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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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На зи ви хри шћан ских пра зни ка у на у ци о је зи ку озна ча ва ју се тер ми ном 
еор то ни ми. Је дан од нај зна чај ни јих хри шћан ских пра зни ка сва ка ко је Бо жић 
и, као што је по зна то, тај пра зник је по све ћен ро ђе њу Ису са Хри ста. У свим 
сло вен ским је зи ци ма по сто је офи ци јел ни, зва нич ни на зи ви пра зни ка и на
род ни на зи ви. Ова двој ност усло вље на је по је ди нач ном тра ди ци јом сва ког 
на ро да ко ја је утка на у на род не на зи ве пра зни ка.

Зва ни чан цр кве ни на зив у срп ском је зи ку је сте РођењеХристово (Рођење
ГосподаИсусаХриста), а на род ни је Божић. На рав но, на род ни на зи ви (по 
ми шље њу не ких ау то ра „ре ду ко ва ни на зи ви”) је су рас про стра ње ни ји, јер 
је ко ри шће ње пу них на зи ва огра ни че но упо тре бом у цр кве ним ка лен да ри
ма, бо го слу жбе ним је зи ци ма и бо го слов ској ли те ра ту ри. По зна то је да се 
пра зно ва ње Бо жи ћа код Ср ба раз ли ку је од про сла вља ња овог пра зни ка код 
дру гих пра во слав них на ро да. Те раз ли ке ни су те о ло шке, већ кул ту ро ло шке 
при ро де и укљу чу ју, осим пра те ћих еле ме на та као што су: бад њак, по ло жај
ник, че сни ца и сл., и осо бен стан дард ни на зив за пра зник Хри сто вог ро ђе ња 
– Бо жић.

Ста ро сло вен ску де ми ну тив ну лек се му bòžić (*ma li bog > *Isus Hrist) чу ва 
још са мо са вре ме ни срп ски је зик (у бу гар ском је зи ку стан дард ни на зив за 
Бо жић је коледа; у не ким ди ја лек ти ма коледо, док бу гар ски ети мо ло шки 
реч ник бе ле жи да се лек се ма божик/божич ко ри сти ла са мо у за пад ним и 
ју го за пад ним ди ја лек ти ма).

Хри шћан ска лек си ка у са вре ме ном тур ском је зи ку у нај ве ћој ме ри је грч
ког по ре кла, док је ве о ма за ни мљи ва чи ње ни ца да са вре ме ни тур ски је зик 
ко ри сти две лек се ме ко ји ма се озна ча ва пра зник Хри сто вог ро ђе ња. Као еор
то ним за пра зник пра во слав них хри шћа на ко ји се сла ви 7. ја ну а ра по гре го
ри јан ском ка лен да ру чу ва се лек се ма Bocuk (што од го ва ра срп ском на зи ву 
Божић), а за Бо жић ко ји се сла ви 25. де цем бра (као и за ка то лич ки Бо жић) 
ко ри сти се за себ на лек се ма Noel, по ре клом из фран цу ског је зи ка. Та ко ђе, 
лек се ма Bocuk на ла зи се у осно ви ком па ра тив ног де ла по ред бе не фра зе о ло
шке је ди ни це Bocukdomuzunadönmek,ко ја има зна че ње „мно го де бео, ја ко 
уго јен, ухра њен”. Се ман тич ка струк ту ра ове фра зе о ло шке је ди ни це је про
вид на, јер је у на ро ду по знат оби чај при пре ма ња свињ ског ме са за бо жић ну 
тр пе зу, што ка рак те ри ше пра во слав не оби ча је про сла вља ња по ме ну тог пра
зни ка. Хри шћан ска, пра во слав на кул тур на ин фор ма ци ја у овом по ред бе ном 
фра зе о ло ги зму са др жа на је у атри бу ту божићни. И у срп ском је зи ку по сто ји 
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ком па ра ци ја дебеокаопрасе(свиња),али без атри бу та, што је и оче ки ва но, 
јер ни је исто ве тан од нос пре ма свињ ском ме су у раз ли чи тим кул тур ноје
зич ким кон цеп ти ма ра зно род них кул ту ра и на ро да.

