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НЕКОЛИКО ДОПУНА О УПОТРЕБИ ИНТЕРПУНК-

ЦИЈСКИХ ЗНАКОВА

Питатьа за дискусију ,

Свакако се претпоставља да ће ускоро доћи до новог,

другог издања Правописа. Зато бих ја желио дати два-три

предлога о неким ситнијим допунама у вези са интерпунк-

цијом. Найме, у јединственом Правопису српскохрватског

књижевног језика који је израдила Правописна комисија и

који је издан 1960. нису прецизирани, или су изостављени,

неки случајеви употребе разних знакова интерпункције.

Стога су, с обзиром на то што ти случајеви нису тако ријет-

ки у пракси, многи у недоумици како да поступе, који знак

да употријебе и гдје да га ставе у дотичном случају. Отуда

долази до извјесне неуједначености, да не кажемо шарени-

ла, у употреби појединих интерпункцијских знакова.

Овдје ћемо се осврнути на неке од тих случајева, који

су за дискусију и које би, по нашем мишљењу, требало пре-

цизирати, односно допунити у сљедећем издању јединстве-

ног Правописа.

1. Зарез

Поред многобројних случајева употребе овога знака,

који су темељно разрађени и заузимају готово двадесет

страница великог издања Правописа, истакнуто је (т. 104 к)

да се од именице одвајају придјеви када „имају апозитивну

службу": Старе каменине, узгојене и тешке, потекоше. . .

Међутим, остало је непрецизирано да ли треба стављати за

рез, или не треба, у случајевима сличним ономе којим смо

почели овај свој напис, тј. када се именици, уз коју се већ

налази један придјев, додаје накнадно други придјев, који

је поближе одређује, а за који се не може увијек поуздано

рећи да има „апозитивну службу", нити да је у набрајању.

Да наведемо неколико примјера који се тичу тога случаја:
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Поводом припрема новога, другог изданъа Правописа. . . — Хе-

опсова, највећа пирамида у Египту подигнута је од камена. . . — То

је био неопходан, али не и довољан услов друштвеног развоја. — Као

што је тврдио један, мада не пајвеки од наших критичара XX сто-

љећа. . .

Поставља се питање да ли су у овим случајевима пра-

вилно употријебљени и стављени зарези (овако већина ау-

тора и пише), или је нужно ставити још по један зарез иза

ријечи: другог, највећа, довољан, највећи. Бранити се, са до-

ста убједљивим разлозима, може и једно и друго станови-

ште. Наше мишљење је, ипак, да је у оваквим случајевима

оправданије и логичније ставити зарез иза поменутих рије-

чи, и то из разлога што би се те ријечи, накнадно уметнуте,

могле ставити и у заграду (односно између црта) мјесто из-

међу зареза. Према томе, по нашем мишљењу требало би

писати:

Поводом припрема новога, другог, издања Правописа . . . Или:

Поводом припрема новога (другог) издања Правописа ... — Хеопсо-

ва, највећа, пирамида у Египту подигнута је од камена. . . (Боље:

Хеопсова пирамида, највећа у Египту, подигнута је . . .) Или: Хеопсо-

ва (највећа) пирамида у Египту. . . — То би био неопходан, али не

и довољан, услов друштвнеог развитка. — Као што је тврдио један,

мада не највећи, од наших критичара XX стољећа. Или: Као што је

тврдио један (мада не највећи) од наших критичара XX стољећа.

У оваквим случајевима бол>е је и препоручљивије, на-

равно, писати зарезе мјесто заграде (или црта), како због

смисла тако и из естетских разлога. Ми смо поменуте ријечи

ставили у заграде више зато да бисмо показали и истакли

како су оне накнадно додане и уметнуте, и како су на неки

начин одвојене од ријечи које им претходе и слиједе.

Напоменимо да на исти начин поступају француски и

енглески писци, као и то да тако савјетују аутори разних

приручника о употреби знакова интерпункције у овим је-

зицима, у којима је, како је познато, у употреби логичка ин-

терпункција као и код нас. Ево неколико сличних примјера:

. . . Ьа 1асШ1ё ауес 1аяие11е 1ез Јегтез ее зоитеНеп!; а 1а к»,

еп аррагепсе 81 Йиге, ае 1а У1е вос1а1е . . — Аррат1;епап1 а се11е гасе,

поЫе раг еззепсе, ди раузап VII ауес 1ез 81еп8 виг ип 1орт Йе

1егге . . .*

1 Раи1 Вощ»ег1, Ь'1ггёрагаЫе, стр. 60; цит. по дјелу: Јас^ив!^

ВатоигеИе, ТгаИё тойегпе Йе ропсЫаНоп, Рагаз, Ьагоивбе, 1939,

стр. 36—37.

