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ДВОЈАКИ ОБЛИЦИ ЈЕДНОГ ИЗВЕДЕНОГ ПРИДЈЕВА

Од Вука до данас у свим нашим познатијим рјечници-

ма, у правописима и неким уџбеницима нашега језика нала-

зимо да је од именице сребро ј едино исправан придјев изве

ден наставцима -н, -на, -но, дакле: сребрн, сребрна, сребрно.

Тако у Вукову Рјечнику стоји: сребрн, а, о, зИЬегп, аг§еп-

1еиз—. Са самогласничким р Вук ту даје и ове' примјере:

Сребрни Цар, сребрњак, сребрњача. Такав гласовни облик

има код Вука и топоним: Сребрница: — 81ас11 т Возтеп, ап с1ег

Бппа, 2\*пзспеп (грешком стоји у Државном издању из 1898.

глукћеп) 2уогп1к ипй У1зе§гай —, у таквом облику је и

етникум: Сребрничанин — Етег уоп ЗгеЬгшса.

У Броз-Ивековићеву рјечнику, који углавном даје лек-

сички фонд Вук-Даничићеве писане ријечи, исто налазимо

сребрк: сребря, асЈј. зИЬегп, агдеп^еиз (потврде су: На главы,

му сребрна кацида; Играх се златном јабуком по гувну по

сребрноме; Сребрно је лијепо, а позлаћено још љепше; Сре

брно седло не чини добра коња; Извади тај момак свој сре

брн велики нож иза појаса — сви примјери из Вукове писане

ријечи), Сребрни Цар (за Сребрнога цара у Србији припо-

виједају људи који су копали руде — из Рјечника), Сребр-

пица, Сребрничанин, сребрник, сребрњача, сребрњак. Дакле,

и ту је све као код Вука.

Такав облик придјева о коме је овдје ријеч потврђују

и ови рјечници: Ристић-Кангргин рјечник, њемачко-српско-

хрватски: зИЬег. . . сребрн (и); ту налазимо и: сребрна жица,

сребрнаст, сребрна млада, сребрна руда, сребрне ствари, сре

брна роба. И Дрводелић у енглеско-хрватско-српском рјеч-

нику енглеско: зПуег. . . преводи са сребрк, А. Ткаљић исто

тако даје сребрн у свом Рјечнику турцизама.

Загребачки ауторски колектив хрватскосрпско-фран-

цуског рјечника (ГЗауге-Веапоу1с-Ма1хпег) облик овога при-

дјева са наставком -ен (сребрен) упућују на облик са

наставком -н (сребрн), иако и они имају посребрен -аг§еп1ё;

4 Наш језик



50 Наш } е з и к

а и код н>их ]е само сребрнаст, сребрник, сребрнина, сребр-

уьача, сребрплк.

Оба облика овога прид)ева (и сребрен и сребри) д&]у се

као равноправии у Хрватско-пол>ском р}ечнику 3 Бенеши-

Ка: еребрен-а -о згеЬгпу, ту ]е и сребреюача Ъо1 паз1ег2а1,

]егус2тк (орЬю§1о58ит и сребренка Ъс1 гшезтсгтк, гшез1-

аегтса, гтезшсгтк (1ипапа гейтуа), али и. "сребри -а -о

кгеЬту, згеЬггапу као и- сребрнац, сребрник, сребрн>ача, сре-

бртьак; па чак и Сребрница гтаз1о \лг Возт пас! ггека Бппа

И у Руско-српском речнику од М. МосковлевиЬа налазимо

облик сребрен, руско: серебяный преводи се са сребрен, иако

се и ту руско: серебреник преводи са сребрник

Наведени прим^ери упуКу^у на закл>учак да су се неки

наши лексикографи често поводили за оним што ]е веп било

устал>ено у кн>ижевно] употреби, што ^е Вук унио у сво]

Р^ечник, не обазируЬи се много на она] облик овога припе

ва ко^и су они могли носити у свом говору. Норма ]е ту по-

тискивала облик са наставком ей. Не треба заборавити ни

чин>еницу да су и наши правописи прописивали искл>учиво

она] облик ко]и ]е забил>ежио Вук. У правопису А. БелиЬа

налазимо: сребри, -а-о, сребрюача, сребрюак. Тако ]е и код

Д. БораниКа: сребрн, не сребрен ни среберии, сребрник, сре-

брп>ак. У новом правопису нашега ]езика од овога се одсту

па само у ^едном случазу, у писан>у топонима и од н>ега из-

ведених ри^ечи. Ту ]е, найме: сребрн, сребрнарща, сребрп>ак,

сребрн^ача, али и: Сребреница, Сребреничанин и сребренич-

ки. Ово одступаше од Вука, на ко]'е наилазимо у Правопису,

сасвим ]е у духу општеприхвапеног принципа да се код то

понима пошту^е облик ко]и живи у народу кра]а тще се

та] топоним налази, а тамо ]е данас искл>учиво Сребренное

и сребренички.

