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ОД БОР ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА – 
ДВА ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ДЕ ЛО ВА ЊА

Још ни је био на по мо лу крај по и гра ва њу тла ши ром про сто ра ко је по -
кри ва срп ски је зик ка да се ро ди ла и оства ри ла за ми сао да се осну је Од бор за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. Осно ван је пре два де сет го ди на, 12. де цем -
бра 1997. године, с ци љем да оку пља струч ња ке и ин сти ту ци је са срп ског
језичког и го вор ног под руч ја ко ји се на уч но ба ве из у ча ва њем срп ског је зи ка
– ра ди је зич ког пла ни ра ња ко је би во ди ло аде кват ној је зич кој по ли ти ци и
прак си, обез бе ђи ва њу ста ту са срп ског је зи ка као на ци о нал ног, ка ко би се пла -
ни ра ли и ис ти цали при о ри те ти ње го вог про у ча ва ња ра ди оса вре ме ња ва ња
стан дард но је зичке нор ме. Осни ва чи Од бо ра су три ака де ми је на у ка и умет -
но сти (САНУ, ЦАНУ и АНУРС), Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ и Ма ти ца
срп ска, фа кул те ти из Ср би је, Ре пу бли ке Срп ске и Цр не Го ре на ко јим се сту -
ди ра и изучава срп ски је зик, те Срп ска књи жев на за дру га. Од бор пред ста -
вља струч но те ло ко је об је ди њу је нај ве ћи број ин сти ту ци ја и појединаца од
стру ке, ко ји су по сти гли го то во јед но гла сан став о нај ва жни јим пи та њи ма у
ве зи са ста ту сом срп ског је зи ка у Ср би ји и на це ло куп ном српском го вор ном
под руч ју. Задатак Одбора је и да предлаже мере које би унапредиле поло-
жај и значај српског језика. Та ко ђе, не по де ље но је ми шље ње стру ке да се о
срп ском је зи ку и ћи ри ли ци мо ра во ди ти стал на и ор га ни зо ва на бри га, ка ко
на пла ну ње го вог из у ча ва ња на свим ни во и ма та ко и на оса вре ме ња ва њу и
популарисању ње го ве нор ме. 

Од бор по ла зи од не спор не чи ње ни це да је зич ку по ли ти ку во де за јед но
др жа ва и стру ка: је зич ко пла ни ра ње вр ши стру ка у те сној са рад њи с др жа -
вом, а је зич ку по ли ти ку утвр ђу је и про во ди др жа ва у те сној са рад њи са
стру ком. Пр ви пред сед ник Од бо ра био је ака де мик Па вле Ивић – од осни -
ва ња 1997. до сво је смр ти 1999, за тим ака де мик Мил ка Ивић до ја ну а ра
2001, а ота да је на ње го вом че лу ака де мик Иван Клајн.

На под сти цај Од бо ра, од оснивања до данас, урађен је и објављен низ
ка пи тал них де ла ну жних за оса вре ме ња ва ње стан дард но је зич ке нор ме:
Обрат ни реч ник срп ског је зи ка Ми ро сла ва Ни ко ли ћа (2000), Реч ник срп ско га
је зи ка у ре дак ци ји Ми ро сла ва Ни ко ли ћа (2007, 22011). У еди ци ји „При ло зи
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гра ма ти ци срп ско га је зи ка“ об ја вље на је у две књи ге Твор ба ре чи у са вре ме ном
срп ском је зи ку ака де ми ка Ива на Клај на (2002. и 2003), Син так са са вре ме -
но га срп ског је зи ка: про ста ре че ни ца гру пе ауто ра, у ре дак ци ји ака де ми ка
Мил ке Ивић (2005), Лек си ко ло ги ја срп ског је зи ка Рај не Дра ги ће вић (2007),
Фо но ло ги ја срп ско га је зи ка Дра го љу ба Пе тро ви ћа и Сне жа не Гу ду рић
(2010), а у штам пи је Сло же на ре че ни ца у срп ском је зи ку гру пе ауто ра, у ре -
дак ци ји ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра. Та ко ђе, на под сти цај Од бо ра при ре -
ђе на је из ме ње на и до пу ње на вер зи ја Пра во пи са срп ско га је зи ка у из да њу
Ма ти це срп ске (2010) и ње го ва ије кав ска вер зи ја (2014). На кра ју, об ја вље -
на је Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка у екав ској и ије кав ској вер зи ји
ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра и Ива на Клај на (2013). Об ја вљен је и ве ли ки
број мо но гра фи ја и сту ди ја о раз ли чи тим пи та њи ма са вре ме ног срп ског је -
зи ка, ко је пред ста вља ју на уч ну под ло гу за оса вре ме ња ва ње и до пу ну је зич -
ке нор ме. Објављено је више књига Списа Одбора.

По ред ових по сло ва, Од бор се стал но ба вио и по је ди нач ним пи та њи ма
срп ског је зи ка ко ја на ме ће сва ки да шњи ца. То су пи та ња ко ја се ти чу ста ту са
не ке је зич ке по ја ве у стан дард ном је зи ку или ста ту са срп ског је зи ка и пи сма
на срп ском је зич ком про сто ру или у све ту, по себ но у сла ви стич ким цен три ма.
Од бор сво ја са ве то дав на ми шље ња и пре по ру ке о тим пи та њи ма нај че шће
из но си у ви ду тзв. од лу ка; до сад их је об ја вио ше зде сет шест – у сред стви ма
ин фор ми са ња и ча со пи си ма, а нај ва жни је од њих до ста вља и од го ва ра ју -
ћим ми ни стар стви ма. Од бор сво је ста во ве из но си и у дру гим ви до ви ма – у
пре по ру ка ма, ми шље њи ма и сл. о по је ди ним пи та њи ма, за тим у ви ду од го -
во ра на пи та ња по је ди на ца, ин сти ту ци ја и др жав них ор га на. 

Од бор у сво ме ра ду по ла зи од ста но ви шта да је стру ка ду жна да др жа -
ви сто ји на рас по ла га њу код утвр ђи ва ња и про во ђе ња је зич ке по ли ти ке. За -
то је у про те клим го ди на ма раз ма трао мно га пи та ња ко ја се ти чу ста ту са
срп ског је зи ка и пи сма у Ср би ји и на дру гим де ло ви ма срп ског је зич ког про -
сто ра, као и по ло жа ја срп ског је зи ка у сла ви стич ким цен три ма у све ту.
Вреди рећи да је Одбор да вао сво ја ми шље ња и пред ло ге у ве зи с тим – и ка -
да др жа ва ни је има ла до вољ но слу ха за ми шље ње стру ке. Све до ци смо да су
не ке др жав не од лу ке из до ме на је зич ке по ли ти ке усво је не без кон сул то ва -
ња стру ке до не ле тeшке и тeшко по пра вљи ве по сле ди це; на дру гој стра ни –
тр пи мо по сле ди це што др жа ва ни је у од ре ђе ним при ли ка ма де ло ва ла, и кад
је Од бор то пред ла гао. То је за то што у Ср би ји по сле рас па да др жа ве Ју го -
сла ви је ни је би ло утвр ђе не је зич ке по ли ти ке. 

Без об зи ра на ову чи ње ни цу, Од бор ни је од у ста јао од ан га жо ва ња око
ових пи та ња – ве за них за ста тус срп ског је зи ка у нај ши рем зна че њу те ре -
чи; ра дио је на ис пу ња ва њу оба ве за ко је су пред ње га по ста вље не при ли ком
осни ва ња. На по ре до с пра ће њем је зич ке про бле ма ти ке и да ва њем ми шље ња
кад је сма трао да је то по треб но или кад му се не ко обра ћао за са ве те, Од бор је
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по ку ша вао и да са гле да про бле ме с ко јим се су о ча ва мо кад је по сре ди на ци -
о нал ни је зик и да по ну ди од го во ре ко ји би по мо гли у осми шља ва њу срп ске
је зич ке по ли ти ке. У по след ње вре ме Од бор је био са ор га ни за тор неколико
на уч них ску по ва о нај ак ту ел ни јим пи та њи ма је зич ке по ли ти ке. Та ко је 2013.
у СА НУ, са још не ко ли ко ин сти ту ци ја осни ва ча и Од бо ром „Ђор ђе Зе че вић“
за не го ва ње и уна пре ђе ње ћи ри ли це, одр жан на уч ни скуп под на зи вом
„Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња је зич ке по ли ти ке“, 2015. скуп под на зи вом
„Срп ски је зик и ак ту ел на пи та ња је зич ког пла ни ра ња“, опет у СА НУ, а
2017. одр жан је окру гли сто „Срп ски је зик и срп ско пи смо да нас“ у АНУРС
у Ба њој Лу ци.

Сма тра мо да је крај ње вре ме да др жа ва пре у зме свој део од го вор но сти
за ста тус срп ског је зи ка, за утвр ђи ва ње и про во ђе ње је зич ке по ли ти ке, да се
ис так не по ли тич ка во ља уну тар срп ске дру штве не и по ли тич ке за јед ни це и
да се до ве де у хар мо ни ју са стру ком ка ко би се трај но во ди ла бри га о ста ту -
су срп ског је зи ка и пи сма. Да нас, два де сет го ди на од осни ва ња Од бо ра, има
на зна ка да је у на шој др жа ви, и у Ре пу бли ци Срп ској, са зре ла свест о зна ча-
ју срп ског је зи ка као на ци о нал ног је зи ка за очу ва ње на ци о нал ног иден ти те -
та па и су ве ре ни те та и на зи ре се опре де ље ност нај ви ших др жав них ор га на
за при ступ из ра ди на ци о нал не је зич ке по ли ти ке, у че му се ви ди и Од бор за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. 

Од бор да нас оку пља ве ли ки број срп ских је зич ких струч ња ка и све ре ле-
вант не ин сти ту ци је и већ по сле пр вих го ди на де ло ва ња по стао је ауто ри та тив-
но те ло, ко је се не це ни са мо на про сто ри ма срп ског је зи ка, већ је иза зи вао
су рев њи вост, и по што ва ње, код струч ња ка у окру же њу, по себ но из зе ма ља
ко је ба шти не исти не кад за јед нич ки нам је зик. Са за до вољ ством се мо же
кон ста то ва ти да је да нас са гла сност срп ских лин гви ста о зна ча ју Од бо ра и
по тре би ње го вог де ло ва ња на оства ри ва њу за да та ка ко ји су утвр ђе ни пре
два де сет го ди на и ве ћа не го у вре ме ње го вог осни ва ња. 

При ли ка је ово и да кон ста ту је мо да да нас са на ма ни је ви ше чла но ва
Од бо ра из пр вог ње го вог са ста ва: ака де мик Па вле Ивић, ака де мик Мил ка
Ивић, ака де мик Но ви ца Пет ко вић, на уч ни са вет ник др Дра го Ћу пић, на уч -
ни са вет ник др Егон Фе ке те, проф. др Јо ван Јер ко вић, проф. др Ми лан Дра -
ги че вић, те мр Бра ни слав Бр бо рић, члан Од бо ра и ње гов пр ви се кре тар.
Ни су ме ђу на ма ни сви та да шњи чел ни ци уста но ва ко је су осни ва чи Од бо -
ра, као и ве ћи број чла но ва по је ди них ко ми си ја у окви ру Од бо ра. Да нас, кад
се при се ћа мо осни ва ња Од бо ра и освр ће мо на пре ђе ни пут и по стиг ну те ре -
зул та те, осе ћа мо по тре бу да се за хва ли мо сви ма оним ко ји ни су са на ма, да
ис ка же мо сво је ве ли ко по што ва ње пре ма њи хо вом де лу.

По сле два де сет го ди на ра да Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка
са за до вољ ством мо же мо кон ста то ва ти да је он учи нио мно го; мно га пи та ња у
ве зи са ста ту сом и(ли) функ ци о ни са њем срп ског је зи ка не би би ла по кре ну та
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ни ре ше на без ње га, мно га ка пи тал на де ла на ста ла су на ње гов под сти цај.
Од бор је пре по знат у на уч ним и кул тур ним кру го ви ма на срп ском је зич ком
про сто ру; за слу га је и ње го ва што су од го вор ни пред став ни ци др жа ве у Ср -
би ји и Ре пу бли ци Срп ској схва ти ли зна чај срп ског је зи ка и по тре бу за осми -
шља ва њем срп ске је зич ке по ли ти ке за це ло ку пан срп ски је зич ки про стор.
То нам да је сна гу да у на ред ним го ди на ма и де це ни ја ма ра ди мо и сна жни -
је и ор га ни зо ва ни је, са бор но, на оства ри ва њу за да та ка ко ји сто је пред Од бо -
ром, а ње гов зна чај и уло га да нас ни су ма њи, већ – на про тив – ве ћи, исто
та ко и иза зо ви.

Чврсто верујемо да Одбор има будућност и то ће зависити од нас поједи-
начно, и од институција које су га основале, али и од државних власти. Он је
попунио једну празнину која је постојала; представља важну и нужну спону
између науке и државе у оном сегменту државне и националне политике
који се тиче српског језика као националног језика. Потребно је именовати
нове чланове комисија, тј. потребно је Одбор подмладити и оснажити. То је
важан услов да би Одбор убудуће испуњавао задатке ради којих је основан.

Сре то Та на сић

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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ДОКУМЕНТИ





По ла зе ћи од по тре бе за об је ди ња ва њем струч ња ка за срп ски је зик и ин -
сти ту ци ја ко је се на уч но ба ве срп ским је зи ком на це ло куп ном ње го вом го -
вор ном про сто ру, као и од по тре бе за је зич ким пла ни ра њем ко је би во ди ло
аде кват ној је зич кој по ли ти ци и прак си, на ро чи то ну жној у но вим др жав ним
при ли ка ма и но во на ста ју ћим ме ђу на род ним окол но сти ма, а на пред лог
пред сед ни ка три ју ака де ми ја и Ма ти це срп ске, Срп ска ака де ми ја на у ка и
умет но сти (СА НУ), Цр но гор ска ака де ми ја на у ка и умјет но сти (ЦА НУ) и
Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске (АНУРС), Ма ти ца срп ска,
Ин сти тут за срп ски је зик у Бе о гра ду, фи ло ло шки фа кул те ти у Београду, Но -
вом Са ду, Ник ши ћу, Ни шу, Срп ском Са ра је ву и Ба њој Лу ци, као и Уни вер -
зи тет у Кра гу јев цу и Срп ска књи жев на за дру га у Бе о гра ду — за кљу чи ли су

СПО РА ЗУМ О ОСНИ ВА ЊУ ОД БО РА
ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

Члан 1.

Ци ље ви Спо ра зу ма о осни ва њу Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је -
зи ка (у да љем тек сту: Од бор) је су:

— об је ди ња ва ње љу ди од на у ке и стру ке као и њи хо вих ин сти ту ци ја на
це ло куп ном го вор ном про сто ру срп ског је зи ка ка ко би про гра ми ис тра жи ва -
ња стан дард но је зич ке и ко му ни ка циј ске про бле ма ти ке би ли што пло до -
твор ни ји;

— си сте мат ско нор ми ра ње срп ског је зи ка, с екав ским и ије кав ским из го -
во ром, све о бу хват но и у по је ди но сти ма, и из ра да од го ва ра ју ћих до ку ме на та и
при руч ни ка, као и до но ше ње ака та ко ји би обез бе ђи ва ли про ход ност ме ро -
дав них ино ва ци ја у нор ма ти ви сти ци и је зич кој прак си;

— до при но ше ње ме ђу на род ној са рад њи до ма ћих ин сти ту ци ја и струч них
по је ди на ца са стра ни ма и укла па њу срп ског је зи ка и ср би сти ке у ме ђу на род -
не про јек те и стан дар де, тер ми но ло шке, ко му ни ка циј ске и ин фор ма тич ке, а,
ка да је нео п ход но, и огла ша ва ње у ме ђу на род ним фо ру ми ма, аген ци ја ма и
ин сти ту ци ја ма;
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— уна пре ђи ва ње са рад ње с др жав ним ор га ни ма ка ко би ср би сти ка, и
ма те ри јал но, и ка дров ски, и про грам ски, мо гла ја ча ти и оспо со бља ва ти се
за аде кват но ре а го ва ње на но ве иза зо ве, про це се и про гра ме ко ји се, и за ви -
сно од тех но ло шких (р)ево лу ци ја и не за ви сно од њих, на ме ћу или се мо гу
на ме та ти на до ма ћој и ме ђу на род ној сце ни.

Члан 2.

Има ју ћи у ви ду ка дров ске мо гућ но сти и раз ло ге прак тич но сти, осни ва чи
Од бо ра име но ва ли су по два чла на из СА НУ, Ма ти це срп ске и Ин сти ту та за
срп ски је зик у Бе о гра ду, као и са Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и Фи -
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, од но сно по јед ног чла на Од бо ра из ЦА -
НУ и АНУРС, као и са Фи ло зоф ског фа кул те та у Ник ши ћу, Фи ло зоф ског
фа кул те та у Ни шу, Фи ло ло шког фа кул те та у При шти ни, Фи ло зоф ског фа -
кул те та у Ба њој Лу ци, Уни вер зи те та у Кра гу јев цу и Срп ске књи жев не за -
дру ге у Бе о гра ду.

У слу ча ју осни ва ња но вих уни вер зи тет ских цен та ра, од но сно ка те да ра
и ин сти ту та за ср би сти ку, на њи хов зах тев број чла но ва Од бо ра мо же се по -
ве ћа ти.

Чла на Од бо ра мо же раз ре ши ти са мо ин сти ту ци ја ко ја га је име но ва ла.
Члан Од бо ра мо же под не ти остав ку на члан ство у Од бо ру и обра зло жи ти је
усме но или пи сме но. Од бор мо же пред ло жи ти осни ва чу да за ме ни свог чла -
на, од но сно сво је чла но ве Од бо ра.

Члан 3.

Од бор је за јед нич ко рад но те ло осни ва ча. Од бор не ма ста тус прав ног
ли ца.

Од бор се са ста је по по тре би а нај ма ње јед ном го ди шње. Од бор ра ди у
пле ну му и у ко ми си ја ма, у чи јем са ста ву мо гу би ти и струч ња ци ко ји ни су
чла но ви Од бо ра.

Струч но-ад ми ни стра тив не по сло ве за Од бор оба вља Ин сти тут за срп ски
је зик у Бе о гра ду.

Од бор се са ста је у Бе о гра ду, а по по тре би мо же се са ста ја ти и дру где.
Од бор оба ве шта ва јав ност о сво ме ра ду.
Од бор има свој По слов ник.

Члан 4.

О свом ра ду и ње го вим ре зул та ти ма Од бор оба ве шта ва над ле жне др -
жав не ор га не (ми ни стар ства СРЈ, Ре пу бли ке Ср би је, Ре пу бли ке Цр не Го ре
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и Ре пу бли ке Срп ске). Пред став ни ци тих ор га на, или јед но га од њих ко ји од -
ре ди над ле жна вла да, мо гу при су ство ва ти сед ни ца ма Од бо ра и уче ство ва ти
у ње го вом ра ду, јер је зич ка стан дар ди за ци ја ни је са мо лин гви стич ки не го је
и нај ши ри дру штве ни, со ци о кул тур ни и ци ви ли за циј ски про цес.

Члан 5.

Пу то ва ње на сед ни це Од бо ра и бо ра вак чла но ва из ван пре би ва ли шта
фи нан си ра ју осни ва чи, по кри ва ју ћи днев ни це и под во зно-бо ра ви шне тро -
шко ве чла но ва ко је су они име но ва ли. Тро шко ве струч но-ад ми ни стра тив -
них по сло ва сно си Ин сти тут за срп ски је зик.

Члан 6.

Овај спо ра зум сту па на сна гу чим га пот пи шу овла шће ни пред став ни -
ци СА НУ, ЦА НУ и АНУРС, као и по ло ви не оста лих осни ва ча.

У Бе о гра ду, 12. де цем бра 1997. го ди не

Споразум о оснивању Одбора
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ПРО ГРАМ РА ДА ОД БО РА ЗА СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈУ
СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

1. Од бор ће, пре ко сво је Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео -
д ло жних пи та ња и Ин сти ту та за срп ски је зик у Бе о гра ду, ко ји оба вља
струч но-ад ми ни стра тив не по сло ве Од бо ра, пра ти ти и под сти ца ти рад ко ми -
си ја и ус по ста вља ње чвр шћих про грам ских и рад них ве за с осни ва чи ма, јер
је огром на ве ћи на чла но ва за по сле на у осни вач ким уста но ва ма.

2. Од бор ће пра ти ти и под сти ца ти рад на хит ном оства ри ва њу би бли о -
граф ских про је ка та, укљу чу ју ћи и онај све о бу хват ни (ком пју тер ски) ако се по -
ка же да је он спре ман за из во ђе ње и да се мо гу при ба ви ти нов ча на сред ства.

3. Од бор ће пра ти ти и под сти ца ти рад на већ при хва ће ним ка пи тал ним
про јек ти ма (две син так се, твор ба ре чи, фо но ло ги ја, јед но том ни реч ник,
обрат ни реч ник, дво је зич ни реч ни ци, за о кру жи ва ње пра во пи сног ком плек -
са). Од бор ће на сто ја ти да се на ђе рад но је згро и за не по кри ве не ка пи тал не
про јек те (мор фо ло ги ја, ак це нат ски реч ник и др.).

4. Ин си сти ра ју ћи на са мо стал но сти и ини ци ја тив но сти ко ми си ја и њи -
хо вих чла но ва, Од бор оче ку је да се сва ки члан бар јед ном го ди шње огла си у
два ма ча со пи си ма ко ји се ба ве (и) нор ма ти ви сти ком (Наш је зик и Је зик да -
нас), што ни ка ко не зна чи да не би тре ба ло да се они, и с нор ма тив ним при -
ло зи ма, огла ша ва ју и дру где, на до ма ћим и ме ђу на род ним ску по ви ма, у
дру гим ча со пи си ма, у на ста ви, у јав ним гла си ли ма и дру где.

5. Од сво јих чла но ва ко ји ра де у на ста ви Од бор оче ку је да мо ти ви шу
сту ден те за про у ча ва ње нор ма тив них пи та ња и њи хо во укљу чи ва ње у нор -
ма ти ви стич ки рад. Сма тра ју ћи сво јим про грам ским за дат ком мо ли тве и
мол бе, Од бор мо ли сво је чла но ве и осни ва че да др же у гла ви иде ју о по ди -
за њу стан дар до ло шког и је зи ко слов ног под млат ка уоп ште, јер без то га не ће
мо ћи ни у до глед но вре ме ни у да љој бу дућ но сти од го ва ра ти на стан дар до ло -
шке иза зо ве. У те иза зо ве спа да и про дор нај моћ ни јег свет ског је зи ка (lin gua
fran ca), ен гле ског, у све по ре пла не тар ног па и на шег жи во та на го вор ном
про сто ру срп ског је зи ка. Тај нас иза зов оба ве зу је и на што бо ље по зна ва ње
тог је зи ка али и на за шти ту срп ског је зи ка. Про дор ен гле ског на ро чи то по -
га ђа тер ми но ло шки пој мов ник и упу ћу је нас на ак ти ви ра ње твор бе них мо -
ћи срп ског је зи ка. Оне су би ле за не ма ри ва не због ро бо ва ња пр во бит ном
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фол клор ном раз у ме ва њу твор бе ре чи и из град ње стан дард ног је зи ка на на -
род ној осно ви уз ис кљу чив осло нац на из вор не го во ре се ла уме сто на оса мо ста -
ље ни иди ом обра зо ва них сло је ва гра да; и би ле су за пу ште не због од у пи ра ња
хр ват ском књи шком пре те ри ва њу с нео ло ги за ци јом, по не кад ка ри ка ту рал -
ном и на грд ном. Шта год ми сли ли о хр ват ском и бо шњач ком стан дард ном
иди о му, ко ји су у мно гом по гле ду не јед на ки ен ти те ти, ми их не мо же мо
оспо ри ти, а још ма ње „уки ну ти“, али мо же мо пра ти ти њи хов раз вој.

6. Од бор оче ку је од сво јих чла но ва и чла но ва ко ми си ја да до при не су
нео п ход ном тер ми но ло шком раз гра ни че њу (је зич ки стан дард / стан дард ни
је зик : је зик књи жев но сти / књи жев ни је зик : суп стан дард ни је зич ки из -
раз[и] : ди ја лек ти) и оном раз у ме ва њу стан дар до ло шког по сла ко је је на зна -
че но у пр вој од лу ци Од бо ра (за вр шно по гла вље, од мах по сле пот по гла вља
3.6), што ни ка ко не под ра зу ме ва „хај ку“ на би ло шта, „про го н“ или „уки да ње“
би ло че га, па ни уки да ње тра ди ци о нал ног зна че ња тер ми на књи жев ни је зик.
Нај кра ће ре че но — Од бор се не ће ба ви ти ни ка квим уки да њем, већ са мо сре -
ђи ва њем и уре ђи ва њем срп ско га стан дард ног је зи ка са оба ње го ва из го во ра
(ека ви ца и ије ка ви ца) и оба ње го ва пи сма (ћи ри ли ца и ла ти ни ца).

7. Од бор та ко ђе оче ку је од сво јих чла но ва и чла но ва ко ми си ја да у сво јим
уста но ва ма и из ван њих до при но се ат мос фе ри са рад ње, раз у ме ва ња, то ле -
ран ци је и са бор но сти, без об зи ра на ат мос фе ру на дру штве ном ма кро пла ну
и у дру штве ним ми кро је ди ни ца ма. Од бор не мо же бит но ути ца ти на раз вој
дру штве них при ли ка, че сто обе ле же них остра шће но шћу и не са бор но шћу
на ших љу ди, али по не што мо же и мо ра ути ца ти, и то у прав цу ко ји при зи -
ва сло гу, а не пот пи ру је су ко бе. Ства ра ње бо ље ат мос фе ре са мо је по се би
про грам ски за да так пр вог ре да.

8. Од бор умо ља ва све пред сед ни ке ко ми си ја да пра те и под сти чу рад на
оства ри ва њу при хва ће них про гра ма и да о то ме из ве шта ва ју Ко ми си ју за
од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, а пре ко ње, или не по -
сред но, све чла но ве Од бо ра и ње го ве осни ва че.

9. Од бор за ду жу је Ко ми си ју за од но се с јав но шћу да на осно ву уви да у
до са да шња нор ма тив на ре ше ња ко ја се ти чу сит ни ца је зи ко слов них и вла -
сти тих про це на њи хо ве ва жно сти, раз у ме се у са рад њи с дру гим ко ми си ја ма,
при сту пи из ра ди кар то те ке је зич ких по је ди но сти ко ја би се до ста ви ла чла -
но ви ма Од бо ра и ње го вих ко ми си ја ка ко би се под ста кло раш чи шћа ва ње (и
да ље) не ре ше них пи та ња. На и ме, од лу ке Од бо ра — од но сно ње го ви ста во -
ви, ми шље ња, пре по ру ке, са оп ште ња, ре а го ва ња и ис прав ке — мо гли би ви -
ше не го до са да шњи ма ње оба ве зни по је ди нач ни нор ма ти ви стич ки за хва ти
ути ца ти на по бољ ша ње јав не ре чи у свим ре ги стри ма и под ре ги стри ма (сти -
ло ви ма и под сти ло ви ма) стан дард ног је зи ка. Спо ме ну ти упит ник не мо ра би -
ти ко на чан и све о бу хва тан, јер се мо же ме ња ти и до гра ђи ва ти кад год се
уочи по тре ба за тим.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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10. Од бор ће на сто ја ти да пре ко над ле жних др жав них ор га на у Са ве зној
Ре пу бли ци Ју го сла ви ји (СРЈ),* од но сно у Ре пу бли ци Ср би ји (РСб) и Ре пу -
бли ци Цр ној Го ри (РЦГ), као и у Ре пу бли ци Срп ској (РСп), те пре ко спон зо -
ра, при ба вља нео п ход на нов ча на сред ства за рад Од бо ра и што бо ље и пло -
до твор ни је об зна њи ва ње ње го вих ре зул та та. Од бор ће та ко ђе на сто ја ти да
из ван ње го вог вид ног по ља не оста ну ни је зич ки про бле ми де ло ва на шег
на ро да у ста рој и но вој ди ја спо ри.

11. Од бор ће, исто та ко, на сто ја ти да се сва ки ве ри фи ко ва ни рад ко ји
про и за ђе из де лат но сти Од бо ра, ње го вих ко ми си ја и по је ди на ца, на од го ва -
ра ју ћи на чин на гра ди. Од бор ће са ра ђи ва ти с из да ва чи ма ка пи тал них де -
ла на по љу је зич ке стан дар ди за ци је (мо но граф ских пу бли ка ци ја о ко ји ма је
би ло ре чи у тач ки 3. овог про гра ма) и је зич ке кул ту ре уоп ште, ка ко би се, уз
при ба вља ње ма те ри јал них сред ста ва и од го ва ра ју ћих ми шље ња Од бо ра,
ис по сло ва ла што при сту пач ни ја це на сва ке мо но гра фи је и ње на што бо ља
про ход ност у јав ном жи во ту.

12. По што је на не ким сед ни ца ма ко ми си ја би ло при ме да ба на рет ко са -
ста ја ње Од бо ра, на сто ја ће се да, у раз до бљу ко је је пред на ма, пле нум ске
сед ни це бу ду че шће. Би ло је и при ме да ба да не ке књи ге ни су сти за ле до
оних ко ји ма су би ле на ме ње не. Од бор ће усред сре ди ти сво ју па жњу и на то
да књи ге оба ве зно сти жу у ру ке члан ства, укљу чу ју ћи и спрем ност да сви
струч ња ци ве за ни за рад Од бо ра уред но при ма ју Наш је зик и Је зик да нас.

Програм рада Одбора
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На осно ву чла на 3. Спо ра зу ма о осни ва њу Од бо ра за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка (у да љем тек сту: Од бор), Од бор на сво јој пр вој, кон сти ту тив -
ној сед ни ци до но си

ПО СЛОВ НИК
Члан 1.

Од бор ра ди у пле нум ским сед ни ца ма и у ко ми си ја ма ко је обра зу је за по -
је ди на под руч ја нор ма тив не про бле ма ти ке. На сво јој пр вој сед ни ци Од бор
фор ми ра Ко ми си ју за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња,
ко ја мо гу ис кр са ва ти из ме ђу сед ни ца Од бо ра.

Члан 2.

Од бор би ра пред сед ни ка, ко ји во ди сед ни це и усме ра ва рад Од бо ра.
Сед ни це за ка зу је пред сед ник на пред лог јед ног од осни ва ча ила по соп стве -
ној ини ци ја ти ви. Од бор би ра и пот пред сед ни ка, ко ји по ма же пред сед ни ку у
ње го вом ра ду и за ме њу је га у слу ча ју од сут но сти. Од бор би ра и се кре та ра, ко -
ји оба вља или ор га ни зу је оба вља ње струч но-ад ми ни стра тив них по сло ва.
Се кре тар мо же, али не мо ра, би ти члан Од бо ра. Пред сед ник, пот пред сед ник
и се кре тар Од бо ра би ра ју се на че ти ри го ди не и мо гу би ти по но во би ра ни.

Члан 3.

Од бор до но си од лу ке ко је се упу ћу ју осни ва чи ма и јав но сти у ви ду ста -
во ва или за кљу ча ка, од но сно ми шље ња или пре по ру ка.

Од лу ке се до но се спо ра зу ме ва њем чла но ва Од бо ра. У из у зет ним слу ча -
је ви ма, ако се ука же пре ка по тре ба, чла но ви Од бо ра, на пред лог пред сед ни -
ка, мо гу се из ја шња ва ти и гла са њем.

Од лу ке се до но се ако сед ни ци при су ству је нај ма ње по ло ви на чла но ва
Од бо ра.

Члан 4.

На сед ни ци Од бо ра во ди се за пи сник, ко ји се до ста вља чла но ви ма Од -
бо ра. Кад је реч о пи та њи ма од по себ ног зна ча ја, за пи сник се до ста вља и
осни ва чи ма.
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Члан 5.

Ре зул та те ра да Од бо ра об ја вљу је Ма ти ца срп ска или Ин сти тут за срп ски
је зик у сво јим гла си ли ма или у за себ ним пу бли ка ци ја ма, а кад је то у ин те -
ре су је зич ке стан дар ди за ци је, Ма ти ци се мо гу, као ко о пе ран ти или су ор га ни -
за то ри, од но сно као су и зда ва чи, при дру жи ти и дру ги осни ва чи, од но сно дру -
га прав на ли ца.

Члан 6.

За пот по ру сво ме ра ду Од бор ће се обра ћа ти осни ва чи ма, др жав ним и
дру гим ор га ни ма, као и до на то ри ма и дру гим до бро тво ри ма.

У Бе о гра ду, ПРЕД СЕД НИК ОД БО РА
12. де цем бар 1997. го ди не Па вле Ивић

Пословник
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ЧЛАНОВИ ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ
СРПСКОГ ЈЕЗИКА*

Српска академија наука и уметности, Београд
Академик Павле Ивић
Академик Милка Ивић
Проф. др Слободан Реметић

Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица
Др Драго Ћупић

Академија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука
Проф. др Новица Петковић, дописни члан АНУРС

Матица српска, Нови Сад
Академик Иван Клајн
Проф. др Јован Јерковић

Институт за српски језик САНУ, Београд
Др Егон Фекете
Проф. др Мирослав Николић

Филолошки факултет, Београд
Проф. др Даринка Гортан-Премк
Проф. др Милорад Дешић
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Филозофски факултет, Нови Сад
Проф. др Драгољуб Петровић
Проф. др Мато Пижурица

Српска књижевна задруга, Београд
Мр Бранислав Брборић

Филолошки факултет, Приштина
Проф. др Маринко Божовић

Филозофски факултет, Ниш
Проф. др Слободан Марјановић

Универзитет у Крагујевцу
Проф. др Живојин Станојчић

Филозофски факултет, Никшић
Проф. др Бранислав Остојић, дописни члан ЦАНУ

Филозофски факултет, Источно Сарајево
Проф. др Милош Ковачевић

Филозофски факултет, Бања Лука
Проф. др Милан Драгичевић

Чланови Одбора

25





ОДЛУКЕ
ОДБОРА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ

СРПСКОГ ЈЕЗИКА





БОШЊАЧКИ ИЛИ БОСАНСКИ ЈЕЗИК;
САТ ИЛИ ЧАС;

ЈЕВРЕЈСКИ, ХЕБРЕЈСКИ (ЈЕЗИК) ИЛИ ИВРИТ

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра ти ло се че тво ро за ин те -
ре со ва них љу ди с мол бом да им се од го во ри на три сле де ћа пи та ња, да се ре -
ше три „сит ни це је зи ко слов не“:

1. Деј тон ским спо ра зу мом, на бив шем срп ско хр ват ском го вор ном про -
сто ру, „озва ни чен је“, уз срп ски и хр ват ски је зик, и тре ћи иди ом, та ко ђе на -
зван је зи ком. Тај иди ом до био је прет про шле го ди не и свој пра во пис (1996),
Пра во пис бо сан ско га је зи ка, чи ји је аутор Се на хид Ха ли ло вић. По на шем
ми шље њу, на зив бо сан ски је зик нео др жив је у срп ском је зи ку. Мо ли мо Од -
бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка да се из ја сни о (не)по сто ја њу тог иди -
о ма, а на ро чи то о ње го вом име ну.

