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НОРМ А
Ненад Ивановић

„ПОЧН ИМО ПРЕЧИШЋАВАТИ ЈЕЗИК!“
(ЛЕКСИКОГРАФСКИ ПРИЛОГ Ј. Ј. ЗМАЈА 
ЛИСТУ „ЈАВОР“ ИЗ 1863. ГОДИНЕ)
Речник страних речи под насловом „Почнимо пречишћавати / пречи
шћати језик“ излазио је у осам наставака у листу „Јавор“, од 10. јануара до
20. марта 1863. године.1 Аутор речника није потписан. Његову леву страну
чине речи страног порек ла, лексичке позајмљенице2 присутне у српском
говорном језику друге половине XIX века (нпр. аусфаровати, лауне, мел
шпајз и др.), док су на десној страни понуђени њихови домаћи, српски екви
валент и. Еквивалент и страних речи у речник у су најчеш ће дат и у вид у
синонима или синонимних низова који истовремено служе и као објашњење
значења страних речи, нпр.: „ВАЛ се српски чисто каже вео или копрена,
може се казати и превес и покривало“.
Историјат настанка речника
У својој монографији о Змају, хроничар његовог живота и рада В. Стајић
први износи тврдњу да је аутор речника под насловом „Почнимо пречишћа
вати језик“ у „Јавору“ – Ј. Ј. Змај.3 Према В. Стајићу, Змај је дошао на идеју
1 „Почнимо пречиш ћавати језик“, у: Јавор, год. II, лист издаје и уређује Јован Јовановић.
Предговор речник у у бр. 1/1863; речник у бр. 2–8/1863 (у бр. 8 наслов је „Почнимо пречи
шћати језик“). Лист „за забаву, нау к у и књижевност“ „Јавор“, основан 1862. године, пред
ставља једно од најзначајнијих српских култ урних гласила свога доба.
2 У рад у као синонимне користимо појмове страна реч, реч страног порек ла и лексичка
позајмљеница.
3 „Слут ећ и шта за песника знач и језик ... није чудо што је [Змај], током педесет год и
шњег филологисања, постао један од мајстора нашег језика ... Као уредник Јавора, 1862 и
1863, он стаје на чело покрету новосадских Српкиња за пречишћавање и говорног и књижев
ног језика, и тражи речи којима се могу заменити туђице“ (Стај ић 1933: 139). Претпостављамо
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да изради овај речник на иницијативу „покрета новосадских Српкиња“.4 О
сарадњи Ј. Ј. Змаја са овим покретом на пољу српске језичке културе сазна
јемо из предговора самом речнику, штампаном у првом броју листа „Јавор“
за 1863. Године 1862. новосадске Српкиње су покренуле иницијативу за зашти
ту српског језика од непотребних страних речи: обратиле су се Змају, који их
је подржао у тој намери. Судећи према наводима из предговора, речник у
листу „Јавор“ је непосредан резултат ове сарадње.5 Иницијатива покрета
Српкиња, по нашем уверењу, била је мотивисана идејама које је филолог
Јован Бошковић мање од деценије пре тога изнео у чланку „О непотребним
туђим речима у српском говору“ (лист „Седмица“, 1856).6 С друге стране,
пот реба за заштитом језика од „туђих речи“ једним таквим речником мо
рала је бити блиска и самом Змају. Године 1861, заједно са С. Брановачким,
Ј. Ђорђевићем и С. Малетићем, Змај је издао текст под насловом „Позив на
оснивање Српског народног позоришта у Новом Саду“. Посвећен скупљању
средстава за изг радњу народног позоришта, „Позив“ одражава Змајеве фи
лолошке ставове у области очувања српског језика и културе, који се слажу
са мотивима са којима је започео састављање речника.7 У предговору свог
речника из 1863. Змај прави директну алузију на овај „Позив“.8
да Змај није потписао речник јер по тадашњој издавачкој конвенцији (присутној нпр. и у
листу „Даница“) уредник листа није потписивао своје текстове.
4 Пок рет под пун им називом Одбор госпођа новосадских основан је 1862. год ине. Бавио
се хуманитарним радом, па тако налазимо податак да су 1862. године чланице Одбора уре
диле „српску бесед у“ (добротворни концерт са дек ламовањем поезије) у сврху „куп љења
прилога за Црногорце и Херцеговце. Доходак је намењен на ту исту цељ...“ (Д а н
 иц
 а 1862:
380). Године 1880. Одбор је прерастао у Добротворн у зад руг у Српк иња у Новом Сад у или
Добротворн у зад руг у Српк иња Новосатк иња (Ђок ов ић–Груј ић 2012).
