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

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

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

Хр ват ски лин гви сти, зна чај но скло ни ји бри зи о лек сич ком нор ми ра њу 
од срп ских, по ку ша ли су селфијуда ста ну на пут. А. Ха ло ња и Л. Ху де чек, 
са рад ни ци Ин сти ту та за хр ват ски је зик ХА ЗУ, спро ве ли су за ни мљи во 
ис тра жи ва ње (исп. Халоња и Худечек 2014). Тра жи ли су од за гре бач ких сту
де на та да по ка жу сво ју кре а тив ност у осми шља ва њу пре во да за реч селфи. 
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РадаСтијовић

КЋИИЛИКЋЕР

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

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

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

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

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

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

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

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