2. Пре пет на е стак го ди на ве ћи број срп ских лин гви ста, с ака де ми ком
Па влом Иви ћем на че лу, пре по ру чио је Ра дио Бе о гра ду да тач но вре ме са оп -
шта ва „са ти ма“, а не „ча со ви ма“. Та пре по ру ка, у сво је вре ме, при мље на је
и с одо бра ва њем и с не го до ва њем, ма да су гла со ви не го до ва ња, ко ли ко се се -
ћа мо, би ли чуј ни ји. Ту пре по ру ку јед но вре ме је Ра дио Бе о град по што вао, а
са да то углав ном не чи ни. Са да је мно го ра диј ских и те ле ви зиј ских ста ни -
ца, ко је пре ма тој је зи ко слов ној сит ни ци има ју не јед нак став. Мо же ли се
Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка или не ка од ње го вих ко ми си ја из -
ја сни ти о тој сит ни ци, узи ма ју ћи у об зир сво је вре ме не ар гу мен те, с евен ту -
ал ним и друк чи јим при сту пом, ка ко би смо се по че ли на ви ка ва ти на ре а го -
ва ње Од бо ра и на хро нич не и на акут не је зич ке те ме?

3. По зна то је да је ста ри хе бреј ски је зик био мр тав, али и то да га са вре -
ме на је вреј ска др жа ва, зва на Изра ел, већ по ла ве ка успе шно ожи вља ва, на -
зи ва ју ћи га из вор но иврит. Ка ко тај је зик тре ба име но ва ти у срп ском:
иврит, је вреј ски или хе бреј ски, или ка ко друк чи је?

Мол бу су пот пи са ли про свет ни над зор ни ци Ан ђел ка Пе три ће вић, Ми ле -
на До рић и мр Јо во Вук са но вић, као и Ра дој ко Га че вић, са вет ник ми ни стра
про све те, ко ји на по ми њу да „ре ша ва ње је зи ко слов них сит ни ца, по на шем
ми шље њу, не тре ба од га ђа ти“.

Да је мо сва три од го во ра, с нор ма тив ним пре по ру ка ма:
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1. Нај пре сле ди од го вор на пи та ње о на зи ву тре ћег је зи ка (тре ћег је зич -
ког стан дар да, још у на ста ја њу) на под руч ју Бо сне и Хер це го ви не. Тај од го -
вор, је ди ни у овом слу ча ју, би ће са свим јед но зна чан.

1.0. Кад је реч о на зи ву тре ћег је зи ка у Бо сни и Хер це го ви ни, при -
зна тог и Деј тон ским спо ра зу мом (при зна тог им пли цит но, он де где је
реч о до но ше њу тог спо ра зу ма — на че ти ри је зи ка, на бо сан ском [Bo -
sni an], хр ват ском [Cro a ti an], ен гле ском [En glish] и срп ском [Ser bi -
an]), у срп ско ме је зич ком стан дар ду, за име но ва ње тог иди о ма, мо же
се пре по ру чи ти са мо атри бут бо шњач ки (Bo sni ac).

Очи глед но, на зив је зи ка нео п ход но је ускла ди ти с име ном но во -
при зна тог на ро да (Бо шња ци/Bo sni acs), јер не ма раз ло га да у срп ском
је зи ку име тог на ро да и на зив ње го вог је зи ка бу ду у рас ко ра ку, ко ји
уно си за бу ну и иза зи ва оправ да ну за бри ну тост.

Обра зло же ње

1.1. Оба при де ва (атри бу та, кте ти ка), бо сан ски и бо шњач ки, у скла ду су
с твор бом ре чи у срп ско ме је зич ком стан дар ду. Оба сто је у ве зи с то по ни мом
(на зи вом ме ста, обла сти, те ри то ри је) Бо сна, ко јем прет хо ди исто ве тан хи дро -
ним (на зив во до то ка) — (ре ка) Бо сна, од но сно с ет ни ци ма (на зи ви ма ста нов -
ни ка се ла, гра до ва, обла сти) — Бо са нац (до сад ве о ма чест, ис кљу чи во са за -
ви чај ним, „зе мљач ки м“, зна че њем) и Бо шњак. Реч Бо са нац из ве де на је од
мор фе ме Бос(а)н + су фикс -ац, а Бо шњак од Босн + су фикс -јак. И Бо са нац и
Бо шњак че сто се ја вља ју као пре зи ме на ми гра на та из Бо сне у дру ге пре де ле.

1.2. Оба при де ва мо гу ста ја ти уз име ни це, бо шњач ки ре ђе (нпр. бо сан ске
пла ни не, бо сан ски гра до ви итд., али, од не дав но, бо шњач ки на род а, у скла ду с
овом пре по ру ком, и бо шњач ки је зик). То ком ра та ко ји је во ђен у Бо сни и
Хер це го ви ни у раз до бљу 1992–1995. по ли тич ке сна ге и ин те лек ту ал не ели те
у де лу ста нов ни штва БиХ од лу чи ле су да се му сли ма ни/Му сли ма ни — ко је
је бив ши ате и стич ки ре жим за вр шних 60-их го ди на овог ве ка про гла сио на -
ро дом, што је за по сле ди цу има ло и пра во пи сну ин тер вен ци ју у та да шњем
срп ско хр ват ском је зи ку (Му сли ма ни) — про зо ву Бо шња ци ма. С об зи ром на
со ци о лин гви стич ки рас пад срп ско хр ват ске (стан дард но)је зич ке за јед ни це,
те исте сна ге сма тра ле су да му сли ма ни/Му сли ма ни/Бо шња ци не мо гу за др -
жа ти на зив срп ско хр ват ски је зик, ко ји су, и пре рас па да бив ше СФРЈ и пре
ра та, од луч но од ба ци ли Хр ва ти, а за њи ма, ма ње од луч но, и — Ср би (За ко -
ном о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, Слу жбе ни гла сник РС, број
45/1991), ма да је сло же ни на зив остао у Уста ву Ре пу бли ке Ср би је (Слу жбе -
ни гла сник РС, број 1/1990). Још ма ње су се, у на ста лим при ли ка ма, мо гли
опре де љи ва ти за оде ли те на зи ве — срп ски и хр ват ски (је зик), без об зи ра на
ге не зу тог је зи ка.
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1.3. За што су му сли ма ни/Му сли ма ни/Бо шња ци иза бра ли баш име Бо -
шња ци — ни је те шко по го ди ти, а ни је те шко ни у на зи ву је зи ка ко ји су ода -
бра ли (бо сан ски) пре по зна ти њи хо ву те жњу ка уни тар ној БиХ, у ко јој би
вла да ли и они и њи хов је зик. Аустро у гар ска је по сле Бер лин ског кон гре са
(1878) по ку ша ва ла да на зи вом Бо шња ци и атри бу том бо шњач ки „по кри је“
све три ве ре, исто ри је и кул ту ре, и све три ет но-кон фе си о нал не гру па ци је,
али то ни је ишло. Са да је, с Деј тон ским спо ра зу мом (1995), та ствар про шла,
али с ра зу мљи вом ре дук ци јом, тј. са сво ђе њем Бо шња ка на му сли ма не, по -
том ке исла ми зи ра них Сло ве на „на овим про сто ри ма“. Му сли ма ни су, као и
њи хо ви хри шћан ски су се ди, сво је вре ме но, за до ма ће исла ми зи ра не су др жа -
вља не, за пра во су се де, су се ља не и су гра ђа не, (о)ла ко упо тре бља ва ли од ред -
ни цу Тур ци, ма да ти „Тур ци“ ни су вла да ли тур ским је зи ком, ко јим су го во -
ри ли са мо спољ ни пред став ни ци ре жи ма и њи хо ви по вла шће ни до ма ћи ми -
ље ни ци. Тур ци су одав но оти шли, али су оста ли за са ди њи хо ве ве ре, исто -
ри је и кул ту ре, ма да не и њи хов је зик, осим, на рав но, у ви ду лек сич ких по -
зајм ље ни ца.

1.4. Му сли ма ни ма/Бо шња ци ма не мо же се, и кад би се хте ло, за бра ни -
ти да свој је зик, у сво ме је зи ку, зо ву ка ко хо ће, да кле (и) бо сан ски, као што
Сло вен ци ма и Сло ва ци ма ни ко не бра ни да свој је зик зо ву, из го ва ра ју и пи -
шу из вор но, го то во јед на ко (slo vеn ski, од но сно slo vеnskу), да кле та ко ре ћи све -
сло вен ски, што су за Сло вен це при хва ти ли нпр. и Хр ва ти, па и Ру си (хрв. slo -
vеn ski, рус. сло вен ский), али то не ва жи за Сло ва ке (хрв. slo vač ki, рус. сло вац -
кий). У срп ском је зи ку, као што је по зна то, је зик Сло ве на ца на зи ва се сло ве -
нач ки(м), а је зик Сло ва ка — сло вач ки(м), док код нас све сло вен ски атри бут
гла си — сло вен ски. Не ма, да кле, ни јед но га (со цио)лин гви стич ког раз ло га да
се стан дард ни је зик да на шњих му сли ма на/Му сли ма на/Бо шња ка — ко ји је
из вор но ва ри јан та срп ско га стан дард ног је зи ка (да нас с не што уоч љи вих хр -
ват ских укра са, ма хом у лек си ци и сти ли сти ци, и с но вом бу ји цом тур ци за ма,
ко ја, с пу ном об но вом фо не ме х и где јој је сте и где јој ни је по ети мо ло ги ји
ме сто [нпр. ажда ха, ху до ви ца], про ди ре у тре ћи, бо шњач ки, је зич ки стан -
дард) — на зи ва бо сан ским је зи ком, не ба рем у оном је зи ку што, на кон рас па -
да срп ско хр ват ске стан дард но је зич ке за јед ни це, (п)о ста је срп ски. На зив
срп ски је зик и ње го ва слу жбе на упо тре ба устав не су ка те го ри је (Устав СРЈ,
Устав РЦГ, Устав Ре пу бли ке Срп ске), по бли же од ре ђе не у два ма ре пу блич -
ким за ко ни ма (За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, у Ср би ји, и За -
кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, у Срп ској).

* * *

Кад је по сре ди нор ма тив на упо тре ба ре чи сат и час, ствар ни је, ни из -
бли за, та ко јед но став на.
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2.0. Обе те ре чи, и сат и час, мо гу се и мо ра ју упо тре бља ва ти у
срп ско ме је зич ком стан дар ду, али је мо гу ће и њи хо во ре дов но зна -
чењ ско раз ли ко ва ње, тач ни је — зна чењ ско ура зли ча ва ње (се ман тич -
ко ди фе рен ци ра ње).

Та ко је лек се му сат по жељ но упо тре бља ва ти у два тер ми но ло -
шка зна че ња (а. спра ва за ме ре ње вре ме на и б. 60-ми нут ни вре мен ски
од се чак), а лек се му час у сви ма оста лим, ина че ве о ма број ним, зна че -
њи ма. Ме ђу њи ма су и два тер ми но ло шка, у син таг ма ма школ ски час
и по ли циј ски час, при че му се атри бут школ ски у пр вој син таг ми мо -
же, без не спо ра зу ма, из о ста ви ти. Лек се ма час у зна че њу 60 ми ну та
мо же се до пу сти ти у ад ми ни стра тив ном сти лу, ко јем и при па да са оп -
шта ва ње тач ног вре ме на по сле 12 са ти, да кле оних из ме ђу 13 и 24, где
су ча со ви, ма кар би ли ма ње еко но мич но ре ше ње, у че шћој упо тре би
не го са ти.

Обра зло же ње

2.1. Обе ре чи, и час и сат, пот пу но ле ги тим но жи ве у срп ском је зич ком
стан дар ду, при че му је зна чењ ско по ље ре чи час мно го ши ре, ис кљу чи во
вре мен ско, са зна че њи ма ко ја обич но ни су пре ци зно од ре ђе на. На про тив,
она су нео д ре ђе на и раз у ђе на, али у ап стракт ном, (ис кљу чи во) вре мен ском
сме ру.

2.2. Реч сат ста ра је по зајм ље ни ца, пот пу но укло пље на у срп ски је зич ки
си стем, и стан дард ни и суп стан дард ни, док реч час при па да све сло вен ском
лек сич ком кор пу су, али је ње но зна чењ ско по ље су ви ше ра су то, те сто га она
ни је по де сна за пот пу но раз го вет но, (го то во) јед но знач но тер ми но ло шко од -
ре ђе ње. Реч сат са свим је по де сна за два тер ми но ло шка зна че ња: а. спра ва
за ме ре ње вре ме на, че сто с атри бу ти ма руч ни/џеп ни/зид ни (у мно жи ни са то -
ви), где јој је ма ње по де сан кон ку рент ча сов ник, ина че књи шка тво ре ви на,
и б. нај ва жни ја сва ко днев на вре мен ска је ди ни ца, пот пу но од ре ђе ног зна че -
ња, је ди ни ца ко ја тра је 60 ми ну та и за вр ша ва се у тре нут ку ка да ис тек не
60. ми нут (у мно жи ни са ти).

2.3. Реч час та ко ђе се ја вља у тер ми но ло шким зна че њи ма, на ро чи то у
син таг ма ма школ ски час (обич но 45 ми ну та) и по ли циј ски час (ви ше са ти,
обич но ноћ них, где је не за ме њи ва), док као за ме на за сат (у зна че њу 60-ми -
нут не вре мен ске је ди ни це) — при па да ад ми ни стра тив ном сти лу, на ро чи то
у све ча ном са оп шта ва њу вре ме на по сле 12 са ти (нпр. 13 ча со ва, 24 ча са),
да кле у књи шком на чи ну из ра жа ва ња. Ни ту ни је на ро чи то по де сна, али је -
сте под но шљи ва, док је у ко ло кви јал ном сти лу за пра во ис кљу че на (Ко ли ко
је са ти? — Пет [је са ти] и де сет [ми ну та], а не Ко ли ко је ча со ва? — Пет [је
ча со ва] и де сет [ми ну та]!).
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2.4. Зна чењ ско по ље лек се ме час — ко ја у раз ли чи тим сло вен ским је зи -
ци ма има раз ли чи та зна че ња — пре оп те ре ће но је ра зно ли ким (исто смер -
ним, ап стракт ним) вре мен ским (не)од ре ђе њи ма:

а) вре мен ска је ди ни ца нео д ре ђе ног тра ја ња = трен(утак), мо мен(а)т
(нпр. У пр ви нас час не пре по зна ше);

б) вре ме, до ба уоп ште (нпр. ка сни ча со ви, ве чер њи ча со ви);
в) вре ме од ре ђе но за ка кав рад или про вод (нпр. Ча со ве од мо ра обич но

про во дим код ку ће; Ча со ви му зи ке мно го јој при ја ју);
г) у број ним фра зе ма ма (из ра зи ма) лек се ма час не ма зна че ње 60 ми ну -

та: час од лу ке, пра ви час, са мрт ни час, сва ки час, (у) зао час итд.;
д) вре мен ска је ди ни ца школ ске на ста ве, ко ја обич но тра је 45 ми ну та,

че сто не што ма ње, ре ђе не што ви ше (Да нас смо гу би ли два ча са);
ђ) у син таг ми по ли циј ски час „са др жи се“, као што смо ре кли, ви ше са -

ти, обич но ноћ них, од па да мра ка до зо ре.
2.5. Час је, као што је ре че но, све сло вен ска реч: у сло ве нач ком, че шком

и сло вач ком је зи ку основ но зна че ње ове ре чи је сте вре ме. У ру ском је основ -
но зна че ње 60 ми ну та, и ми смо ово зна че ње пре у зе ли од Ру са, али се оно у
ствар ном го во ру јав ног жи во та ни ка да ни је по твр ди ло. Шта ви ше, оно је
оста ло ис кљу чи во у ад ми ни стра тив ном сти лу, у ње го вом најк њи шки јем сло -
ју, као што и са оп шта ва ње (тач ног) вре ме на по сле по дне ва, по сле 12 са ти,
при па да најк њи шки јем сло ју ад ми ни стра тив ног сти ла, па и ми шље ња. У
ко ло кви јал ном сти лу вре ме се „при род но“ бро ји до 12 са ти, да кле са мо до по дне -
ва, по сле че га се по но во кре ће од бро ја 1 па на да ље — до 12 са ти но ћу. Осим то -
га, и број ча ни ци спра ва за ме ре ње вре ме на обич но има ју 12 по де ља ка.

2.6. Вук Ка ра џић у сво ме Срп ском рјеч ни ку (1818. и 1852. го ди не) у зна -
че њу 60 ми ну та има са мо сат, док му час зна чи ис кљу чи во тре ну так, тач -
ка у вре ме ну, с при ме ри ма: за час, за је дан час, ча сом, час при је и ма ло час.
И ти ме се по твр ђу је са зна ње да је сат ста ри ја по зајм ље ни ца, и то на род на,
а час у 60-ми нут ном зна че њу — но ви ја, и то књи шка. У ве зи с тим Вук Ка -
ра џић по ле ми сао је с Ва си ли јем Ла зи ћем, ко ји је у ли сту По ду нав ка, го ди не
1845, об ја вио чла нак „О чи сто ти и пра вил но сти је зи ка срб ско га“, где на
стра ни ци 113б пи ше: „Са ат или са хат је тур ски, а срб ски час.“ Вук је у ра -
ду Пи сма о срп ском пра во пи су, у Бе чу, 1845, на стра ни ци 46, на то ја сно и
ка те го рич но ре а го вао: „Час ни је са хат не го са мо ње ко вр ло ма ло ври је ме.
[…] Са мо за оне ри је чи мо же г. Ла зић, и сва ки дру ги, по прав ди ка за ти да
су срп ске или срп ски то и то да зна че, ко је на род наш у је зи ку сво ме за и ста
има и у оно ме ис то ме зна че њу го во ри, а ко год то ка же за ри је чи, ко ји јех у
срп ско ме на род ном је зи ку или не ма ни ка ко или дру го што зна че, онај на сра -
мо ту сво ју чи та те ље ва ра и је зик наш за мр шу је и ква ри.“

2.7. Се ман тич ко по ље ре чи сат знат но је уже и сво ди се обич но на ова
два зна че ња:
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а) спра ва за ме ре ње вре ме на (Ку пио сам руч ни сат ја пан ске мар ке „се и -
ко“);

б) два де сет че твр ти део да на, тј. 60 ми ну та (Ко ли ко је са ти? — Два и
пет на ест; Ко ли ко је тра ја ла пред ста ва? — Ви ше од три са та. Итд.).

Исти на, по не кад се, али рет ко, за зна че ње а) упо тре бља ва си но ним ча сов -
ник, из ко је га се из во ди мај стор за по прав ке, тј. ча сов ни чар (у ко ло кви јал -
ном сти лу сај џи ја уме сто из вор ног об ли ка са хат џи ја, у ко јем је фо не ма х за -
ме ње на фо не мом ј, а ис па ла је се квен ца ат). Ни ча сов ни чар ни сај џи ја ни -
су на ро чи то срећ на ре ше ња, али нам је ди но она сто је на рас по ла га њу. Ме -
ђу тим, ма да ча сов ни чар по пра вља са мо сат ни ме ха ни зам, ни кад се ни је ни
по ми шља ло на то да се то ме ме ха ни зму при дру жи атри бут ча сов нич ки.
(Нај зад, о мо гу ћим, бо љим, ре ше њи ма, ускла ђе ним с „при ви ле го ва ним“ са -
том [као „вре ме ме ро м“], као што би нпр. мо гли би ти са тар или сат[ов]ни -
чар, ни кад се ни је раз ми шља ло.)

2.8. Реч сат при ми ли смо по сред ством Ту ра ка, али је она арап ског по -
ре кла, по пут не ких дру гих ре чи, као што су нпр. ка фа, алат, џеп, ал ко хол,
ку сур, не из о став них у срп ско ме је зич ком стан дар ду.

2.9. „Ле по ти“ и „чи сто ти“, тј. де ло твор но сти, срп ско га је зич ког стан дар -
да ни ма ло не сме та реч сат, ко ја је у наш је зик са вр ше но укло пље на — и
фо но ло шки, и мор фо ло шки, и син так сич ки. Реч сат ни је ни бо ља ни го ра од
то ли ких дру гих, до ма ћих или по зајм ље них, ма кар јој очит ква ли тет био у
то ме што је крат ка по пут ни за дру гих: час, рат, пад, рад, пак, лак, мак итд.
Она при па да жи вом на род ном и стан дард ном го во ру ши ром Ср би је, Цр не
Го ре и (Ре пу бли ке) Срп ске, као и у дру гим кра је ви ма у бив шој СФРЈ и све -
ту где жи ве го во ри о ци срп ско га је зи ка.

2.10. Реч час, на рав но, креп ко жи ви у ве ћи ни дру гих зна че ња, а при бе -
га ва ње лек се ми сат у два ва жна зна че ња не под ра зу ме ва да се сло же ни це
јед но ча сов ни, пе то ча сов ни, осмо ча сов ни итд. мо ра ју ауто мат ски за ме њи ва ти
сло же ни ца ма јед но сат ни, пе то сат ни, осмо сат ни итд., ни ти пак да се дру ги
део по лу сло же ни це ки ло ват-час мо ра за ме ни ти. А кад су по сре ди фра зем -
ске син таг ме у до бар час, у зао час, у пра ви час, лек се ма час у њи ма је сте не -
за ме њи ва. (Не мо же се нпр. ре ћи: Сти гао је у [до бар, зао или пра ви] сат.)

* * *

3. Ни на тре ће пи та ње, у ве зи с на зи ви ма је зи ка је вреј ског на ро да, је -
вреј ски/хе бреј ски/иврит, ни је мо гу ће го во ри ти у са свим јед но знач ним ка те -
го ри ја ма, ни ти је мо гу ће на то пи та ње од го во ри ти крат ко и од сеч но.

3.0. Оба при де ва, је вреј ски и хе бреј ски, ле ги тим но ко ег зи сти ра ју у
срп ско ме је зич ком стан дар ду, али се са мо хе бреј ски до сад ве зи вао за
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је зик. Ве зи вао се пр вен стве но у зна че њу — је зик ста рих Је вре ја, ко -
јим су пи са ни Ста ри зав(ј)ет, Тал муд и дру ги је вреј ски вер ски спи си, а
ре ђе се ја вљао у зна че њу ве за ном за ре ли ги ју (ју да и зам) и кул ту ру је -
вреј ског на ро да. Ти спи си и њи хо ва бо го слу жбе на упо тре ба кроз ве ко ве
омо гу ћи ли су да се још у про шлом сто ле ћу ја ви по крет за ожи вља ва ње
мр твог је зи ка. Тај по крет имао је успе ха: ожи ве ли је зик ус по ста вљен је
као слу жбе ни је зик је вреј ског на ро да у ње го вој но вој (об но вље ној) др -
жа ви, на зва ној Изра ел, осно ва ној по сле Дру го га свет ског ра та.

Ма да је по сре ди је зик ко ји ни је имао при род ног раз во ја, древ ни
хе бреј ски и са вре ме ни хе бреј ски је зик је дан су ен ти тет (јед но би ће), је -
дан је зич ки си стем, и у лин гви стич ком и у со ци о лин гви стич ком сми слу.
Исти на, по то њи је обо га ћен ни зом ино ва ци ја при ме ре них са вре ме -
ном жи во ту и по тре ба ма на ци је, на ро да и др жа ве Изра ел. Ме ђу тим,
ни је би ло ни ти има раз ло га да евен ту ал ном упо тре бом син таг ме је -
вреј ски је зик ус по ста вља мо дво је зич ност ко је не ма, јер се и у Изра е лу
под из ра зом иврит раз у ме и од у мр ло и ожи ве ло је зич ко би ће, раз у ме
се, да кле, је дан је зик. То ме би ћу и у срп ско ме је зич ком стан дар ду
при па да је дан на зив — хе бреј ски је зик.

При дев је вреј ски оста је на сво ме ме сту (на сво јим ме сти ма) — у
спо ју са сви ме дру гим што се од но си на је вреј ски на род, ње го ву исто -
ри ју и кул ту ру, моћ и ути цај у са вре ме ној свет ској при вре ди и тр го -
ви ни, на у ци и по ли ти ци, укљу чу ју ћи по не кад и ве ру и др жа ву, па и је -
зик (нпр. ју да и зам је уоби ча је ни на зив за је вреј ску ре ли ги ју; Ја пан и
Изра ел зва нич ни су на зи ви две ју са вре ме них др жа ва, али се пр ва по -
не кад на зи ва Зе мљом из ла зе ћег сун ца, а дру га Је вреј ском др жа вом;
хе бреј ски је не са мо древ ни је вреј ски је зик не го и са вре ме ни слу жбе -
ни је зик у Изра е лу).

Што се ти че из вор ног об ли ка иврит, он нам као тер мин ни је по тре -
бан, јер не озна ча ва ни шта што не би би ло ис ка за но из ра зом хе бреј ски
(је зик). То не зна чи да пи сци и пу то пи сци не ма ју пра во да га упо тре -
бе као стил ски обе ле жен си но ним, за по сти за ње ло кал ног ко ло ри та,
она ко као што по не кад ка же мо ка сти љан ски (за шпан ски је зик) или
фар си (за пер сиј ски).

Обра зло же ње

3.1. При де ви хе бреј ски и је вреј ски исто га су по ре кла (од грч ког Hе bra i -
os), али су у наш је зик сти гли раз ли чи тим пу те ви ма и с раз ли чи тим зна че -
њем. Њи хов ме ђу соб ни од нос сли чан је од но су из ме ђу при де ва бе тле хем ски
и ви тле јем ски, од ко јих пр во на ве де ни не ма по твр де у срп ско ме књи жев ном
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је зи ку, а ка мо ли у је зич ком стан дар ду. Ме ђу тим, при дев хе бреј ски одав но је
при мљен уче ним пу тем; пре ко не мач ког he bräisch, да озна ча ва пр вен стве -
но је зик ко јим су пи са ни Ста ри зав(ј)ет, Тал муд и дру ги вер ски спи си ста -
рих Је вре ја, а ре ђе се упо тре бља ва за њи хо ву ре ли ги ју и кул ту ру. Об лик је -
вреј ски до шао је усме ним пу тем са сред њо грч ким из го во ром (без х и са в уме -
сто б); упо тре бља ва се као ет нич ки при дев пре ма име ни ца ма Је вреј(ин), Је -
вреј ка. Као на зив је зи ка ни је упо тре бља ван, бу ду ћи да су Је вре ји до не дав но
го во ри ли или је зи ци ма зе ма ља у ко ји ма су жи ве ли или ји ди шом (је вреј ско -
не мач ким), од но сно ла ди ном (је вреј ско шпан ским). Ипак, у на ше вре ме си -
ту а ци ја се из ме ни ла. Ји диш и ла ди но прак тич но су из у мр ли, а ме ђу Је вре -
ји ма ја вио се по крет за ожи вља ва ње мр твог хе бреј ског (још од по чет ка ХIХ
ве ка, а по го то ву по до се ља ва њу ци о ни ста у Па ле сти ну), и он је да нас др жав -
ни и го вор ни је зик у Изра е лу.

3.2. О уста ље но сти тер ми на хе бреј ски у на шој лин гви стич кој ли те ра ту -
ри све до че, из ме ђу оста лог, Ма ла ен ци кло пе ди ја Про све те (под од ред ни цом
Је вре ји), Кем брич ка ен ци кло пе ди ја је зи ка Деј ви да Кри ста ла (Но лит, Бе о -
град 1997: „Ин декс је зи ка“ на стр. 455 по ка зу је да се тер мин хе бреј ски ја вља
на три де се так ме ста у књи зи, док не ма тер ми на је вреј ски ни ти иврит) или
сту ди ја Ран ка Бу гар ског Је зи ци (III из да ње, Бе о град 1997: ви ди по себ но на
стр. 18 и 72–73). У при лог об ли ку хе бреј ски го во ре и из ве де ни тер ми ни хе -
бра и зам (по зајм ље ни ца из хе бреј ског је зи ка, а у дру гом зна че њу вер ско, мо -
рал но или фи ло зоф ско уче ње ста рих Је вре ја), хе бра и ста (струч њак за хе -
бреј ски је зик или кул ту ру), хе бра и сти ка, хе бра и стич ки. Реч ни ци нам у
овом по гле ду, на жа лост, ни су од ве ли ке по мо ћи јер реч ник Ма ти це срп ске,
до вр шен пре ви ше од два де сет го ди на, де фи ни ше хе бреј ски као при дев „ко ји
се од но си на Хе бре је, је вреј ски, жи дов ски“, а лик Хе бре ји да је као си но ним
за об ли ке Је вре ји или Жи до ви, што мо же де ли мич но ва жи ти за упо тре бу у
Хр ват ској, али ни ка ко у Ср би ји, Цр ној Го ри и Срп ској. Ву ја кли јин Лек си кон
стра них ре чи и из ра за (Бе о град 1991. го ди не) не ма од ред ни ца хе бреј ски и је -
вреј ски, а има иврит, с де фи ни ци јом „мо дер ни зо ва ни хе бреј ски је зик, слу -
жбе ни је зик у Изра е лу“.

3.3. Не по сто ја ње об ли ка Хе бреј(и/н) у Ср би ји, Цр ној Го ри и Срп ској ни -
је смет ња за упо тре бу при де ва хе бреј ски. На и ме, без об зи ра на сво је на кнад -
но „вас кр са ва ње“ по сле ви ше ве ков не па у зе, хе бреј ски се и да нас, због не до -
вољ но жи вих ко му ни ка ци ја с Изра е лом, схва та пре те жно као мр тав или бар
као кла сич ни је зик (нпр. на бо го слов ским фа кул те ти ма, где се из у ча ва на по -
ре до с грч ким, ла тин ским и ста ро сло вен ским). За мр тве је зи ке, по ду дар ност
из ме ђу њи хо вог на зи ва (лин гво ни ма) и име на на ро да (ет но ни ма) ни је нео -
п хо дан ка нон. При ме ра ра ди, је зик ко јим су го во ри ли ста ри Ри мља ни на зи -
ва мо ла тин ски; ста ре Гр ке че сто на зи ва мо Хе ле ни ма (Је ли ни ма), али се
при дев хе лен ски (је лин ски) го то во ни ка да не при ме њу је на је зик; нај зад,
лин гво ни му сан скрит не од го ва ра име на ро да.
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3.4. За из раз иврит тре ба уочи ти да је по вр сти ре чи име ни ца. Име нич -
ки на зи ви обич но по сто је са мо за ма ли број ег зо тич них је зи ка, нпр. ур ду,
афри канс, сва хи ли, док ина че ве ли ку ве ћи ну је зи ка озна ча ва мо при дев ским
на зи ви ма на -ски. Ти на зи ви се ре дов но упо тре бља ва ју и као име ни ца (нпр.
Ру ски је леп је зик; То је пре вод с фран цу ског на срп ски), док обр ну то ни је мо -
гу ће. Ако би се иврит ре дов но упо тре бља вао, би ло би нео п ход но ско ва ти и на -
зив иврит ски (уп. сан скрит — сан скрит ски). Али, ка ко је ре че но, не би тре -
ба ло да иврит има тер ми но ло шки ста тус у срп ском је зи ку, јер, по ред на зи -
ва хе бреј ски, упо тре ба и дру гог на зи ва истог је зи ка мо гла би иза зи ва ти са -
мо за бу ну.

3.5. У је зи ку срп ске књи жев но сти, као и у суп стан дард ном је зич ком из -
ра зу, по не кад се сре ћу и тур ци зми Чи фу тин/Чи ву тин, чи фут ски/чи вут ски.
Они да нас има ју пе јо ра тив ну ко но та ци ју, вр ло рет ко се ја вља ју у са вре ме -
ном је зи ку, и као из ра зи то суп стан дард не лек се ме не до ла зе у об зир за лин -
гви стич ку тер ми но ло ги ју.

Из ра зи Жи дов и жи дов ски по сто је, на по ре до с дру ги ма, и у дру гим сло -
вен ским је зи ци ма (ру ском, пољ ском, бу гар ском и др.). Ма да су ети мо ло шки
ве за ни за је вреј ску ре ли ги ју (ју да и зам), или баш за то, они се у реч ни ци ма
по је ди них сло вен ских је зи ка озна ча ва ју као за ста ре ли или по грд ни (пе јо ра -
тив ни). У хр ват ском је зич ком стан дар ду ти су на зи ви нор ма тив ни, док се
на зи ви Је вре ји и је вреј ски жи го шу као ср би зми. На зи ви Жи дов и жи дов ски
у срп ском је зи ку, књи жев ном и суп стан дард ном, рет ка су по ја ва, ве за на за
пу бли ка ци је из раз до бља срп ско-хр ват ске стан дард но је зич ке сим би о зе, ко -
ју је обе ле жа ва ла упо тре ба на зи ва срп ско хр ват ски је зик. На во ди мо их као
све до чан ство о сло је ви то сти је зич ког фе но ме на, ко ји ну ди до ста по сла за
стан дар ди за ци ју.

3.6. Кад су по сре ди Је вре ји, ни у на шим ни у дру гим сло вен ским и не -
сло вен ским је зи ци ма не ма скла да ме ђу на зи ви ма при пад ни ка на ро да, њи -
хо ве др жа ве и је зи ка (срп. Је вреј[и/н]; Изра ел, хе бреј ски; рус. еврей[и]; Изра -
иль, иврит; пољ. Zud[zi] и Hе brajczy[k/si], по себ но за да на шње и за ста ре Је -
вре је, Izra еl, hе braj ski, енгл. Jеw[s], Isra еl, Hе brеw; нем. Ju dе[n], Isra еl, hе -
bräisch; фр. Ju if[s], Izra еl, he brеu. Склад ме ђу та квим од ред ни ца ма при ви ле -
ги ја је срећ ни јих на ро да, пр вен стве но у Евро пи (Фран цуз[и], Фран цу ска,
фран цу ски; Ма ђар[и], Ма ђар ска, ма ђар ски; По ља[к/ци], Пољ ска, пољ ски;
Рус[и], Ру си ја, ру ски).