5 „Наше Србк иње поч ињу чиш ћење језика засада само избац ивајућ и стране реч и; исти
на, да иза тога мног о заос таје, али је и то веома нуждно. (...) Кад смо Србк ињама наш им
обећал и, да ћемо им у тој њиовој намери, кол ико узможемо у помоћ притећ и, так и смо
увидели, да и пре свега опомен ути ваља, да уз тај пут којим су пош ле, много странп утица
има, којима лако зал утати мог у“ („Јавор“ 1/1863, 13, подвукао: Н. И.).
6 Чланак Ј. Бошковића представља један од првих озбиљнијих нау чних описа позајм ље
них речи у српској линг вистици. У ауторовим ставовима, почев од наслова чланка, пре
овлађује изразито пуристички тон. „Непријатно осећање обузима човека, проматрајући то
лике непот ребне стране речи – пише Ј. Бошковић. – Или би зар коме мило било, да српски
говор у опште буде овако чист и красан, као што је на пр. ова реченица: Шпацирала сам по
конгу, па била дигн ута фиронга а отворен пенџер, па ме ухватио цуг, те сам добила ревма
тизам?“ (Бош
 ков ић 1856: 48).
7 „Позив“ је штампан у додатку „Данице“ Ђ. Поповића за 1861. годину. У њему се износе
ставови о говорном језику који се мора бранити од страних лексичких утицаја: „Народ наш из
мешан живи са многим туђим народима, у свакидашњем дотицају с њима увуку се мало по
мало туђе речи, туђи изражаји, и замуте чистину језика (...) Отуда је последица, да се језик наш
на границама нашега народа скоро свуда губи, а с језиком (...) губи се и народ“ („Позив“ 1861: 1).
8 Када говори о пот реби за умеренос ти у послу чиш ћења језика, прот ив строгог пури
зма („Туђе речи сад уједаред све избацити не можемо“), Змај додаје и следеће: „Зато боље
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Лексички састав Змајевог речника
Речник под насловом „Почнимо пречишћа(ва)ти језик“ садржи, по нашем
бројању, 292 речи. У највећој мери су то именице, а у нешто мањој мери
глаголи и придеви. У речнику се наводи и неколико идиоматских позајмље
ница: комифо! (баш ваља!),9 мајнерсел! (вере ми! душе ми!), вир бар (дар мар)
и др.
У речнику је заступљена лексика из различитих области свакодневног
живота.10 Ова лексика може се разврстати према следећим тематским гру
пама: 1) храна, пиће, зачини: гринцајг (зелен, зеље), квирцнагл (каранфилић),
цукерпокерај (посластице), супа (чорба, јува), кнедле, нок ле (ваљушци), мел
шпајз (тесто), бермет (пелунија), виршла (девеница), сулц (слатко питије),
фруштук (доручак), презле (мрвице), кајмак (скоруп), пире (папула); 2) при
бор за спремање хране и за ручавање, етикеција за столом: кафемашина
(самовар), еслефла (кашика, жлица), фердмесер (ножић), астал (стол), ко
млов (мељ), чаша (пе(х)ар), салвет (убрус), тешик (служите се, изволите);
3) кућни предмет и и намеш тај: фитиљ (стењак), ексер (клин), шпилерај
(играчка), пешкир (убрус), фуруна (пећ), гајтан (врпца), фиранга (завеса),
пијано, фортепијано (клавир, гласовир), рам (оквир); 4) грађевине специ
фичне намене и њихови делови: дам (долма, насап), дампфбад (париште),
клосхауз (свибик), шлофцимер (вајат), бирцуз (крчма), ћуприја (мост), пенџер
(прозор), оџак (димњак), басамаци (ступње); 5) називи занимања и заната:
бифтрогер (писмоноша), бухбиндер (коричар), тракслер (стругар); 6) нази
ви обољења, медицинских стања, лекова: ауслшлог (оспа), плезиран (рањен),
гихт (костобоља), пелцовати (прицепити, навртати, каламити), медицина
(лек), марод (болешљив), тропфне (капљице); 7) називи делова тела: стомак
(желудац), џигерица бела (плућа), џигерица црна (јет ра), цол (палац). У реч
нику је нарочито заступ љена лексика којом се означавају 8) предмети за
обување, одевање, украшавање и уопште они који су везани за моду: мода,
чакшире (лаће), неглиже (недоруво), амбрел (кишобран, сунцобран), гиртл
(појас), пелцверк (крзно), пуц (накит, урес), цимераух (кадиво), локне (витице),
штик ла (петица), шнола (пређица), машлија (шепут), штримфле (чарапе),
штрумпфпандла (подвеза), марама (рубац), минђуше (обоце); затим 9) лексика
нека позориште наше макар који новчић више добије, него да се стране речи, са неправилно
скованим или рђаво упот ребљеним замене“ („Јавор“ 1/1863: 13).