Мо же се прет по ста ви ти да су ди рект ни кул тур ни и је зич ки кон так ти
ре зул ти ра ли на при ме ру лек се ме Bocuk/Божић рет ком ин тер фе рен ци јом 
срп ског на тур ски је зик. Ве о ма је за ни мљи во и ин тер ди сци пли нар но пи та ње 
на чи на и вре ме на пре у зи ма ња ове лек се ме. Осим ма сов них ми гра ци ја ста
нов ни штва у срп ским и су сед ним зе мља ма у вре ме тур ских осва ја ња, и са ми 
Тур ци су че сто вр ши ли та ква ра се ља ва ња и пре ме шта ња срп ског ста нов
ни штва, на ро чи то у пе ри о ду од 15. до 17. ве ка. Из у зев пре ме шта ња по ка зни 
или ра ди на се ља ва ња опу сте лих кра је ва, раз лог за то би ло је и узи ма ње 
рад не сна ге и људ ства за оба вља ње ве ли ких по сло ва. Јед на од та квих при
сил них ми гра ци ја би ла је и се ље ње ста нов ни штва из око ли не Ја го ди не и 
на се ља крај Ве ли ке Мо ра ве у се ло Уч де ре, ко је су до се ље ни ци и осно ва ли. 
Има ли су и јед ну по себ ну ду жност – да те шу ка мен за ве ли ке гра ђе ви не у 
Ца ри гра ду. Ме ђу тим, ода тле су се пре се ли ли у Бај ра мич, ве ро ват но у пр вој 
по ло ви ни 18. ве ка. Тач но вре ме пре се ља ва ња из Ср би је на Га ли по ље те шко 
је утвр ди ти. На уч на прет по став ка да је то нај ка сни је 17. век пот кре пље на 
је чи ње ни цом да су га ли пољ ски Ср би у свом го во ру раз ви ли мно ге по себ
не од ли ке, а за раз ви так по је ди них ди ја ле кат ских осо би на по тре бан је ду жи 
вре мен ски пе ри од. Иа ко ни су има ли срп ског све штен ства, ни слу жбу на 
цр кве но сло вен ском је зи ку, већ су има ли грч ке све ште ни ке и грч ку цр кву, 
ипак су се ет нич ки одр жа ва ли као Ср би. Под тим ути ца јем, сла ва је код њих 
за ме ње на сла вље њем имен да на, али се очу ва ло тра ди ци о нал но сла вље ње 
Бо жи ћа, уз по здрав но че сти та ње: „Че стит (ти) Бо жић!” и спо ми ња ње лек
се ме Божић у на род ним пе сма ма. Дру го ма сов но по ме ра ње ста нов ни штва 
ко је ов де спо ми ње мо да ти ра из 16. ве ка. На кон осва ја ња Бе о гра да, 29. ав гу
ста 1521. го ди не, сул тан Су леј ман на ре дио је да се део ста нов ни ка Бе о гра да 
пре се ли у Ца ри град. Пре ма из во ри ма ко је је про у ча вао и за бе ле жио Сто јан 
Но ва ко вић, Ср би су, по сул та но вом до пу ште њу, по не ли са со бом и по је ди
не ве ли ке пра во слав не све ти ње ме ђу ко ји ма су би ле и мо шти Св. Пет ке, 
мо шти ца ри це Те о фа ни је и чу до твор на ико на Мај ке Бо жи је, за ко ју се прет
по ста вља да је „жи во пи са на ру ком Св. Је ван ђе ли сте Лу ке”. Ове ве ли ке све
ти ње би ле су и раз лог што су срп ске исе ље ни ке у Ца ри гра ду до че ка ли 
па три јарх, све штен ство и мно штво на ро да. Но ва ко ви ће ва ис тра жи ва ња 
исто риј ских спи са и раз гле да ње пла но ва Ца ри гра да све до че о то ме да су 