Овдз'е ]е ври]едно указати и на мишл.ен.е ^еднога заслу-

жног вуковца, Томислава МаретиЬа, У жеговом ^зичном са-

взетнику читамо да облик сребрен, ту облик овога прид^ева

са наставком -ен, нще добар (иоп.: сребрен, зПЪегп, ни|е до

бро-), а ни]е добар такав облик због тога што он ни]'е потвр-

Ьен „ни у ]'едном од р^ечника, ни старих, ни нових", па по-

што та] облик не налазиимо код старших лексикографа, не

ма га ни Вук, и МаретиН му оспорава кн>ижевну ври]едност.

Да облик сребрен не налазимо код старших лексикографа

потвр^у]е нам Р]ечник ко]и изда]е ^гославенска академи)а.

У шеснаесто^ кн>изи тога р^ечника читамо да облик сребрн

ДаЗУ У сводим д^елима ови лексикографи: Вранчип, Микал>а,

ХабделиЬ, Бела, ВитезовиК, Б^елост]енац, ^мбрешиН, Вол
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тиџи, Стулић; а од новијих лексикографа, поред Вука, дају

га још Даничић и Шулек.

Чини ми се да је овај моменат, уколико није у питању

интервенција лектора, био од значај а и за неке наше писце.

Како друкчије можемо схватити и примјере са самогласнич-

ким р у облику придјева изведеног од именице сребро у дје-

лима оних писана који су из родног дома, и родног завичаја,

ионијели само облик на -ен, тј. облик који нису прихватали

лексикографи и правописи, а који су и они употребљавали.

Овдје није нужно наводити потврде за облик овога

придјева који прописују нормативи нашега језика. Нас овдје

више интересује онај други облик, облик сребрен, коме није

званкчно призната књижевна вриједноСт. Интересује нас,

найме, да ли ареа распростирања тога облика у народним го

ворима и његова употреба у дјелима наших писаца дозво-

љацају да се и тај облик прими за стандардни и да он добије

своје мјесто у дјелима која дају норму савременог нашег

језика.

Раније је речено да облик сребрен налазимо поред сре

бри у рјечнику Ј. Бенешића. М. Московљевић даје сребрен

поред сребрник. У РЈА поред облика са -н (сребри) налази

мо и сребрен са потврдама из XV вијека: Ере самь имала на

пуно тисућу дуката златацехь и ковь сребрены. (Цецилија,

удовица херцега Стјепана, Дубровчанима, 1467). Ово је ујед-

но и најстарија писмена потврда за овакав облик придјева

изведеног од именице сребро. За нас је он значајан и због то

га што је везан за Херцеговину гдје је и данас само тај об

лик у употреби. Од осталих потврда које налазимо у РЈА

да наведемо ове: Сребрен кундир узамши у чрну гору упу-

ти се (Зоранић), Дјеверови злато поведоше, у коЧије сребре-

не метнуше (Нар. пјес. Јукић), Погази јој местве и папуче,

и потри јој сребрене алале (исто), Дајте мени сребрене дур-

бине (Красић), Сребрен ћу ти кундак направити (Огл. срп.).

Ту се констатује да је придјев сребрен, са оваквим настав

кой, потврђен још из народних говора Пољица и Буковице

у Далмацији, затим из говора Лике; а има га и Гл. Елезовић

у рјечнику косовско-метохијског говора, 5. V.

За топоним Сребреницу дају се двојаки облици, овакав

какав смо ми овдје написали, а који прописује и Правопис,

и онај са самогласничким р, облик који даје и Бук. Пошто је

Правопис усвојпо писање облика све босанске вароши са су-

гласничким р, мислим да није неопходно наводити потврде

са такво писање овога топонима.
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Потврде за сребрен имамо из мла^их говора штокав-

ског ди]алекта (и)]екавског изговора, и то из ових м]еста:

Жаблак, БилеЬа, Требигье, Столац, Мостар, Невесюье, Ба

ка Лука, Би]ел>ина, Босански Нови, Босанско Грахово, Др-

вар, Горажде, Дервента, Слав. Брод, Петргаьа, Тузла. Са да-

нагшьег екавског подруч]а облик сребрен ми ]е потвр^ен из

Лознице, Груже, околине Шапца и околине Т. Ужица, а по-

знато ]е да су и ти говори били под ]аким утица^ем и^екав-

ских говора херцеговачког типа, херцеговачки досел>еници

дали су и тим кра^евима видан печат.