9 У овом рад у курзивом дајемо реч и које Змај у речн ик у рег ис трује као стране, а у за
градама речи/изразе које у речник у нуди као њихове домаће еквиваленте.
10 У предговору речн ик у, сам Змај га је одред ио као речн ик лексике „обичног живота“:
„Речи ћемо узимати прво из најобичнијег живота, обзирућ и се на кућевне намештаје, жен
ске радње и т. д. (...) Идућ им бројем почећемо тај мали речник, нити по азбучном ред у, ни
по другом как вом суставу (системи) већ како нам дође, ‒ та тако се речи и упот ребљују.“
(„Јавор“ 1/1863: 14).
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за именовање људских особина: егојиста (себичан), бисиг (заједало), сон
делинг (настранац), фершвендер (распикућа), фрајндлих (љубазан, пријатан),
церштрајт (расејан), мириш (дурљив, зловољан); 10) родбинских односа:
онкл, танте, кузин, неве, папа, мама (отац, баба, бабајка, ћале, мати, мајка,
ујак, стриц, братучед, тетка, стрина, сестрић, братић, шуре, пашеног, браца,
сеја, селе). У мањој мери се у Змајевом речнику срећу речи из сфере 11) еко
номије и финансија: порција (порез), кредит (вересија), рентира се (наплати
се), затим називи за 12) боје и њихове нијансе: лила (љубичасто), грау (сиво),
лихт (отворено), роза (румено); као и 13) називи за мисаоне и духовне про
цесе: штудирати (мислити, бринути се, премишљати), генус (уживати), ша
цовати (ценити, процењивати), труцирати (пркосити). Преглед изложених
група упућује на закључак да Змајев речник верно одсликава живот српског
грађанског друштва у другој половини XX века.
Сравњивањем корпуса Змајевог речника са обрадом ових речи у описним
речницима, као и у етимолошком речнику, долазимо до следећих налаза.
По пореклу, речи у овом речнику потичу из: немачког језика (200: штуцер
(кицош), унцвут ((х)уља)), затим из турског (39: чирак (свећњак), сокак (улица)),
француског (19: етике (пристојност), гала (свечан, стојаћ)), латинског (10:
фундамент (темељ), порција (порез)), италијанског (9: амбрел (кишобран,
сунцобран), пијано (клавир)), мађарског (3: комлов (мељ), астал (сто), тешик
(изволите)) и из грчког језика (2: стомак (желудац), патос (под)).
У речник у налазимо и 6 речи које, судећ и по РСАН У, улазе у српски
језик посредством више језика-изворника. У таквим случајевима, РСАНУ
бележи два језика-изворника из којих је реч највероватније преузета у срп
ски. То су следеће речи: именица мода (од фр. mode и нем. Mode); именица
бронза (од фр. bronze и нем. Bronze); двоименичка сложеница кафемашина
(њен први елемент потиче од фр. cafе и итал. caffе; а други део од фр. machine
и лат. machina); придев лила (од итал. lilla и фр. lilas); именица каприц (од фр.
caprice и итал. capriccio). Посебан случај у Змајевом речнику представља хи
бридна позајмљеница машлија (у значењу „машна“), која је настала дода
вањем турског суфикса -лија на нем. основу Masche.
У Змајевом речнику затичемо и три речи које, по Етимолошком речнику
П. Скока, имају свесловенско, старословенско или прасловенско порек ло:
чаша, цвек ла и (х)аљина. Пот ребу за њиховом заменом „изворним“ речима
Змај образлаже на различите начине. По њему, реч чаша се може употребља
вати у говору, али не треба заборавити и старију реч пе(х)ар; реч цвек ла „ни
најмање српски не звечи“11 и може се заменити речју блитва; а реч (х)аљина
може се заменити речима одећа, одело, руво и одора (за скупоценије хаљине).
Реч цвек ла у Великом речник у страних речи и израза И. Клајна и М. Шипке (2010)
изводи се од мађарске речи cek la. Змајева мотивација за овај коментар вероватно потиче
од истог зак ључка, да је у питању страна реч.
