак 196, 198
кисик - кисеоник 107
кист, рус. 64
Кистање 267
кладенац 122
кланац 118
клачкаоница 124
клинчаник 122
клиснути 137
клисура 118
кнежеви 247
кнезови 247
књижевни језик:
средњи стил (мишљење Добровског) 4—9;
Вуково мишљење о „предјелним"
речима 14;
Вуков став према стварању научне
терминологије од стане Друштва српске словености 16;
Вук према стварању нових речи 17-19;
Однос народног и књижевног језика 97—102;
Хрватски језик (часопис коЈе издаје друштво „Хрватски језик"
162;
Историски преглед од Ј. Хајденрајха 163
ко 243—245
ковина 111
коврљак 198
који 203, 206, 207, 243—245
кокбшињак 194
кола за обед 76
кола за спавање 76
колбвоз 122
коловрат 123
коложег 223

ЈЕ3И К
Конго 76
конзумирати, варв. 175
кбнопљак 193
кбнопљиште 193
кбњштак 190
кбпитњак 196, 198
корисност 87
користољубив 111
корито 124
кбса 116
косањица 116
косачица 86
коснути се 111
кбчак 193
кбшевина 120
кошутњак 194
крављак 196
крај 124, 125
крас 123
кривљак 191
крижаљка 77
крижати 77
крижбпуће 122
крижуља, герм 77
крилатица 86, 87
крилатичар 86
крилатичарство 86
крилатиште 86
кристалографија 75
крмећаци 198
крмило 111
кром — окови 75
кртичњак 194
крумпир, покр. 239
круњача 85
крут 110
крутина 110
крченик 122
крџа 198
крш 116
кршњак 180, 199, 200
куба 104
кубе — кубета 103, 104
кукови 116
кукурјак 196
кукуружњак 197
кула 105

НАШ ЈЕЗИК
купушњак 194
курс 247
кутњак 197
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лучинштак 190
лучња 194
Л>
Л

лабораториј 107
лаз 120
лака 119
лала 1о5
лампа 73
лапис, тал. 76
ластавичњак 200
Лаћуш 84
левак 188
леденица 121
ледењак 200
ледина 120
ледињак 197
лежак 187, 188
летњак 200
лештак 193
либаде — либадета 106
ливада 120
лијес 118
Лимљани 234
лимљански 234, 235
лимски 234, 235
лински 234
лињак 197
листопад 219, 220
лит 116
литица 1 15
личњак 199
Ложишћа 266, 267
Ложишће 266, 267
локатив 249
локва '124
локомобила 75
локомотива 75
луг 118, 119
лудак 181, 182, 185
лудњак 189
лужник 119
лука 120
лула 105
лучба 109

Љубиње 267
љубопитан 111
људство (у словеначком) 25
љутак 196
М
мавишњак 200
мада, неправ. 176
„мајмун Ђоко' 84
мама 250
манометар 75
Маретић Т. 65—69
Маретић Т. (једно писмо) 165
маслењак 200
матичњак 196, 198
маторњак 198
махала, мала 105
мачјак 197
машала 106
маше 104
машина за ковање новда 76
машице 104
Медак 192
медењак 199, 200
медреза — ета 105
медреса 105
меза 105
мезе — меза 105
мезе — мезета 104
Мека 105
менгеле 104
мера 168
месечњак 189
ме(х)ана 105
месинг 75
Метковић 267
Метковићи 267
меч у боксу 75
мешћема 105
Милак 192
Миле 192
милет 103
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милети, милити 125
Мило 192
*
Мирца 266
митњак 197
митровачки 235
митровички 235
митровштак 190
михољштак 190
мишјак 197
младјак 195
млаз 247
млака 124
много, употреба 63
могила 111
моделирати 271
море 124
морски оток 125
мочалина 124
мочвар 124
мочвара 124
мравињак 194
мраз 247
мратинштак 190
мрчава 119
муж 111
мунара 105
мунаре (минаре) 105
мунаре — мунарета 102
Мусић А. 241
мучњак 200
мушема 105
Н
навитњак 198
нагет, неправ. обл. 61
(нажет, нажен)
надгласавати, неправ. 64
накља 122
накострушити (се), неправ. 172
налив-перо 76
нана 250
наочњак 200
напашњак 189, 190
напомена 111
напршњак 200
напучити 27
народ 26