- Мапе С-акдие!, 8агп1е Јеаппе а"Агс, стр. 11; ОатоигеМе, ор. с.у

стр. 30.
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Не 15 рппараЦу сопсегпей ч/Шл Ше тога1, еуеп 1пе геНеюиб,

соп1еп1 ,сй роеЪгу. — Не тат1атев -1па1 тисп, еуеп тоз1, о* \упа!

гпеу пай Йопе \лгаз гтз^акеп*.

Само се по себи разумите да се у набра]ан>у одва]'а]'у

зарезом ]едан од другога прид^еви (или прилози), али се по

следней од ших не одва]'а од именице уз ко]у сто]и (т. 104 б):

Немирни, грлати, насмщани младики. . . — Све што ]е ор-

гански, }езички непосредно повезано не може се. . .*

2. Зарез и црта

У зединственом Правопису се не говори нигд]е ни о у-

потреби зареза са цртом. Узмимо прим]ер: Мада се вратила

куки каско — око подке — затекла га ]е у постели. Очевид

но, сагласно правилима о употреби зареза у зависним рече-

ницама ко]а ]е утврдио нови Правопис (т. 118), овд]'е иза ри-

]ечи подке треба ставити зарез. Али се поставлю питание

гд]е да се он стави — испред или иза црте: Мада се вратила

куки каско — око подке, — затекла га )е у постелей; или:

Мада се вратила куки каско — око подне —, затекла га )е у

постели.

Код нас ]е уобича]ено да се уз црту зарез ставл>а, уко-

лико се он уопште ставл>а, онако како ]е овд^е постушьено

у првом случа] у, т]'. да се зарез стави испред црте. Тако ]е

поступио и А. БелиЬ у своме Правопису од 1950. године:

Шта ]е било у нашо] куки за време док сам био у школи,

— ке зкал (т. 219). — Кад смо били пред кулом, — али ]е

боле ту и стати (т. 222). Тако су поступили понекад и ауто-

ри зединственог Правописа у формулаци]ама неких прави

ла, иако о томе нису уопште говорили ни у поглавл>у по-

свеЬеном употреби зареза, ни у поглавл>у о употреби црте.

Тако, на прим]'ер, ]'една формулаци]' а о употреби наводника

(т. 124е) гласи: Кад се жели истоки да се неке рщечи казусу

у сумюи или подругл>иво, с иронщом, и када нечему хоке да

се даде супротан смисао, — окда се оке тако^ер ставла]у

меЬу наводчике. У свим овим случа^евима м]есто зареза и

црте ]е правилно будупи да то тражи тако сам смисао.

У другим случа^евима, ме1)утим, смисао и однос зареза

и црте захти]'ева]у да се зарез стави иза црте, што код нас

ни]'е уобича]ено. Узмимо као прим^ер за ово ]едну формула-

" О. V. Сагеу, А Ьтче/ дгайе 1о рипсЬиаНоп, СатЪпдее, Цт-

уегзИу Ргезз, 1960, стр. 124—125.

4 А. БелиЬ, Правопис, т. 185.
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ци]у новог Правописа (т. 105д), ко^а гласи: И друге сличив

рщечи и скупови рщечи — измену осталих и различите ри-

]вчце, па и узвици, — ко]и нису саставни дщелови реченице,

негр се накнадно додачу, тако^ер се одва)а)у зарезом. Као

што се види, у овом случа]у, с обзиром на то да ]е релативну

реченицу требало одво^ити зарезима, ставлен ]е зарез, као

што ]е код нас и уобича^ено, иза ри]ечи узвици. Мег^утим,

логичнее би било, и природное, ставити зарез у овом слу

чаеу иза црте, па према томе писати: И друге сличне рщечи

и скупови рщечи — излечу осталих и различите рщечце,

т. а и узвици —, ко]и нису саставни дщелови реченице, . . .

Зер бисмо аналогно поступили и када бисмо зарезе зами]е-

нили заградом: И друге сличне рщечи и скупови рщечи (из

мену осталих и различите рщечце, па и узвици), коуи нису

саставни дщелови. . . Слично ствар сто}и и с нашим прим^е-

ром (Мада се вратила. . .): логичнее }е зарез ставити иза

црте.