11
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Од 292 речи у Змајевом речнику, 229 је забележено и обрађено у савре
меним описним речницима српског језика, РСАНУ и РМС. С друге стране,
висок број страних речи које су забележене код Змаја, чак 63, остао је нере
гистрован у савременим описним речницима. У питању су германизми
који у савременој речничкој терминологији носе назив варваризама, речи
дословно преузетих из страног језика: аусфаровати (извести се), дам (дол
ма, насап), клосхауз (свибик), фајкт, фајктично (влага, влажно), штамбух
(споменица), шлофцимер (вајат), мершаум (истина) и др.
На основу свега што је изнето о лексичком саставу Змајевог речника
зак ључујемо следеће. Највећи број речи у речнику, 289 од 292, чини лекси
ку страног порек ла. Ово говори о Змајевој способности (коју је испољио и
касније, као скупљач оказионалне лексике)12 да у спонтаној комуникацији
доследно издвоји један тип речи као лексиког рафску грађу.
У свом речнику, Змај је бележио речи пореклом из више језика: немачког,
турског, франц уског, латинског, италијанског, мађарског и грчког, као и
позајмљенице мешовитог порек ла. На основу односа заступљености ових
речи у речнику, можемо зак ључити да су се припадници грађанске класе
Змајевог доба у свакодневној комуникацији првенствено служили речима
немачког и турског порек ла. Речи мађарског порек ла, иако очек иване у
оваквом речнику, нису уношене у већој мери, вероватно због отпора мађа
ризац ији грађанске интел игенц ије Змајевог доба. С друге стране, корп ус
речи порек лом из немачког које нису обрађене у савременим речницима
представља важан извор за проу чавање германизама у српском језику.
Змајев лексиког рафски поступак у речнику
У свом речнику Змај не развија исти однос према свим страним речима.
У том смислу, с обзиром на однос „реч страног порек ла : понуђени домаћи
еквивалент“ могу се издвојити различити методолошки поступци у обради
страних речи.
Први поступак подразумева то да се као замена страној речи пон уди
један домаћи еквивалент, без објашњења или са објашњењем које стоји у
функцији ове замене:
ОЏАК, димњак.
МАК АЗЕ, ножице.
МУМ АК АЗЕ, усекало.
КАЛОЧНЕ, врло је добро неко рекао: каљаче.
У периоду између 1898. и 1902. године Змај је доставио Лексиког рафском одсеку СКА
велик у и добро дефинисан у збирк у од 8.225 оказионалних и пок рајинских речи из разних
крајева српског говорног подручја.
12
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ДУГМЕ, народ говори пуце.
ШТУМ АДЛА, можемо казати собарица.
ЋУПРИЈА, ту имамо чисто србску реч мост.

Други поступак подразумева то да се као замена страној речи пон уди
више домаћих еквивалената, који у дефиницији имају статус њених сино
нима (ређе хипонима):
АМБРЕЛ, ајде нек буде кишобран, а мали сунцобран; јер знам да нећете при
мити штит од сунца или од кише.
ТУНГБЛАУ, моро или морасто, угасито плаво.
ФАШЕ, то говоре и они који ни појма немају о францеском језику, – а можемо
казати, завадили смо се, споречкали смо се, нисмо у љубави, туђимо се.
ИБЕРАШОВАТИ, изненадити, ал кад кога изненадимо да се обрад ује онда се
каже ограшити.
ОНКЛ, ТАНТЕ, КУЗИН, НЕВЕ, ПАП А, МАМ А, и та чуда оћеју дегде по го
сподским кућама да се одомаће, – а ту баш сиромашни нисмо у речима које
сродство означују, ту имамо: отац, баба, бабајка, ћале, мати, мајка (које се
све лепо и тепати да), ујак, стриц, братучед, тетка, стрина, сестрић, бра
тић, шуре, пашеног, браца, сеја, селе и још много, много други красни србски
речи.

Трећи поступак подразумева то да Змај експлицитно признаје да се реч
коју обрађује не може заменити домаћим еквивалентом и сугерише њено
(делимично или потпуно) задржавање у језику:
БОКТЕР, истина да долази од немачке речи, ал је тако изопачена и у народ у
примљена, да би је могли задржати.
ТАРАБА, ако је нећемо сасвим избац ит и, ал можемо чеш ће упот ребљават и
наш у реч ограда.
МОДА, треба да задржимо мода, како би се увек сетили да је то нешто страно.
КРИНОЛИН, – био сам у друштву де су неки тели и кринолин да посрбе, – не
шалите се!

Различити поступци у обради речи страног порекла говоре о сложености
Змајевих нормативних ставова према лексици овог типа у српском језику.