У срп ском књи жев ном је зи ку, до об но ве др жа ве Изра ел, упо тре бља вао се
об лик Изра иљ (са и и љ), ове рен и у књи зи ка ква је Но ви за вјет, об ја вљен пр -
ви пут, у пре во ду Ву ка Ка ра џи ћа, 1847. го ди не. Ме ђу тим, у са вре ме ном је -
зич ком стан дар ду учвр стио се за пад но е вроп ски об лик Изра ел, док об лик
Изра иљ оста је у Све том пи сму као све до чан ство о то ме да књи жев ни је зик и
стан дард ни је зик не мо ра ју би ти по ду дар ни ни кад је реч о по зајм ље ни ца ма

Одлука бр. 1

37



из кла сич них је зи ка (Је ли ни/Хе ле ни, Омир/Хо мер, клир/клер, сим вол/сим -
бол и мно ги дру ги слич ни па ро ви). Не ке од тих ду бле та мо гле су се из бе ћи
да је би ло пра во вре ме не бри ге о стан дар ди за ци ји књи жев ног је зи ка. На -
кнад но ис пра вља ње те жи је по сао, ко ји не мо ра увек да ти нај бо ље ре зул -
тате, јер ни је ла ко ло ми ти је зич ке на ви ке ни он да кад је то по жељ но и
оправ да но.

Плу ра ли зам на зи ва ве за них за Је вре је сли чан је мно штву на зи ва ве -
заних за Ср бе, њи хо ве др жа ве и њи хов је зик. Ни је те шко до ка за ти да су
српски је зик пре у зе ли и дру ги, ме ња ју ћи му на зив или му до да ју ћи свој, уз
на сто ја ње да се вла сти тим мо де лом стан дар ди за ци је по стиг ну и ра ди кал ни
из ван је зич ки ци ље ви. Ни је те шко до ка за ти ни то да су се мно ги Ср би, и си -
лом и ми лом, пре то пи ли у дру ге на ро де, или су се де но ми ни ра ли, што је по -
ве за но с пре ве ра ва њем, иде о ло шким ома мљи ва њем, гу бље њем је зи ка или
др жа ве. Пре то пи ли су се и де но ми ни ра ли и мно ги Је вре ји, али је вер ска
само за шти та мно гих од њих до при не ла очу ва њу све сти о на род ној при пад -
но сти и омо гу ћи ла об но ву и је зи ка и др жа ве кад се за то ука за ла при ли ка.
На зи ви др жа ва на да на шњем го вор ном про сто ру срп ског је зи ка (СР Ју го -
сла ви ја, Ре пу бли ка Ср би ја, Ре пу бли ка Цр на Го ра, Ре пу бли ка Срп ска, па и
Бо сна и Хер це го ви на, чи ји је дру ги ен ти тет до био на зив Фе де ра ци ја Бо сна и
Хер це го ви на, с но се ћим сво јим де лом ко ји је исто ве тан с на зи вом ме ђу на -
родно при зна те це ли не) — ну де раз ло ге за со ци о лин гви стич ку за бри ну тост,
ко ју ни на кнад на стан дар ди за ци ја (тј. ре стан дар ди за ци ја) не ће мо ћи ла ко
от кло ни ти.

* * *

Су прот но не ким оче ки ва њи ма ко ја по ла зе од друк чи јих прет по став ки,
стан дар ди за ци јом се ни шта не за бра њу је ни ти уки да, а још се ма ње „спа -
љу је“ оно што по сто ји у људ ским гла ва ма и њи хо вим је зич ким тво ре ви на -
ма, за пам ће ним у књи га ма, ча со пи си ма и но ви на ма, на це лу ло ид ним тра -
ка ма, ди ске та ма и ком пакт ним дис ко ви ма. Њо ме се са мо утвр ђу је од го ва -
ра ју ћи рас по ред је зич ких је ди ни ца у јав ној упо тре би, осо би то оној ко јој се
при дру жу ју при де ви зва нич на, слу жбе на (упо тре ба је зи ка). За бра на ма би
се мо гли по сти за ти сла би ји учин ци не го ар гу мен то ва ним пре по ру ка ма, јер
огре ше ње о је зич ке нор ме, за раз ли ку од кр ше ња за кон ских, не по вла чи
санк ци је. Ме ђу тим, осо бе ко је се од ли ку ју по зна ва њем и по што ва њем је -
зич ких нор ми мо гле би, у бо љим дру штве ним при ли ка ма, сти ца ти ви ше
јав ног угле да и дру гих по год но сти, као, уоста лом, и дру где, на ро чи то у раз -
ви је ни јем све ту.
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* * *

Од го во ре су при пре ми ли Бра ни слав Бр бо рић и Иван Клајн, чла но ви
Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, и Пре драг Пи пер, члан Ко ми си -
је за син так су.

* * *

Пред лог од лу ке при хва ћен је на сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу
и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња 13. фе бру а ра 1998. го ди не.
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У ОД БРА НУ ДО СТО ЈАН СТВА
СРП СКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ НА У КЕ

Ду бо ко за бри ну ти због ште те ко ју ће срп ском на ци о нал ном ин те ре су на -
не ти Сло во о срп ском је зи ку, об ја вље но у По ли ти ци од 1. и 8. ав гу ста 1998.
го ди не, са ста ли су се 11. ав гу ста 1998. год нне у Бе о гра ду при сут ни чла но ви
две ју над ле жних ко ми си ја Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, Ко ми -
си је за исто ри ју је зич ког стан дар да (проф. др Алек сан дар Мла де но вић, до -
пи сни члан СА НУ, мр Бра ни слав Бр бо рић, проф. др Слав ко Ву ко ма но вић,
доц. др Бран ки ца Чи го ја, мр Ми лош Лу ко вић и проф. др Све то зар Сти јо вић)
и Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња (ака де -
мик Па вле Ивић, мр Бра ни слав Бр бо рић, проф. др Но ви ца Пет ко вић, проф.
др Сло бо дан Ре ме тић и др Дра го Ћу пић, на уч ни савет ник) — с на ме ром да
убла же штет не по сле ди це ко је ће тај про глас иза зва ти. С те сед ни це по те -
кло је са оп ште ње ко је сле ди.

По зна те исти не и до да те не и сти не

У Сло ву о срп ском је зи ку по ми ње се ви ше до бро по зна тих исти на, ко је је
срп ска на у ка то ком по след њих три де се так го ди на утвр ди ла, бра ни ла и од -
бра ни ла од гру бих на па да бив ше др жав не и пар тиј ске би ро кра ти је, пре све -
га за гре бач ке, и од озло је ђе них кри ти ка хр ват ских ко ле га. Од бра на је та да
би ла успе шна за то што су се ста во ви за сни ва ли стрикт но на чи ње ни ца ма.
Ме ђу тим, пи сци Сло ва иза шли су да ле ко из ван гра ни ца исти ни тог. Ту по -
чи њу про бле ми.

„Срп ским је зи ком су го во ри ли и го во ре ет нич ки Ср би све три ве ро и спо -
ве сти — пра во слав не, ри мо ка то лич ке и ислам ске.“ Ту су ста вље не у исту ра -
ван ме ђу соб но не са мер љи ве ко ли чи не. Да нас ниг де не по сто ји ка то лич ка
или му сли ман ска по пу ла ци ја ко ја би се бе сма тра ла срп ском. У нај бо љем
слу ча ју по сто је та кви ма ло број ни по је дин ци, ма хом ин те лек ту ал ци, ко ји се
из ди жу из над схва та ња што го спо да ри у ши рој на род ној ма си.

За ста ре ли ста во ви и не по зна ва ње чи ње ни ца

„Све до дру ге по ло ви не ХIХ ве ка у сла ви сти ци је ва жио оп шти став да
Ср би и Хр ва ти има ју по себ не је зи ке. Тај став, из ме ђу оста лих, за сту па ли су
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До бров ски, Ко пи тар, Ша фа рик, Ми кло шић, а нај пре ци зни је га је фор му ли сао
Вук Сте фа но вић Ка ра џић.“ Круп на је по гре шка осла ња ти се да нас на ста во -
ве ауто ра из пр ве по ло ви не ХIХ ве ка. Та да шња схва та ња пре вла да на су
дво стру ко, про ме ном ста ња у ре ал ном жи во ту и раз во јем на уч не ме то до ло -
ги је, и ни је чу до што су на пу ште на већ у дру гој по ло ви ни истог ве ка. Уоста -
лом, и у пр вој по ло ви ни би ло је и друк чи јих гла со ва, де ли мич но баш у спи -
си ма истих ауто ра (Ко пи тар 1822, Ша фа рик 1826. им пли цит но). Тер мин
„срп ско хр ват ски“ ја вио се код Ја ко ба Гри ма 1824, а код Ко пи та ра 1836. го -
ди не („илир ски ди ја ле кат, тач ни је срп ско хр ват ски или хр ват ско срп ски“).
Сам Вук је 1850. пот пи сао став да „је дан на ро д“ (тј. Ср би и Хр ва ти) „тре ба
јед ну књи жев ност да има“.

„Вук је […] по је зич ком кри те ри ју му до ка зао да су сви што кав ци Ср би.“
Вук је о то ме пи сао 1849. го ди не; ме ђу тим, го ди не 1861, при те шњен ар гу -
мен ти ма дру ге стра не, он по пу шта: „он да се за сад у ово ме ни шта дру го не
мо же учи ни ти не го да се ди је ли мо по вје ри“. Та да су, ме ђу тим, ства ри у ре -
ал ном жи во ту ста ја ле са свим друк чи је не го да нас. Мо дер не на ци је још ни -
су би ле фор ми ра не и ве ћи на што ка ва ца ка то ли ка ни је има ла ни срп ско ни
хр ват ско опре де ље ње. Вук се на дао да ће они на осно ву је зич ке бли ско сти
при ћи Ср би ма, али су се они, под ути ца јем ка то лич ке цр кве, ко ју је прост на -
род без по го во ра слу шао, по че ли окре та ти Хр ва ти ма. То је омо гу ће но ве штим
по те зом За гре ба, ко ји је на пу стио кај кав ски књи жев ни је зик, за ме њу ју ћи га
што кав ским. До тад је зич ки раз је ди ње ни, ка то ли ци су се чвр сто ује ди ни ли
под хр ват ским име ном у мо но лит ном књи жев ном је зи ку. Ча кав ци и кај кав -
ци су при ми ли што кав ско на реч је, а икав ци и екав ци ије кав ски из го вор.

„Тек од фор ми ра ња Илир ских про вин ци ја под На по ле о ном илир ско име
по чи ње да се ко ри сти за Сло вен це и Хр ва те.“ Пи сци ове ре че ни це по ка за ли
су не схва тљи во не по зна ва ње чи ње ни ца и по гре ши ли су за ви ше од два сто -
ле ћа. Илир ске про вин ци је су фор ми ра не 1806, а још 1592. Је ро ним Ме ги сер
при ме њу је на зив „илир ски“ на сло ве нач ку и хр ват ску је зич ку ма те ри ју. Је -
зу и та Бар тол Ка шић об ја вљу је 1604. по на ло гу Ри ма по зна ту гра ма ти ку
„илир ског је зи ка“. Цео ХVIII век ис пу њен је но вим де ли ма ко ја у на сло ву
но се илир ско име. То име но си и ве ли ки реч ник кај кав ца Ива на Бе ло стен -
ца, об ја вљен 1742.

И Па ве лић — Ср бин?!

„Са ет нич ким гра ни ца ма срп ског на ро да по ду да ра ју се је зич ке гра ни це
срп ског је зи ка (што кав ског на реч ја).“ Ово зна чи, по ред оста лог, да у Бо сни
и Хер це го ви ни, где су сви што кав ци, и не ма ни ко га осим Ср ба. Ср бин је
Изет бе го вић, Ср бин је Зу бак, и сви оста ли, на све три стра не. При пад ни ци
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истог на ро да бо ри ли су се ме ђу со бом огор че но и не по штед но од 1992. до
1995. До ду ше, Хр ва ти и Му сли ма ни ни су зна ли да су Ср би, са да их ауто ри
Сло ва о то ме по у ча ва ју. И ве ћи на уста ша, ме ђу њи ма и сам по глав ник Ан -
те Па ве лић, би ли су што кав ци, па су, по ауто ри ма Сло ва, и они Ср би, и по
за ви чај ном ди ја лек ту и по књи жев ном је зи ку. Ср би су у ства ри, им пли цит -
на је по ру ка Сло ва, са мо ге но ци дан на род, јер оно што су чи ни ле уста ше пра -
во слав ним Ср би ма ниг де на све ту ни је чи нио не ки део јед ног на ро да сво јим
су на род ни ци ма. На рав но, Сло во не ће ни јед ног Хр ва та ни ти Бо шња ка уве ри -
ти у то да је Ср бин, тим пре што не пру жа ни ка квих ар гу ме на та за то. Да -
ће, ме ђу тим, мно го по во да да нам се пре ба ци гра бљи вост, по ку шај да при -
сво ји мо ту ђе. Би ће то нов при лог са та ни за ци ји Ср ба.

„Те за о то ме да на ро ди сти чу иден ти тет по ве ри, а не по је зи ку, ко ја је
су прот на Ву ко вој те зи, ни је при хва ће на ниг де у Евро пи.“ Се вер на Ир ска је
у Евро пи; про те стан ти су та мо Ен гле зи, а ка то ли ци Ир ци. С дру ге стра не,
ир ски ка то ли ци сви су Ир ци, иако са мо ма њи на њих го во ри ир ски, а огром -
на ве ћи на ен гле ски. Ни на на шим про сто ри ма не ра ди се о „те зи“, не го о
ствар но сти. Твр до гла во по ри ца ње те ствар но сти не мо же до не ти ни ка квог
до бра. Ка рак те ри сти чан је и при мер Ин ди је, чи ји је нај ра спро стра ње ни ји
до ма ћи је зик хин ду у су шти ни јед нак с је зи ком ур ду, глав ним је зи ком му -
сли ман ског Па ки ста на. Ја сно је да је зик не од лу чу је увек о на ци о нал ном
иден ти те ту. Но во зе лан ђа ни, Аустра ли јан ци и то ли ки дру ги го во ре ен гле -
ски, а ни су Ен гле зи. Исто та ко, Мек си кан ци, Чи ле ан ци и де се так дру гих
на ро да го во ре шпан ски, а Бра зил ци пор ту гал ски, итд. Је вре ји ши ром све та
го во ре не ко ли ко де се ти на је зи ка, па ипак чи не је дан на род, што се нај бо ље
ви ди по чи ње ни ци да су се ми ли о ни Је вре ја сли ли из мно гих зе ма ља у
Изра ел. На у ка да нас зна да о на ци о нал ном иден ти те ту не од лу чу је ни је зик
ни ве ра, не го свест о за јед нич кој на ци о нал ној при пад но сти.

Ком про ми та ци ја срп ске на у ке

„Умет ност и кул ту ра ко ју су ства ра ли ка то ли ци срп ско га је зи ка по сле
про гра ми ра не кро а ти за ци је, као и умет ност и кул ту ра ко је су ства ра ли Ср -
би му сли ман ске ве ро и спо ве сти, са став ни су део и срп ске кул ту ре.“ Бол на је
исти на да се ова кав по ку шај узи ма ња ту ђег мо гао ја ви ти у срп ској сре ди ни.
До сад смо ве ро ва ли да се та ко не што до га ђа са мо код дру гих. Ци ти ра на ре -
че ни ца зна чи да це ло куп на кул ту ра му сли ма на Бо шња ка и нај ве ћи део хр -
ват ске кул ту ре, укљу чу ју ћи и све оно што има ан ти срп ску тен ден ци ју, при -
па да и на ма, а не са мо на ро ди ма у чи јем је кри лу ство ре но. Пи та мо се ко је
дао пра во ауто ри ма Сло ва да при сва ја ју оно што су ства ра ли љу ди ко ји ни -
су Ср би и чи ји пре ци у ве ћи ни слу ча је ва ни су би ли Ср би. Сло во то чи ни без
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обра зло же ња, да и не го во ри мо о то ме да ни су пи та ни ни кул тур ни по сле -
ни ци ни обич ни љу ди на ко је се то по се за ње од но си.

Ов де не ма про сто ра за ис црп но на бра ја ње свих штет них тврд њи у Сло -
ву. То ће учи ни ти не при ја те љи срп ског на ро да. Они ће, пре срећ ни што им
је из чи ста ми ра по кло њен та ко бо гат за ло гај, про на ћи све по је ди но сти, ци -
ти ра ти их и пре штам па ва ти, ли ко ва ти над њи ма, де це ни ја ма, мо жда сто ле -
ћи ма (они још увек с на сла дом по ми њу Ву ко ве тврд ње из 1849, да ле ко бе за -
зле ни је од оно га што са др жи Сло во).

„За ко но пра ви ло“ за ве чи та вре ме на

Оста је нам да се освр не мо на за кљу чак то га до ку мен та: „Уче ње о срп ском
на ро ду и ње го вом је зи ку, о срп ском књи жев ном је зи ку и ње го вим ва ри јан -
та ма, о срп ском пи сму, о пре ве ра ва њу (про зе ли ти зму), о срп ској књи жев но -
сти, умет но сти и кул ту ри (у нај ши рем зна че њу)“ — из ло же но у Сло ву о срп -
ском је зи ку — „чи ни Је зич ко за ко но прав пло срп ског на ро да“ [кур зив у из -
вор ном тек сту!] „ко је пот пи са ше и по твр ди ше срп ски фи ло ло зи и пи сци. Бе -
о град, на Спа сов дан 1998.“ Реч за ко но пра ви ло, ско ва на као пре вод грч ког но -
мо ка нон, зна чи „збир ка сред њо ве ков них цр кве них прав них про пи са“. Ов де
се, ме ђу тим, та реч од не куд упо тре бља ва у зна че њу не ка квог на ре ђе ња ко је га
се сви Ср би мо ра ју при др жа ва ти, од са да па за сва вре ме на. Та кав ауто ри -
та ти ван тон ни је свој ствен на у ци.

По пу лар ност се нај лак ше сти че ако се пу бли ци го во ри оно што јој го ди.
Мо же не ком чи та о цу би ти сим па тич но што ауто ри исту па ју „у при лог“ срп -
ском ин те ре су, што про ши ру ју гра ни це Срп ства. У ства ри, та твр ђе ња су ду -
бо ко штет на, пре све га за то што су не и сти ни та. Ни кад до сад из ру ку срп ских
фи ло ло га ни је по те као текст та ко по гу бан по на ци о нал ни ин те рес. Сло во ће
с пра вом би ти кри ти ко ва но и од ба че но у стра ној и до ма ћој на у ци. Мо же мо
оче ки ва ти три вр сте за мер ки: (1) тај про глас бес кру пу ло зно по се же за ту -
ђим; (2) ауто ри су у за блу ди кад ве ру ју да ће на тај на чин при до би ти љу де
ко ји ни су Ср би да то по ста ну; (3) ауто ри по ка зу ју не по зна ва ње мно гих исто -
риј ских чи ње ни ца.

Спре чи ти ши ре ње ште те

У Сло ву се ис ти че да га „пот пи са ше и по твр ди ше срп ски фи ло ло зи и пи -
сци“. Ако се у све ту по ве ру је да је то за и ста та ко, би ће то те жак удар за на -
шу на у ку и наш на род. За кљу чи ће се да смо не по пра вљи во за сле пље ни на -
ци о нал ном стра шћу и ујед но не зна ли це, те да сто ји мо из ван на у ке, ко ја је у
су шти ни по ште но тра га ње за исти ном.
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Сре ћом, то се не ће де си ти. Пот пи сни ци тек ста упа дљи во су ма ло број ни,
а за фи ло ло ге ме ђу њи ма мо же се сло бод но ре ћи да не ре пре зен ту ју до стиг -
ну ти ни во на у ке о срп ском је зи ку, па чак и то да ни су ком пе тент ни за ма те -
ри ју о ко јој пи шу. Ме ђу њи ма су све га че ти ри про фе со ра, од ко јих је Ма ро -
је вић ру си ста, Ми ло са вље вић исто ри чар књи жев но сти, Ко ва че вић об ра ђу је
гра ма ти ку и сти ли сти ку са вре ме ног књи жев ног је зи ка, а са мо Ћо рић — ко -
ји у да ту про бле ма ти ку ни ка да ни је ула зио — пре да је исто ри ју је зи ка. Ни -
ко од њих ни је се ба вио кон крет ним на уч ним ис тра жи ва њи ма у те мат ској
обла сти Сло ва. Ту су, да ље, тро је из ка те го ри је тзв. по моћ ног на став ног осо -
бља (лек то ри, аси стен ти и сл.) и не ко ли ко до бро на мер них и нео ба ве ште них
књи жев ни ка, спрем них да пот пи шу све што зву чи ро до љу би во. У пр вој ре -
че ни ци то га про гла са ис ти че се да је он до нет „на кон на уч не рас пра ве а на
ини ци ја ти ву Свет ског са бо ра Ср ба“. На та кву рас пра ву о Сло ву ни је по зван,
ни ти је за њу знао, ни ко од оних ко ји су ис тра жи ва ли у тој обла сти, нпр. ни -
ко из СА НУ и ни ко с но во сад ске ка те дре за срп ски је зик, тог нај жи вљег сре -
ди шта про у ча ва ња срп ске је зич ке про шло сти. Оста је нам да на га ђа мо за што
су за о би ђе ни ком пе тент ни струч ња ци, ко ји би без сум ње спре чи ли ште ту.

Ак ту ел ни де кан Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, ко ји је сре ди шња
лич ност по ду хва та, ор га ни зо вао је пре во ђе ње Сло ва на ви ше је зи ка ка ко би
се тај текст пре зен ти рао на Ме ђу на род ном сла ви стич ком кон гре су у Кра ко -
ву кра јем овог ме се ца. Сла ви сти из За гре ба и Са ра је ва, на ма ма хом не на -
кло ње ни, би ће та мо при сут ни. Они ће се из ја сни ти о то ме, с од го ва ра ју ћом
оштри ном и од го ва ра ју ћим ко мен та ри ма, да ли при ста ју да бу ду Ср би и да
све што ства ра ју при пад не срп ској кул ту ри. До би ће при ли ку да бу ду у пра -
ву. Усле ди ће оп ште згра жа ње и осу да, а свет ски ме ди ји, ко ји на та квим кон -
гре си ма ло ве са мо сен за ци је, раз гла си ће тај но ви до каз о мрач ном ста њу ду -
хо ва у Ср би ји. Би ће то кру пан не га ти ван по ли тич ки по ен за нас.

Чак ако би и из о ста ло из но ше ње зло срећ ног Сло ва на кра ков ски кон -
грес, ште та је ту, ве ли ка и трај на. Сад је ва жно да се она ло ка ли зу је. По -
треб но је да се срп ска на у ка, па и срп ска јав ност, што ја сни је огра де од Сло -
ва, ка ко се ми шље ње о ње му не би пре не ло на све срп ске фи ло ло ге и њи хов
на род. Овај осврт тре ба схва ти ти као пр ви при лог тој свр си.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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АКЦИОНАРСКО, ДЕОНИЧКО
ИЛИ ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а. д. обра ти ла се Од бо ру за стан дар ди за ци -
ју срп ског је зи ка с мол бом — ко ју је пот пи сао Лу ка Мач кић, пот пред сед ник
Ком па ни је — да се Од бор опре де ли из ме ђу три исто знач на из ра за за исти
по јам у ко јем је но се ћа реч дру штво, док су атри бу ти раз ли чи ти (ак ци о нар -
ско, де о нич ко, де о ни чар ско). Ево са др жа ја те пи сме не мол бе, про пра ће не
кон ста та ци јом да се „у све ту, по пра ви лу, ко ри сти је дан из раз“ за тај „прав -
ни и еко ном ски по ја м“:

„С об зи ром на то да се у прак си ко ри сте раз ли чи ти је зич ки из ра зи за исти
еко ном ски и прав ни по јам, мо ли мо вас да нам од го во ри те ко ји је исто знач ни
из раз, с је зич ког ста но ви шта, ис прав но ко ри сти ти у јав ном жи во ту: ак ци о нар -
ско дру штво, де о нич ко дру штво или де о ни чар ско дру штво.“

Пре по ру ку Од бо ра, чи је је обра зло же ње при пре мио проф. др Иван
Клајн, ни је би ло те шко да ти. Те жи ће би ти сле де ћи ко рак — да се пре по ру ка
оте ло тво ри у за кон ским ак ти ма и дру гим про пи си ма. Од бор ће по ку ша ти да
то по стиг не не са мо ње ним об ја вљи ва њем у струч ним ча со пи си ма и (дру гим)
јав ним гла си ли ма не го и ди рект ним обра ћа њем ре пу блич ким се кре та ри ја ти -
ма за за ко но дав ство у Ју го сла ви ји, Ср би ји, Цр ној Го ри и Срп ској.

Ве ру је мо да ће Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње ме ђу пр ви ма ис пра ви ти сво -
ју скра ће ни цу а. д. та ко да но ва скра ће ни ца гла си д. д.

Ево са да са свим крат ке пре по ру ке и ње ног са же тог обра зло же ња:
Од три исто знач на из ра за у јав ном оп ти ца ју нај по год ни јим се мо -

же сма тра ти из раз де о ни чар ско дру штво.

Обра зло же ње

Ла ти ни зам ac tio, -onis (на ше ак ци ја) ра ши рио се по свим европ ским је -
зи ци ма у основ ном зна че њу „рад ња, де лат но ст“. Зна че ње „удео у не ком при -
вред ном или бан кар ском пред у зе ћу; до ку мент о та квом уде лу“ — ја ви ло се
нај пре у хо ланд ском (ak tiе), по чет ком ХVIII ве ка. Ода тле се пре не ло у не мач ки
(ко ји и да нас раз ли ку је Ak tiе у фи нан сиј ском од Ak ti on у основ ном зна че њу)
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и у фран цу ски (ac ti on у оба зна че ња). У фран цу ском је на ста ла из ве де ни ца
ac ti on na i rе, ода кле не мач ко Ak ti onär и на ше ак ци о нар (ре ђе ак ци о нер). Ми
смо, као што че сто би ва, ре чи ак ци ја и ак ци о нар при ми ли у по зајм ље ном об -
ли ку, али и у пре ве де ном као де о ни ца (ијек. ди о ни ца), од но сно де о ни чар (ди -
о ни чар). Реч ни ци бе ле же и уде о ни ца, уде о ни чар, али су ти об ли ци да нас
углав ном иза шли из упо тре бе. Мо же се сма тра ти да је де о ни ца са свим при -
кла дан пре вод ни екви ва лент за ак ци ју, по што не ма опа сно сти од бр ка ња с
дру гим зна че њи ма исте ре чи (де о ни ца пу та, де о ни ца ин стру мен та у ор ке стру).

Пред у зе ће (дру штво, ком па ни ја) ко је из да је ак ци је у фран цу ском се на -
зи ва so ci e te pеr ac ti ons (да нас је че шћи из раз so ci e te anonymе), у не мач ком Ak -
ti еn gе sеllschaft. У Хр ват ској су сво је вре ме но та два из ра за до слов но пре ве де на
као ди о нич ко дру штво. У Ср би ји, Цр ној Го ри и дру где, усво је ни из раз ни је
гла сио *ак циј ско дру штво (бу ду ћи да при дев од име ни це ак ци ја ни је био
уоби ча јен, а ни је ни да нас) ни ти *дру штво за ак ци је (што би би ло гло ма зно),
не го ак ци о нар ско дру штво (скра ће ни ца а. д.), пре ма че му се ја вио и чи сто
пре вод ни об лик де о ни чар ско дру штво (скра ће ни ца д. д.). Дру штво је, да кле,
на зва но по сво јим чла но ви ма, што је са свим ло гич но, јер де о ни це прет по ста -
вља ју по сто ја ње де о ни ча ра и обр ну то.

Сва три тер ми на по ме ну та у пи сму, пре ма то ме, мо гу се сма тра ти пра -
вил ним. Ипак, има ју ћи у ви ду да је де о нич ко дру штво у Ср би ји ма ње рас -
про стра њен об лик и да оста је уса мљен у од но су на дру га два, ме ђу соб но
екви ва лент на из ра за, не би би ло оправ да но да ти му пред ност. У па ру ак ци о -
нар ско дру штво — де о ни чар ско [ди о ни чар ско] дру штво, опет, пред ност тре ба
да ти об ли ку ко ји је са ста вљен од чи сто до ма ћих ко ре на. Оту да, по што је у
упо тре би по жељ но уста ли ти је дан из раз, то је син таг ма — де о ни чар ско дру -
штво, са скра ће ни цом д. д. Ова кво пи са ње скра ће ни це — ма лим сло вом с
тач ком — чи ни се нај пра вил ни јим, бу ду ћи да ни је по сре ди на зив уста но ве
(чи ја би се скра ће ни ца пи са ла вер за лом без тач ке, као нпр. ЈАТ, БИГЗ и
сл.), не го син таг ма с вред но шћу за јед нич ке име ни це.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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СПОЈ НЕ ЗНА ЊА, ИЗ МИ ШЉА ЊА
И АРО ГАН ЦИ ЈЕ

Че тво ро пот пи сни ка Сло ва о срп ском је зи ку (др Ве ра Бо јић, Пре драг
Дра гић Ки јук, проф. др Ми лош Ко ва че вић и Ти о дор Ро сић), овом при ли ком
пред ста вља ју ћи се као „Од бор за ин фор ми са ње Свет ског са бо ра Ср ба“, по ку -
ша ли су у Де мо кра ти ји од 17. и 18. сеп тем бра 1998. да оспо ре са оп ште ње
две ју над ле жних ко ми си ја Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. Ма -
њак ра зло жно сти они удру жу ју с мањ ком при стој но сти, не по шту ју ћи ни ма -
ло до сто јан ство сво је ре чи. Го во ре о „од бо ру за са та ни за ци ју“, по ми њу ћи не -
ка кве свра ке, ко ме са ре и ин кви зи то ре, али су им „ар гу мен ти“ без вред ни.
Об у хва ти ће мо их све, ре дом.

Ни је исти на да Од бор за стан дар ди за ци ју не при зна је „не де љи вост срп -
ског је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре“. Пр ви је о то ме про го во рио члан то га
од бо ра Па вле Ивић у за Ср бе те гоб ној го ди ни 1971. До ду ше, он је имао у ви -
ду пра ве Ср бе, а не та кве као што су Ан те Па ве лић или Али ја Изет бе го вић,
ко је Сло во о срп ском је зи ку си лом на бе ђу је да су Ср би.

Гра ни це што кав ског на реч ја ни кад се у исто ри ји ни су по кла па ле с ет -
нич ким гра ни ца ма срп ског на ро да. Че тво ро пот пи сни ка не схва та да су ди -
ја ле кат ске „сит ни це је зи ко слов не“ мно го ма ње ва жне од кул тур них и пси хо -
ло шких чи ни ла ца, а ове је у на шим ме ри ди ја ни ма де тер ми ни са ла ве ра.

Сло во из вла чи чуд не кон се квен це из чи ње ни це да су Хр ва ти и „Бо шња -
ци“, „јед ни и дру ги на свој на чин, при хва ти ли гра ма ти ку и фо не ти ку (али
не и реч ник) ву ков ског књи жев ног је зи ка, у ко јем је већ би ло и осо би на пре -
у зе тих од бо сан ских му сли ма на и ду бро вач ких ка то ли ка. Не мо же се на осно -
ву то га твр ди ти да су умет ност и кул ту ра „Бо шња ка“ и Хр ва та што ка ва ца
„са став ни део и срп ске кул ту ре“. На ро чи то је не до пу сти во при сва ја ти оне
обла сти кул ту ре ко је ни су за сно ва не на је зи ку (му зи ку, сли кар ство, скулп -
ту ру, ар хи тек ту ру).

Ни ко не спо ри да „сва књи жев ност ства ра на на срп ском је зи ку је сте
књи жев ност срп ског је зи ка“. Про блем је у то ме што се Сло во су ко бља ва с на -
че лом да све што је ство ре но у кул ту ри при па да на ро ду у ко јем је ство ре но.
Сло во по се же за оним што ни је на ше, што нам ни је по треб но и што не мо же -
мо до би ти. Из ми шља њем ла жних про бле ма тај до ку мент од вла чи иона ко
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не ве ли ке ка дров ске и ма те ри јал не сна ге од озбиљ них на ци о нал них за да -
та ка.

Вр ху нац је ап сур да на зи ва ти „остра шће ним за штит ни ком хр ват ског на -
ци о нал ног ин те ре са“ Па вла Иви ћа, ко ји је де це ни ја ма до след но во је вао про -
тив не и сти на по те клих из хр ват ских из во ра. Упра во су ње га но си о ци хр ват -
ске по ли ти ке (не са мо је зич ке) остра шће но на па да ли, и то све у вре ме кад је
од бра на срп ских по зи ци ја не ми нов но иза зи ва ла уда ре моћ ни ка, а кад су сви
пот пи сни ци Сло ва о то ме му дро ћу та ли. Мо гу ли ти пот пи сни ци на ве сти ијед -
ног дру гог Ср би на ко ји је у то до ба до жи вео то ли ко на па да из За гре ба? Из -
ми шљо ти на је и то да је Ивић ми ни ми зи рао Ву ко ву уло гу у ства ра њу срп -
ско га књи жев ног је зи ка. На про тив, он је ту уло гу у ни зу ра до ва нај пре ци -
зни је ра све тлио. Гру ба је не и сти на и то да су Иви ће ви ста во ви о Ву ку „иден -
тич ни са ста во ви ма хр ват ске је зич ке иде о ло ги је“. Не мо гу ће је на ћи ци тат из
Иви ћа ко јим би се та тврд ња пот кре пи ла. Да би збу ни ли чи та о це, че тво ро
пот пи сни ка уме сто Иви ћа ци ти ра ју хр ват ског иде о ло га Бро зо ви ћа, и то
упра во став ко јим он без успе ха по ку ша ва да опо врг не оно што је утвр дио
Ивић.

Ни је тач но да је Вук под „јед ним на ро до м“ 1850. го ди не под ра зу ме вао
са мо Ср бе. Тврд ња о „јед ном на ро ду“ на ла зи се у Беч ком књи жев ном до го -
во ру из ме ђу Ву ка и пе то ри це хр ват ских књи жев ни ка, од ко јих ни је дан ни -
је био ро ђе њем што ка вац (тј. „Ср би н“ по ми шље њу Сло ва).