Као што се види, оба ова начина комбинован>а црте са

зарезом има}у сво^у одрег^ену сврху и логику: све зависи од

смисла и логичког односа измену црте и зареза. Стога би мо]

предлог био да се и ово питаше размотри и прецизира, евен-

туално, у новом издагьу Правописа. 1

Напоменимо да су и у неким страним ^езицима (у фран-

пуском, на прим]ер) оба ова начина у употреби. Да оваде на-

ведемо само прим]ер за ова] начин ко^и код нас ни^е уоби-

ча]ен — када се зарез налази иза црте:

Мияёез, 1оса1Нёз 1е11ез ^ие Бе1;8коуё 5ё1о е1 Ре1егЬо1 — апы-

еппез гёзМепсез йез 1загз —, ё^Изез сопзМёгёез сотте . . . (Ь.ез ЬеНтез

^ои«е11ез, Даттег — Гё\гпег 1965, р. 101.)

3. Тачка

У ^единственом Правопису су наведени разни случа^е-

,]еви употребе тачке као правописног знака, укл^учу]уКи и

ставлзан.е тачке иза редних бро^ева, „ради разликован>а од

других бро^ева, када се пишу арапским цифрама" (т. 130).

Мег^утим, неки аутори изб^егава^у (пошто то ни]е изричито

истакнуто) да у насловима пишу арапски бро] с тачком да

би означили „поглавл>е, од]ел>ак или што слично", као што

]е речено у т. 130 д Правописа. И то, како они мисле, из

разлога што би се у том случа]у наслов могао читати и на

други начин. По нашем мишл>ен>у, ту нема м]еста никакво]

двосмислености и колебаььу: Када ]е тачка употри]ебл>ена

иза арапског бро^а у наслову, она означава редни бро] по
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главља, а не нешто друго; утолико прије што би се у овом

другом случају ријеч која долази иза арапског броја с тан

ком писала малим словом нпр. 1. зарез. Према томе, наслов:

1. Зарез, у значењу: Прво, зарез, сасвим је правилно напи

сан. У новом издању Правописа пак требало би то можда и

посебно истаћи како би се избјегла свака сумња и могућ-

ност колебања.

Напоменимо да је и А. Белић на овај начин обиљежа-

вао нека поглавља у своме Правопису. На примјер: 1. Запета

уз засебне речи и изразе (т. 186). А тако су понекад обиље-

жавани и поднаслови у Нашем језику.

4. Заграде

У вези са употребом округле заграде у новом Правопи

су није ништа речено о мјесту завршног дијела њеног у од-

носу на тачку. Готово по правилу наши писци и публициста

стављају тачку иза завршног дијела заграде, чак и онда

када нова реченица почиње у загради. Тако је, на примјер,

један наш дневни лист5 писао ових дана: „Шта се крије иза

свих тих наслова и имена? (Многи су још свјежи у сјећању,

пеки живи, а ми смо понекад тако пуни предрасуда и непо-

вјерења). За овакав однос завршног дијела заграде и тачке

неки стручњаци наводе као разлог то што реченица не по-

читье у оваквим случајевима ријечју у загради (у нашем слу-

чају ријечју многи), него почетним дијелом заграде, па је

према томе њен природан крај завршни дио заграде, иза ко-

је треба да дође тачка. Овакво резоновање није ни убједљи-

во, ни прихватљиво: свака реченица може да почне само

ријечју, а не неким правописним знаком. Овдје су, чини се,

више у питању естетски разлози и навике: љепше је и обич-

није да тачка дође иза заграде и да велико слово почне иза

ње, а не без ње. Наше је мишљење пак да је логично и при-

родно да се реченица која почиње у загради, а потпуна је и

самостална, треба и да заврши унутар заграде и да се тач

ка стави прије завршног дијела те заграде. То ће рећи да

горњу реченицу треба писати овако: „Шта се крще иза свих

тих наслова и имена? (Многи су још свјежи. . . неповјерења.)

На овај начин су поступили и аутори јединственога

Правописа у неким својим формулацијама. Да наведемо са

мо један примјер (т. 167):

• Ослобођење, Сарајево, 1. јан. 1965, стр. 7.
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За изворно писагье важно }е заправо само то како Не имена

ко^а се тако пишу ми^ешати сво}е облике и хако Не се писати и

ми^ен.ати шихови присвозни прид^еви. (Како Ке се она читати, о

томе се правила налазе у разд^елу о фонетском писанъу.)