Из Д)ела писаца са и]екавског говорног подручна наво

димо ове потврде:1 ,

— Рече тихо сребрен гласик (Е. КумичиЬ), До ста-

ринског посуда и дебелих сребрених жлица (^. Козарац), Че

ка]уЬи слуге са закуском у сребренмл зд^елама (М. Крле-

жа), Трепери сунчана щесма, у величанствено] глазби тра

ка, цви]еКа, азура, сребреног ткива (М. Крлежа), Удараду

срмена звона у сребрено) ноки (Ан^елиновиК Дарко), Сре-

брени осм^еси вода (Ан^елиновиК Д.), Сребрен-алка танко

звекне (Т. АлауповиЬ), Гледао се на с^а^ном поклопцу сво]е

сребрене кутще за цигарете (С. БатушиЬ); У копима ]е веК

било доста сребрено-сщедих стршеких длака (С. БатушиЬ),

Низ празне сребрене водне млаке (М. БеговиЬ), Плови сре

брен чун по мору руменом (Ивана БрлиК-МажураниЬ), И

чини ми се да сам поносан, смион кон>аник у оклопу сребре-

ном (М. БеговиЬ), Сребрено распеке (И. Тгипико), Гд]е уза

звеку сребренога Ьердана цару^е цурска л>епота (И. Ъипико),

У ко]у се меЬе какав сребрен новац (Лука Гр^иН-Б]елоко-

сиК), ,1ош негд^е трепери сребрен цилик оних д^ечи]их гр-

лашца (В. Ц. Емин), Поток се вще у доли у сребрене арабе

ске (Д. Дом^аниК), Чу] како сребрено п)ева)у звона (Д. До-

м]аниЬ), Прича се ту о „златном", „сребреном" итд. доба (В.

ДворниковиН), Сребрена бурмутица (Зл. Горлан), Звонила ]е

сребрена наруквица; Сребреномодра броката (К. Ш. Ъал-

ски), Долиной звоно сребрено се губи (А. ХарамбашиК), О-

с_]еЬа] сребрене влаге сви^етала, што долазе у сусрет (И. Г.

Ковачип), У сребрено-златно; чаЬи (А. Ковачий), Има му-

зике ко]у слушамо у трансу, на неким полузвучним обалама

сребрених вода (И. Г. КовачиН), Тихано. . . ]езеро с]а]и се

ме^у горама као сребрена м)есечина ме^у густим облацима

(А. Г. Матош), Као да си га с неба на сребрену концу спу-

стио (А. МурадбеговиН), Сребрене св]етил>ке . . .^едва тин>а-

1 Сви овд]е наведени примзери узети су из р^ечничке граЬе

Института за српсюохрватсхи ^ёзик и Матице српске.
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ЗУ (Ф. МажураниН), Море о хрид мрви сребрен — щепу (В.

Назор), Ту Ьемо леЬи и слатко заспати у свзежем хладу да-

фине сребрене (В. Назор), Црквом з'е з'ечао сребрен умил>ат

звук ситнога звонца (В. Новак), Донизеле су сребрене ибрике

(М. ОгризовиЬ), На сребрено) м)есечини (Шемсудин Сара]-

лиН), Као сребрен новац (Ъ. Си]ариЬ), Као сребрено клоко

тание олука (Н. СимиЬ), И удисаше нагло ковитлаву, сребре-

ну жаглу (Д. ШимуновиЬ), Св^етлост небеска дал.е с]а]е него

свщетюаци сребрени (Н. Томазео), Копагье у сребреним руд-

ницима (Ст. РадиК), Сребрене долине (3. СундечиН), Из н>е

нико сребрен висок шил>ак (М. Шун>иК), При сребрено) лу

ни; У сребрен ибрик захитила воде (А. ШантиЬ), На кони]е

сребрени )унаци (Босанска вила).

За овакав гласовни облик зназ'у и риз'ечи ко]'е се образузу

одпридзева о коме ]е овдз'е ризеч: Справи ми сребренику (А.

Шеноа), Изме^ риека сребреница (П. ПрерадовиЬ), Сребре-

насто с)а)ан (В. Новак), Са сво]е танкоНе и сребрености (^.