Запажа се да Змај ове речи у речнику имплицитно класификује према кри
теријумима њихове упот ребљивости и заменљивости домаћим еквивален
тима. Разлика између првог и другог поступка у обради говори о томе да
је Змај свестан тога да позајмљенице често могу бити семантички шире или
уже од речи домаћег порек ла, те да се у говору често не могу заменити јед
ним еквивалентом. Уз ово, трећи поступак у обради потврђује то да је Змај
свестан да постоје стране речи које не треба гонити из српског језика, било
због тога што су се одомаћиле (боктер, тараба), било због тога што озна
чавају појмове за које не постоји домаћа реч (мода, кринолин).
6

Све изложено говори о томе да Змај у свом речнику не иступа као строги
пуриста, већ пре као нормативиста који сугерише решења у замени страних
речи равнајући се према свом језичком осећању.
Уместо зак ључка: о значају Змајевог речника
за савремену лексиког рафију
Преглед лексике у Змајевом речнику по тематским групама и по пореклу,
као и класификација лексикографских поступака у њеној обради, мотивишу
нас на то да, у зак ључку овог рада, кажемо нешто више о могућем значају
овог речника за различите области савремене лексиког рафије.
Змајев речник може представљат и користан материјал за историјску
лексиког рафију, већ и по томе што представља поуздан извор за дијахрона
изучавања лексичких позајмљеница у српском језику грађанске класе у XIX
век у. По грађи коју износи, он чини вредн у историјску доп ун у речник у
Посрбице од Орфелина до Вука В. Михајловића, па би међусобан однос ова
два речника требало даље размат рати у засебном истраживању. Уз ово, код
Змаја се могу наћи бројне речи немачког порекла које нису забележене у дру
гим изворима. Поред речи већ побројаних у раду, у овој групи се нарочито
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издвајају стари називи за занимања: гертнер (баштован), сајлтенцер (пели
ван), садлер (седлар), салер (ужар), хаузирер (покућар), хаузкнехт (слуга).
Консултовање Змајевог речника могло би бити од користи и савременим
дескрипт ивним лексиког рафима. Навеш ћемо један пример из речничке
праксе. Сазнање да се нека реч налази у овом речнику коригује наша сазнања
о доњој граници њене упот ребе, померајући ту границу некад и за више од
пола века уназад. Тако нпр. код Змаја налазимо придев марод (од фр. maraud)
у значењу „болешљив“. У РСАНУ је овај придев потврђен са два примера из
средине XX века (код Б. Ћопића и у новинском чланку из листа „Политика“
из 1950). Навешћемо још две речи које се јављају у Змајевом речнику, а у
РСАНУ су посведочене примерима из XX века: неглиже (од фр. neglige): у
РСАНУ, реч је потврђена прво код писаца М. Беговића и С. Колара; и визита
(од фр. visite): у РСАНУ, реч је потврђена прво код писца Б. Нушића. Сазна
ње да се ове (и многе друге) речи страног порек ла користе почев од XIX
века мотивише нас да проширимо пот рагу за њима и по другим изворима
из истог периода.
Коначно, ишчитавање Змајевог речника у контексту савремених питања
о страним речима у српском језику могло би бити корисно и за област нор
мативне лексиког рафије. Поред тога што доноси нова сазнања о процесу
лексичког позајмљивања у XIX веку, Змајев речник је значајан и због тога
што показује колико је, у историјском смислу, непредвидива реа лизација
решења која су у њему понуђена. У време када је овај речник настајао, мно
ге речи које бележи налазиле су се на почетку процеса усвајања у српском
(раз)говорном језику. Данас смо, с друге стране, у прилици да посмат рамо
резултате тог процеса, како оне успешне, тако и оне неуспешне. Смат рамо
да би у овом смислу било интересантно ист ражити због чега су једна ре
шења која је Змај понудио данас усвојена, а друга нису. Због чега је у савре
меном језику нпр. општеприхваћена сугестија да се уместо речи елефант
(која се налази још у Вуковом Рјечнику) каже слон (које у Рјечнику нема)?
Због чега је прихваћено да се за реч еспап каже роба, за фуруна – пећ, за
конг – ходник, а за плајваз – оловка? С друге стране, због чега није прихва
ћено да се за реч виршла каже девеница, за реч штикла – петица, за пеглати
– утијати, а за еластично – пруго? Истраживање ових питања у историјском
контексту значајно би, по нашем мишљењу, унапредило нау чна сазнања о
лексичком позајмљивању у савременом српском језику.
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