На исти начин се поступа у интерпункщци француског

и енглеског ]езика, како се види из стьедеЬих прим^ера:

Ма1з, та спёпе, е'И еп ез1 атэ1, рошчши пе г'ёроизегай-Л

раз? (Ое81е сГЕттапие1, сотте 51 е11е ё1аИ Ыеззёе.) Ап! ^е уо1в . . .*

Опе Ке-» Уеаг'в Еуе \уе луеге тГогтеч! Ша1 №е Тигк Ьас1 Ьееп

сиШпб оиг 1е1ерЬопе саЫез ш уайоиз р1асез, Ьи1 ше ш<1 по1 1ее1

апу а1агт. (Ьооктц Ъаск аЛ, I ат шсНпед 1о ге^ахх! И аз опе

о! Ше Игз! гпспсаЫопз о! зотеИгтц 1аг тоге 1трог1ап1 1пап апу

01 из 1пеп клавшей.)7

Према томе, оста]е да се у друго издание нашег новог

Правописа унесе и ово правило. .

Слично ствар сто,) и и са писанием тачке у референцама

ако се оне пишу у загради — у тексту или у подтексту. Та

ко треба писати:

Укратко: ове [ т]. друштвене] науке важан су фактор у обли-

кованьу културе и да^у племенит печат целокупном животу. (Поли

тика, 1. ^ануар 1965.)

Или:

Укратко: ове науке су важан фактор у обликован>у културе

и даду племенит печат целокупном животу (Политика, 1. ^ануар 1965).

Оба ова начина су одомаЬена и честа нарочито у фран-

ско] интерпункщ^и. На прим]ер:

Е1 уоПа сотте }е гиз гесиа а Гога1 64>пс, ЪаспеНег ёз 1еЦгев

а уае. (Уег1ате, Соп^еявюпз, I, 11. р. 70.)

Е1 уо11а сотте ^е гиз гесиз а 1'ога1 с1опс, ЪаспеНег ёз 1е11гез

а У1е (1Ыс1., р. 70).

Први начин ]е подесни]и, и чешКи, када ]е референца

Дужа.

Што се тиче употребе угласте заграде, требало би у

ново издание Правописа уни)ети ]ош два случала (поред

онога ко]и ]е наведен), и то:

1) Ако неко, наводеКи дословно туг)и цитат, дода уз та]

цитат ]ош и сво] коментар, онда се та] коментар ставл>а, па

обича^у, у угласту заграду. На прим^ер:

* Гг. Маипас, Азтпойёе, IV, 12; Батоигеие, ор. с, стр. 111.

' О. V. Сагеу, ор. с, стр. 68.
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Код нас се ова врста фетишизма [Крлежа миели на рецензије

које се о нашим дјелима пишу у иностранству] необично распро

странила у посљедње вријеме, а било би бол»е да се о нашем послу

говори из властите перспективе.

2) Ако се непосредно послије округле заграде осјети

потреба да се у нову заграду стави нека ријеч или скупина

ријечи које се по својој природи разликују од претходних

ријечи, већ стављених у заграду, онда се те ријечи могу ста-

вити — како то неки народи и чине — у угласту заграду,

као у примјеру:

Нови Правопис (велико издање) [са школским издањем то није

<случај] даје доста исцрпан рјечник.

Ево један примјер на француском:

Ье СоШс (Сћаг1ев) [Вюцг.], раг М. РёНх Сшгап<1.

Што се тиче употребе заграде у загради (о томе је ри-

јеч у т. 126 б Правописа), ја дијелим мишљење М. Пешика-

на (Наш језик, 1961, св. 5—6): да је округла заграда основна

и да долази на прво мјесто, а у њој угласта. Оваква пракса

је већ одомаћена у француском језику: ТА1Ж, сћаг (Г аззаи*

<П§аго [Ро1уЬе], 22 зер*. 1916) то! апп§1. (Ј. БатоигеМе, о.

■е., стр. 116.)

5. Курсивно писмо

У другом издању Правописа требало би одредити још

■бар сл>едећа два случаја употребе курсивног писма:

1) У насловима књига, називима часописа и сл. На

примјер: Смрт Смаил-аге Ченгића, Правопис ерпскохрват-

ског књижевног језика, Српски књижевни гласник. Овакав

начин писања наслова, назива часописа, збирки и сл. одо-

маћен је готово у свим језицима свијета, а и код нас у знат

но] мјери. (Прво издање Правописа прописује само да се на-

слови књига, називи часописа и сл. ставл>ају међу наводни-

ке, или пишу само великим почетним словом, будући да је

и оно само „довольно да отклони сваку двосмисленост" —

т. 124 г.)

2) У случају када се извјеени изрази или пасажи хоће

лосебно да истакну, као у примјерима:

Све што је органски, језички непосредно повезано не може се

одвајати запетом. . . (А. Белић, ор. сг!., т. 185.) — угласта се заграда

«бичмо употребљава . . . (1Ы<1., т. 237.)

М. Шамић
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