Про ши ре ни ци тат из Ву ка ко ји пре зен ти ра ју че тво ро пот пи сни ка не де -
ман ту је не го по твр ђу је да је Вук, при те шњен ар гу мен ти ма и ве о ма не рас по -
ло жен, при хва тио не ми нов ност ет нич ког раз гра ни че ња по кри те ри ју му ве -
ре: „Он да се за сад у ово ме ни шта дру го не мо же учи ни ти не го да се по ди је -
ли мо по за ко ну и вје ри.“

Збу ње но из ла га ње гру пе од че ти ри пот пи сни ка о илир ском име ну ни
нај ма ње не по ни шта ва чи ње ни цу да Сло во при ли ком да ти ра ња пр ве при -
ме не илир ског име на на Хр ва те и Сло вен це чи ни про ма шај од нај ма ње 214
го ди на.

Књи жев ни је зик ко јим се да нас слу жи ве ћи на Нор ве жа на ни је по ни као
на нор ве шком тлу. То је пре у зе ти и адап ти ра ни дан ски књи жев ни је зик.
Нор ве жа ни га зо ву нор ве шким за то што он жи ви у њи хо вој сре ди ни и пред -
ста вља сред ство њи хо ве ме ђу соб не ко му ни ка ци је, а Дан ци им то не оспо ра -
ва ју. Сто га ни је исти на да је „кул тур но и сто риј ски пре се дан да се срп ски је -
зик зо ве ’хр ват ски’“.

Спој не зна ња, про из вољ ног из ми шља ња и аро ган ци је, ко ји се огле да у
Сло ву и још дра стич ни је у тек сту гру пе од че тво ро пот пи сни ка, оба ве зао је
Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка да се огра ди. Срп ска на у ка би ла
би те шко осра мо ће на ако би се у све ту по ве ро ва ло да је Сло во из раз ми шље -
ња срп ске лин гви сти ке у це ли ни.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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* * *

Гор њи став утвр ди ла је Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео -
д ло жних пи та ња Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка на сед ни ци одр -
жа ној 21. сеп тем бра 1998. го ди не. Сед ни ци су при су ство ва ли: ака де мик Па -
вле Ивић, др Дра го Ћу пић, проф. др Но ви ца Пет ко вић, до пи сни члан
АНУРС, мр Бра ни слав Бр бо рић и проф. др Сло бо дан Ре ме тић.

Одлука бр. 4
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ИС ПРАВ КА

У члан ку Ра ди це Мом чи ло вић „Ко и за што че ре чи срп ски је зи к“ у Илу -
стро ва ној по ли ти ци од 10. ок то бра 1998. го ди не об ја вљен је низ не тач них
тврд њи, од ко јих се ов де ис пра вља са мо је дан део.

Ра ди ца Мом чи ло вић ни је раз го ва ра ла „са пред став ни ци ма су прот ста -
вље них стра на“, већ с пред став ни ци ма са мо јед не од њих.

Ни је исти на да су Па вле Ивић и Бра ни слав Бр бо рић ре кли да је цр но -
гор ски је зик не ми нов ност.

Не и сти на је да Па вле Ивић же ли одво ји ти Ре пу бли ку Срп ску од ма ти це
Ср би је. На сто ја ње Мом чи ла Кра ји шни ка и Ра до ва на Ка ра џи ћа да се Ре пу -
бли ка Срп ска стан дард но је зич ки из јед на чи са Ср би јом, за ко је је у сво је вре -
ме Па вле Ивић по ка зао уз др жа но раз у ме ва ње, сма тра ју ћи да Ср би ије кав -
ци тре ба о то ме са ми да од лу че, би ло је усме ре но на ује ди ње ње, а не на одва -
ја ње.

Не од го ва ра ствар но сти твр ђе ње да по сто је „хр ват ски фи ло ло зи ме ђу
Ср би ма“, а по го то во је не и сти ни то твр ђе ње да има срп ских фи ло ло га чи ји
би ста во ви би ли иден тич ни ста ву Да ли бо ра Бро зо ви ћа из не том у ан тр фи -
леу на стр. 19.

Ни је исти на да је Вук, ста вља ју ћи 1850. го ди не свој пот пис ис под тек ста
Беч ко га књи жев ног до го во ра, под „јед ним на ро до м“ ми слио са мо на што кав -
це. Био је то до го вор Ву ка Ка ра џи ћа и Ђу ре Да ни чи ћа са хр ват ским пред -
став ни ци ма, кај кав ци ма и ча кав ци ма.

Ни је тач но да Вук го ди не 1861. ни је при стао на кри те ри јум вер ске по -
де ле у на ци о нал ном ди фе рен ци ра њу. Ци тат ко ји сле ди иза те тврд ње упра -
во по ка зу је да је при стао.

Гру ба је не и сти на да се Ивић, Бр бо рић и Клајн „за ла жу“ да су Ср би са -
мо екав ци.

Гру па ин те лек ту а ла ца ко ја се су прот ста ви ла Сло ву не „на ги ње еста бли -
шмен ту“. Еста бли шмент је оли чен у ру си сти Рад ми лу Ма ро је ви ћу, сре ди -
шњој лич но сти Сло ва, ко ји је пр ви де кре том по ста вље ни (а не иза бра ни) де -
кан Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду.

Из ми шље на је тврд ња да је по на ша ње Па вла Иви ћа про хр ват ско, и да
га је „ка то ли чан ство при гр ли ло за вре ме оно га ра та“.
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Не тач но је да Па вле и Мил ка Ивић „све чи не да се цен тар срп ске фи ло -
ло ги је пре ба ци у Но ви Са д“.

Ни ко ме ђу Ср би ма не по ку ша ва да „ра ср би“ Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша,
Ме шу Се ли мо ви ћа и Иву Ан дри ћа.

Не тач но је да је Ма ти ца срп ска сме сти ла ду бро вач ку књи жев ност у оде -
љак стра не ли те ра ту ре „под ди ри гент ском па ли цом Па вла Иви ћа“. Он чак
ни је оба ве штен да је то учи ње но.

Одлука бр. 5
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НОВА ПИСМЕНОСТ

На дру гој сед ни ци Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, одр жа ној
4. де цем бра 1998. го ди не, раз ма тран је и усво јен За кљу чак бр. 6, ко ји се, као
две из ван ред но зна чај не пре по ру ке, упу ћу је осни ва чи ма Од бо ра и вла да ма СР
Ју го сла ви је, Ре пу бли ке Ср би је, Ре пу бли ке Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске.

Пре по ру ка I

Пр ва пре по ру ка ти че се хит ног пре во ђе ња ком пју тер ског опе ра тив ног си -
сте ма и про гра ма за об ра ду тек ста (софт ве ра) — с ен гле ског на срп ски је зик.

Оно што је за по че так нео п ход но пре ве сти за го вор ни про стор срп ског је -
зи ка је су:

1. опе ра тив ни си сте ми (нај ра ши ре ни ји је Win dows) и
2. про гра ми за об ра ду тек ста (нај ра ши ре ни ји је Word).
Ис по ру чи лац нај ра спро стра ње ни јег опе ра тив ног си сте ма и про гра ма за

об ра ду тек ста (софт ве ра), и код нас и у све ту, је сте Mic ro soft. Та би фир ма би -
ла вољ на да уло жи сред ства у оства ри ва ње про јек та пре во ђе ња на ве де ног
софт ве ра с ен гле ског је зи ка на срп ски ако зе мље на шег го вор ног про сто ра
(ре пу бли ке) по све до че во љу да се ра чу нар ско тр жи ште сре ди, ле га ли зу је и
ујед на чи. То би про из во ђа чу сиг на ли зи ра ло ис пла ти вост про јек та.

Пре по ру ка II

Дру га пре по ру ка ти че се ускла ђи ва ња рас по ре да сло ва на ком пју тер -
ским та ста ту ра ма и ус по ста вља ња ком па ти бил но сти у раз ме ни ком пју тер ски
об ра ђе них тек сто ва.

Да би се то ускла ђи ва ње и та ком па ти бил ност ус по ста ви ли, ну жно је
утвр ди ти:

1. је дан је ди ни рас по ред сло ва на та ста ту ри ко ји би био оба ве зан и за
до ба вља че и за ко ри сни ке ком пју те ра,
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2. је дин ствен код ни рас по ред за срп ску ћи ри ли цу, од но сно је дин ствен
код ни рас по ред за срп ску ла ти ни цу, што би омо гу ћи ло пот пу но ком па ти бил -
но раз ме њи ва ње ком пју тер ски при пре мље них до ку ме на та.

Да ва о ци уво зних до зво ла и до ба вља чи ком пју тер ских си сте ма би ли би
ду жни обез бе ди ти — на те ме љу про пи са (уред бе или за ко на) чи ји би са др жај
при пре ми ли Са ве зни за вод за стан дар ди за ци ју и Од бор за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка — да ком пју тер ски си сте ми ко ји се убу ду ће ле гал но уве зу на
го вор ни про стор срп ског је зи ка ис пу ња ва ју зах те ве слов не ускла ђе но сти и
код не ком па ти бил но сти. Што се пак ти че до сад уве зе них ком пју те ра, над ле -
жни др жав ни ор га ни у Ср би ји, Цр ној Го ри и Срп ској из да ва ли би ли цен це
фир ма ма оспо со бље ним да ста ре ком пју те ре адап ти ра ју ка ко би се и они
укло пи ли у си стем ко ји и са да шњим и бу ду ћим на ра шта ји ма — обез бе ђу је
ва ља но уче шће у ме ђу ре пу блич ком си сте му но ве пи сме но сти на це ло куп -
ном го вор ном про сто ру срп ског је зи ка, до ма ћем си сте му ко ји не би био у рас -
ко ра ку с европ ским и свет ским си сте ми ма.

Текст две ју пре по ру ка при пре ми ли су др Ми ро слав Ни ко лић, члан Од -
бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, и Ми лен ко Ва сић, члан Ко ми си је за
стан дард ни је зик у школ ству, ад ми ни стра ци ји, из да ва штву и јав ним гла си -
ли ма.

Обра зло же ње Пре по ру ке I
Превођење компјутерског оперативног система

и програма за обраду текста

У на шој зе мљи на ра чу на ри ма се нај ве ћим де лом ко ри сте стра ни про -
гра ми, ма хом на ен гле ском (аме рич ком) је зи ку. Као опе ра тив ни си стем нај -
за сту пље ни ји је Win dows (вер зи је 3.1, 3.11, 95, 95 OSR2, 98 и NT 4.0)*, про -
из вод аме рич ке ком па ни је Ми кро софт. Ко ри сни ци због то га мо ра ју овла да -
ти ен гле ским је зи ком ка ко би мо гли што бо ље ко ри сти ти ра чу нар ску тех ни ку
и про гра ме ко ји њу пра те. Из у зе так су они рет ки ко ри сни ци на чи јим се ра -
чу на ри ма из во де про гра ми пи са ни по на руџ би ни на на шем је зи ку.

У мно гим зе мља ма све та ни је та ко. У Фран цу ској, Не мач кој, Ита ли ји и
Шпа ни ји, на при мер, опе ра тив ни си стем, али и мно ги про гра ми, пре ве де ни
су на је зи ке тих зе ма ља, што знат но олак ша ва рад с ра чу на ром. Чак и у ма -
њим зе мља ма у ко ји ма ве ћи на ста нов ни штва углав ном по зна је или го во ри

Одлука бр. 6
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ен гле ски је зик (Швед ска, Хо лан ди ја, Бел ги ја…) по сто ји и вер зи ја на ло кал -
ном је зи ку (швед ском, хо ланд ском, фла ман ском…). Та ко ђе по сто је пре ве де -
не вер зи је и на је зи ци ма ко ји ни су јед но став ни за при ла го ђа ва ње и ко ри -
шће ње на ра чу на ру по пут ја пан ског, ко реј ског, арап ског и хе бреј ског. По ред
нео спор но раз ви је них зе ма ља, с тр жи штем ко је оправ да ва из да так пре во ђе -
ња и при ла го ђа ва ња ло кал ном је зи ку, има и ма њих зе ма ља ко ји ма је то по -
шло за ру ком (Сло ве ни ја, на при мер). Пре те жно је то ре зул тат на сто ја ња да
се на тај на чин про ши ри и уве ћа ра чу нар ска пи сме ност ста нов ни штва и
олак ша пра ће ње са вре ме них свет ских то ко ва у свим обла сти ма при вред ног,
кул тур ног и би ло ког дру гог раз во ја.

На ша зе мља не спа да у овај круг из ви ше раз ло га. Пр ви и ве ро ват но
нај ја чи је сте сла бо раз ви је но тр жи ште, ко је Ми кро софт не упу ћу је на ула га -
ње (из ме ђу по ла ми ли о на и ми ли он до ла ра) у ре а ли за ци ју про јек та пре во ђе -
ња. С дру ге стра не, по што опе ра тив ни си стем и про гра ми ни су пре ве де ни на
наш је зик, ни је ни чуд но што ле гал на про да ја ори ги нал ног софт ве ра ни је
ве ћа. Ту је на рав но и ма ла пла те жна спо соб ност про сеч ног ко ри сни ка, ко ја
је до при не ла на стан ку и одр жа ва њу пи рат ског тр жи шта, што омо гу ћа ва на -
бав ку нај но ви јих про гра ма по це на ма знат но ис под свет ских и по го ду је ши -
ре њу и ко ри шће њу (не ле гал но ко пи ра них) вер зи ја на ен гле ском. Ствар је
уне ко ли ко убла же на чи ње ни цом да се нај но ви ји опе ра тив ни си сте ми и про -
гра ми слу же гра фич ким при сту пом ко му ни ка ци ји с ко ри сни ци ма (уме сто
ко ман ди на ен гле ском је зи ку на екра ну се би ра ју и ак ти ви ра ју од го ва ра ју -
ћи пик то гра ми, тј. сли ков ни зна ци).

До бра је вест то што је Ми кро софт ипак у свој опе ра тив ни си стем угра -
дио нео п ход ну по др шку за при ла го ђа ва ње срп ском је зи ку и пре во ђе њу на
ње га, а сам опе ра тив ни си стем та ко је ди зај ни ран да се пре во ђе ње олак ша -
ва. На рас по ла га њу су и сви нео п ход ни про гра ми ко ји ма би се то из ве ло, та -
ко да је, с тех нич ког аспек та, ре шив про блем пре во ђе ња Про зо ра (Win dows),
као и дру гих про гра ма ускла ђе них с њим, на срп ски је зик. По сто ји вер зи ја
ко ја пот пу но по др жа ва срп ску ћи ри ли цу, али се до срп ске ла ти ни це мо же
сти ћи са мо за о би ла зно, ма да је и она на чел но по др жа на. Про ме на на овом
пла ну та ко ђе је мо гу ћа, с тим што би њу из вео сам Ми кро софт у сво ме и на -
шем ин те ре су.

У прин ци пу се мо же за ми сли ти си ту а ци ја у ко јој ће не ки по је ди нац,
гру па или фир ма од лу чи ти да пре ве ду све по ру ке, ме ни је, тек сто ве по мо ћи и
све оста ло што би чи та вом си сте му при дру жи ло на шу је зич ку вер зи ју. Да би
се та вер зи ја ди стри бу и ра ла и до би ла ле га лан ста тус, по треб но је одо бре ње
Ми кро соф та. Оно је усло вље но мно гим фак то ри ма чи је ис пу ње ње ни је не -
мо гу ће.

Ме ђу тим, по сто је и раз ло зи ко ји ни су са мо тех нич ке при ро де, не го и је -
зич ке.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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По што је у пи та њу оби ман пре во ди лач ки про је кат, не би га мо гли ва ља -
но из ве сти по је дин ци. Ако би се то и де си ло, вер зи је би се знат но раз ли ко -
ва ле због не стан дар ди зо ва не тер ми но ло ги је. Слич на оте жа ва ју ћа окол ност
по сто ји ако би се по сла при хва ти ла и не ка фир ма ко ја одр жа ва по слов ну са -
рад њу с Ми кро соф том.

Љу ди ко ји се ба ве ра чу на ри ма че сто не пре во де ен гле ске из ра зе и тер ми -
не. Ве ћи на ча со пи са и књи га ко је су на ме ње не овој обла сти под ве ли ким је
ути ца јем ен гле ског је зи ка не са мо на тер ми но ло шком пла ну. Ду го го ди шње
од су ство би ло ка квих лин гви стич ких ин тер вен ци ја усло ви ло је по ја ву спе ци -
фич них тер ми на, и је зич ких кон струк ци ја ко ји у мно гим слу ча је ви ма не ма -
ју оправ да ња, али упор но оп ста ју.

Да би се ра чу на ри при бли жи ли обич ним ко ри сни ци ма, по треб но је
обра ти ти на ро чи ту па жњу не са мо на тер ми но ло ги ју не го и на ускла ђе ност
с нор ма ма срп ског је зи ка. Упра во по тре ба да се ра чу на ри при бли же нај ши -
рем кру гу ко ри сни ка на ла же што пот пу ни је до се за ње ра чу нар ске пи сме но -
сти, та ко да се она јед ног да на из јед на чи с пи сме но шћу уоп ште.

Обра зло же ње Пре по ру ке II
Усклађивање распореда слова на компјутерским тастатурама

и успостављање компатибилности у размени
компјутерски обрађених текстова

Ди вље ула же ње ра чу нар ске опре ме и ра чу нар ских про гра ма, без њи хо -
вог при ла го ђа ва ња на шој је зич кој и гра фиј ској си ту а ци ји, до ве ло је до ха о -
тич ног ста ња у овој ве о ма ва жној обла сти, ко ја се обич но на зи ва ком пју тер -
ском пи сме но шћу.

Због од сут но сти би ло ка квог ре да, не мо гу ћа је нор мал на ко му ни ка ци ја
по сед ни ка и ко ри сни ка ком пју тер ске опре ме и про гра ма у окви ру истих ор -
га ни за ци ја или ин сти ту ци ја, а ка мо ли ме ђу њи ма. Јед но став но, не ма јед ног
оп ште при хва ће ног стан дар да, ко ји би ва жио за све и ко ји би омо гу ћио ком -
па ти бил ност, без ко је оно што се на пи ше не мо же би ти при ка за но и од -
штам па но код дру гог ко ри сни ка (на исто ве тан на чин или уоп ште).

За пра во, на го вор ном про сто ру срп ског је зи ка (Ср би ја, Цр на Го ра и
Срп ска) ко ри сти се ви ше од де сет раз ли чи тих код них рас по ре да сло ва у про -
гра ми ма за об ра ду тек ста, као што је че сто раз ли чит и рас по ред слов них ме -
ста на та ста ту ра ма.

Ове не до стат ке и не ус кла ђе но сти мо гу ће је от кло ни ти, за шта нам као
при мер мо гу по слу жи ти зе мље бив шег Со вјет ског Са ве за, об је ди ње не јед ним
је ди ним ћи ри лич ким стан дар дом. Сто га је нео п ход но за ко ном или уред бом
утвр ди ти од го ва ра ју ће усло ве за увоз ком пју тер ских си сте ма ко ји би ко ри -

Одлука бр. 6
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сни ци ма срп ског је зи ка и ње го вих два ју пи са ма, ћи ри ли це и ла ти ни це, јам -
чи ли угра ђе ност јед ног код ног рас по ре да сло ва и је дин стве ност рас по ре да
слов них ме ста на ком пју тер ским та ста ту ра ма. С тим у ве зи по треб но је овла -
шће ње Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и Са ве зном за во ду за
стан дар ди за ци ју да при пре ме еле мен те за за кон/уред бу, као и усло ве за до -
де лу ли цен це фир ма ма ко је би би ле оспо со бље не да у ста ре, већ по сто је ће,
ком пју тер ске си сте ме угра де нео п ход не еле мен те ка ко би и они би ли укло -
пље ни у но ва оп ште при хва ће на ре ше ња.

Од тог ре жи ма са о бра жа ва ња и пре во ђе ња софт ве ра с ен гле ског на срп -
ски је зик мо гли би би ти, у скла ду са за ко ном/уред бом, из у зе ти по је ди ни ко ри -
сни ци ком пју тер ске опре ме ако при ба ве по твр ду над ле жног ор га на да по -
сто је слу жбе ни раз ло зи за на бав ку ком пју тер ских си сте ма без при ла го ђа ва -
ња ко ри сни ци ма срп ског је зи ка.

Струч ња ци а и сви они ко ји ма то ни је про блем и да ље би се мо гли слу -
жи ти ори ги нал ном вер зи јом (и ли те ра ту ром) на ен гле ском. (У Сло ве ни ји је
од нос про да тих вер зи ја на сло ве нач ком и ен гле ском 70:30 у ко рист сло ве -
нач ког.)

По сто ји ве ли ки број тер ми на ко ји су у срп ски је зик до спе ли пре ко ра чу -
на ра, у по след ње вре ме на ро чи то пу тем Ин тер не та. По што су ра чу на ри по -
ста ли при сту пач ни ве ли ком бро ју љу ди (про це њу је се да у Ју го сла ви ји има
око 250.000 ра чу на ра), сма тра се да сва ко у до глед но вре ме тре ба да овла да
њи хо вим ко ри шће њем у ме ри ко ја не из и ску је по тре бу за ве ли ким струч ним
зна њем, али сва ка ко тра жи да се уло жи из ве стан на пор у уче ње тер ми на
ко ји су пот пу но но ви и че сто сла бо укло пље ни у срп ски стан дард но је зич ки
си стем.

Број оних ко ји се сма тра ју до вољ но струч ним да пре во де ра чу нар ске
тек сто ве с ен гле ског је зи ка ве о ма је по рас тао. На жа лост, ве ћи на пре ви ђа да,
уз до бро по зна ва ње ен гле ске тер ми но ло ги је (из вор ног ен гле ског тек ста из
обла сти ра чу на ра), са мих ра чу на ра и све га што је ве за но за њих — тре ба до -
бро по зна ва ти и срп ски је зик. Ре зул тат не до вољ но струч ног пре во ђе ња че -
сто је ве о ма ни зак ква ли тет пре ве де них тек сто ва у сва ком по гле ду.

За хва љу ју ћи до ступ но сти опре ме и про гра ма за об ра ду тек ста по рас тао је
и број оних ко ји су се упу сти ли у пре во ђе ње и об ја вљи ва ње пре во да не са мо
у па пир ном не го и у елек трон ском об ли ку (ком пакт ни ди ско ви, Ин тер нет).
За пра во, струч не је зич ке ин тер вен ци је све де не су на ми ни мум, ако их уоп -
ште и има.

Ор га ни зо ва ним пре во ђе њем опе ра тив ног си сте ма ко ји је осно ва за ко -
ри шће ње ра чу на ра и свих про гра ма ко ји се на ње му из во де оства рио би се
ве ли ки ути цај на да љи при вред ни, кул тур ни, на уч ни и сва ки дру ги раз вој
али и на је зик ко јим се он ис ка зу је.

Сма тра мо да би због по треб не пре ци зно сти, јед но о бра зно сти, све о бу -
хват но сти, ва ља ног сти ла и усво је не нор ми ра но сти, пре во ди о ци, ма ко они
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би ли, мо ра ли има ти на уму зна чај и да ле ко се жност јед ног ова квог про јек та.
Тре ба ло би да Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка пре по ру чи пре во ди -
о ци ма и из да ва чи ма ком пју тер ске ли те ра ту ре и софт ве ра да се у свом ра ду
не из о став но осла ња ју на струч ну по моћ ин сти ту ци ја за ду же них за срп ски
је зик, из ме ђу оста лих и Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, ка ко би
се што ви ше при бли жи ли ва ља ном ре ше њу.

Одлука бр. 6
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ЗАКЉУЧАК КОМИСИЈЕ ЗА СИНТАКСУ

На сед ни ци Ко ми си је за син так су Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је -
зи ка од 5. но вем бра 1998. го ди не, ко јој су при су ство ва ли сви ње ни чла но ви,
јед но гла сно је од лу че но да се Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка пред -
ло жи да до не се за кљу чак о упу ћи ва њу пи сма Фи ло зоф ском фа кул те ту у Срп -
ском Са ра је ву у ко јем ће се из ло жи ти сле де ћи став пре ма из ја ва ма пред -
став ни ка тог фа кул те та у Од бо ру:

У штам пи је проф. др Ми лош Ко ва че вић, члан Од бо ра за стан дар ди за -
ци ју срп ског је зи ка, из ја вио да је наш и ње гов Од бор, у ства ри, „Од бор за са -
та ни за ци ју срп ског на ро да“, од но сно „Од бор за са та ни за ци ју срп ског је зи -
ка“. Би ло је то у ли сту Де мо кра ти ја од 17. 9. 1998, стр. 9, и од 18. 9. 1998,
стр. 8, у тек сто ви ма: „Рас кид с по да ни штвом срп ске је зич ке на у ке“ (при че -
му је у на сло ву тог тек ста син таг ма срп ска је зич ка на у ка да та под на вод ни -
ци ма) и „Ср бље је чу ва ло илир ски је зи к“. Та два тек ста са чи ња ва ју Ре а го ва -
ње Од бо ра за ин фор ми са ње Свет ског са бо ра Ср ба на Са оп ште ње Од бо ра за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка по во дом Сло ва о срп ском је зи ку. Текст ре а -
го ва ња на ла зи се у при ло гу.

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка мо ли Фи ло зоф ски фа кул тет у
Срп ском Са ра је ву да се из ја сни о то ме да ли ње гов пред став ник у Од бо ру, ко -
ји наш и свој Од бор на зи ва „од бо ром за са та ни за ци ју срп ског на ро да“ и „од -
бо ром за са та ни за ци ју срп ског је зи ка“, мо же до при но си ти ра ду Од бо ра и нео -
п ход ној са рад њи с ко ле га ма на то ме ду го роч ном и дра го це ном по слу. Осим
то га, по сре ди је и пи та ње мо рал не одр жи во сти та квог по на ша ња, ко је би из -
и ски ва ло под но ше ње остав ке на члан ство у Од бо ру, ма кар и без из ви ње ња.

Од бор је на сво јој дру гој сед ни ци, одр жа ној 4. де цем бра 1998. го ди не,
раз мо трио и при хва тио пред лог Ко ми си је за син так су, ко ји му је до ста вљен
као при лог за пи сни ку с дру ге сед ни це те ко ми си је, одр жа не 5. но вем бра
1998. го ди не.
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О ПРАВОПИСНИМ ПРИРУЧНИЦИМА

На дру гој сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло -
жних пи та ња (Ком. бр. 7), одр жа ној у пе так 1. ок то бра 1999. го ди не, раз ма тра -
на је мол ба Пред у зе ћа за из да ва штво, про из вод њу, тр го ви ну и услу ге д. о. о.
„Ни јан са“ из Зе му на да се тре ће из да ње Пра во пи са срп ског је зи ка (При руч -
ни ка за шко ле [1998]), чи ји је аутор проф. др Ми ло рад Де шић, члан Од бо ра
за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и члан ње го ве Ко ми си је за пра ће ње и ис -
тра жи ва ње пра во пи сне про бле ма ти ке (Ком. бр. 5) — „пре по ру чи за упо тре -
бу у основ ним и сред њим шко ла ма“.

ПИП ТУ „Ни јан са“ за сни ва сво ју мол бу „на чи ње ни ци да су прет ход на
два из да ња“ [ње ног Пра во пи сног при руч ни ка] „из у зет но при хва ће на од
школ ске, струч не и на уч не јав но сти, а да је ово, тре ће, до пу ње но, из да ње
пот пу но уса гла ше но са Пра во пи сом срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске (1993)“,
по зи ва ју ћи се и на то да се аутор тог при руч ни ка „при ли ком уса гла ша ва ња
са Пра во пи сом срп ско га је зи ка […] кон сул то вао са при ре ђи ва чи ма Пра во пи -
са Јо ва ном Јер ко ви ћем и Ма том Пи жу ри цом и са ре цен зен том Пра во пи са
ака де ми ком Па влом Иви ће м“.

Ком. бр. 7 — раз мо трив ши прет ход но ми шље ња са др жа на у Бе ле шци с
тре ћег са стан ка Ко ми си је за стан дард ни је зик у школ ству, ад ми ни стра ци -
ји, из да ва штву и јав ним гла си ли ма (Ком. бр. 8), одр жа ног 22. 3. 1999. го ди -
не, и Бе ле шци с тре ће сед ни це Ко ми си је за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра во -
пи сне про бле ма ти ке (Ком. бр. 5), одр жа не 12. 7. 1999. го ди не — утвр ди ла је
сле де ћи за кљу чак:

Не мо же се при хва ти ти мол ба ПИП ТУ „Ни јан се“ да се да пре по ру -
ка за ко ри шће ње тре ћег, до пу ње ног, из да ња Пра во пи са срп ског је зи ка
(При руч ни ка за шко ле [1998]) у основ ним и сред њим шко ла ма — на го -
вор ном про сто ру срп ског је зи ка, у Ре пу бли ци Ср би ји, Ре пу бли ци Цр -
ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској. На и ме, чи ње ни це у ве зи с уса гла ше но -
шћу тог пра во пи сног при руч ни ка с Пра во пи сом срп ско га је зи ка (1993),
на ко је се по зи ва зе мун ска „Ни јан са“, ни су по ду дар не или бар ни су
це ло ви то по ду дар не са ствар ним чи ње ни ца ма, ко је се мо гу ра за бра ти
из до ку ме на та што су би ли при ло же ни Ни јан си ној мол би, ни ти с ре -
ле вант ним на во ди ма са др жа ним у бе ле шка ма са сед ни ца Ком. бр. 8 и
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Ком. бр. 5, ко је су прет хо ди ле сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу
и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, над ле жној да утвр ђу је за кључ ке
Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка из ме ђу ње го вих сед ни ца.

Обра зло же ње

На во ди са др жа ни у Ни јан си ној мол би из о ста ју у При руч ни ку проф. Де -
ши ћа (1998), у ко јем не ма ни ре чи о то ме да је, на пред лог са да већ пок. ака -
де ми ка Па вла Иви ћа, и пре не го што је осно ван Од бор за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка, проф. Де шић при сту пио, у скла ду с усме ним до го во ром, оства -
ри ва њу тре ће вер зи је те ку ћег пра во пи сног про јек та, чи ји је но си лац Ма ти -
ца срп ска из Но вог Са да, али се у за вр шни ци по сла „ни је до го во ри о“ с но си -
о цем тог про јек та ни ти је уред но са ра ђи вао с при ре ђи ва чи ма Пра во пи са.
Осим то га, „Ни јан са“ и проф. Де шић ни су обез бе ди ли ре цен зи је свог При -
руч ни ка за ко је су би ли за ду же ни ака де мик Па вле Ивић и др Дра го Ћу пић.

На и ме, ка да се при ре ђи ва ње тре ће пра во пи сне вер зи је при бли жа ва ло
кра ју, но си лац пра во пи сног про јек та и проф. Де шић ни су се спо ра зу ме ли ни
око на сло ва и под на сло ва, а ка мо ли око пу не са рад ње с дво ји цом жи вих
при ре ђи ва ча Пра во пи са, уред ног ре цен зи ра ња и тре ће пра во пи сне вер зи је
и ње ног су и зда ва ња. И сам проф. Де шић, пи та ју ћи се на сед ни ци Ком. бр.
5, чи ји је члан, „от куд пра во пи сно трој ство“ — ма да се о ње му го во ри и у Из -
ве шта ју о ра ду Од бо ра (…) то ком 1998. го ди не, усво је ном на дру гој сед ни ци
Од бо ра од 4. 12. 1998, ко јој је, и као ње гов члан, та ко ђе при су ство вао — кон -
ста то вао је на кра ју шта се, у ства ри, до го ди ло: „Ни ко не ис кљу чу је Ма ти цу,
али се ни смо до го во ри ли.“

За пра во, сви ма у Од бо ру — под чи је се окри ље ста вља ју стан дар до ло -
шки про јек ти, у че му ни је би ло ни ка квог спо ра с Ма ти цом, јед ним од 14
осни ва ча Од бо ра — од са мог ње го вог осни ва ња, па и пре то га, би ло је ја сно да
је Пра во пис за са да је ди ни „ко ди фи ко ва ни“ ин стру мент стан дард ног је зи ка.
Исто та ко, сва ком је ја сно да су у пра во пи сној ма те ри ји, ма да се њо ме уре ђу -
је нај по вр шин ски ји слој пи сме но сти, нај ма ње по жељ на не у јед на че на ре ше -
ња. Шта ви ше, на сед ни ци Ком. бр. 8 упо зо ре но је на то да по шко ла ма ко ла -
ју и дру ги пра во пи сни при руч ни ци, да се још не ки спре ма ју да сво је пра во -
пи се усто ли че у шко ла ма и да би бар чла но ви Од бо ра мо ра ли би ти за то да
се пра во пи сни до си је „за тво ри“ на ре гу ла ран на чин. Чла но ви ма Ком. бр. 7
би ло је до бро по зна то да је Ма ти ца, но си лац и са да шњег и прет ход ног пра -
во пи сног про јек та (1954–1960), би ла спрем на на ком про мис и са проф. Де -
ши ћем и са зе мун ском „Ни јан со м“. Би ла је спрем на, бар при пр вом об ја вљи -
ва њу ове пра во пи сне вер зи је, на су и зда ва штво и са зе мун ском „Ни јан со м“
по што је она прет ход но два пут об ја ви ла Де ши ћев пра во пи сни при руч ник,
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ко ји је ужи вао не сум њи ве по хва ле у ве зи с пе да го шко-ме то до ло шким пред -
но сти ма из ла га ња пра во пи сне ма те ри је, осо би то ва жним за основ но школ -
ски уз раст.

Ко ми си је бр. 8, 5 и 7 — у ме ри вла сти тог пра ће ња прет по ста вље ног
окон ча ва ња по сто је ћег пра во пи сног про јек та, за че тог још сре ди ном 80-их
го ди на и ове ре ног При ло зи ма Пра во пи су (Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1989)
— же ле ле су да по га се, а не да пот па ле, пра во пи сне не спо ра зу ме, као и не спо -
ра зу ме ме ђу пра во пи сци ма, про ис те кле из окол но сти да смо на го вор ном про -
сто ру срп ског је зи ка сре ди ну по след ње де це ни је ХХ ве ка до че ка ли са три ме -
ђу соб но не са гла сна пра во пи са. Ти су не спо ра зу ми, бар уне ко ли ко, пре вла -
да ни у ок то бру 1996. го ди не не пот пу ним озва ни че њем пр вог це ло ви тог пра -
во пи са с на зи вом срп ски је зик, ко ји је да на шња устав на ка те го ри ја и у Ср -
би ји, и у Цр ној Го ри, и у Срп ској. И би ли су уве ре ни да ће, с уред ним при -
пре ма њем и об ја вљи ва њем Де ши ће вог пра во пи сног при руч ни ка, би ти ста -
вље на тач ка на све пра во пи сне не спо ра зу ме, што би до при не ло це ло ви том
озва ни че њу те ку ћег пра во пи сног про јек та и ње го вих ре зул та та.