НАШ ЈЕЗИК
народни 28
наслоњач, неправ. 240
наступ, значење 239
наступити дужност, герм. 239
натриј 107
натрија 107
натријум 107
натријумов 108
националан 28
неверњак 189
Невесиње 267
невин 111
ненаклон 176
небпера 88
непостојано а 126
Нережишћа 266, 267
Нережишће 266, 267
несватљив, неправ. 128
нећак 195
низају (се), неправ. 175
низбрдица 122
низдолица 122
никољштак 190
нитрат 107
нбва 192
Нбвак 183
Нбвак 182
нбве 192
новљак 195
Нбво 192
ногоступ 122
ножица 187
ножурда 187
нос 246
нуђати, неправ. 62
Њ
њег, покр. обл. 96
п
О
обала 124
обећаје, покр. обл. 95
ббешењак 189
ободрити 111
обронак 115
овден 170

НАШ
огрљак 196
оданде 206, 271
одатлен 170
одбрати се
одважан 111
одматати, покр. 93
одобрити 111
одразити 111
одржаје, покр. обл. 95
одушевити 111
оживотворити 111
бкамењак 191
око 122
окука 122
окупљивати, неправ. 95
окуч 122
оловка 76
оловно белило 76
бмак 192
омакиња 192
бмица 192
оморина 118
онда 170
ондај 171
ондак 171
ондан 170
ондар 771
онде 206
опад 123
бпера 88
оплаза, оплазина 120
бпорњак 199
опростити 111
бпршњак 199
опширан 111
ораница 120
орање 120
Оребић 267
Оребићи 267
осам, употреба 172
освојење, неправ. 239
осмак 191
основ 112
особина 111
осоје 121
оспорити 111
острво 124
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осупнути, покр. 174
отац 223, 224
отворење, непр. 239
оток 123, 124
отока 123
оточки 234
отпустити 111
охођа 122
охрабрити 111
оцеви 69
оци 69
очеви 69
очекива.-ненрав. облик 127
п

(

падина 115
пазјак 196
паличњак 200
панча 105
панца 105
пара 105
парњаци 189
парче — парчета 104
пасивна конструкција са
повратном заменицом се 172
пасиште 120
пасјак 197
пастрва 82
пастрма 82
пастрњак 197
паче 104
пачињак 194
паша 120
пашњак 120, 194
Пејак 192
пенџе — пенџета 104
пепељињак 194
перде — пбрда 105
перде — перда 104
перде — пердета 103
Петак 192
пећина 121
пећњак 200
печак 198
печењак 199
пешак 188

282

НАШ

пеше 188
пилотирати, употреба 238
пиринаџ 75
писало 87
писаљка 76
писање (са значењем сликање) 78
писати 82
пита 105
питом 120
питбмина 120
пишталина 124
плајваз, герм. 76
планина 117
плевњак 194
Пљевља 267
,
Пљевље 267
плећ 116
плин 109
плошта 124
плућњак 197
пљошта 124
победоносан 111
побиље 118
побрђе 116
Повља 267
Повље 267
по%рш 115
поданик 1 1 1
подварак 122
подгорје 118
подина 118
подина брда 115
подножје брда 115
подрум 231
позоришни језик 129— 137
појас 246
„по кој", неправ. 126
пбколењак 196
покрет 271
покрштењак 189
полазити, значење 96
половњак 197, 200
полој 124
полутак 191
поље 120
пониква 120
понирајући, неправ. 176