тра го ви на се ља где су би ли сме ште ни бе о град ски до се ље ни ци ја сно по сто
ја ли кра јем 19. ве ка: „опа зи ли смо на не ко ли ко сто ти на ме та ра се вер но од 
Је дику ле (се дам ку ла) ... цр кву и ули це око ње са нат пи сом Бе ли градМа ха ла”. 
У исто риј ским за пи си ма наш на уч ник про на шао је по дат ке о то ме да је 
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сул тан бе о град ске до се ље ни ке на се лио у „На се ље Бе о град ско у под гра ђу 
Са ма ти ја, као и се ло Бе о град”. Ста нов ни ци се ла има ли су за да так да се бри
ну о во до во ду за цео град и за се ла око Бос фо ра. На са мом том ме сту, Сто јан 
Но ва ко вић је са знао нај пре за по сто ја ње то по ни ма Белград (на зив за се ло и 
шу му), као и за цр кви цу уз се ло са гро бљем. Сви зна ци би ли су на грч ком 
је зи ку, што све до чи о ута па њу до се ље них Ср ба у дру ги пра во слав ни на род. 
Та ко ђе, утвр дио је и по сто ја ње Бе ли градMахале (Бе о град ског на се ља) на 
700–800 м од зам ка Је дику ле ка се ве ру и у том де лу сме ште ну цр кву Ус пе
ни ја Све те Бо го ро ди це, по зна ту као Бе о град ска цр ква. Он све до чи и о си ро
ма шној гра ђе ви ни са бо гат ством у ико на ма, об ло же ним сре бр ним на ки том, 
ко ја је ре кон стру и са на 1837. го ди не и пре тво ре на у грч ку цр кву, али ни је на
и шао на тра го ве ко ји би ука зи ва ли на ста ре ста нов ни ке и њи хо ву на род ност. 
Са вре ме на сли ка овог про сто ра знат но је из ме ње на не са мо због ур ба ни зо ва
ног на се ља у око ли ни већ и због чи ње ни це да Бе о град ска цр ква ви ше ни је 
по зна та под тим на зи вом, већ као Панагија, а да је за оби ла зак по треб на 
до зво ла па три јар ха. Цр ква се отва ра на пра зни ке Ус пе ња Пре све те Бо го ро
ди це (28. ав гу ста) и на пра зник Све тог Три фу на, ка да па три јарх слу жи ли
тур ги ју за ма ли број Гр ка ко ји жи ве у том де лу Ис тан бу ла. О суд би ни на ших 
до се ље них су на род ни ка, као и о њи хо вом цр кве ном жи во ту, ви ше по да та
ка мо гло би се про на ћи у Ва се љен ској па три јар ши ји, као и у Осман ском 
др жав ном ар хи ву у Ис тан бу лу. На ве де не бе ле шке и са вре ме ни по да ци све
до че о то ме да се до се ље но срп ско станoвништ во одав но аси ми ло ва ло у 
грч ко ста нов ни штво, та ко да Ср ба на том про сто ру ви ше не ма. 

Те шко је утвр ди ти где је и ка да лек се ма Божић тач но усво је на, тј. ка да 
је за жи ве ла у тур ском је зи ку. Да ли је то по ве за но са ве ков ним при нуд ним 
до се ља ва њем срп ског ста нов ни штва на ту те ри то ри ју, да ли је од тих исе ље
ни ка остао тај на зив у на род ном го во ру или он сво ју упо тре бу ду гу је при
су ству у зва нич ним до ку мен ти ма по пут деф те ра, оста је као отво ре но на уч но 
пи та ње и за да так за бу ду ћа кон тра стив на лин гви стич ка ис тра жи ва ња. 