Козарац), Сребренасто се с]а^и тло (В]. Калеб), С ланцем

сребрен>акож (А. КовачиК), Два сребреп>ака (А. КовачиК), Цр-

квени се шлем сребренасто прелизева (Вилко Габари), За

уздали уздом сребреницом (Босанска вила, 1891), У свиз'етлу

зраку тек бли]едо су и сребренасто изгледали пламенови (К.

III. Ъалски), У сребреккасто^ св)етлости (М. Цар), Визуган>е

сребренкастщех ципела (М. Цар), У сребренасто^' бради (М.

БогиЬ), Блистава сребреника (М. Крлежа), И те су гомиле

кретена бро]але сребреюаке (М. Крлежа). Носи двще пуне

кесе и сребреп>ака и мариз'аша (Св. ЪоровиН). Тако и: За не-

колико сребрен^ака (Борба, 1949), КуниЬе за приплод: сре-

брен,аке (Политика, 1950), исп. и оваз прим]'ер: За онога ко]и

се бави сребрешем има назив сребреиар (Т. У]чиК, Наш з'е-

зик, 1937).

Од писаца екаваца немам потврда за сребрен. Управо

имам два прим^ера ко]и су доста поучни. Први з'е: Сребрено

сме)ап>е се сливало доле (И. СекулиК, превод: Три правична

чехшьара, Загреб 1920), а други зе: После зе причао о сребре-

н>ацима. . . (Л. Лазаревич, Ветар). За посебно указу-

Зем на оваз' други примз'ер, он зе забил>ежен у зедноз збирци

ЛазаревиКевих приповизедака коза зе штампана у Загребу

(Приповетке Л. К. Лазаревича, свеска друга, Београд — За

греб 1899, штампано у српско] штампари]и у Загребу), Исти

таз примзер, и у истоз приповизетки, али београдског изда-

н>а гласи: о сребрюацима начелниковим. Оваз прим] ер з'асно

илуетруз'е читав проблем. На изекавском терену, и облик

сребрн се преобраЬа у оназ коз и ]е обичюци у средний гдзе
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се то дјело штампа, дакле — у сребрен. Ја мислим да се

слично дешавало и са писцима ијекавцима на екавском ПО

ДРУГУ- Лектори су и ту њихово сребрен, и ријечи изведене

од основе -сребр-, усаглашавали са обликом који је обичан

на екавском говорном тлу и који је, још од Вука, и прихва-

тан као ј едино исправан од наших лексикографа, писаца уџ-

беника и правописа, тј. облике са сугласничким р у ријечи-

ма изведеним од именице сребро преобраћали су у облике са

самогласничким р.

Као што видимо, изнесени материј ал о употреби при-

дјева сребрен — у народним говорима и у дјелима наших

писаца — јасно упућује на сљедећи закључак: у савреме-

ном српскохрватском језику напоредо жиЕе двојаки облици

придјева изведеног од именице сребро: и сребрн и сребрен.

Оно што вриједи за придјев, вриједи и за друге изведе

не ријечи од основе -сребр-. Први од наведених облика, тј.

онај са самогласничким р, више је везан за екавско подруч-

је штокавског дијалекта. Такав облик најчешће, ако не и

редовно, употребљавају и писци екавци. Други облик овога

придјева, онај са сугласничким р на крају основе, налазимо

на доста великом подручју млађих говора штокавског диа

лекта ијекавског изговора. И писци са тога подручја најче-

шће имају у својим дјелима управо тај облик, облик сребрен.

Уколико се у дјелима писаца ијекаваца наиђе и на сребря,

може се помшшьати и на интервенцију лектора и коректора.

Пошто се при утврђивању норме савременог српско-

хрватског језика полаэи од стања које данас налазимо у на

родним говорима уже основице нашега књижевног, или

стандардног језика и стања које налазимо у дјели-

ма савремених писаца, биће сасвим у духу тих принципа ако

и придјеву сребрен дозволимо да се јавља напоредо са обли

ком овога придјева у коме се глас р јавл>а у самогласнИчкбј

функцији. Ово потпуно одтовара савременим нормативима,

јер, како рече проф. Стевановић, ако једни писци употреб-

љавају једне, а други друге облике „или пак имамо и писаца

у којих су и једни и други ти облици подједнако обични —

ништа није природније него констатовати ту напоредност у-

потребе једних и других облика и огласити за књижевно о-

правдане колико једне толико и друге" (Савремени српско-

хрватски језик, Београд 1964, 570—571).

А. Пецо
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