Да се Ни јан си ним Пра во пи сним при руч ни ком, чи ји је аутор проф. Де -
шић, члан Од бо ра и члан ње го ве Ком. бр. 5, уисти ну же ле ло окон ча ње је ди -
ног те ме љи то при пре ма ног пра во пи сног про јек та у на шој кул тур ној исто ри -
ји, по след ња ње го ва вер зи ја не би мо гла иза ћи без пу не са рад ње с ње го вим
но си о цем и рад ним те ли ма Од бо ра. Та вер зи ја не би мо гла иза ћи као „тре -
ће из да ње“ Ни јан си ног пра во пи сног по ду хва та, ни ти би мо гла за о би ћи ре -
цен зен те Пра во пи са — пок. ака де ми ка Па вла Иви ћа и др Дра га Ћу пи ћа.
Она не би мо гла иза ћи без пу не са гла сно сти с прет ход ним две ма вер зи ја ма
Пра во пи са срп ско га је зи ка (1993), на уч но-уни вер зи тет ском и ње ним скра -
ће ним „школ ским из да ње м“, ко је се ни је по ка за ло по де сним за основ не шко -
ле. И не би мо гла иза ћи у са мо јед ној, екав ској, ре дак ци ји, ако би Од бор и
ње го ва рад на те ла по што ва ли Спо ра зум о осни ва њу Од бо ра (на ро чи то чл. 1,
став 2, ко ји на ла же „си сте мат ско нор ми ра ње срп ског је зи ка, с екав ским и ије -
кав ским из го во ром, све о бу хват но и у по је ди но сти ма […]“). Осим то га, ако се
по шту је По слов ник Од бо ра (на ро чи то чл. 5, ко ји на ла же да „ре зул та те Од -
бо ра об ја вљу је Ма ти ца […] или Ин сти тут […]“, с тим што се „Ма ти ци […] мо -
гу, као ко о пе ран ти или су ор га ни за то ри, од но сно као су и зда ва чи, при дру жи -
ти и […] дру га прав на ли ца“, Ни јан син и Де ши ћев Пра во пи сни при руч ник
не мо гу до би ти зах те ва ну пре по ру ку. У скла ду с на ве де ним По слов ни ком,
мо гла се при дру жи ти и „Ни јан са“, али је из о стао за вр шни до го вор ње ног
ауто ра с но си о цем пра во пи сног про јек та, с дво ји цом жи вих при ре ђи ва ча
Пра во пи са и с дво ји цом ње го вих ре цен зе на та.

На жа лост, зе мун ска „Ни јан са“ и њен аутор у за вр шни ци по сла ко ји је
ор га ни зо ван под окри љем Ма ти це и ста вљен под окри ље Од бо ра ни су про -
це ни ли да им до го во ре ни по сао од го ва ра. Сто га ни су хте ли чак ни то да њи -
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хо во тре ће из да ње бу де „из ме ње но и до пу ње но“, не го са мо „до пу ње но“, па се
оно ни за то ни је мо гло ус по ста ви ти као тре ће из ме ње но и до пу ње но из да ње,
пот пу но ускла ђе но с Пра во пи сом срп ско га је зи ка (1993), од но сно ни је по ста -
ло „пр во из да ње“ тре ће вер зи је пра во пи сног про јек та, об ја вље но исто вре ме -
но и у екав ској и у ије кав ској ре дак ци ји, по де сно за упо тре бу у основ ним
шко ла ма и за нај ши ру јав ну упо тре бу на це ло куп ном го вор ном про сто ру
срп ског је зи ка.

Раз у ме се, Ком. бр. 7 ста ви ће, ра ди ве ри фи ка ци је, Од лу ку бр. 8. на днев -
ни ред тре ће пле нум ске сед ни це Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ско га је зи -
ка, ко ја ће би ти одр жа на по чет ком де цем бра 1999. го ди не.
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ЦРТА И ЦРТИЦА

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра ти ле су се Гор да на Ми -
ли ће вић и Гор да на Бо снић, про фе сор ке срп ског је зи ка и књи жев но сти из
Бе о гра да, с мол бом да се раз мо три пи та ње раз ли ко ва ња цр те и цр ти це, ко -
је је до бро об ра ђе но у на уч но-уни вер зи тет ској вер зи ји но вог пра во пи са
(Пра во пи са срп ско га је зи ка, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1993) и у ње го вом
школ ском из да њу. За дру ге пра во пи се — ко ји се та ко ђе ја вља ју у шко ла ма,
ма да ни су одо бре ни за упо тре бу у њи ма ни ти је о њи ма, ко ли ко је на ма по -
зна то, да то ми шље ње Од бо ра — то се ни ка ко не би мо гло ре ћи.

Пи та ње ко је по ста вља ју про фе сор ке ве о ма је зна чај но и оно је го то во
јед на ко об ра ђе но и у ра ни јем и у но вом пра во пи су, и то на на чин исто ве тан
с ре ша ва њем тог пра во пи сног пи та ња и у мно гим дру гим је зи ци ма, ве ли -
ким и ма лим. Раз ли ко ва ње тих два ју пра во пи сних зна ко ва све до чан ство је
о пра во пи сној и је зич кој пи сме но сти, о је зич кој кул ту ри.

Ево од го во ра, у ко јем се нај пре об ра ђу је цр та а по том цр ти ца, ко ји је,
на сед ни ци Ко ми си је бр. 7, усво јен као Од лу ка бр. 9 Од бо ра за стан дар ди за -
ци ју срп ског је зи ка.

Цр та, знак с ви ше функ ци ја

1. По ве зи ва ње две ју ка те го ри ја, или, уоп ште, два ју ен ти те та, јед на је од
функ ци ја цр те (нпр. Пру га Бе о град–Бар одав но је из гра ђе на и већ је по до ста
оште ће на). У овој функ ци ји цр та спа ја две ка те го ри је, два ен ти те та, без раз -
ма ка јер су по сре ди про сте, јед но чла не ка те го ри је, са ста вље не од по јед не
ре чи (Бе о град и Бар).

Ме ђу тим, и у овој слу жби цр ту тре ба раз дво ји ти с обе стра не ако су ка -
те го ри је или ен ти те ти ви шеч ла ни (нпр. Но во на ста ли ком плекс од но са Ср -
би ја — Цр на Го ра све до чан ство је о њи хо вој ве ли кој кри зи). У овој слу жби, с
раз два ја њем или без раз два ја ња (за ви сно од јед но чла но сти или ви шеч ла но -
сти ен ти те та), цр та че сто има зна че ње „до“, али се пред лог „од“ та да не пи -
ше прем да се ре дов но го во ри (Свет ско пр вен ство у фуд ба лу тра је у раз до -
бљу 10. ју на — 5. ју ла, али: Бо ра ви ћу у Бе чу у раз до бљу од 15. до 25. ју ла; Бо -
жић се сла ви два да на, 7–8. ја ну а ра сва ке го ди не).
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2. У све му дру го ме цр та под ра зу ме ва раз два ја ње, раз дво је но пи са ње,
али с раз ли чи тим функ ци ја ма:

2.1. Цр та је мо гу ћа уме сто зна ка на во да на по чет ку ка квог ис ка за или
на по чет ку но вин ских под на сло ва, при че му ни је ну жно, али је сте мо гу ће, да
за јед но с цр том иде но во по гла вље, но ви па сус (Ја сам му ре као: — До ђи, ни -
шта ти се ло ше не ће до го ди ти! — Ми лу ти но вић у Рам бу јеу. — Јељ цин се
опо ра вио. — Раз го во ри ће би ти те шки).

Ако се отва ра ју за себ на по гла вља, с цр том или без ње, она, ако су крат -
ка и не по сред но осло ње на на увод ни ис каз, у чи јем су „са ста ву“, мо гу по чи -
ња ти ма лим сло вом; кад су по сре ди це ло ви те ре че ни це, од но сно па су си, ну -
жно је пи са ти ве ли ко по чет но сло во. Ево при ме ра — са два мо де ла, од ко јих
пр ви оба ве зу је на упо тре бу ма ло га по чет ног сло ва, а дру ги ис кљу чу је ма ло
по чет но сло во.

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка за кљу чио је: — да тре ба по жу -
ри ти с из ја шња ва њем ко ми си ја, — да сва ка од њих тре ба да при пре ми бе ле -
шку, — те да се бе ле шке до ста ве до кра ја мар та.

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка утвр дио је не ко ли ко за кљу ча -
ка: — Пр ви од њих ти че се ускла ђи ва ња ком пју тер ских та ста ту ра и код ног
рас по ре да сло ва; — Дру ги се од но си на пре во ђе ње софт ве ра с ен гле ског на срп -
ски је зик; — Тре ћи (ин тер ни) ти че се мо но гра фем ског ускла ђи ва ња ћи ри ли це
и ла ти ни це, а евен ту ал но и ре до сле да сло ва у њи ма.

Хо ће ли се иза та ко устро је них ре че ни ца ста ви ти тач ка са за пе том, или
тач ка иза сва ке од њих — ствар је сло бод ног из бо ра или стил ске ва ри јант но -
сти. До ду ше, дог ма ти чан од нос пре ма ре че ни ци, иза ко је се на чел но ста вља
тач ка, ис кљу чи вао би тач ку са за ре зом, али дог ма тич ност ни је до бар са ве -
зник пра во пи сне сти ли за ци је и је зич ке стан дар ди за ци је. Оно што ни је до -
пу ште но, а че сто се сре ће у ад ми ни стра тив ном сти лу, је сте здру жи ва ње два -
ју мо де ла: нај пре се до вр ши ре че ни ца на ја вље на увод ним са оп ште њем, и то
тач ком, а по том сле ди јед на це ло ви та ре че ни ца или ви ше њих, с ве ли ким
по чет ним сло вом.

Ево при ме ра. У на ста ви се ком би ну ју: — усме ни и пи сме ни ме тод из ла -
га ња. Усме ни је че шћи и бо ље ве же па жњу уче ни ка; — кон трол ни и ре дов ни
пи сме ни за да ци; — аудио и ви део ка се те;

– гра фо ско пи и ди ја про јек то ри.
2.2. Цр та је мо гу ћа и че сто по жељ на у функ ци ји па рен те зе (уме та ња).
Она се ре дов но удва ја, тј. ста вља се и пре умет ка и по сле ње га, а функ -

ци ја јој је прак тич но исто вет на за пе ти; на ро чи то је по жељ на ако и ина че
има за пе та уну тар умет ка (Пи шем ти ово пи смо — бу ди уве рен да ми ни је ни
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ла ко, ни при јат но, ни ле по што то мо рам — пи шем га с на дом да ће мо се
нај зад до го во ри ти).

2.3. Цр та је по жељ на и че сто нео п ход на у слу жби ем фа зе (ис ти ца ња,
под вла че ња, на гла ша ва ња).

У овој слу жби цр ти уоп ште не сме та за пе та ко ја сто ји ис пред ње, у сво -
јој вла сти тој слу жби (— И го је и бос, и опет му ни шта, — зи ма му не шко ди,
ко ли ко год би ла хлад на). Ме ђу тим, у на шој ин тер пунк ци ји, за раз ли ку од
не мач ке — иза цр те не мо же до ћи за пе та.

2.4. Цр та је бо ље ре ше ње од цр ти це за пре зи ме на здру же на на истом по -
слу. Она се та да пи ше без бе ли на.

Реч је нпр. о ко а у тор ству по је ди них књи га, на ро чи то у лин гви сти ци, од -
но сно лек си ко гра фи ји (Ри стић–Кан гр гин реч ник, зна чај но де ло срп ске лек -
си ко гра фи је, че сто је на во ђе на син таг ма, ко јој је сми сао скра ти ти ин фор ма -
ци ју о Реч ни ку не мач ко-срп ско[хр ват ско]г је зи ка, чи ји су ауто ри би ли Све то -
мир Ри стић и Ми лан Кан гр га, што је до жи вео ви ше из да ња [1936, 1963,
1994], увек у Бе о гра ду). Слич но то ме, до бро је ухо да на син таг ма за не срећ ни
Срп ско-хр ват ски спо ра зум, за кљу чен 1939, ко ји се ре дов но на зи ва Спо ра -
зум Цвет ко вић–Ма чек.

2.5. У не тер ми но ло шкој упо тре би цр та се че сто на зи ва по вла ком (енгл.
dash, не мач ки Gе dan kеn strich). У ен гле ској ин тер пунк ци ји цр та је обич но
ду жа не го у срп ској и не мач кој, и ре дов но се пи ше без бе ли на; у не мач кој су
бе ли не оба ве зне. Не ма ни ка квог раз ло га да се лек се ма по вла ка не тер ми но -
ло ги зу је и та ко се ви дљи ви је и чуј ни је раз лу чи од цр ти це, ко ја је из вор но
— де ми ну тив од ре чи цр та. У књи зи Срп ски је зик на кра ју ве ка (Бе о град,
„Слу жбе ни гла сник РС“, 1996) цр та има две ду жи не, кра ћу ([–] кад зна чи
„до“, кад здру жу је два ко а у тор ска пре зи ме на, од но сно два на се ља у ка квој
ре ла ци ји) и ду жу ([—] у оста лим слу ча је ви ма).

Цр ти ца, знак с три основ не функ ци је

Три основ не функ ци је цр ти це из гле да ју ова ко:
а) пи са ње по лу сло же ни ца (ауто-сер вис),
б) пи са ње удво је ног пре зи ме на (Ве сна Ја ње вић-По по вић),
в) ра ста вља ње ре чи на сло го ве (на-пи-са-ти), на кра ју рет ка и дру где,

нпр. у реч ни ци ма ко ји да ју све ре чи ра ста вље не на сло го ве.
За ни мљи во је да је ста ри пра во пис, Пра во пис срп ско хр ват ско га књи -

жев ног је зи ка (Но ви Сад, 1960, пре штам па ван ви ше пу та без из ме на) — цр -
ту об ра ђи вао у два по гла вља (ХIII. Ин тер пунк ци ја, стр. 114–116), као еле -
ме нат ин тер пунк ци је, и одво је но (по гла вље ХIV. Пра во пи сни зна ци, стр.
120). Цр ти ца, пак, об ра ђе на је са мо као пра во пи сни знак, и то вр ло крат ко
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(на стр. 121). Упо тре ба цр ти це јед но став ни ји је про блем, пре глед но и знат -
но оп се жни је об ра ђен у по гла вљу Ин тер пунк ци ја но вог Пра во пи са (стр.
290–291), ма ње-ви ше на исти на чин као у прет ход ном пра во пи су, ко ји је био
на сна зи све до 1996.

Цр та се у но вом Пра во пи су ви ди као знак ко ји слу жи у ор га ни зо ва њу и
об ли ко ва њу ре че ни це, док се цр ти ца озна ча ва као пра во пи сни знак ко ји
слу жи лек си ци, жи во ту ре чи, и то дво чла них или, по не кад, ви шеч ла них
лек сич ких је ди ни ца.

Цр ти ца се, за раз ли ку од цр те, увек пи ше без бе ли на:
а) У по лу сло же ни ца ма, у ко ји ма је исто вре ме но и спој ни и раз двој ни

знак, не кад ви ше јед но, не кад ви ше дру го (спо мен-пло ча, ауто-сер вис, ауто-
ку ћа, ауто-пре во зник), ма да из о ста је у спо је ви ма ка да ауто- зна чи са мо-, а
не са мо ход ни, тј. ка да не зна чи ауто мо бил ски (ауто би о гра фи ја, ауто пор -
трет, ауто су ге сти ја). Па ипак, пи ше се — ауто пут, ауто стра да, ауто ме -
ха ни чар, јер су то спо је ви „ко ји се ви ше схва та ју као је дан по јам и те же јед -
но ак це нат ском из го во ру“;

б) У удво је ним пре зи ме ни ма, ко ја су по сле ди ца но ви јег не па три јар хал -
ног вре ме на, цр ти ца се ре дов но пи ше (На да По по вић-Пе ри шић, Ве сна Ја ње -
вић-По по вић);

в) Пи ше се и при ра ста вља њу ре чи на сло го ве, на кра ју рет ка и, на ро -
чи то, у реч ни ци ма ко ји све ре чи ра ста вља ју на сло го ве ка ко би се то ра ста -
вља ње олак ша ло пе дант ним ко ри сни ци ма реч ни ка, од но сно пра во пи са (на-
пи-са-ти, рас-ту-ри-ти);

г) Ако са став ни де ло ви ка кве по лу сло же ни це ни су уоб ли че ни као по себ -
не ре чи, не го као фор ман ти, цр ти ца има фак тич ки раз двој ну слу жбу (нпр.
срп ско-хр ват ски од но си);

д) Цр ти цу та ко ђе пи ше мо ка да реч раш чла њу је мо на твор бе не фор ман -
те (нпр. у-рођ-ен-ик), или на осно ву и на ста вак (нпр. сел-ом, рад-иш);

ђ) Цр ти цом по ка зу је мо и раш чла ње ност скра ће ни ца ка да (хо ће мо да)
их пи ше мо по из го во ру ла ти нич ких сло ва, (нпр. Си-Ен-Ен [CNN], Ес-А-Де
[САД], од но сно Ју-Ес-Еј или У-Ес-А [USA]), без об зи ра на то што се ре дов но
пи ше са мо САД, од но сно, али са свим рет ко, USA;

е) Цр ти цу пи ше мо и кад ком би ну је мо два ви да или два си сте ма пи са -
ња, број ча ни и слов ни, од но сно вер зал ни (ве ли ко слов ни) и (ма ло слов ни),
нпр. 75-го ди шњак, 600-го ди шњи ца Ко сов ске бит ке, рад ник ЖТП-а, НИН-ов
но ви нар);

ж) Цр ти цу та ко ђе пи ше мо уз де ло ве ре чи кад их из два ја мо из њи хо ве
це ли не (нпр. чи ни ти, -им; чи нио, -ила, -ило), че му је слич но и пи са ње цр ти -
це иза пре фик са, ис пред су фик са и с обе ју стра на ин фик са, нпр. (пред- [у ре -
чи ма пред сед ник, пред ста ва, пред ност], -ад [па шчад, мом чад, јаг њад], -ну-
[мет ну ти, трг ну ти, треп ну ти]);
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з) Цр ти цу пи ше мо по не кад и из ме ђу по себ них ре чи или из ме ђу па ра -
диг мат ских ли ко ва исте ре чи, па и он да ка да ука зу је мо на њи хо ве не књи -
жев не об ли ке (је сти-пи ти-жи ве ти-фи ло зо фи ра ти, бу дем-бу деш-бу де, беш -
-чу да, на-ву стра ну [за: без чу да, на ову стра ну]);

и) Пра во пис срп ско га је зи ка — и у сво ме на уч но-уни вер зи тет ском и у
сво ме школ ском из да њу — до бро је и пре ци зно об ра дио и цр ту и цр ти цу.

За не зва нич не и кон ку рент ске пра во пи се то се ни ка ко не би мо гло ре -
ћи, без об зи ра на то што и ти пра во пи си до но се тер ми не цр та и цр ти ца, али
их не до след но раз лу чу ју. Та ко нпр. у Пра во пи су срп ско га је зи ка са реч ни ком,
чи ји је аутор Ра до је Си мић, ма да га су пот пи су ју још че тво ри ца лин гви ста
(Бе о град–Ник шић, 1993), ка же се, на стр. 95, да је „упут но […] раз ли ко ва ти
цр ти цу, ко јом обе ле жа ва мо на чин кон стру и са ња ре чи, од цр те, ко ја је ин -
тер пунк циј ски зна к“. Ме ђу тим, оно што аутор сма тра упут ним ни је спро ве -
де но у тек сту у ко јем се че сто цр ти ца на во ди та мо где тре ба цр та, те, обр ну -
то, цр та та мо где тре ба цр ти ца. До ду ше, у пра ви ли ма (ко јих има укуп но 88),
да тим у пре глед ним окви ри ма, цр та се углав ном ис прав но ко ри сти, али се
у об ја шње њи ма пра ви ла го то во ре дов но бр ка цр та са цр ти цом. У ово ме пра -
во пи су са мо је цр та за себ но об ра ђе на (стр. 150–152), и у том по гла вљу она
се и те о риј ски и прак тич но раз ли ку је од цр ти це.

У но вом из да њу тог пра во пи са (Бе о град, 1998) Ра до је Си мић ја вља се
као од го вор ни ре дак тор, а не као аутор, ис пра вља ју ћи низ сво јих екс пе ри -
ме на та из пр вог из да ња, али се опет за себ но об ра ђу је са мо цр та, при че му
се ис прав но раз ли ку ју ње но при мак ну то и од мак ну то пи са ње. На жа лост, у
об ја шње њи ма пра во пи сних пра ви ла че сто уме сто цр те сто ји цр ти ца, ко ја
ни је за себ но об ра ђе на ни као пра во пи сни ни као ин тер пунк циј ски знак, ма -
да се ука зу је на раз ли ко ва ње тих два ју зна ко ва.

Ни пра во пи сни при руч ник Ми ло ра да Де ши ћа, с на сло вом Пра во пис
срп ског је зи ка и под на сло вом При руч ник за шко ле (Зе мун, „Ни јан са“, 1998)
— при пре ман као дру ги де ри ват но вог Пра во пи са (Пра во пи са срп ско га је зи -
ка), али не до вољ но ускла ђен с њим (и у на сло ву и у под на сло ву, као и у по -
гле ду на зна ке да је реч о „тре ћем, до пу ње ном из да њу“), ма да са др жи низ
„из ме на“ — ни је се про сла вио ка да је реч о цр ти и цр ти ци. Пре све га, не ма
за себ ног под на сло ва под ко јим би би ла об ра ђе на цр ти ца, а у пот по гла вљу
Цр та, об ра ђе ном у по след њем по гла вљу (ХVII. Ин тер пунк ци ја, стр.
146–149), све илу стра ци је цр те од штам па не су цр ти цом. И дру где, по це ло ме
тек сту, укљу чу ју ћи и Са др жај, цр ти ца ве о ма че сто сто ји он де где би мо ра ла
ста ја ти цр та. Јед но став но, аутор је пла тио да нак не до вољ но бри жљи вој
при пре ми тек ста, ло шем пре ло му и сла бој ко рек ту ри, тј. пла тио је да нак
уоби ча је ним сла бо сти ма ко ји ма се од ли ку ју но ви и не ве ли ки из да ва чи.

У штам пар ству се цр ти ца че сто на зи ва ди виз. У ен гле ском се цр ти ца
озна ча ва тер ми ном hyphеn, док се у но вом не мач ком пра во пи су (Du dеn
Rеchtschrе i bung dеr dе utschеn Sprac hе, Du dеn vеr lag, München, Le ip zig, Wi en,

Одлука бр. 9
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Zürich, 1996 [сту пио на сна гу 1. ав гу ста 1998]) цр ти ца на зи ва Bin dе strich (=
спој на цр та), а пот пу но се од у ста ло од тер ми на Bе i strich (= „при цр та“) у ко -
рист ин тер на ци о на ли зма Kom ma. Не што слич но до га ђа се и код нас: ма да је
но ви Пра во пис, на во де ћи при пр вом спо ме ну двој ство за рез (за пе та) а по том
ре дов но за рез, дао пред ност за ре зу, но ви ја прак са да је пред ност за пе ти. Со -
ци о лин гви стич ки раз ло зи ове ра ва ју пред ност ру си зму за пе ти над кро а ти -
змом за рез, без об зи ра на то што се у срп ском је зич ком стан дар ду реч за рез
у дру гим кон тек сти ма ла ко мо же упо тре би ти као део лек сич ке ни ске по рез,
при рез, из рез, про рез итд.

Из ве сну те шко ћу у ак тив ном раз ли ко ва њу цр те и цр ти це пред ста вља
чи ње ни ца да се у основ ним ком пју тер ским фон то ви ма на ла зи са мо цр ти ца,
ре дов но озна че на на та ста ту ри. Ме ђу тим, ла ко ју је на ћи у сим бо ли ма, у ре -
зер вним зна ци ма. Исти про блем по сто ји и код кла сич них пи са ћих ма ши на:
на њи ма по сто ји и цр ти ца и цр та, али по то ња у до њем по ло жа ју и слу жи за
под вла че ње. Да би се от ку ца ла по сре ди ни мо ра се по ди ћи ва љак. По моћ но
ре ше ње мо же се про на ћи у удва ја њу цр ти ца (без бе ли не), ко је би ва ју оти сну -
те го то во спо је но, упо зо ра ва ју ћи штам па ре да је по сре ди цр та, а не цр ти ца.

* * *

Од го вор су при пре ми ли Бра ни слав Бр бо рић, члан Од бо ра за стан дар -
ди за ци ју срп ског је зи ка, и Ра дој ко Га че вић, члан Ко ми си је за стан дард ни
је зик у школ ству, ад ми ни стра ци ји, из да ва штву и јав ним гла си ли ма.
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МАРКЕТИНШКА ТЕРМИНОЛОГИЈА

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра тио се Зо ран Ха мо вић,
уред ник у Из да вач ком пред у зе ћу „Клио“ („Clio“, Бе о град, Зма ја од Но ћа ја
12/1). У ње го вом пи сму се ка же:

По што ва на го спо до,
У окви ру из да вач ке кон цеп ци је на ше ку ће по сто ји би бли о те ка Мар ке -

тинг, у ко јој је до сад об ја вље но два де сет на сло ва. Бу ду ћи да се као уред ник
те би бли о те ке су сре ћем са мно гим не ре ше ним тер ми но ло шким пи та њи ма,
мо лим вас да ми пред ло жи те нај при клад ни је ре ше ње за ен гле ске тер ми не:

• pro mo ti on mix
• mar ke ting mix
• Pu blic Re la ti ons
• full ser vi ce agency
• copy wri ter
• press clip ping
• bu si ness-to-bu si ness adver ti sing.
Од го вор на ову мол бу усво јен је на сед ни ци Ко ми си је бр. 7 као Од лу ка

бр. 10 Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка.

Одговор

Нај пре не ко ли ко оп шти јих на по ме на. Сам мар ке тинг је на стао на ен гле -
ском го вор ном под руч ју и та мо се нај ви ше и раз ви ја; сва ка дру га сре ди на, а
на ро чи то на ша, са мо при хва та већ го то ве пој мо ве. У та квим при ли ка ма нај -
лак ше је за сва ки по јам из те обла сти јед но став но пре у зе ти ен гле ски тер -
мин. Ко ри сник тер ми на у том слу ча ју ни је из ло жен иза зо ву пре во ђе ња, а и
сам тер мин ко ри сти без ика квог на по ра, ауто мат ски. С дру ге стра не, ме ђу -
тим, пре у зи ма ње ен гле ског тер ми на су о ча ва нас с про бле мом ра зу мљи во -
сти: иако при пад ни ци мар ке тин шке стру ке од мах мо гу зна ти шта он тач но
озна ча ва, то са ши ром јав но шћу, чак ни са обра зо ва ним ла и ци ма, по пра ви -
лу ни је слу чај.
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За тим, стра на реч већ са ма по се би но си и не ке до дат не ин фор ма ци је
или ко но та ци је. Не ке од њих ука зу ју на ње ног ко ри сни ка. На и ме, ти ме што
ка же: „Ја до ла зим из ен гле ског је зи ка“, она ка же и: „Онај ко ме упо тре бља -
ва обра зо ван је и стру ча н“; ти ме што ка же: „Ја до ла зим из све та у ко јем се
мар ке тин гу по све ћу је из у зет на па жња“, она ка же и: „Онај ко ме упо тре бља -
ва по слов ног је ду ха и др жи ко рак с вре ме но м“. Јед на ко но та ци ја ти че се са -
мог озна че ног пој ма. Јер, ти ме што стра на реч ка же: „Ја до ла зим из бо га тог
све та“, она ка же и: „Оно што ја озна ча вам из у зет но је, уз ви ше но или от ме -
но“. Дру гим ре чи ма, по јам име но ван стра ном реч ју скло ни смо да сма тра мо
на ро чи тим, не сва ки да шњим, ком пли ко ва ним — иако мо же би ти реч о не -
чем са свим обич ном, чак три ви јал ном. Та кве ко но та ци је, ко је има сва ка
стра на реч, мо гу би ти из вор ми сти фи ка ци је и на чин да се иза зо ве стра хо по -
што ва ње и та мо где му ни је ме сто. Али стра на реч со бом но си и јед ну ве о ма
ва жну ин фор ма ци ју: упо тре бље на у од ре ђе ном кон тек сту, она се од мах, на
пр ви по глед, пре по зна је као тер мин. Њен срп ски пар њак, иако је обич но од -
мах ра зу мљив, не ли чи на струч ни на зив; он тај ста тус тек тре ба да стек не —
обич но по ла ко и му ко трп но. Ако стра ној ре чи тре ба вре ме на да се „спу сти“
до ла ич ког уха то ли ко да бу де са свим про зир на и ја сна, до ма ћој тре ба вре -
ме на да се уз диг не на ни во тех нич ког на зи ва.

При ли ком из бо ра из ме ђу стра не ре чи и ње ног срп ског пре во да ва жна је
и њи хо ва ду жи на: кра ћи тер мин ће у прак си ре дов но по бе ди ти. Та ко ђе се
де ша ва да у ен гле ском тер ми ну по сто ји не ка звуч на фи гу ра или игра ре чи,
ко ја се у пре во ду гу би.

Ове оп ште на по ме не са мо ука зу ју на то ко ли ко је пи та ње упо тре бе стра -
них ре чи ком пли ко ва но. На чел ни за кљу чак ко ји из њих сле ди је сте да стра -
ни тер мин тре ба пре ве сти — та мо где је то мо гу ће или ра зум но.

Пре ђи мо са да на сва ки од на ве де них тер ми на по на о соб.
• Тер ми ни pro mo ti on mix и mar kе ting mix озна ча ва ју ком би на ци је од ре -

ђе них еле ме на та (mar kе ting mix је са чи њен од про из во да, ка на ла про да је,
по ли ти ке це на и про мо ци је, а pro mo ti on mix озна ча ва раз ли чи те об ли ке про -
мо ци је, ко ји се у сва ком по је ди нач ном слу ча ју би ра ју и ком би ну ју на раз ли -
чи те на чи не). Иако се реч микс већ упо тре бља ва и у овом зна че њу, пр вен -
ство би смо да ли тер ми ну сплет, ко ји се та ко ђе мо же сре сти, ма да ре ђе. На и ме,
микс по ве зу је мо са реч ју мик сер, ко ја асо ци ра на ства ра ње ма се у ко јој се пр -
во бит ни еле мен ти не мо гу пре по зна ти. Слич ну асо ци ја ци ју иза зи ва и микс
пулт — спра ва ко јом се ком би ну ју зву ци или сли ке. Еле мен ти спле та, на -
су прот то ме, оста ју пре по зна тљи ви. Тер мин сплет је, та ко ђе, кра так и са -
свим ја сан; због све га то га тре ба му пру жи ти при ли ку да се про би је. Тер ми -
не pro mo ti on mix и mar kе ting mix пре ве ли би смо, да кле, као про мо тив ни од -
но сно мар ке тин шки сплет.

У ве зи с пре во дом син таг ме mar kе ting mix же ли мо да да мо још јед ну на -
по ме ну, ко ја се ти че ње ног пр вог де ла. На и ме, та син таг ма се сре ће чак и у
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об ли ку мар ке тинг микс, ка да је уме сто при де ва мар ке тин шки упо тре бље -
на име ни ца мар ке тинг. Та ко и у при ме ри ма мар ке тинг стра те ги ја/ ор га ни -
за ци ја/кон тро ла/ци ље ви/сек тор и сл. Тач но је да се упо тре ба име ни це у
функ ци ји од ред бе не за др жи во ши ри у на шем је зи ку, пре све га под ути ца јем
ен гле ског, и да мо же би ти еко но мич но је зич ко сред ство. Али упо тре ба име -
ни це та мо где по сто ји при дев не са мо што ни је нео п ход на не го и че сто па ра
уши — што је ов де упра во слу чај. Сто га је у на ве де ним из ра зи ма при хва -
тљив је ди но при дев мар ке тин шки. Још је дан пут, да кле: не мар ке тинг микс
не го мар ке тин шки сплет.

• Тер мин Pu blic Rе la ti ons обич но се пре во ди као од но си с јав но шћу. Ме -
ђу тим, у мар ке тин гу се че сто за др жа ва у том свом из вор ном об ли ку, ка да се
чи та „па блик ри леј шнс“ и де кли ни ра као име ни ца му шког ро да у јед ни ни:
„па блик ри леј шнса“, „па блик ри леј шнсу“ итд. Још ви ше је одо ма ће на скра ће -
ни ца PR (чи та се „пи-ар“. Нај ве ћи про блем с тер ми ном Pu blic Rе la ti ons је сте
тај што се те шко из го ва ра, од но сно што са др жи склоп су гла сни ка ко ји је на -
шем је зи ку не по знат. Дру ги про блем (ко ји се као про блем, ве ро ват но, по ста -
вља са мо је зич ким струч ња ци ма) је сте што се ен гле ски об лик мно жи не у на -
шој де кли на ци ји тре ти ра као об лик јед ни не. У сва ком слу ча ју, по што ја ко
па ра уши, при бе гло се из ра зу од но си с јав но шћу (та ко се и ко ми си ја Од бо ра
ко ја од го ва ра на је зич ка пи та ња зо ве Ко ми си ја за од но се с јав но шћу!). Иако
не ли чи на струч ни тер мин, овај из раз је, за хва љу ју ћи до след ној упо тре би,
већ по чео да сти че тај ста тус.

Тер мин од но си с јав но шћу ја вља се и у окви ру ши рих син таг ми. У не ке се
укла па без ика квих те шко ћа: струч ња ци за од но се с јав но шћу, ба вље ње од -
но си ма с јав но шћу, ква ли тет ни од но си с јав но шћу, оде ље ње за од но се с јав -
но шћу, обра зо ва ње за од но се с јав но шћу, стра те ги ја и ци ље ви од но са с јав но -
шћу и сл. Про бле ми се ја вља ју са оним што се крат ко мо же ре ћи пи-ар ак ци -
је/ис тра жи ва ња/ко му ни ци ра ње/ак тив но сти/кам па ња: то се мо ра, са знат но
ви ше ре чи, ре ћи као ак ци је/ис тра жи ва ња итд. у окви ру од но са с јав но шћу.
Да кле, ја сно ћа из ра за пла ћа се ње го вом ве ћом ду жи ном — али сма тра мо да
та це на ни је пре ви со ка. Нај ве ћи про блем пред ста вља из раз при ме на од но -
са с јав но шћу, ко ји се че сто сре ће у мар ке тин шкој ли те ра ту ри. Од но си се, на -
и ме, не при ме њу ју, не го одр жа ва ју, а при ме њу ју се раз не тех ни ке у окви ру
од но са с јав но шћу. Да кле, ме ха нич ка упо тре ба тер ми на од но си с јав но шћу
ни је до вољ на, не го тре ба во ди ти ра чу на и о то ме да се с њим сло же и дру ге
ре чи.