ЈЕЗИК
понор 121, 125
пбплав 123
популаран 28
поради 140, 141
поредак 111
порив 271
порон 123
посетити 1 1 1
поставити се 271
постепен 1 1 1
Постира 266
Постире 266
„постићемо", неправ. обл. од
постићи 174
постолар 271
пбстолњак 199
потаја 229—232
потенциометар 75
поткожњак 199
поткутњица 120
поткућница 120
поток 123
потпуновма, неправ. 128
потребњак 189
потрица 120
потурчењак 189
походити 111
Пбштак 196
пошто 205
правовремен 111
правосуђе 111
праћак 198
првобитан 111
прегмашина, герм. 75
предео 1 1 1
предлагати 1 1 1
предлог с 271
предмет 111
предњак 191
предрасуда 1 1 1
предругојачити |111
предшасник, рус. 174
презимењак 189
преизабрати 88
преиначити 111
преиспитати 87
прекидач 74
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прекинути се, значење 240
преместити 88, 111
пренебрегавати 1 1 1
преобратити 88
преобући 88
преоденути 88
преокренути 88
преорати 88
преотети 88
препевати 88
прерадити 88
преселити, неправ. 95
пресељење, непр. 96
пресјека 119
преслица 86
пресло 119
пресрт 115
претсказивати 111
претходњак 189, 190
пречистити 88
пржина 125
привремен 111
привржен 111
пригорје 118
придеви :
на ов 125,
на ки (ски) 127
на љев 237
прија 192
пријак 192
пријелог 120
пријелом 118
пријо 192
примедба 111
примитак 111
примјетити, неправ. (у ијекав.) 175
принадлежност 111
присоје 121
пристранак 115
притока 123
проблесак 271
провалија 121
произвољан 111
проклетњак 189, 190
Прокупље 267
пролисина 116
промахивати 111
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променљиви кондензатор 76
пропаст 121
пропелер, енг. 74
пропланак 1 1 8
прорећи 111
прорицати 111
просвета 111
просјек 122
Прослава Вукова 38
прбстак 188
„простонародњи" 25
прт 122
пртина 122
пруд 124
пришљбњак 201
пршњак 199
псица 63
пук 26
пуљак 192
пурењак 199
пурјак 196
пустара 120
пустош 120
путања 122
пучанство 27
Пучишћа 266
Пучишће 266
Р
раван 119
равница 120
равно, значење 240
Рада 192
Радак 192
Раде 192
ради 139—150
радиофон 75
Радо 192
радознао 111
разблажити 112
разводњак 197
разврат 111
разгледавати, неправ. 95, 237,
реквирирати, значење 237
разматати, неправ. 62
размеран 111
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разредити 112
Р4|а 192
Рајак 192
рамљати, неправ. 62
расјелина 121
раскрсница 122
раскршће 122
располагати 111
распут 122
распутица 122
распуће 122
растворити 110
растока 123
растопити 110
ред 111
река 123
ренде — рендета 104
реченице :
скраћивање 223—224
рибњак 184, 194
рипаљка 123
рит 124
Рођа 195
рођак 195
рбђо 195
рбжњакЈ198
роса 167
рпњак 200
рт 115, 124
рудина 120
рудњак 197, 200
ружичњак 194
рукав 123
рупњак 200
руске речи 1 1 1
Рутерфорд, транскрипција 74
С
савест 111
савладавати, неправ. 240
сал>евина 111
самовољан 111
саможив Ј 1 1
саоник 122
састав 111
састојати се 111

ЈЕЗИК
саћура 105
свагда 166
свагдан 169
свагдар 171
светиљка 74
светињак 188
свећњак 200
свијетлик 107
свијетњак 199
свињак 193
свирче 267
свитњак 199
својак 188
својство |111
„сврху свега", арх. 64
седмак 177, 178, 180, 185, 191
сбдњак 200
сејачица 86
Селак 192
селамет 103
Селца 266—268
Селце 266 - 268
сељак 186, 192
сељо 192
семењак 198
сењак 194
сепет 103
сечко 223
сирак 187
сирће — сирћета 104
ситнбгорица 119
сједињење 109
сјео, неправ. 271
скЛкавац 123
скакало 124
склонити 226
скбковац 123
скопаљски 235
скопљански 235
Скопље 267
скопски 234
скоровечерњак 289
сламњак 199
слап 123
слатина 124
следити 1 1 1
следовати 1 1 1

НАШ ЈЕЗИК
слијепоочница, неправ. 271
слоббдњак 189
слуга, употреба 94
сменити 111
сметати, употреба 238
сметењак 189
сметењак 189
смрдик 107
смречак 193
„смрже се", неправ. 171
смртњак 200
сббет 103
солик 107
сотбњак 189
софа 106
софра 106
спајач 74
спашавање, неправ. 96
спој 109
сразмеран 111
Срамотњак 189
Србљак 195
сребрн 108
сребрњак 201
сребро 107
сребров 108
срча 106
срчан 111
срчењак 196
срчењача 191
стаблика, неправ. 63
стаза 122
стални кондензатор 76
станбвњак 201
стварање 271
стена (стијена), кајк. 63
стењак 194
стијена 116
стјењак 116
Стојак 192
стблњак 196
стрампутица 122
страна 115, 118
стражњак 197
странац 115
стрмац 1 1 6
стрмен 116
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стрменица 116
стрмо 116
стромор 121
стронцијум 107
стублина 74
струг 76
стружњак 200
студен 219, 220
студенац 122
судбпера 88
сулудњак 189
сулфат 107
сумпор 107
сумпораста киселина 108
сумпорна киселина 107
сумпорни 108
суподина 118
супруг 111
сурдук 121
сутјеска 118
т1
тава 106
тадај 171
тадар 171
таден 171
тајност 229
талас 112
таложина 121
тамо 271
тане — танета 104
тарана 105, 106
тастер, герм 74
твар 110
те 203, 205, 206, 210
тежак 177, 181, 182, 185, 187, 188
тезга 105
текућ 110
текне — текнета 104
телва — телфа 105
телевизија 75
телеграм 75
телећак 198
тело 110
темељ 112
темељак 188, 189
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темељњак 189
тениски меч 75
тенџера 105
теразије 104
терминологија:
физичка 73—78;
хемиска 106—112;
стварање нових термина 108;
географски називи 114 — 125
тескера 105
тесте — тестета 104
тестера 105
течан 110
течност 110
тешњак 200
тимор 116
тјеснац 118
тјунинг 76
тлак 111
тонфилм 76
топити 110
топлица 124
тополик 119
топбљак 194
Тбпчидер 104
торба 106
торбак 198
травник 120
тражина 122
трансформатор 76
тратина 120
трвеник 122
Требиње 267
трећак 191
трњак 194
трбјак 198
тролетна грозница 234
тролетница 234
трпежњак 199
трубљач, покр. 174
тршчак 193
туден 170
туђице:
Вук и туђице 22;
прилагођавање туђих именица нашима 102—106