• Тер мин Full Sеr vi cе Agеncy озна ча ва аген ци ју ко ја да је (обез бе ђу је) ком -
плет ну мар ке тин шку услу гу. Ово дру го је са свим ја сно, али за тер мин пре -
ду гач ко. Та ко ће, ве ро ват но, оста ти фул сер вис аген ци ја.

• Copywri tеr је пи сац тек сто ва про па ганд них по ру ка. Опет ја сно али
пре ду гач ко. С дру ге стра не, тер мин ко пи рај тер има ту ма ну што асо ци ра на
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ко пи рајт, ко ји одав но по сто ји али зна чи не што са свим дру го (од енгл.
copyright). Сто га би се мо гло раз ми сли ти о упо тре би на ше сло же ни це тек -
сто пи сац у овом зна че њу.

• Тер мин prеss clip ping, ко ји озна ча ва са ку пља ње све га оно га што је
пре ко ме ди ја ре че но о од ре ђе ној фир ми, не мо же се пре ве сти на зго дан на -
чин, а са ма ен гле ска син таг ма је крат ка и ла ко из го вор љи ва. Да кле, ни шта
дру го не го прес кли пинг. Овај тер мин се, та ко, при дру жу је пре у зе тим ен гле -
ским тер ми ни ма за ко је не по сто ји пра ви пре вод као што су тај минг, бри -
финг итд.

• Тер мин bu si nеss-to-bu si nеss advеr ti sing мо же се пре ве сти као огла ша ва -
ње по слов ном куп цу. Ни је ду жи, ра зу мљив је, је ди но што не ма сна гу ко ју ен -
гле ском тер ми ну да је по на вља ње исте ре чи (bu si nеss).

По сто је, да кле, тер ми ни ко ји се мо гу пре ве сти и ко је је бо ље пре ве сти,
као што су pro mo ti on mix, mar kе ting mix или Pu blic Rе la ti ons (од но сно PR).
Та кви су и тер ми ни push stra tеgy, ко ји се мо же пре ве сти као стра те ги ја гу -
ра ња, и pull stra tеgy, ко ји се мо же пре ве сти као стра те ги ја при вла че ња (уз
при мед бу да се у на шем је зи ку гу би звуч ни ефе кат ко ји по сто ји у па ру ен -
гле ских тер ми на) и сл.

Ре ци мо још не ко ли ко ре чи о тзв. по зајм ље ни ца ма из ле њо сти, ко је сва -
ка ко тре ба из бе га ва ти. Не ке од њих са сто је се у то ме да се пре у зме стра на
реч та мо где по сто ји са свим до бра до ма ћа, али не из стил ских раз ло га, не го
као да ова дру га уоп ште не по сто ји. Ре ци мо, па жња се мо же фо ку си ра ти,
али не ма раз ло га да се она, јед но став но, не усред сре ди. Еду ка ци ја мо же да
не зна чи ни шта ви ше не го обра зо ва ње или, чак, на ста ва. Пер су а зи ја, пер су -
а зив ни не мо же да зна чи ни шта ви ше не го убе ђи ва ње (или на го ва ра ње), убе -
ђи вач ки (или на го ва рач ки), ма да тре ба при ме ти ти да мо же да зна чи „ма ње“
— тј. да мо же да по слу жи као не ка вр ста еуфе ми зма, на ме ње ног они ма ко -
је не тре ба су ви ше под се ћа ти да про па ганд на по ру ка има и сво ју ма ни пу ла -
тор ску стра ну. Еви ден тан је обич но са мо ја сан, очи гле дан. Ди вер зи фи ка ци -
ја мо же би ти ура зно ли че ње. Дру гу гру пу по зајм ље ни ца из ле њо сти те же је
пре по зна ти: у пи та њу су већ одо ма ће не стра не ре чи, ко је се са да упо тре бља -
ва ју у ши рем зна че њу, ко је је већ по кри ве но дру гом реч ју или ре чи ма. На
при мер, из уста мар ке тин шких струч ња ка мо же мо чу ти тре нинг та мо где би
бо ља би ла обу ка (па се ка же ба зич ни тре нинг про да ва ца уме сто основ на обу -
ка про да ва ца). Тре нинг, на и ме, при па да до ме ну спор та, и не ма ни ка квих
раз ло га да про ши ру је зна че ње. И реч ак ту е лан, по ред то га што зна чи „зна -
ча ја н“, нео прав да но пре у зи ма уло гу мно гих дру гих при де ва (нпр. ак ту ел ни
имиџ фир ме уме сто тре нут ни/по сто је ћи/ва же ћи/са да шњи имиџ, или ак ту -
ел не ин фор ма ци је са тр жи шта уме сто све же ин фор ма ци је). Слич но то ме,
тер мин ме наџ мент је оправ дан у при ме ри ма као сту ди ра ти ме наџ мент
или ба ви ти се ме наџ мен том; али менаџ мент вре ме ном сва ка ко тре ба да
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усту пи пред из ра зи ма упра вља ње/ рас по ла га ње вре ме ном или рас по ре ђи ва ње
вре ме на, као што је и упра ва пред у зе ћа бо ља од ме наџ мен та пред у зе ћа.

* * *

Од го вор је при пре ми ла др Ду шка Кли ко вац, до цент на Ка те дри за срп -
ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду и члан Ко ми си је за син так су
Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. Она за хва љу је др Слав ку Ко ва -
че ви ћу, струч ња ку за мар ке тинг, ко ји јој је по мо гао у раз ја шња ва њу не ких
већ по сто је ћих тер ми но ло шких ре ше ња у овој обла сти.
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ИМЕ ЈЕЗИКА НА СТРАНИМ УНИВЕРЗИТЕТИМА

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра ти ла се Ди рек ци ја за ме -
ђу на род ну кул тур ну, про свет ну и спорт ску са рад њу (Са ве зног ми ни стар ства
за ино стра не по сло ве) до пи сом бр. 9036 од 8. 11. 1999. го ди не, чи ји је пред -
мет Пре зен та ци ја на шег је зи ка на Уни вер зи те ту у Стра збу ру а са др жај
сле де ћи:

„Ге не рал ни кон зу лат СР Ју го сла ви је у Стра збу ру оба ве шта ва да су се
на Ка те дри за сла ви сти ку Уни вер зи те та Марк Блох у Стра збу ру (лек тор Хр -
ват — шип тар ског по ре кла — Ђерђ Зи мај) ових да на по ја ви ли пла ка ти ко -
ји ма се (у јед ном) сту ден ти по зи ва ју на уче ње „мр твог срп ско-хр ват ског је зи -
ка“, а (у дру гом), исто вре ме но, на уче ње три је зи ка (уме сто јед ног за исту це -
ну), „срп ског, хр ват ског, бо сан ско г“, ли те ра ту ре, исто ри је и ци ви ли за ци је
Ју жних Сло ве на.

С об зи ром [на то] да је ова кав на чин оба ве шта ва ња сту де на та о из у ча -
ва њу је зи ка Ју жних Сло ве на на Уни вер зи те ту у Стра збу ру нов, Ге не рал ни
кон зу лат сма тра по треб ним да се о ово ме оба ве сти СА НУ (Ин сти тут за срп -
ски је зик) и на ши уни вер зи те ти. Кон зу лат ис ти че да се на зив „срп ско-хр ват -
ски“ за др жао на по ме ну том уни вер зи те ту, као и у це лој Фран цу ској.

У ве зи са на ве де ним, Кон зу лат про це њу је да би ње го ва евен ту ал на ре ак -
ци ја пре ма овом уни вер зи те ту у од но су на ову по ја ву под ра зу ме ва ла струч ну
оце ну и ела бо ра ци ју ар гу ме на та, те сто га мо ли мо ваш ко мен тар и став о овом
пи та њу, ка ко би смо са њи ме упо зна ли наш кон зу лат у Стра збу ру.“

Одговор

Са ве зни за вод за стан дар ди за ци ју — ко ји де лу је у са ста ву Са ве зног ми -
ни стар ства за раз вој, на у ку и жи вот ну сре ди ну, кон сул ту ју ћи пок. ака де ми -
ка Па вла Иви ћа и још не ке на ше лин гви сте (ко ји су од 12. 12. 1997. го ди не
чла но ви Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка), по след њи пут у ав гу сту
1999. го ди не (наш од го вор За во ду у при ло гу) — већ две-три го ди не бо ри се
на ме ђу на род ној стан дар ди за циј ској сце ни за од го ва ра ју ће пред ста вља ње
срп ског је зи ка у ме ђу на род ним ко до ви ма и стан дар ди ма. Про бле ми око тог

74



пред ста вља ња би ли су за о штре ни кад се уочи ло да се под ста рим скра ће ни -
ца ма scc и scr (Sеr bo-Cro a ti an Cyril lic и Sеr bo-Cro a ti an Ro man), ко ји се још по -
не где (зло)упо тре бља ва ју, пу бли ка ци је на срп ском је зи ку сво де на онај њи -
хов кор пус ко ји је од штам пан ћи ри ли цом, док се пу бли ка ци је од штам па не
ла ти ни цом при пи су ју Хр ва ти ма и Хр ват ској, од но сно хр ват ској кул ту ри.

Про блем ко ји по ста вља ју Ди рек ци ја за ме ђу на род ну кул тур ну, про свет -
ну и спорт ску са рад њу, од но сно Ге не рал ни кон зу лат СРЈ у Стра збу ру, има
бар три зна чај на аспек та: лин гви стич ки, со ци о лин гви стич ки (од но сно по ли -
тич ко-лин гви стич ки) и (по ли тич ко)праг ма тич ки.

I

Пр ви аспект на ме ће нам, бар за сад, не дво сми слен од го вор: иза на зи ва
срп ски, хр ват ски и бо шњач ки (је зик) — на ко ји ма је, тј. под ко ји ма је, за јед -
но с ен гле ским је зи ком, пот пи сан и Деј тон ско-па ри ски спо ра зум кра јем
1995. го ди не — и да ље се „скри ва“ је дан стан дард но је зич ки си стем, ко ји је,
у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, за по тре бе он да шњег срп ског на ро да и ње го ве
кул ту ре, у све му бит но ме, стан дар ди зо вао Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Тај
стан дард но је зич ки си стем за сно ван је на што кав ском ди ја лек ту, на но во -
што кав ским на род ним го во ри ма, пр вен стве но срп ским, чи ји су но си о ци на -
се ља ва ли да на шња под руч ја за пад не Ср би је, Шу ма ди је (ње но га ве ли ког
де ла) и го то во це ле Вој во ди не, до бру по ло ви ну Цр не Го ре, ве ћи део бив ше и
са да шње БиХ и зна тан део Хр ват ске, тач ни је оне де ло ве са да шње РХ ко је су
ве ко ви ма на се ља ва ли Ср би пра во слав не ве ро и спо ве сти, би ва ју ћи знат ним
де лом жи те љи Вој не кра ји не. Вук Ка ра џић је све оне ко ји су го во ри ли тим
ди ја лек том, по ла зе ћи од он да шњих европ ских уве ре ња о по ду дар но сти је зи -
ка и на ро да, сма трао Ср би ма „три ју вје ро за ко на“.

Ме ђу тим, већ за Ву ко вог жи во та, ка то ли ци ко ји су го во ри ли (но во)што -
кав ски по че ли су се све ви ше осе ћа ти и сма тра ти Хр ва ти ма — и у Сла во ни -
ји, и у цен трал ној Хр ват ској, и у Дал ма ци ји, и у Бо сни, и у Хер це го ви ни, че -
му је за ма ха да ла аустро у гар ска оку па ци ја БиХ (1878). У дру гој по ло ви ни
19. и у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка го то во сви ка то лич ки што кав ци по ста ли су
Хр ва ти. Ка то ли ци што кав ског го во ра има ли су од ра ни је ви ше ре ги о нал них
књи жев них је зи ка, али су се с њи ма, на њи хо вој је зич кој осно ви, од но сно на
је зич кој осно ви свих но во што ка ва ца, ује ди ни ли кај кав ци (глав ни град За -
греб) и ча кав ци (Ри је ка, Сплит) — на ро чи то при сно у по след њој де це ни ји
19. ве ка. Та да је За греб, по ли тич ко сре ди ште све ује ди ње ни јег Хр ват ства,
при хва тио Ву ков мо дел срп ско га је зич ког стан дар да за свој књи жев ни/стан -
дард ни је зик, на зван (и) хр ват ским је зи ком (ове рен Хр ват ским пра во пи сом
Ива на Бро за [1892], Гра ма ти ком и сти ли сти ком хр ват ско га или срп ско га
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књи жев ног је зи ка То ми сла ва Ма ре ти ћа [1899] и дво том ним Рјеч ни ком хр -
ват ско га је зи ка [1901], чи ји су ауто ри би ли Фра њо Иве ко вић и ње гов та да
већ по кој ни не ћак Иван Броз).

II

Дру ги аспект, ко ји је те шко одво ји ти од пр во га, на ла же нам не ко ли ко
кон ста та ци ја. Да нас је сва ко ме зна но да су, на кон рас па да Кра ље ви не Ју го -
сла ви је (1941) и СФР Ју го сла ви је (1991), (го то во) сви ка то ли ци што кав ског
го во ра (п)оста ли Хр ва ти, па чак и они на Ко сме ту и у Цр ној Го ри, док су му -
сли ма ни, што кав ци (у раз до бљу 1967–1992. г. Му сли ма ни [с ве ли ким по чет -
ним М]) по ста ли но ва на ци ја — Бо шња ци. Они су од лу чи ли да свој је зик на -
зо ву бо сан ским, што не при хва та ју ни Ср би ни Хр ва ти. Пр вом сво јом од лу -
ком Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка про гла сио је на зив бо сан ски је -
зик не при хва тљи вим у срп ском је зич ком стан дар ду, у срп ском стан дард -
ном је зи ку, с обра зло же њем (достављамо вам га заједно с Од лу ком бр. 1, ко -
јом су ре ше ни још не ки про бле ми на ше га је зич ког стан дар да). Од бор се ни је
ба вио ни оспо ра ва њем ни при зна ва њем но ве на ци је (Бо шња ци), јер то ни је
ње гов по сао, али је ме ха нич ко пре но ше ње са мо о да бра не је зич ке ети ке те
Му сли ма на/Бо шња ка (бо сан ски је зик) у срп ски је зич ки стан дард сма трао —
не у ме сним и не при хва тљи вим. Кад се та ети ке та мо ра „пре ве сти“ на срп ски,
она гла си — бо шњач ки је зик. Што се пак ти че хр ват ско га (књи жев ног) је зи ка,
он је био устав на ка те го ри ја и у СФРЈ 20 го ди на (од 1972, ка да је та ка те го ри -
ја уве де на аманд ма ном V на Устав СРХ, а по том, 1974, уне се на и у нов ре пу -
блич ки устав). Пре ма ети ке ти срп ско хр ват ски је зик Хр ва ти ни ка да ни су
има ли ис кре них сим па ти ја ни ти их је за до во ља вао обр ну ти смер те сло же -
ни це (хр ват ско срп ски).

Ако се по ку ша мо ва ља но ори јен ти са ти на те ре ну тро на зив не лин гви -
сти ке и са вре ме не из ван је зич ке ствар но сти, мо ра мо ре ћи да оно што се у
бив шој СФРЈ пре те жно, а из ван СФРЈ го то во без из у зет ка, на зи ва ло срп ско -
хр ват ским је зи ком и да ље је сте је дан стан да рд но је зич ки си стем, је дан је -
зик. Ме ђу тим, дво чла ни на зив то га ко му ни ка циј ског си сте ма остао је без
ичи је со ци о лин гви стич ке по др шке, осим на по је ди ним сла ви стич ким ка те -
дра ма и у ов да шњим ста рим пу бли ка ци ја ма, где се ње го во дво стру ко име ја -
вља и одво је но и за јед но, да кле с цр ти цом — срп ско-хр ват ски и без цр ти це
— срп ско хр ват ски.

Срп ски, хр ват ски и бо шњач ки (тро)је зик — чи ји но си о ци да нас ни су за -
ин те ре со ва ни за ин те гра тив не по гле де на но во у спо ста вље но је зич ко ста ње
ни ти за ње гов кон вер ген циј ски раз вој — је сте у ге нет ском сми слу пре до ми -
нант но срп ски, не у по ре ди во ви ше не го не срп ски, а, кад би се ствар мо гла
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по сма тра ти кроз при зму ње го шев ског сти ха ма њи по ток у ве ћи уви ре, и (са -
мо) срп ски је зик.

Ипак, ва ља се при се ти ти шта је сво је вре ме но го во рио ака де мик Ми тар
Пе ши кан (1927–1996): Срп ски и хр ват ски би ли су са мо об је ди ње ни, али не и
ује ди ње ни; уоста лом, као и та два на ро да, да нас — две (углав ном) раз лу че -
не на ци је. У Бо сни и Хер це го ви ни — где је раз лу че ност услов на и под ме ђу -
на род ном при смо тром — да нас је ма ло ко за ин те ре со ван за је зич ко је дин -
ство (осим, ве ро ват но, во де ћих Му сли ма на/Бо шња ка, узму ли се у об зир
пре тен зи је ко је се скри ва ју иза њи хо вог опре де ље ња за аси ме трич ни на зив
бо сан ски је зик). Не ма озбиљ них љу ди ме ђу Ср би ма и Хр ва ти ма у БиХ и дру -
где ко ји би се за ла га ли за то да се у тој др жа ви или би ло ко јој дру гој ко ри -
сти са мо на зив срп ски или са мо на зив хр ват ски, јер је то с ону стра ну сва ке
ре ал но сти.

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка ни је се мо гао при дру жи ти
оном тан ком сло ју ов да шњих је зи ко сло ва ца и кул ту ро ло га, с на вод ни ци ма
или без на вод ни ка, ко ји су про шле го ди не раз ми шља ли у ка те го ри ја ма
„кра ђе“ и „пре кра ђе“. (Хр ва ти су, по том ми шље њу, Ср би ма „укра ли“ је зик, па
је до шло вре ме да га Ср би „по вра те“.) Та кво је раз ми шља ње не са мо не де -
ли кат но и кон тра про дук тив но не го је и не тач но и не на уч но, јер је јед на
ствар ре ћи да су Хр ва ти „пре у зе ли“ Ву ков мо дел срп ско га књи жев ног је зи -
ка и са мо стал но га до гра ђи ва ли, што је сте тач но, а дру га је ствар го во ри ти
о „кра ђи“ (јер ве ћи на ка то лич ких што ка ва ца, до пре те „кра ђе“, ни је има ла
ни срп ско ни хр ват ско осе ћа ње, не го, с да на шњег ста но ви шта, ре ги о нал но).
По тој ло ги ци, сви они ко ји ни су Ен гле зи, Шпан ци, Фран цу зи и Нем ци а го -
во ре са мо ен гле ски, шпан ски, фран цу ски и не мач ки „укра ли“ су тим на ро ди -
ма је зи ке, па они за др жа ва ју пра во на на ми ри ва ње по ло ги ци „пре кра ђе“.

Осим то га, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, ко ји су осно ва ле
ин сти ту ци је из Ср би је, Цр не Го ре и Срп ске (њих 14), не мо же це лу ствар по -
сма тра ти из ван за јед нич ке, це ло ви те, тро ре пу блич ке пер спек ти ве, без об зи -
ра на ста ње ме ђу ре пу блич ких по ли тич ких од но са. За да так Од бо ра ни је да
ула зи у чи сто по ли тич ке до ме не и окви ре, ко ји у овом ча су не обе ћа ва ју по -
вољ не прог но зе чак ни у сфе ри је зич ке по ли ти ке. Про стор тих три ју др жав -
них ен ти те та (= би ћа) ми ви ди мо као го вор ни про стор срп ског је зи ка, чи ји
ба шти ни ци има ју сво је но ви је ди ја спо ре у Ре пу бли ци Сло ве ни ји, у Ре пу бли -
ци Хр ват ској, у Фе де ра ци ји БиХ и у Ре пу бли ци Ма ке до ни ји, као што и Ср -
би ја, Цр на Го ра и Срп ска има ју сво је ма њи не, на ци о нал не и/или ет нич ке.
Ни су нам ма ле, ни ста ре ни но ве, пре ко о ке ан ске ди ја спо ре па ни оне у
европ ским зе мља ма.

У по сто је ћим уста ви ма и за ко ни ма упо ри ште на ла зи са мо (по јам и на зив)
срп ски је зик, ко ји је и у стан дард ном и у суп стан дард ном ви ду дво а збу чан (у
Цр ној Го ри чак с рав но прав но шћу два ју пи са ма, на су прот Уста ву СРЈ) и сву -
где (и у слу жбе ној упо тре би) дво и зго во ран (по За ко ну о слу жбе ној упо тре би
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је зи ка и пи са ма у Ср би ји, од 1991, „у слу жбе ној је упо тре би срп ско хр ват ски
је зик, ко ји се, ка да пред ста вља срп ски је зич ки из раз, екав ски или ије кав -
ски, на зи ва и срп ским је зи ком [у да љем тек сту: срп ски је зик]“). У Цр ној Го -
ри не ма је зич ког за ко на, али ва же ћи Устав РЦГ по зна је са мо (по јам и на -
зив) срп ски је зик, пра ћен са мо јед ним из го во ром (ије кав ским, ко ји се на во -
ди у ге ни ти ву уз на зив је зи ка). У Уста ву Ре пу бли ке Срп ске и ње ном За ко -
ну о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма, уз на зив срп ски је зик, сто је рав но -
прав но оба из го во ра: до по чет ка про шле го ди не прет ход на власт да ва ла је
пред ност ека ви ци, а са да шња да је пред ност ије ка ви ци, али се ни ко не ба ца
ка ме њем ни на стан дард ну ека ви цу.

III

По ла зе ћи од на ших и оп штих со ци о лин гви стич ких са зна ња, као и од
на пред из ло же не уста во твор не и за ко но дав не ствар но сти (не тре ба за бо ра -
ви ти ни Устав СРЈ, ко ји, ма да је нај ма ње ува жа ван, а и не ва жи за Срп ску,
та ко ђе по зна је са мо на зив срп ски је зик, уз до да так екав ског и ије кав ског из -
го во ра, али и уз не дво сми сле ну по вла шће ност ћи ри ли це) — не ви ди мо раз ло -
га да се са да ико игде за ла же за сло же ни, дво чла ни, на зив срп ско хр ват ски
(је зик). Та кво за ла га ње вра ћа ло би нас у ра ни ју ствар ност, ко ја је би ла још
„сло же ни ја“ и не у год ни ја по нас од са да шње.

За на шу је зич ку по ли ти ку, по го то ву спољ ну, мно го је ва жни је ка ко про -
ла зе на зив и са др жај срп ског је зи ка, ли те ра ту ре, исто ри је, ци ви ли за ци је (и
кул ту ре уоп ште) што сто је у те сној ве зи с тим је зи ком.

У ре ал ном исто риј ском кон тек сту не ви ди мо раз ло га да се у би ло ком
сми слу, и би ло где, за ла же мо за сло же ни цу, по го то ву сто га што су хр ват ски
лин гви сти зна ли ту ма чи ти дво чла ни на зив је зи ка и ова ко: срп ско хр ват ски
= хр ват ски на срп ски на чин (!). За нас је у овом ча су ва жно на сто ја ти да се
у свет ским ко до ви ма и стан дар ди ма не угне зди на зив бо сан ски је зик као
име за (не по сто је ћи) др жав ни је зик у БиХ, ко јим ње го ви про та го ни сти же ле
срп ски је зик (као, уоста лом, и хр ват ски је зик), и као по јам и као на зив, са о -
бра зи ти с ло ги ком (евен ту ал но) за шти ће ног ма њин ског ен ти те та.

Још је ва жни је чу ва ти је дин ство оно га ду хов ног про сто ра што га, у но -
вим др жав ним окол но сти ма, оте ло вљу је на зив срп ски је зик, под у прт пр вен -
ством ћи ри лич ког пи сма. Ни је од ма ле ва жно сти ни то да од га ја мо лин гви -
стич ки ка дар ко ји би био упо ри ште раз бо ри тог и уче ног, де ли кат ног и со фи -
сти ци ра ног, гле да ња на је зич ку по ли ти ку и је зич ку праг ма ти ку — и у зе -
мљи и у ино стран ству. За то је ве о ма ва жно има ти што ви ше лек то ра из Ср -
би је, Цр не Го ре и Срп ске на сла ви стич ким ка те дра ма где год их има. И не
са мо лек то ра. На ша ди пло ма ти ја мо ра ла би то др жа ти на уму.
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* * *

Ако би смо це лу ову при чу упро сти ли, ре кли би смо да „но ви“ лин гви -
стич ки ен ти те ти (озна че ни на зи ви ма срп ски, хр ват ски и бо шњач ки [ни ка ко
бо сан ски!] је зик) — има ју у све му бит но ме исту гра ђу, исту (је зич ку) струк -
ту ру. За то и пред ста вља ју исти стан дард но је зич ки си стем. Ме ђу тим, та
„три је зи ка“ (с на вод ни ци ма или без на вод ни ка) не ма ју, ни ти ће има ти, исту
(кул ту ро ло шку) над град њу, исту су пра струк ту ру. За то су и мо гу ћи по до ста
из ди фе рен ци ра ни (ура зли че ни) ет но-кон фе си о нал ни, тј. на ци о нал ни, је -
зич ки стан дар ди, од но сно ва ри јан те исто га стан дард ног је зи ка, па, у крај -
њој ли ни ји, и оде ли ти стан дард ни је зи ци, оде ли ти по не што у са др жа ју а по -
до ста у на зи ву (лин гво ни му). У све ту има слич них, али не и исто вет них, слу -
ча је ва: Хо лан ђа ни свој је зик на зи ва ју хо ланд ским а Фла ман ци — фла ман -
ским. У са мој ства ри реч је о на ци о нал ним ва ри јан та ма исто га стан дард ног
је зи ка, ко јем се у на у ци и ин фор ма ти ци по не кад при дру жу је над ре ђе на
ети ке та — ни зо зем ски је зик. Нор ве жа ни, с дру ге стра не, има ју два стан -
дард на је зи ка, је дан по угле ду на дан ски а дру ги за сно ван на до ма ћем мо -
де лу, на ста лом у от по ру дан ској вла да ви ни Нор ве шком (до 1905). Па ипак,
оба се зо ву и сма тра ју — нор ве шким је зи ком, са за себ ним на зи ви ма за до ма -
ћу раз ли ков ну упо тре бу.

Срп ски и хр ват ски, на при мер, ни ка да ни су има ли по ду дар ну стан дард -
ну тер ми но ло ги ју ни ти пак са свим по ду дар ну оп шту лек си ку (с мор фо ло ги -
јом и твор бом), син так су, сти ли сти ку и се ман ти ку. За то су и сма тра ни ва -
ри јан та ма исто га стан дард ног је зи ка, без об зи ра на то ко јег су по ре кла и
ка ко је ус по ста вље на и очу ва на су штин ска стан дард на јед но је зич ност.

Што се пак ти че тзв. на род ног је зи ка (у ан гло-аме рич кој тер ми но ло ги ји
— вер на ку ла ра [vеr na cu lar]), он је у срп ско хр ват ском је зич ком спле ту та кав
да се мо же го во ри ти о са свим раз лу че ној дво је зич но сти па и тро је зич но сти.
Је зич ка ср би сти ка не ма ни ка квог раз ло га да го во ри о три на реч ја у срп -
ском ди ја ле кат ском ком плек су (ча кав ско и кај кав ско на реч је при па да ју са -
мо Хр ва ти ма), јер су сви Ср би што кав ци, баш као и Му сли ма ни, од но сно Бо -
шња ци. Што се пак ти че Цр но го ра ца, пра во слав ни се из ја шња ва ју и као
Цр но гор ци и као Ср би, ба рем на кон 1945. го ди не. То се не би мо гло ре ћи за
ка то лич ке и му сли ман ске Цр но гор це. Бо шња ци већ го во ре о бо шња ки сти -
ци. Та ће на у ка има ти про бле ма око то га да се ва ља но са мо о дре ди. Њен је -
зич ки огра нак са да про на ла зи ослон ца у гла су х и где му јест и где му ни је
по ети мо ло ги ји ме сто, а ње гов стан дард ни по до гра нак, тј. глав ни огра нак, у
то ме — да се у ин те лек ту ал ни го вор јав ног жи во та при пу сти што ви ше тур -
ци за ма. У лек си ци и син так си — ка да мо гу би ра ти — Бо шња ци се да нас ви -
ше осла ња ју на кро а ти сти ку.

Сва ко има спе ци фич них про бле ма с иден ти те том, и гра ђа нин као по је ди -
нац и људ ске (ет нич ке, на ци о нал не и те ри то ри јал не) за јед ни це. И сва ко их
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ре ша ва ка ко зна и уме. Ако би смо из др жав но на зив них ети ке та из во ди ли на -
зи ве гра ђа на/др жа вља на у три ма зе мља ма на го вор ном про сто ру срп ског је -
зи ка, мо гли би смо го во ри ти, а по не кад и го во ри мо, о Ср би јан ци ма, Цр но гор -
ци ма и Ср бља ни ма. И ти ен ти те ти има ју раз ли чи тих про бле ма с иден ти те -
том, мно го ма њих од оних ко је има ју Хр ва ти и Хр ва ћа ни, као и Му сли ма -
ни/Бо шња ци, ба рем ре тро спек тив но. Тре ба се на да ти да кте ти ци (при де ви
из ве де ни од на пред на ве де них име ни ца) — ср би јан ски, цр но гор ски и ср -
бљан ски — ни ка да не ће сти ћи до тле да се по ве жу с је зи ком, да по ста ну на -
зи ви за (ре ал но по сто је ће) раз ли чи те је зи ке. То ме се про ти ви здрав ра зум,
нео спор на про шлост и сми сле на бу дућ ност, о ко ји ма ра чу на мо ра во ди ти
сва ка озбиљ на по ли ти ка, и са да и убу ду ће, је зич ка, кул тур на и дру га.

Спољ ни свет ни је сен ти мен та лан али обич но је сте ра ци о на лан. Ко на у чи
срп ски је зик, чи ји је број из вор них го во ри ла ца знат но ве ћи од бро ја из вор -
них ко ри сни ка хр ват ског и бо шњач ког, не мо ра се мно го тру ди ти око осва -
ја ња по себ них зна ња о два ма по то њим. За то је и ва жно да на ши ком пе тент -
ни струч ња ци бу ду на ли цу ме ста, на стра ним уни вер зи те ти ма и сла ви стич -
ким ка те дра ма, без об зи ра на Ин тер нет, у ко ји тре ба, што се нас ти че, да
ула зе пр вен стве но чи ње ни це и њи хо ве ва ља но осми шље не ин тер пре та ци је.

* * *

Текст ове од лу ке при пре ми ли су мр Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар Од бо -
ра за стан дар ди за ци ју, и др Сло бо дан Ре ме тић, члан Од бо ра и ди рек тор Ин -
сти ту та за срп ски је зик. Усво јен је на сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу
и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња одр жа ној 22. но вем бра 1999. го ди не.
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РУ ЖЕ ЊЕ СРП СКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ

Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, на сед -
ни ци одр жа ној 30. мар та 2000. го ди не, раз мо три ла је текст под на сло вом
„Од бра на срп ског је зи ка“, об ја вљен у По ли ти ци од 28. 3. 2000. г., и утвр ди ла
Од лу ку бр. 13 као ре а го ва ње на не ко ли ко тврд њи ко је су пот пу но нео др жи -
ве и не и сти ни те, уз јед ну ин фор ма ци ју (став III) и је дан при го вор три би ни
Удру же ња књи жев ни ка Ср би је (став IV). Шта ви ше, оспо ре не тврд ње мо гу
се озна чи ти као ру же ње срп ске је зич ке кул ту ре и ње них ин сти ту ци ја.

I

Ко ми си ја и сам Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка до сад су се два -
пут из ја сни ли о на зи ву тре ћег је зич ког стан дар да у Бо сни и Хер це го ви ни, оно -
га за ко ји су се опре де ли ли му сли ма ни/Му сли ма ни/Бо шња ци. Из ја сни ли су
се нај пре 13. фе бру а ра 1998, а по том 22. но вем бра 1999. го ди не. Оба пу та
ста во ве Од бо ра (са др жа не у ње го вим од лу ка ма бр. 1 и бр. 11) об ја ви ли су По -
ли ти ка из Бе о гра да и Глас срп ски из Ба ње Лу ке, а дру ги и Ве чер ње но во сти.
Би ло би при род но да је са ста во ви ма Од бо ра упо знат и но ви нар По ли ти ке З.
Ра ди са вље вић, ко ји под на сло вом „Од бра на срп ског је зи ка“ (28. 3. 2000, стр.
28) из ве шта ва о пред ста вља њу књи ге У од бра ну је зи ка срп ско га — и да ље (Бе -
о град, „Треб ник“, 2000), за пра во дру гог (до пу ње ног) из да ња исте књи ге, чи ји
је аутор члан Од бо ра проф. Ми лош Ко ва че вић. У то ме на пи су са оп шта ва се
не ко ли ко гру бих огре ше ња о чи ње ни це, ко ја се мо ра ју де ман то ва ти.

II

Обра ћа мо се јав но сти пр вен стве но сто га да би смо ис пра ви ли не ко ли ко
нео др жи вих на во да у тек сту З. Ра ди са вље ви ћа, без об зи ра на то ко их је са -
оп штио:

1) У Ре пу бли ци Срп ској ни је би ло „уки да ња ије ка ви це“, ка ко сто ји у
тек сту, не го су уста нич ке вла сти на Па ла ма у је сен 1993. г. да ле пред ност
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ека ви ци у је зич ком стан дар ду, али не и у ње го вом ли те рар ном и раз го вор ном
сти лу, што је ка сни је ушло и у текст За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи -
сма. Од те пред но сти но ва власт у Срп ској од у ста ла је по чет ком 1998. г.

2) Кар та о рас про сти ра њу хр ват ског је зи ка из ван Хр ват ске ста ри ја је
ви ше од 50 го ди на од не по сто је ћег уки да ња ије ка ви це на Па ла ма, и плод је
по ли тич ке про па ган де уста шке еми гра ци је. Ко ли ко је Ко ми си ји бр. 7 по зна -
то, зва нич на лин гви сти ка у Хр ват ској ни је опо вр гла ди ја лек то ло шку кар ту
што кав ског на реч ја са др жа ну у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је, књ. 6, За греб,
1990, 70–71.

3) Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка не ра ди „при Оде ље њу за је -
зик и књи жев ност СА НУ“, ка ко сто ји у на пи су, не го удру жу је струч ња ке ко ји
пред ста вља ју три ака де ми је (СА НУ, ЦА НУ и АНУРС), осам уни вер зи те та
(Бе о град, Но ви Сад, Ниш, При шти на, Кра гу је вац, Ник шић, Срп ско Са ра је -
во и Ба ња Лу ка) и још три ор га ни за ци је — у на сто ја њу да стан дар ди за ци ја
срп ског је зи ка те че на што ор га ни зо ва ни ји и што ква ли фи ко ва ни ји на чин.

4) Од бор се уоп ште ни је ба вио Реч ни ком СА НУ (до сад иза шло 15 то мо ва)
ни ти на зи вом је зи ка у ње му, „срп ско хр ват ског књи жев ног и на род но г“, јер то
и ни је реч ник је зич ког стан дар да.

5) „Од бор се ни је ба вио ни оспо ра ва њем ни при зна ва њем но ве на ци је
(Бо шња ци), јер то ни је ње гов по сао, али је ме ха нич ко пре но ше ње са мо ода -
бра не је зич ке ети ке те сма трао и не у ме сним и не при хва тљи вим. Кад се та
ети ке та мо ра ’пре ве сти’ на срп ски, она гла си — бо шњач ки је зик.“ Тај став
Од бо ра (до слов но ци ти ран) усво јен је на сед ни ци Ко ми си је бр. 7 од 25. 11.
1999. и по твр ђен на сед ни ци Од бо ра од 17. 12. 1999. Проф. М. Ко ва че вић,
члан Од бо ра, ни је био на тој сед ни ци, али му се сви до ку мен ти Од бо ра уред -
но до ста вља ју, па је у сво ју књи гу мо гао укљу чи ти ба рем тај од ло мак Од лу -
ке бр. 11 или о ње му оба ве сти ти сво је ре цен зен те и „про мо то ре“. У прет ход -
ном за кључ ку Од бо ра (Од лу ка бр. 1 од 13. 2. 1998), сто ји и ово: „Не ма, да кле,
ни јед но га (со цио)лин гви стич ког раз ло га да се стан дард ни је зик да на шњих
му сли ма на/Му сли ма на/Бо шња ка — ко ји је из вор но ва ри јан та срп ско га
стан дард ног је зи ка (да нас с не што уоч љи вих хр ват ских укра са, ма хом у лек -
си ци и син так си […]) — на зи ва бо сан ским је зи ком, не ба рем у оном је зи ку
што, на кон рас па да срп ско хр ват ске стан дард но је зич ке за јед ни це, (п)оста је
срп ски.“ Оба пу та је циљ Од бо ра био да учи ни што је мо гу ће ка ко се на зив
„бо сан ски је зи к“ не би про био и у ме ђу на род ну стан дард но је зич ку за јед ни -
цу, где би се пред ста вљао и до жи вља вао као стан дард ни је зик ко ји „по кри -
ва“ це лу БиХ или је ба рем ре пре зен ту је. У ве зи с тим пред у зи мао је од ре ђе не
ме ре и Са ве зни за вод за стан дар ди за ци ју, што је та ко ђе по зна то јав но сти.

6) Да ли ће, шта ће, ка ко и ка да тра жи ти му сли ма ни у Ста рој Ра шкој,
и ка ко ће се они из ја шња ва ти на по пи су ста нов ни штва 2001. го ди не — не
мо же би ти пред мет на шег на га ђа ња, ко јем су скло ни проф. Ко ва че вић и ње -
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го ви „про мо то ри“. По по пи су 1991. г. из ја шња ва ли су се као Му сли ма ни (с
ве ли ким по чет ним сло вом), а слу жбе ни на зив њи хо вог је зи ка био је срп ско -
хр ват ски, јер је то на зив са др жан у Уста ву Ср би је (1990). У За ко ну о слу -
жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма (1991) на ла зи се овај став (члан 7, став 1):
„У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној је упо тре би срп ско хр ват ски је зик, ко ји се,
ка да пред ста вља срп ски је зич ки из раз, екав ски или ије кав ски, на зи ва и
срп ским је зи ком (у да љем тек сту: срп ски је зик).“ Ка ко је том уста ву над ре -
ђен Устав СРЈ, на зив срп ско хр ват ски је зик обе сна жен је ње го вим чла ном
15, став 1, и за ме њен на зи вом срп ски је зик, уз ко ји сто је оба из го во ра, екав -
ски и ије кав ски. На зив срп ски је зик устав на је ка те го ри ја и у Цр ној Го ри и
у Срп ској. Од бор се не ба ви опо вр га ва њем уста ва и за ко на, али ње го ви чла -
но ви, као по је дин ци, мо гу за сту па ти и гле ди шта ко ја ни су у скла ду с њи ма.

III

Проф. Ми лош Ко ва че вић, до ра та у БиХ (1992) са ра јев ски а по сле из би -
ја ња ра та ник шић ки, ни шки, срп ско са ра јев ски и бо хум ски (СР Не мач ка)
лин гви ста, ни је се ба вио про бле ма ти ком „ко ма да ња“, „пре и ме но ва ња“ и
„оту ђи ва ња“ срп ског је зи ка, ни ти је, ма да је до ста го ди на био уни вер зи тет -
ски на став ник на шег је зи ка у глав ном гра ду СР БиХ, у чи јем се уста ву срп -
ски је зик звао „срп ско хр ват ски од но сно хр ват ско срп ски“ — био за о ку пљен
дру штве но-по ли тич ким по ло жа јем срп ског је зи ка у тој ре пу бли ци, ни ти пак
у две ма бив шим Ју го сла ви ја ма. От ка ко је на пу стио пред рат но Са ра је во,
проф. Ко ва че вић ти ме се ин тен зив но ба ви оп ту жу ју ћи за „спро во ђе ње хр -
ват ског фи ло ло шког про гра ма“, за јед но са сво јим исто ми шље ни ци ма, све
оне ко ји су се суд би ном срп ског на ро да и ње го вог је зи ка ба ви ли и у вре ме
кад је то би ло опа сно. Рад у Срп ском Са ра је ву до вео је М. Ко ва че ви ћа и у
члан ство Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, о че му је од лу чи вао та -
мо шњи Фи ло зоф ски фа кул тет, и то пре осни ва ња Од бо ра (12. 12. 1997). Све
би би ло у ре ду да проф. Ко ва че вић, у бли ском са деј ству с бив шим де ка ном
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, наш и свој Од бор не на зи ва — „од бо ром
за са та ни за ци ју срп ског на ро да и срп ског је зи ка“ (лист Де мо кра ти ја, 13. 9.
1998). И то би би ло ра зу мљи во, чак до след но и мо рал но, да је под нео остав -
ку на члан ство у Од бо ру, а ни је је под нео.

IV

По ма ло је нео бич но да се три би на Удру же ња књи жев ни ка Ср би је (УКС),
ко зна по ко ји пут, ко ри сти за про мо ци ју оног лин гви стич ког и кул тур но -

Одлука бр. 12
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исто риј ског ми шље ња ко је је до шло до из ра жа ја у Сло ву о срп ском је зи ку,
об ја вље ном и у штам пи и у за себ ној бро шу ри у ле то и је сен 1998. О то ме се
Од бор из ја снио у сво јој Од лу ци бр. 2 (11. 8. 1998), ко ју је об ја ви ла и По ли ти -
ка (21. 8. 1998), сма тра ју ћи Сло во штет ним по ин те ре се срп ске је зич ке на у -
ке и кул ту ре, штет ним и у зе мљи и у ино стран ству. Сто га мо жда и ни је чуд -
но што се ме ђу „про мо то ри ма“ тог ми шље ња на ла зе и они срп ски пи сци ко -
ји, с ма ло зна ња о „је зич кој при ро ди и је зич ком раз вит ку“, у име ни ма ов да -
шњих ис так ну тих лин гви ста пре по зна ју име ња ке и ро ђа ке рим ског па пе и
ути цај них аме рич ких ди пло ма та.

На рав но, три би на УКС не мо ра „про мо ви са ти“ са мо бе ле три сти ку, али
би би ло ло гич но да М. Ко ва че вић, члан по ме ну тог Од бо ра, про ве ри сво ја
ста но ви шта за јед но с ко ле га ма лин гви сти ма. То мо же учи ни ти на Фи ло ло -
шком фа кул те ту у Бе о гра ду, на ко ји је, ма да и та да (по чет ком 1999) и да нас
про фе сор у Бо ху му (СРН), до спео вол шеб ном од лу ком бив шег де ка на, или у
Ин сти ту ту за срп ски је зик, ко ји оба вља струч но-ад ми ни стра тив не по сло ве
за Од бор. И би ло би нор мал но да се аутор књи ге У од бра ну је зи ка срп ско га
— и да ље и ње го ви „про мо то ри“ уз др же од из но ше ња ап со лут но не тач них,
из ми шље них или на мер но сми шље них ства ри, сра чу на тих на дез ин фор ми -
са ње јав но сти.

* * *

Сед ни ци Ко ми си је бр. 7 при су ство ва ли су сви ње ни чла но ви: Бра ни слав
Бр бо рић, Но ви ца Пет ко вић, Сло бод ан Ре ме тић и Дра го Ћу пић. Уме сто од -
сут не Мил ке Ивић, пред сед ни ка Од бо ра и пред сед ни ка Ко ми си је, сед ни цу
је во дио Иван Клајн, за ме ник пред сед ни ка Од бо ра и за ме ник пред сед ни ка
Ко ми си је. При су тан је био и Ђор ђе Ота ше вић, за ме ник се кре та ра Од бо ра,
ко ји је во дио за пи сник.
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РУ ЖЕ ЊЕ СРП СКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ (II)

Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња (Ко ми -
си ја бр. 7), на сед ни ци одр жа ној 25. апри ла 2000. го ди не, раз мо три ла је
текст „Фал си фи ко ва ње на уч них чи ње ни ца“ — об ја вљен у По ли ти ци од 15. 4.
2000. го ди не, ко јим проф. Ми лош Ко ва че вић, члан Од бо ра за стан дар ди за -
ци ју срп ског је зи ка, тре нут но на ра ду у Бо ху му (СР Не мач ка), од го ва ра на
део Од лу ке бр. 13 од 1. 4. 2000. го ди не („Ру же ње срп ске је зич ке кул ту ре“) —
и утвр ди ла Од лу ку бр. 14 као ре а го ва ње на тај Ко ва че ви ћев текст.

I

Ма да се Ко ми си ја ни је ба ви ла књи гом проф. Ко ва че ви ћа Од бра на је зи -
ка срп ско га — и да ље са Сло вом о срп ском је зи ку, Дру го доп. изд. (Бе о град,
1999), не го не ким аспек ти ма но вин ског из ве шта ја с ње ног пред ста вља ња у
Удру же њу књи жев ни ка Ср би је (УКС), при си ље ни смо да за мо ли мо По ли ти -
ку да у ан тр фи леу об ја ви и по гла вље III на ше Од лу ке бр. 13 ка ко би ње ни
чи та о ци сте кли по не што уви да у име и де ло проф. Ко ва че ви ћа, ко ји во ли
бла ти ти ин сти ту ци је чи ји је члан, њи хо ве чла но ве као по је дин це и сво је ко -
ле ге уоп ште, а да из то га не из ву че мо рал не кон се квен це при ме ре не ака -
дем ском по на ша њу.

II

Не ма сми сла од го ва ра ти на про из вољ ну Ко ва че ви ће ву оце ну да је Ко -
ми си ја у свом тек сту из не ла „низ не тач них, тен ден ци о зних и зло на мер них
тврд њи“, чи ји је на вод ни циљ био „де за ву и са ње јав но сти и дис кре ди то ва ње“
Ко ва че ви ће ве аутор ске лич но сти, а још ма ње на ону о „кон фу зном ре а го ва -
њу“ Ко ми си је на не ке аспек те про мо ци је ње го ве књи ге, пу не сво је вр сног
„де за ву и са ња“ и „дис кре ди то ва ња“, па и „ру же ња“, мно гих лич но сти ко је
(су) се озбиљ но бав(ил)е срп ском је зич ком кул ту ром, упо ко је них и жи вих,
ру же ња са мих те ме ља те кул ту ре.
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Ме ђу тим, има сми сла, у осам та ча ка, упо зо ри ти на то да проф. Ко ва че -
вић — чи ји исто ми шље ни ци и са ве зни ци у нео збиљ ној (на у ци не при ме ре -
ној) кон флик то фил ној лин гви сти ци сла ве ње го ву де лат ност на по љу син -
так се и ви со ко тем пе ра тур ног па три о ти зма — ни је све стан те жи не ре чи и
њи хо вих аутен тич них зна че ња.

III

1) Да је сте све стан те жи не ре чи, не би сво ме тек сту дао на слов „Фал си -
фи ко ва ње на уч них чи ње ни ца“, јер се чи ње ни це, ако су чи ње ни це, не мо гу
фал си фи ко ва ти, ни ти је син таг ма „на уч не чи ње ни це“ се ман тич ки ко рект -
на. По да ци ко ји ма се хо ће до при не ти ра све тља ва њу чи ње ни ца мо гу се,
евен ту ал но, „фал си фи ко ва ти“, као што се чи ње ни це мо гу „за о би ла зи ти“,
„пре ћут ки ва ти“ и „за ма гљи ва ти“, ло ше „ин тер пре ти ра ти“, на уч ној об ра ди
„под вр га ва ти“ или „не под вр га ва ти“, али оне, са ме по се би, не мо гу би ти ни
„на уч не“ ни „не на уч не“, ни ти се на уч ни уви ди у њих мо ра ју ну жно раз ли -
ко ва ти од пу бли ци стич ких и ла ич ких, по го то ву ако су оне про зир не.

2) Да је сте све стан, проф. Ко ва че вић не би, и да ље, го во рио о „уки да њу“
и „про го ну“ ије ка ви це на Па ла ма у раз до бљу 1993–1997, и то с по зи вом на
За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма у Срп ској, ко ји је ба њо луч ка (До -
ди ко ва) власт опо зва ла по чет ком 1998. г. Тај за кон се ба вио (до ду ше пре ши -
ро ко за хва ће ном) „слу жбе ном упо тре бом је зи ка“ и пред ви ђао (углав ном не по -
треб но) „ка жња ва ње“ (ма хом прав них ли ца, пред у зе ћа, уста но ва и др.) за
не ис пу ња ва ње ње го вих нор ми. Ме ђу тим, ма да сра чу нат на стан дард но је -
зич ку ин те гра ци ју на шег на ро да, За кон са др жи и ову од ред бу (чл. 9): „Срп ски
је зик ије кав ског из го во ра из ван упо тре бе утвр ђе не овим за ко ном мо же се
ко ри сти ти без огра ни че ња.“ На при мер, не ма ни ка квих, ни ти је би ло ика -
квих, огра ни че ња за ли те рар ни и ко ло кви јал ни стил стан дард ног је зи ка,
ни у „про из вод но м“ ни у „по тро шач ко м“ сми слу (чл. 4), за уче ни ке и на став -
ни ке у сред њим, ви шим и ви со ким шко ла ма (чл. 2, став 2), ни ти пак за из -
вор не и аутор ске тек сто ве (чл. 4, став 2, и чл. 5, став 3). Ка ко се уоп ште мо -
же го во ри ти о „уки да њу“ не у ки ну тог и не у ки ди вог — то зна са мо проф. Ко -
ва че вић.

3) Да је сте све стан, не би ис трг ну тим ци та ти ма (што је са свим не на уч но)
до ка зи вао да је Од бор „при зна о“ бо шњач ки је зик, ма да у ње го вој од лу ци из -
ри чи то сто ји да се „Од бор ни је ба вио ни оспо ра ва њем ни при зна ва ње м“ но -
ве на ци је (Бо шња ка) и ње ног је зи ка, ко ји не мо же, ни ти би у срп ско ме смео,
би ти „бо сан ски“, уста но вив ши из ри чи то да то (не)при зна ва ње „ни је ње гов
по са о“. И да ље — да је тај иди ом „из вор но ва ри јан та срп ско га стан дард ног
је зи ка“, што је ина че не бит но за но ви је со ци о лин гви стич ко (са мо) од ре ђе ње
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ко ри сни ка тог иди о ма („тре ће ва ри јан те исто га је зи ка“) на овим про сто ри -
ма и из ван њих. При то ме је на гла ше но да се иди о му под са свим не ле ги тим -
ним на зи вом „бо сан ски је зи к“ же ли при ба ви ти ста тус др жав ног је зи ка у
БиХ, а не му сли ман ске ет но-кон фе си о нал не ва ри јан те под на зи вом „бо -
шњач ки је зи к“. Во ле ли би смо чу ти шта је проф. Ко ва че вић ура дио у Не мач кој
у по гле ду „де за ву и са ња“ на зи ва „бо сан ски је зи к“ на том про сто ру и из ван
ње га, у ме ђу на род ним ко до ви ма и стан дар ди ма, у ко је се тај нео др жи ви на -
зив по ку ша ва усе ли ти. Од бор је ура дио до ста то га у том по гле ду, а и да ље
се тру ди да учи ни што год је мо гу ће. Од бор, ина че, ни је адре са на ко ју би се
мо гле упу ћи ва ти при мед бе на са др жај Деј тон ско-па ри ског спо ра зу ма
(1995), ко ји да нас гр че ви то бра не све дру штве не сна ге у Срп ској, па и СДС,
по бед ник на не дав ним ло кал ним из бо ри ма. И не са мо дру штве не сна ге у
Срп ској.

4) Да је сте све стан, не би за кљу чи вао: „Од лу ка Од бо ра је, да кле, не дво -
сми сле на: је зик му сли ма на ни у срп ском је зи ку не тре ба зва ти срп ским не -
го бо шњач ким (?!).“ Упит ник и уз вич ник ва ља пре пу сти ти проф. Ко ва че ви ћу и
за мо ли ти га да, чим се вра ти из Не мач ке, оде у (му сли ман ско/бо шњач ко) Са ра -
је во, бар у кра ћу по се ту (пр ву по сле осам го ди на), ка ко би ма кар Злат ка Ла гум -
џи ју и ње го ве при ста ли це убе дио да су му сли ма ни, од у век и да ље, Ср би,
„ду жни“ да свој иди ом сма тра ју и на зи ва ју срп ским је зи ком, по што та кав
на пор и ни је на ро чи то упу тан кад су по сре ди Изет бе го вић, Си лај џић, Га нић
и њи хо ве при ста ли це, укљу чу ју ћи и оне што су уче ство ва ли на Сим по зи ју о
бо сан ском је зи ку у Би ха ћу кра јем 1998, ко ји се не дав но ова пло тио у ис то на -
зив ном збор ни ку (1999). И не са мо у по се ту Са ра је ву — Ту зла и Зе ни ца су
бли же, ге о граф ски бли же не са мо од Бо ху ма (у Не мач кој) не го и од Ба ње
Лу ке и При је до ра (у Срп ској).

5) Проф. Ко ва че вић за и ста фал си фи ку је по дат ке, јер ни је дан члан Од -
бо ра, па ни ње гов бив ши и са да шњи пред сед ник — не оте ло тво ру је Од бор,
ко ји има још 18 чла но ва. Ме ђу њи ма је и проф. Ко ва че вић, ко ји је имао при -
ли ке да сво је ста во ве, усме но и/или пи сме но, из ло жи и бра ни на сед ни ци
Од бо ра и ње го вих ко ми си ја, уме сто што се тро ши на то ме да Од бор за стан -
дар ди за ци ју пред ста ви као од бор за са та ни за ци ју. Што се пак ти че уче шћа
бив шег и са да шњег пред сед ни ка Од бо ра у ра ду „II ску па Оде ље ња је зи ка и
књи жев но сти СА НУ, одр жа ног у уто рак 16. фе бру а ра 1999. год. у 11 са ти“,
проф. Ко ва че вић се мо гао оба ве сти ти и о њи хо вом ста но ви шту на том ску пу
у ве зи с на зи вом Реч ни ка СА НУ (Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на -
род ног је зи ка). Ме ђу тим, они не „оте ло тво ру ју“ ни тај од бор, ни ти су скло ни
фал си фи ко ва њу по да та ка. Чи ње ни ца је да су се они за ло жи ли за друк чи ји
при ступ реч нич кој гра ђи од са да шњег, ко ји би ути цао на евен ту ал ну про ме -
ну на зи ва Реч ни ка СА НУ, чи је су име но ва ње и из да ва ње у ис кљу чи вој над -
ле жно сти СА НУ.
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6) Ко ми си ја се не ба ви „при кри ва њем ве ли ко хр ват ских пре тен зи ја“ на
про стор срп ског је зи ка, ра ни ји и са да шњи, за шта је окри вљу је проф. Ко ва че -
вић, али би се мо гло ре ћи да се проф. Ко ва че вић и ње го ви исто ми шље ни ци ба -
ве „от кри ва ње м“ оно га што не пи ше на „је зич кој кар ти“ то га мор бид ног То -
ме Ма та си ћа, ко ји са ња про па ли уста шки сан о це лој БиХ у са ста ву НДХ,
за јед но — не са мо са Ср(иј)емом и Бо ком, не го и са це лом Цр ном Го ром
(Ште ди мли ји ном „цр ве ном Хр ват ско м“) и Ста ром Ра шком, ма да ни он, Ма -
та сић, у ту кар ту не упи су је на зив Unabhängi ger Sta at Kro a ti en (НДХ), не го
на зив „kro a tisch“ (хр ват ски) — „ва же ћи“ на „осва ја њу“ под врг ну том про сто -
ру, да кле без Ко ва че ви ће вог „фал си фи ко ва ног по да тка“ о то ме да се „ту не
ра ди о ди ја лек то ло ги ји“ не го о „су вре ме ном хр ват ском стан дард ном је зи ку“.
Осим то га, ако Ко ми си ја упо зо ра ва на то шта пи ше у Ен ци кло пе ди ји Ју го -
сла ви је (књ. 6, стр. 70–71, За греб 1990), она ни ког и ни шта не ам не сти ра, а
још ма ње „фал си фи ку је“. За проф. Ко ва че ви ћа и ње го ве по дат ке то се, на -
жа лост, не мо же ре ћи.

7) Ко ми си ја и Од бор не ба ве се ре ги стро ва њем дру штве них ор га ни за ци -
ја ет но-кон фе си о нал ног, кул тур ног или ка квог дру гог ка рак те ра (то је по сао
по ли ци је), те не ма ни ка кве ве зе с осни ва њем, име но ва њем и ре ги стро ва њем
Му сли ман ског/Бо шњач ког на ци о нал ног ви је ћа Сан џа ка, ни ти пак с Ан то ло -
ги јом књи жев но сти Бо шња ка Сан џа ка, ко ју је из да ло то „ви је ће“. Ре ћи да је
та ан то ло ги ја „у са гла сно сти с је зич ком по ли ти ком Од бо ра“, на чи је члан -
ство проф. Ко ва че вић не да је остав ку, мо же са мо онај ко се од мет нуо и од Од -
бо ра и од на у ке па се за то ба ви фал си фи ко ва њем по да та ка и из вр та њем ло -
ги ке, де лат но шћу, да кле, ко ја се укла па у кон флик то фил ну лин гви сти ку
проф. Ко ва че ви ћа и ње го вих са ве зни ка и са рад ни ка.

8) Да чла но ви Од бо ра као по је дин ци, на сво ју од го вор ност, „мо гу за сту -
па ти гле ди шта ко ја ни су у скла ду с уста ви ма и за ко ни ма срп ских зе ма ља“,
по нај бо ље све до чи упра во проф. Ко ва че вић, ко ји хо ће да „про пи су је“ на ци -
о нал ност и на зив је зи ка и оним гра ђа ни ма срп ских зе ма ља ко ји се не сма -
тра ју ни ти осе ћа ју Ср би ма. У срп ској на ци о нал но сти и кул ту ри до бро је до -
шао сва ко онај ко се у њих до бро вољ но укла па, без об зи ра на по ре кло, ве ру
и тра ди ци ју, али Срп ство и ње го ва кул ту ра, по на шем ми шље њу, ни су ло -
гор у ко ји се љу ди на го не и при во де.

IV

Не ма ни ка квог сми сла да ље се ба ви ти проф. Ко ва че ви ћем, ко ји се са мо -
у би ја пре ја ком реч ју, али има сми сла упи та ти се да ли Фи ло зоф ски фа кул -
тет у Срп ском Са ра је ву, је дан од осни ва ча Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп -
ског је зи ка (од 12. 12. 1997), уисти ну по др жа ва проф. Ко ва че ви ћа, свог пред -
став ни ка у Од бо ру и упор не ра ди ли це про тив ње га.
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* * *

Сед ни ци Ко ми си је бр. 7 при су ство ва ли су сви ње ни чла но ви: Мил ка
Ивић, пред сед ник, Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар, Но ви ца Пет ко вић, Сло бо -
дан Ре ме тић и Дра го Ћу пић. При сут ни су би ли и Иван Клајн, за ме ник
пред сед ни ка, ко ји је во дио прет ход ну сед ни цу Ко ми си је, и Ђор ђе Ота ше вић,
за ме ник се кре та ра, ко ји је во дио за пи сник.

Одлука бр. 13
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ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈА У ХО МЕ О ПА ТИ ЈИ

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра ти ло се, у ју лу 2000. го -
ди не, ИП „Клио“ с мол бом да се утвр ди не ко ли ко тер ми на из обла сти хо ме -
о па ти је. На и ме, ово пред у зе ће увр сти ло је у свој из да вач ки план за 2000. го -
ди ну књи гу Хо ме о па ти ја за де цу. По што је реч о јед ном од пр вих при руч ни -
ка из те обла сти код нас, пра во је вре ме да се утвр ди не ко ли ко тер ми на.
Књи га се пре во ди с ен гле ског је зи ка, а у пи та њу је сле де ћих не ко ли ко тер ми -
на: po tency, po ten ti ze/po ten ti za ti on, plus sing, mot her tin ctu re, suc cus si on, pro -
ving, mo da lity и mi asm/mi a sma tic.

Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, на сво -
јој сед ни ци од 16. сеп тем бра 2000. го ди не, раз мо три ла је мол бу ИП „Клио“ и
усво ји ла већ при пре мље ни

Одговор

У овом слу ча ју пру жа се рет ка при ли ка да се но ва тер ми но ло ги ја утвр -
ди си сте мат ски и на вре ме. У на че лу, тре ба па зи ти на то да тер мин бу де у
нај ве ћој мо гу ћој ме ри ја сан, да ис ти че по себ ност оно га о че му је реч али не по
це ну за ма гљи ва ња или ми сти фи ка ци је, као и на то да по ну ђе ни тер ми ни бу -
ду у скла ду с већ уста но вље ном прак сом — што не мо ра ићи у при лог јед -
ном истом ре ше њу!

Кре ни мо ре дом.
Тер мин po tеncy од но си се на ја чи ну хо ме о пат ског ле ка (a ho mе o pat hic rе -

mеdy). Ме ђу на род но хо ме о пат ско удру же ње пре по ру чу је да се у сва ком је зи -
ку у овом слу ча ју за др жи исти тер мин, да кле — по тен ци ја, што се и код нас
до сад чи ни ло.

Тер ми ни po tеn ti zе/po tеn ti za ti on озна ча ва ју на ро чи ти по сту пак ко јим се
хо ме о пат ском ле ку да је од ре ђе на по тен ци ја, тј. он се до во ди у та кво ста ње
да има од ре ђе ну по тен ци ју. Од го ва ра ју ћи тер ми ни би ли би по тен ци ра ти
(лек), одн. по тен ци ра ње (ле ка).

За plus sing, што је по сту пак ко јим се лек по ја ча ва а да му се по тен ци ја
не ме ња, од го ва ра ју ћи тер мин био би по ја ча ва ње (ле ка).
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Тер мин mot hеr tin ctu rе нај бо ље би се мо гао пре ве сти као ма тич на
тинк ту ра (реч је о основ ној теч но сти од ко је се пра ви хо ме о пат ски лек).

За suc cus si on код нас се сре ће и тер мин су ку си ја, али сма тра мо да не ма
раз ло га да се из бе га ва са свим про зи ран тер мин мућ ка ње (ле ка).

Тер мин pro ving озна ча ва екс пе ри мент по мо ћу ко јег се утвр ђу је деј ство
ле ка на здра ве осо бе (чи ме се утвр ђу је и ко ји се симп то ми тим ле ком мо гу
су зби ја ти). Из вор ни не мач ки тер мин је сте (diе) Prüfung. Иако се у (још сла -
бо раз ви је ној) хо ме о пат ској прак си код нас сре ће тер мин до ка зи ва ње, сма -
тра мо да не ма по тре бе ићи да ље од ре чи ис пи ти ва ње (хо ме о пат ског ле ка): с
јед не стра не, до ка зи ва ње (ле ка) мо гло би упу ти ти на то да је у пи та њу до ка -
зи ва ње ње го ве ефи ка сно сти, што ни ка ко ни је слу чај, а с дру ге — ни је нео п -
ход но већ са мим тер ми ном ука зи ва ти на то да је реч о на чи ну ис пи ти ва ња
спе ци фич ном за хо ме о па ти ју. (Та кво ре ше ње би ло би са гла сно с оним ко је
је пред ло жио и др Ми лош По по вић у свом Пр вом хо ме о пат ском при руч ни -
ку, Бе о град, 1995. Та ко ђе, та квом ре ше њу при бе гли су струч ња ци у јед ном
дру гом сло вен ском је зи ку, ко јем су хо ме о пат ски тер ми ни по зна ти већ мно го
де це ни ја — ру ском: испыmа ние. Ина че, у ис тој књи зи др По по вић на јед ном
ме сту по ми ње и утвр ђи ва ње ле ка, што сма тра мо при клад ни јим не го до ка зи -
ва ње.) А онај ко на се би ис пи ту је хо ме о пат ски лек — ис пи та ник — мо же ре -
ћи не она ко ка ко се то по не кад код нас чи ни — „имао/има ла сам до ка зи ва -
ње“, не го, без не по треб них ро го бат но сти, „лек ми се ис по љи о“.

Тер ми ну mo da lity од го ва рао би наш тер мин мо да ли тет (реч је о ја ча њу
или сла бље њу симп то ма бо ле сти у за ви сно сти од про ме не окол но сти, као
што су про ме на тем пе ра ту ре или ја чи не све тло сти, кре та ње, до дир и при ти -
сак, при су ство дру ге осо бе или са мо ћа итд.).

Тер ми ни ма mi asm/mi a sma tic од го ва ра ли би на ши тер ми ни ми ја зам
(реч је о на сле ђе ним сла бо сти ма у чо ве ко вој кон сти ту ци ји) и ми ја змич ки
(нпр. ми ја змич ке сла бо сти).

Што се ти че пи са ња на зи ва хо ме о пат ских ле ко ва, тре ба ре ћи да се ти
ле ко ви до би ја ју од би ља ка, ми не ра ла и дру гих при род них суп стан ци. Они
се, у све ту и код нас, про да ју под сво јим ла тин ским на зи вом, те их та ко тре -
ба и пи са ти. На при мер, лек ко ји се до би ја од цр ног лу ка на зи ва се al li um cе -
pa (од но сно, у ћи ри лич кој ва ри јан ти, али јум це па), дру гим ре чи ма — не тре -
ба га пре во ди ти као „цр ни лу к“, јер је реч о хо ме о пат ском цр ном лу ку, тј.
оно ме ко ји је пре ра ђен на на ро чит на чин.

Кад је у пи та њу пре во ђе ње ова квих тек сто ва, тре ба скре ну ти па жњу на
још две ства ри. Јед на су тзв. по зајм ље ни це из ле њо сти: ко ри сник тер ми на
ауто мат ски, иду ћи ли ни јом ма њег от по ра, упо тре бља ва из вор ни тер мин, са -
мо ма ло фо нет ски и мор фо ло шки при ла го ђен на шем је зи ку, за не ма ру ју ћи
до ма ћу реч, ко ја не зна чи ни шта „ма ње“, не го, на про тив, „ви ше“ — јер је
сва ко ме са свим ја сна. Та ква по зајм ље ни ца из ле њо сти је сте су пре си ја (симп -

Одлука бр. 14
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то ма / бо ле сти), од но сно су при ми ран (нпр. су при ми ра ни симп то ми) — уме -
сто су зби ја ње или по ти ски ва ње (симп то ма / бо ле сти), од но сно су зби је ни / по -
ти сну ти (симп то ми). Уме сто агра ва ци ја (симп то ма) уме сни је је ре ћи по гор -
ша ње. Сре ће се, за тим, ан ти до ти ра ње (хо ме о пат ског ле ка) — уме сто по ни -
шта ва ње деј ства (ово дру го је сте не што ду же, али је пот пу но ја сно). На ро -
чи то је ро го бат но узи ма ње слу ча ја (пре ма енгл. ta king a ca sе) — уме сто за
наш је зик при род ни јег при сту па ња слу ча ју или, по не кад, ана ли зе слу ча ја.

Дру го о че му тре ба во ди ти ра чу на ка рак те ри стич но је за пре во ђе ње ме -
ди цин ских тек сто ва уоп ште, а ти че се њи хо ве без лич но сти, ко ја их бо ји при -
мет ним би ро крат ским то ном. Та ко ће се, у скла ду с ен гле ским из во ром, у ме -
ди цин ској стру ци чу ти, у опи су бо ле сни ко вог ста ња или симп то ма бо ле сти,
При сут на је жеђ, По сто ји про му клост, Код бо ле сни ка је при су тан бол и сл.
На и ме, тру де ћи се да бу де што објек тив ни ји, ме ди цин ски по сле ник име ну -
је са мо по ја ву, по сма тра ју ћи је не за ви сно од ње ног но си о ца или по ти ску ју -
ћи ово га у дру ги план. Сма тра мо да је та кав на чин из ра жа ва ња (а и та кав
на чин по сма тра ња!) не при ро дан и не по тре бан, те да, у на ме ри да се из бег -
не без лич ни је зик и би ро крат ски мен та ли тет, тре ба ре ћи: Бо ле сник је же -
дан, Про му као је, Бо ли га (то и то) или осе ћа јак бол (ту и ту) и сл.