ЈЕЗИК
туч, турско 75
тучењак 198
Ћ
ћаге — ћагета 103
ћагид 103
ћебе — ћебета 104
ће, ђе (замена тих група гласова са
тје. дје) 12
Ћела 104
Ћоса 105
ћбше — ћбшета 104
ћурче, ћурчета 106
У
уапшење, неправ. 171
убитачан 111
уважити 111
увала 119
увар 224
угљенак 198
угљик — угљеник 107
угрозити 111
ударач 74
узбрдица 122
узгорица 122
уздух 1 1 1
узети 111
узлет 271
уја 192
ујак 192
уметавати 63
умина 121
умрак 151
уобличавати 271
уплетњак 199
упознавају, неправ. обл. 128
упознати, значење 238
употреба инфинитива уместо изричне
реченице 238
урвина 118
урећи 226
урицати 227
урок 226
Ускрс 186
ускршњак 198

НАШ ЈЕЗИК
ускршњи 186
услуга 111
успор 123
устав 111
уток 122
уторњак 200
утреник 122
утрети, покр. 175
утрина 120
ухвар 224
уџбеник 111
ушњак 200
ушће 122
Ф
фајда, вајда 105
фалаке 104
Фаради, Фарадеј, транскриција 74
фери — хлорид 108
феро — хлорид 108
фијор 107
фонограф 75
фотографија 75
фут^р II, једно значење 137—139
X
х (увођење тога гласа у књижевни
језик) 12
(х)азна 105
халуга 121
хандрача 118
хелиса 74
хендЗзе 105
херак 192
хиле — хила 105
, хиса 104
(х) исе — (х) исета 103, 104
хисе(т) 103 .
хладенац 122
хлор 107
хлорид 107
хобер 115
хокејска утакмица 75
(х) раставача 126
хриде 116
хриди 116
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хром 76
хромни 76
хтјео, неправ. обл. (у ијекавском) 173
ц
ценити 111
церик 119
цеста 122
цилиндар 74
циркулисати, значење 237
цјевњак 200
цјели, неправ. обл. (у ијекавском) 173
цјелица 120
црвена мбд 75
црквенословенски језик: Вукова борба
против црквенословенског језика 19
црквењак 188, 198
Ч
чабрењак 200
чавленик 1^2
чаир 120
чајир 120
чарање 226
чекмеџе — чекмеџета 104
челбпек 121
челињак 194
черешнар 217 —223
чесњак 199
четвртак 191
чешма 105
чивињак 200
чивитњак 200
чиновник 111
чот 116
чрта 168
чујде 224
чука 116
V
џезва 105
џибра 105
џида 105
џокејски клуб 75
џомбос 121
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џубе, џубета 103, 106
џупет 103
Ш
шербе — шербета 103
шербет (шербет) 103
шестак 191
шешана 105
шибљак 194
Шијак 192
шикембе 104
шилте — шилтета 104
шишак 192
шишакиња 192

ЈЕЗИК
шише 192
шише — шишета 104
шкембе — шкембета 104
шкољ 124
шљивак 177, 178, 181, 185
шпиља 121
шпирит 73
„шта више", неправ. 171
штетан 111
што 203, 208, 209
шума 117, 118
шупљак 188
шура 192, 195
шурак 192, 195
шуро 195