* * *

Од го вор је при пре ми ла др Ду шка Кли ко вац, ко јој је у раз ја шње њу
значе ња не ких тер ми на по мо гла др Мир ја на То до ро вић. Ко ле ги ни ци др Ду -
шки Кли ко вац и др Мир ја ни То до ро вић Ко ми си ја из ра жа ва ис кре ну за -
хвал ност.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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ОБРАТНИ РЕЧНИК СРПСКОГА ЈЕЗИКА

Из да ва чи Обрат ног реч ни ка срп ско га је зи ка (Ма ти ца срп ска, Ин сти -
тут за срп ски је зик, је дан од осни ва ча Од бо ра, и Пал чић) до ста ви ли су нам
че ти ри ре цен зи је Обрат ног реч ни ка, с мол бом да се Од бор огла си сво јим за -
кључ ком на ме ње ним нај ши рој на уч ној и кул тур ној јав но сти, до ма ћој и стра -
ној. Ре цен зи је за ову књи гу по ти чу из пе ра др Ива на Клај на, чла на Од бо ра
и до пи сног чла на СА НУ, др Дра га Ћу пи ћа, чла на Од бо ра и на уч ног са вет ни -
ка, др Сло бо да на Ре ме ти ћа, чла на Од бо ра, ре дов ног про фе со ра уни вер зи те -
та и ди рек то ра Ин сти ту та за срп ски је зик, и др Је ли це Јо ка но вић-Ми хај лов,
пред сед ни ка Ко ми си је за фо но ло ги ју и до цен та Фи ло ло шког фа кул те та у
Бе о гра ду.

Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња (Ко ми -
си ја Од бо ра бр. 7), на сво јој че твр тој ово го ди шњој сед ни ци, одр жа ној 28. де -
цем бра 2000. го ди не — по ла зе ћи од по ну ђе них ре цен зи ја — утвр ди ла је сле -
де ћи текст Од лу ке бр. 16:

Обрат ни реч ник срп ско га је зи ка, чи ји је аутор др Ми ро слав Ни ко лић,
члан Од бо ра и ви ши на уч ни са рад ник Ин сти ту та за срп ски је зик, пред ста вља
ка пи тал но де ло срп ске лек си ко гра фи је и срп ске на у ке о је зи ку у це ли ни.
Сло же не за дат ке обрат ног реч ни ка, чи ји је обим не што ве ћи од 1.400 стра -
ни ца а об у хва та ви ше од 163.000 ак цен то ва них лек се ма, аутор је ре шио ви -
ше не го успе шно по шту ју ћи све прин ци пе мо дер не лек си ко гра фи је, по чев
од од би ра од ред ни ца, ко је ма хом при па да ју стан дард ној лек си ци, па све до
њи хо ве ме ри тор не об ра де.

По што у са вре ме ној срп ској лек си ко гра фи ји ни је би ло де ла по жељ ног и
по треб ног оби ма ко ја би мо гла по слу жи ти за из ра ду обрат ног реч ни ка,
аутор је мо рао пра ви ти му ко тр пан из бор из ве ћег бро ја по сто је ћих лек си ко -
граф ских оства ре ња, пр вен стве но оних из дру ге по ло ви не 20. ве ка. Њи хов си -
сте мат ски пре глед омо гу ћио је из ра ду реч ни ка чи ји број од ред ни ца за око
20.000 на ди ла зи обим ше сто том ног Реч ни ка Ма ти це срп ске, нај ве ћег реч ни -
ка на ше га књи жев ног је зи ка до сад.

Да је аутор са мо са ку пио и ин верз ним азбуч ним ре дом по стро јио све те
од ред ни це, ти ме би већ ство рио дра го це но ору ђе за бу ду ћа ис тра жи ва ња у
лек си ко гра фи ји, мор фо ло ги ји, фо но ло ги ји и дру гим обла сти ма срп ске лин -
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гви сти ке. Он је, ме ђу тим, уло жио знат но ве ћи труд. Од ред ни ца ма је бри -
жљи во озна чио вр сту ре чи, раз дво јио хо мо ни ме, уз крат ке али ја сне од ред -
бе зна че ња (нпр. бор1 м [др во], бор2 м [хем.]), и на вео из вор из ко јег је сва ка
реч узе та. Ва ри јан те су на ве де не по себ но, пре ма ме сту у азбуч ном ре ду: та -
ко су, ре ци мо, све име ни це на -иста дру где по но вље не са за вр шет ком -ист;
уз при де ве на -ски, -чки, -шки до да ти су и од го ва ра ју ћи при ло зи где год по -
сто је, с је ди ном раз ли ком у ду жи ни за вр шног -и.

Аутор је све од ред ни це ак цен то вао, што ни је био ни ма ло лак по сао бу -
ду ћи да од по ме ну тих из во ра са мо ма њи део има ак цен то ва не од ред ни це.
Екав ски и ије кав ски об ли ци да ти су по себ но. Озна че но је и не по сто ја но а,
тач ком ис под сло ва. Та мо где нор ма до пу шта дво ја ки ак цент, аутор је ис под
глав не од ред ни це до да вао и про зо диј ску ва ри јан ту. То му је знат но уве ћа ло
обим по сла, јер је на ви ше ме ста ни зо ве уза стоп них од ред ни ца мо рао удва -
ја ти, на при мер код од ред ни ца на -они ца (то пи о ни ца : то пи о ни ца и сл.), код
мно гих де ми ну ти ва на -ашце, -ешце (су на шце : су на шце и сл.), код име ни ца
на -ме тар (с не на гла ше ном ду жи ном на е или без ње), код име ни ца на -фил
и дру где.

Ка ко је ово де ло пр ве нац у ср би сти ци и ка ко је ура ђе но на ви со ком на уч -
ном ни воу, ко ји је у скла ду с већ по зна тим до ме ти ма у лин гви сти ци ње но га
ауто ра др Ми ро сла ва Ни ко ли ћа, то ће реч ник би ти од из у зет не ко ри сти и
де ло нео п ход но и не за мен љи во у на шој на у ци о је зи ку. У реч ни ку су да ти
по у зда ни по да ци сви ма ко ји се ба ве фо не ти ком и фо но ло ги јом, ак цен то ло -
ги јом, мор фо ло ги јом и мор фо фо но ло ги јом, за тим лек си ко гра фи јом (књи -
жев ном и ди ја ле кат ском, укљу чу ју ћи и тер ми но ло шку), те спе ци ја ли сти ма
за оно ма сти ку, сту ден ти ма и на став ни ци ма на свим ни во и ма, пе сни ци ма
ко ји во ле ри му и пре во ди о ци ма ри мо ва них стра них тек сто ва, као и сви ма
дру ги ма ко је ин те ре су је струк ту ра срп ске лек си ке. Осо би то ће до бро до ћи
ауто ри ма дво је зич ких реч ни ка срп ско га и дру гих је зи ка.

* * *

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, под чи јим је окри љем на ста ло
ово де ло, то пло за хва љу је сви ма они ма ко ји су по мо гли ње гов из ла зак на
све тло да на, а на ро чи то Ми ни стар ству кул ту ре Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни -
стар ству за на у ку и тех но ло ги ју Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни стар ству про свје те и
на у ке Ре пу бли ке Цр не Го ре, Ми ни стар ству на у ке и кул ту ре Ре пу бли ке Срп -
ске и Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ба њој Лу ци.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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НА РУ ША ВА ЊЕ УСТАВ НИХ ОКВИ РА
СТА ТУ СА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА

Ре а го ва ње на Пред лог за ко на о из ме на ма и до пу на ма
За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, ко ји је

при пре ми ла Скуп шти на АП Вој во ди не

Увод не на по ме не

На че твр тој сед ни ци Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, одр жа -
ној 25. ја ну а ра 2001. го ди не у Бе о гра ду, би ло је ре чи и о ин фор ма ци ји да је
Скуп шти на АП Вој во ди не да ла ини ци ја ти ву за из ме не и до пу не За ко на о
слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је,
број 45/91). Та ин фор ма ци ја об ја вље на је у ве ћем бро ју ли сто ва. Ме ђу њи ма
је био и днев ни лист По ли ти ка (21. ја ну а ра 2001, стр. 8: „Вој во ђа ни из ме ђу
ћи ри ли це и ла ти ни це“, с над на сло вом — „Ди ле ме о пи сму са до зом по ли ти -
ке“). По ли ти ка је из ве сти ла и о то ме да је у Но вом Са ду фор ми ран Ини ци -
ја тив ни од бор за осни ва ње удру же ња за за шти ту ћи ри ли це. Пре то га, овом
те мом оп шир но се ба вио и не дељ ник Блиц њуз / Blic NEWS (4. ја ну ар 2001,
стр. 20: текст под на сло вом „S je zi kom u Evro pu“, ко ји са др жи низ иза зов них
кон ста та ци ја и пи та ња). Осо би ту па жњу чла но ва Од бо ра при ву кла је иде ја
о „рав но прав ној слу жбе ној упо тре би ћи ри ли це и ла ти ни це“, ко јој ће би ти по -
све ћен нај ве ћи део тек ста на шег ре а го ва ња.

Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња (Ком.
бр. 7) — ко ја оба вља по сло ве све а ка де миј ског и све у ни вер зи тет ског Од бо ра за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка из ме ђу ње го вих две ју сед ни ца (у да љем тек -
сту: Од бор) — ла ти ла се по сла да се, сво јим пи сме ним ми шље њем, огла си
та ко да не пот па љу је стра сти што су, „на овим про сто ри ма“, и ра ни је на го -
ве шта ва ле бу ре ко је са са мим је зи ком ни су увек има ле мно го не по сред не ве -
зе (се ти мо се нпр. за гре бач ке Де кла ра ци је о на зи ву и по ло жа ју хр ват ског
књи жев ног је зи ка, 1967). Од бор хо ће да пру жи струч ну по моћ ко ја би до при -
но си ла то ле ран ци ји и раз у ме ва њу ме ђу гра ђа ни ма и ет нич ким за јед ни ца -
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ма у на шој зе мљи. Од бор је на кнад но са знао да је ини ци ја ти ва Скуп шти не
Вој во ди не и фор мал но уоб ли че на као Пред лог за ко на о из ме на ма и до пу на -
ма За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма. С тим у ве зи, Од бор се
обра тио На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је с мол бом да му се до ста ви
тај Пред лог за ко на ка ко се у Од бо ру „о овој ва жној ства ри не би су ди ло са -
мо на те ме љу из ве шта ја у јав ним гла си ли ма“.

По што је при мио тра же ни пред лог, Од бор је од лу чио да сво је ми шље ње,
што је мо гу ће кра ће, са оп шти На род ној скуп шти ни и Вла ди Ср би је, али и
Вла ди Ре пу бли ке Цр не Го ре и Вла ди Ре пу бли ке Срп ске. На и ме, Од бор са -
чи ња ва ју струч ња ци с це ло куп но га го вор ног про сто ра срп ског је зи ка (Бе о -
град, Ба ња Лу ка, Кра гу је вац, Ник шић, Ниш, Но ви Сад, Под го ри ца, При шти -
на, Срп ско Са ра је во), чи ји је за да так да да ју ми шље ња о свим аспек ти ма
стан дар ди за ци је срп ског је зи ка, ко ји је не са мо сред ство сва ко днев ног и сва -
ко вр сног оп ште ња нај ве ћег бро ја гра ђа на у по ме ну тим ре пу бли ка ма не го и
зна чај на устав на ка те го ри ја, као и бит на од ред ни ца на ци о нал не кул ту ре.

По во дом по ме ну тог Пред ло га за ко на, ука зу ју ћи пр вен стве но на из ра зи -
то спор не ства ри у ње му, Од бор да је сле де ће

Мишљење

1. Нај спор ни ја тач ка на ве де ног Пред ло га за ко на је сте она из ло же на у
ње го вом чла ну 1, у ко јем се тра жи до пу на чла на 1 ста ва 1 За ко на о слу жбе ној
упо тре би је зи ка и пи са ма (у да љем тек сту: За кон). Ево нај пре за кон ског ста -
ва ко ји се же ли до пу ни ти: „У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној је упо тре би ћи -
ри лич ко пи смо, а ла ти нич ко пи смо на на чин утвр ђен овим за ко но м“ (тј. на
на чин из ло жен у дру гим за кон ским од ред ба ма, у пре о ста лих три де сет чла -
но ва За ко на, с мно штвом ста во ва). Азбуч на до пу на За ко на ко ја се пред ла же
у Вој во ди ни гла си ова ко: „а у Ауто ном ној По кра ји ни Вој во ди ни у рав но -
прав ној слу жбе ној упо тре би су ћи ри лич ко и ла ти нич ко пи смо“, с тим што би
се ова син таг ма до да ла на ве де ном ста ву чла на 1 За ко на на кон за пе те.

До пу на ко ја би по чи ња ла ве зни ком а, ни из син так тич ко-стил ских, а
ка мо ли из са др жин ских раз ло га не би се сме ла до да ти прет ход ној син таг ми,
ко ја та ко ђе по чи ње ве зни ком а, па се она не мо же на ка ле ми ти на по сто је ћу
од ред бу. 

2. Не на пу шта ју ћи те рен устав ног и за кон ског од ре ђе ња по је ди них ка -
те го ри ја ве за них за срп ски је зик, мо ра мо има ти у ви ду кул ту р но и сто риј ско ме -
ри ло, ко је од ре ђу је по ло жај ћи ри ли це у све ко ли кој, па и слу жбе ној упо тре би.
При ме на тог ме ри ла има тра ди ци ју од хи ља ду го ди на, от кад је ћи ри ли ца не
са мо при мар но не го и је ди но пи смо Сло ве на у ис точ ном кул тур ном кру гу.
Њој је прет хо ди ла гла го љи ца, пр во бит но пи смо и не ких Сло ве на у за пад -
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ном кул тур ном кру гу, ме ђу ко ји ма су и Хр ва ти, ко ји ма је ла ти ни ца та ко ђе
сти гла по сле гла го љи це и ћи ри ли це.

Ула зак ла ти ни це у ис точ ни кул тур ни круг ве зан је пр вен стве но за раз до -
бље по сле 1918. го ди не, от кад је Ср би ја сво ју не за ви сност, за јед но с Цр ном Го -
ром, уто пи ла у но ву др жа ву, Кра ље ви ну СХС, за тим Кра ље ви ну Ју го сла ви -
ју, ДФ Ју го сла ви ју, ФНР Ју го сла ви ју и СФР Ју го сла ви ју. У раз до бљу од
1945. до 1990. го ди не фор мал но је вре де ло на че ло „рав но прав но сти је зи ка“
и „рав но прав но сти пи са ма“. Фор мал но је вре де ло, фак тич ки ни је. Под тим
на че лом, на при мер у Хр ват ској, би ла је иш че зла ћи ри ли ца, и код та мо -
шњих Ср ба, чи ји се је зик, и у слу жбе ној и у јав ној упо тре би, по Уста ву СР Хр -
ват ске, од 1972. до 1990. го ди не, зва нич но звао „хр ват ски књи жев ни је зи к“.
Исто вре ме но је у БиХ, ма да се у њој је зик звао „срп ско хр ват ски, од но сно хр -
ват ско срп ски“, ћи ри ли ца би ла го то во иш че зла.

Тре ба под се ти ти на то да се Вој во ди на на шла у са ста ву Ср би је и пре не -
го што је, 1. де цем бра 1918, про гла ше на Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве -
на ца. У раз до бљу из ме ђу два свет ска ра та ћи ри ли ца по ста је, и у Вој во ди ни,
при мар но пи смо срп ског је зи ка у јав ној упо тре би. Ме ђу тим, по сле Дру гог
свет ског ра та власт је си сте мат ски фа во ри зо ва ла јав ну и слу жбе ну упо тре -
бу ла ти ни це. Док је, још од 1972. го ди не, у Хр ват ској ус по ста вљен „хр ват ски
књи жев ни је зи к“ с атри бу том др жав ног је зи ка, по рас кол нич ком Уста ву
СФРЈ (1974) и ис то ме та квом Уста ву САПВ (та ко ђе 1974), по ста ло је мо гу ће
да зва нич ни је зик срп ског на ро да се вер но од Са ве и Ду на ва бу де на зван
срп ско хр ват ским, од но сно (пр ви пут и) хр ват ско срп ским. Отад је и у Вој во -
ди ни ћи ри ли ца, и по ред фор мал не рав но прав но сти с ла ти ни цом, све ви ше
усту па ла ме сто дру гом пи сму. Упр кос не у пит ној кул тур но и сто риј ској при -
мар но сти ћи ри ли це, ла ти ни ца је не рет ко, у мно гим гра до ви ма АПВ, и са да
је ди но пи смо јав них нат пи са, про тив но и Уста ву и За ко ну.

За ла га ње за рав но прав ну слу жбе ну упо тре бу два ју пи са ма сто га је, у
овом тре нут ку, те шко раз у ме ти дру га чи је не го као за у зи ма ње за одр жа ва ње
и про ду бљи ва ње по сто је ћег ста ња, ко је је не са мо не сре ђе но не го је и у не -
скла ду с иден ти те том и ин те гри те том срп ске је зич ке кул ту ре. Ако би се при -
хва ти ло по ну ђе но ре ше ње о рав но прав но сти ћи ри ли це и ла ти ни це у окви -
ру слу жбе не упо тре бе срп ског је зи ка, не сум њи во би би ли на ру ше ни устав ни
окви ри ста ту са срп ског је зи ка. По ред то га, по ло жај срп ског је зи ка у АП Вој -
во ди ни био би бит но друк чи је уре ђен не го у дру гим де ло ви ма Ре пу бли ке
Ср би је, ма да за то не ма ни ка квог ва ља ног раз ло га. 

3. Пи та ње дво а збуч но сти не ти че се, ни нај ма ње, оста лих ет нич ких за јед -
ни ца у АПВ, од но сно у Ре пу бли ци Ср би ји, ни ти оних дру где на го вор ном
про сто ру срп ског је зи ка. Сва ка од тих за јед ни ца има у вла сти том је зи ку са мо
јед но пи смо: ве ћи на — ла ти ни цу, а Ру си ни и Бу га ри — ћи ри ли цу, с осо бе -
но сти ма ко је је раз ли ку ју од ву ков ске ћи ри ли це. Од нос два ју пи са ма, за пра -
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во, је сте уну тра шње пи та ње срп ског је зи ка. То тре ба по себ но има ти у ви ду
ка ко се не би упа да ло у зам ку бр ка ња ка те го ри ја, са мо збу њи ва ња за ко но -
дав ца и збу њи ва ња гра ђа на. 

4. Од бор не ма ни шта про тив ла ти ни це, ни у лич ној ни у јав ној упо тре -
би. Ме ђу тим, ка да је реч о слу жбе ној упо тре би срп ског је зи ка, при мар ност
ћи ри ли це је сте пи та ње иден ти те та и ин те гри те та на ро да ко јем је тај је зик
ма тер њи, и то не са мо у АП Вој во ди ни и це лој Ре пу бли ци Ср би ји већ и у Ре -
пу бли ци Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској. 

5. Што се пак ти че над зо ра над спро во ђе њем од ре да ба За ко на, ње га мо -
гу вр ши ти и ор га ни ни жи од др жав них (чл. 10. Пред ло га за ко на), али ту
ствар, по на шем ми шље њу, не тре ба уре ђи ва ти та ко да се Вој во ди на ус по -
ста вља као cor pus se pa ra tum. По што је у пла ну ре ги о на ли за ци ја Ср би је и
до но ше ње но вог Уста ва, ни је раз бо ри то жу ри ти с по себ ним пра ви ма и ду -
жно сти ма Вој во ди не у је зич кој по ли ти ци и ње ној ко ди фи ка ци ји, јер ће и
дру ге ре ги је има ти сво јих по себ них пра ва и ду жно сти, опет, раз у ме се, без
на сто ја ња да се ма ко ја од њих ус по ста ви као cor pus se pa ra tum. У ства ри,
мо гу ће је, на по ре до с из ра дом но вог уста ва/уста ва при пре ми ти но ви за кон о
је зи ку и пи сму, ко ји би сва ка ко во дио ра чу на о стан дар ди ма Европ ске уни -
је и европ ским ис ку стви ма уоп ште.

6. Не би сме ло ни ко ме сме та ти ни шта од оно га што је ну жно и оправ да -
но, што ну ди скла дан жи вот гра ђа на раз ли чи тих на род но сти и раз ли чи тих
је зи ка, што ис пу ња ва по тре бе љу ди у де мо крат ској и де цен тра ли зо ва ној др -
жа ви. Сто га сва ку но ву за кон ску од ред бу тре ба па жљи во фор му ли са ти ка ко
се не би до да ва ло оно што се не би мо гло ис пу ни ти ни ти од у зи ма ло оно што
је и до сад би ло те ко ви на. Ва ља та ко ђе ре ћи да на днев ном ре ду на ше га јав -
ног жи во та ни је про ме на ду хов ног опи са оног на ро да ко ји је био ве ко ви ма
озра чен кул тур ном ми си јом Пећ ке па три јар ши је. На род ко ји ба шти ни срп -
ски је зик и ње го во при мар но пи смо, ћи ри ли цу, не ма ни ка кве по тре бе да се
за ла же за са мо по ри ца ње и рас ко ре њи ва ње. 

7. Што се ти че од но са срп ског је зи ка пре ма је зи ци ма дру гих ет нич ких
за јед ни ца, у слу жбе ној упо тре би и ши ре од ње, он би мо рао пр вен стве но
обез бе ђи ва ти ко му ни ка циј ску рав но прав ност сло бод них гра ђа на, увек ак ту -
ел ну кад су они ра зно род ни и ра зно је зич ни. Та рав но прав ност ве о ма је ак -
ту ел на код нас, и то не са мо у Вој во ди ни. Њу је те шко по сти ћи без ак тив не
дво је зич но сти, ко ја је ну жна при пад ни ци ма ма њи на, али је че сто нео п ход -
на и при пад ни ци ма ма тич ног на ро да. Ко ми си ја из ра жа ва сум њу да би по -
је ди не пред ло же не ино ва ци је слу жи ле ко му ни ка циј ској рав но прав но сти
гра ђа на, али су ње ни чла но ви спрем ни чу ти ар гу мен те ко ји би ту сум њу
евен ту ал но опо вр гли.

8. Ва ља та ко ђе под се ти ти на то да Нем ци, Аустри јан ци и Швај цар ци
ни су уни шти ли дво а збуч ност, али је ла ти ни ца одав но по ти сну ла го ти цу; Гр -
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ци су род но ме сто и гла го љи це, и ћи ри ли це, и ла ти ни це, али са ми има ју
сво је за себ но пи смо, грч ко пи смо; Бу га ри, Ру си, Бе ло ру си и Укра јин ци не
све до че о на ме ри да пре у зму ла ти ни цу као се кун дар но пи смо, а ка мо ли да
се од рек ну ћи ри ли це, сво га је ди ног пи сма, да у овој при ли ци и не го во ри мо
о из ва не вроп ском све ту, с го ле мом ра зно ли ко шћу је зи ка и пи са ма, у ко јем
дво а збуч ност ни је че ста по ја ва.

За кључ ци

1. Од бор пред ла же На род ној скуп шти ни Ре пу бли ке Ср би је да за др жи
од ред бу о при мар но сти ћи ри лич ког пи сма у слу жбе ној упо тре би на це лој те -
ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је.

2. Пре и спи ти ва ње дру гих од ре да ба За ко на и њи хо во ме ња ње ва ља од -
го ди ти до до но ше ња но вог уста ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ји би у је зич кој по ли -
ти ци мо рао би ти ускла ђен с Уста вом СРЈ.

3. Од бор, са сво јим струч ним ка па ци те ти ма, сто ји на рас по ла га њу др -
жав ним ор га ни ма при ли ком из ра де но вог уста ва / но вих уста ва и но вих за -
ко на, па и при ли ком об ра де по ну ђе них из ме на и до пу на са да шњег За ко на
ако се Вла да и На род на скуп шти на за то опре де ле. Тре ба има ти на уму да
Од бор оку пља ше зде се так струч ња ка, ме ђу ко ји ма има и фи ло ло га с ис ку -
ством ра да у др жав ној упра ви. Од бор је спре ман да ти свој до при нос уна пре -
ђи ва њу је зич ке по ли ти ке и ње ног прав ног ре гу ли са ња кад год му се обра те
др жав ни ор га ни и гра ђа ни, и то не са мо у Ре пу бли ци Ср би ји не го и из ван
ње, у Ре пу бли ци Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској, па и из ван тих три ју ре -
пу бли ка, јер из ван њих по сто је да нас при лич но број не срп ске ма њи не.

4. Од бор ће ову сво ју од лу ку до ста ви ти На род ној скуп шти ни и Вла ди Ре -
пу бли ке Ср би је, вла да ма СРЈ, Ре пу бли ке Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске, а
пре ко јав них гла си ла с њо ме ће упо зна ти и нај ши ру јав ност.
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СЛУ ЧАЈ НОСТ КО ЈА СЕ МО ГЛА ИЗ БЕ ЋИ

Ре а го ва ње на гра фиј ски из глед до ку мен та
Pr vih sto da na Vla dе Rе pu bli kе Sr bi jе

Увод не на по ме не

Не дав но смо, кра јем фе бру а ра 2001. го ди не, На род ној скуп шти ни Ре пу -
бли ке Ср би је упу ти ли Од лу ку бр. 17 Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је -
зи ка, ко ја је пред ста вља ла Ре а го ва ње Од бо ра на Пред лог за ко на о из ме на -
ма и до пу на ма За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, при пре мљен
кра јем 2000. го ди не у Скуп шти ни АП Вој во ди на.

У пр вој по ло ви ни мар та 2001. Од лу ку бр. 17 с ко пи јом про прат ног пи сма
На род ној скуп шти ни до ста ви ли смо и Вла ди Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу блич -
ком се кре та ри ја ту за за ко но дав ство. На жа лост, пи сме ног од го во ра ни смо до -
би ли ни с јед не од тих адре са. Са да смо при мо ра ни на но ву од лу ку, на но во
ре а го ва ње слич ним по во дом.

Но во ре а го ва ње

Не хо те ћи да ве ру је мо ка ко на шу Од лу ку бр. 17, тј. на ше ре а го ва ње на
вој во ђан ски пред лог за ко на, ни ко ни је озбиљ ни је раз ма трао, об зна њу је мо
но во ре а го ва ње слич ним по во дом, овог пу та на до ку мент Pr vih sto da na Vla dе
Rе pu bli kе Sr bi jе. Тај до ку мент, без да ту ма, па и без по да тка ко га је и ка да
при пре мио, до шао нам је ових да на до ру ку и, на из ве стан на чин, об ра до вао
нас, јер је био пун са др жај них, све же уоб ли че них и упе ча тљи вих по ру ка.

Ме ђу тим, чи тав тај до ку мент од штам пан је ла ти ни цом прем да ва же ћи
За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма — до пу шта ју ћи и се кун дар но
пи смо на ше кул ту ре у не ким еле мен ти ма слу жбе не упо тре бе је зи ка и пи са -
ма (нпр. у са о бра ћај ним зна ци ма) — сва ко ме ја сно ста вља до зна ња да је (и
ка да је све) у слу жбе ној упо тре би ис кљу чи во ћи ри ли ца, при мар но пи смо кул -
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ту ре срп ско га је зи ка. Јед но став но, из о ста ло је оно што се оче ки ва ло — да
Вла дин до ку мент, као и сви ње му слич ни, бу де пи сан ћи ри ли цом. 

Ми се, на рав но, бо ји мо „скла да“ с оним за ла га њем што до ла зи из Скуп -
шти не АП Вој во ди на, ко је би, под из го во ром „рав но прав но сти“ пи са ма, во -
ди ло оно ме што се већ де си ло: у цен тру Но вог Са да и Бе о гра да, су де ћи по
на ла зи ма но во сад ског Удру же ња за за шти ту ћи ри ли це срп ског је зи ка, при -
мар но пи смо са свим је не рав но прав но са се кун дар ним. За ла га ње за рав но -
прав ност два ју пи са ма не мо же се у по сто је ћим окол но сти ма раз у ме ти друк -
чи је не го као до при нос од у ми ра њу при мар ног пи сма, слич но ме од у ми ра њу
др жа ве на ко јем се ин си сти ра ло у до ба ФНРЈ и СФРЈ.

Сто га ово на ше ре а го ва ње не тре ба раз у ме ти друк чи је не го као на ше за -
ла га ње за при ме ну ва же ћег за ко на и упо зо ре ње да ни је раз бо ри то, не ба рем у
слу жбе ној упо тре би, на го ве шта ва ти од ри ца ње од та ко зна чај ног кул тур ног
на сле ђа и зна ме ња на ше на ци о нал не кул ту ре. Хте ли би смо, у ства ри, да ваш
азбуч ни про пуст раз у ме мо пр вен стве но као слу чај ност ко ја се мо гла из бе ћи.

Ако и смет не мо с ума ка ко се по на ша ју на ма срод не ис точ но е вроп ске
ћи ри лич ке зе мље, не сме мо за не ма ри ти чи ње ни цу да Грч ка, пу но прав на
чла ни ца Европ ске уни је, ни нај ма ње не на гри за сво је пи смо, је дин стве но у
европ ским и свет ским раз ме ра ма. Ћи ри ли ца је, на су прот грч ком пи сму, ме -
ђу на род ни ал фа бет са ви ше де се ти на ми ли о на ак тив них ко ри сни ка и, као
део свет ског кул тур ног на сле ђа, она је од епо хал ног зна ча ја за це ло куп но
чо ве чан ство и у са да шњо сти и у бу дућ но сти. 

Евен ту ал но по ри ца ње ћи ри ли це, на ше га дав на шњег кул тур ног на сле -
ђа, мо жда ће се не ко ме у Евро пи и сви де ти, али то не ће уве ћа ти на ше са мо -
по што ва ње ни ти ува жа ва ње ко је оче ку је мо од дру гих.

* * *

Са са др жа јем ове од лу ке, утвр ђе не 17. ма ја 2001. го ди не на сед ни ци Ко -
ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, пре ко јав них
гла си ла и на дру ги на чин упо зна ће се нај ши ра јав ност. Сед ни ци Ко ми си је
при су ство ва ли су сви ње ни чла но ви.

Одлука бр. 17
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ОКОН ЧАН ВЕ ЛИ КИ ПО ДУ ХВАТ

Ко ми си ја за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра во пи сне про бле ма ти ке и Ко ми -
си ја за стан дард ни је зик у школ ству, ад ми ни стра ци ји, из да ва штву и јав ним
гла си ли ма — на за јед нич кој сед ни ци одр жа ној 4. ју на 2001. го ди не — за -
кљу чи ле су да је об ја вљи ва њем по след ње вер зи је Пра во пи са срп ско га је зи ка
(При руч ни ка за шко ле), у екав ској и ије кав ској ре дак ци ји пра во пи сних пра -
ви ла, окон чан нај ве ћи пра во пи сни про је кат у на шој кул ту ри и на у ци о је зи -
ку, за по чет још 1989. го ди не об ја вљи ва њем При ло га Пра во пи су, на ста вљен
из ла ском „ве ли ко г“ (1993) и „сред ње г“ Пра во пи са (1995) и, нај зад, до вр шен
из да ва њем „ма ло г“ Пра во пи са (у про ле ће 2001). Те две ко ми си је пред ло жи -
ле су Од бо ру да над ле жне др жав не ор га не (вла де и ми ни стар ске ре со ре, на -
ро чи то ми ни стар ства про све те, кул ту ре и на у ке) у Ре пу бли ци Ср би ји, Ре пу -
бли ци Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској, за во де за уџ бе ни ке и на став на
сред ства, уни вер зи те те, сред ње и основ не шко ле, те из да вач ка и дру га пред -
у зе ћа на це ло куп ном го вор ном про сто ру срп ског је зи ка а, пре ко јав них гла -
си ла, и нај ши ру јав ност — упо зна с овим зна чај ним на уч ним, про свет ним и
кул тур ним до га ђа јем.

Тим по во дом, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка утвр ђу је да су се
сте кли сви усло ви за бит но уна пре ђи ва ње ор то граф ске пи сме но сти. Три
вер зи је Пра во пи са на ме ње не раз ли чи тим ко ри сни ци ма (од основ не шко ле
до уни вер зи те та, за ни же, ви ше и нај ви ше рав ни ор то граф ске пи сме но сти),
с ека ви цом и ије ка ви цом, до ступ не су сва ко ме ко је за ин те ре со ван, а сва ко
ко пи ше мо рао би има ти ба рем нај но ви ју пра во пи сну вер зи ју, ко ја за до во -
ља ва пра во пи сне по тре бе ве ћи не љу ди. 

Ор то граф ски вид пи сме но сти ни је нај ва жни ји у је зич кој кул ту ри (ва -
жни ји су дру ги ви до ви пи сме но сти, син так сич ки, сти ли стич ки и лек сич ки,
од но сно тер ми но ло шки…), али је нај у па дљи ви ји и нај ви дљи ви ји, по го то ву
кад је пра ћен озбиљ ни јим огре ше њи ма о до бре оби ча је и при хва ће не нор ме.
Сто га ни јед ном стан дард ном је зи ку, за раз ли ку од гра ма тич ких при руч ни -
ка, не од го ва ра по сто ја ње ви ше на по ред них, а не у са гла ше них пра во пи са.

Од бор се од луч но за ла же за то да се све три вер зи је Пра во пи са срп ско га
је зи ка, чи ји су при ре ђи ва чи Ми тар Пе ши кан, Јо ван Јер ко вић и Ма то Пи жу -
ри ца, што до след ни је при ме њу ју у школ ству, ад ми ни стра ци ји, из да ва штву
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и јав ним гла си ли ма, у јед ну реч — на свим под руч ји ма јав ног жи во та Ср би је,
Цр не Го ре и Срп ске. Овог ча са, на жа лост, ни мно ги уџ бе ни ци ко је из да ју за -
во ди за уџ бе ни ке и на став на сред ства, а ка мо ли дру ге књи ге и дру ге пу бли -
ка ци је, ни су уса гла ше ни с Пра во пи сом, што зна чи да лек то ри за во да и лек -
то ри уоп ште има ју пу не ру ке по сла, тј. лек то ри за во да има ће га у при пре ми
но вих уџ бе ни ка или но вих из да ња ста рих уџ бе ни ка. Што се ти че са мог Од -
бо ра, он ће обез бе ди ти да при руч ни ци ко ји се об ја вљу ју под ње го вим окри -
љем бу ду пра во пи сно ко рект ни.

Обра зло же ње

И пре рас па да бив ше СФРЈ би ло је ја сно да је ну жно из ме ни ти и до пу -
ни ти одав но за ста ре ли Пра во пис срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка / Pra -
vo pis hr vat sko srp sko ga knji žеv nog jе zi ka (Но ви Сад — За греб, Ма ти ца срп ска
и Ма ти ца хр ват ска, 1960), по го то ву сто га што је у За гре бу 1986. го ди не об ја -
вљен оде лит Pra vo pis hr vat sko ga ili srp sko ga jе zi ka као све до чан ство за себ но га
хр ват ског пра во пи сног пу та, ма да још не и фор мал ног рас ки да че тво ро ре пу -
блич ке је зич ке за јед ни це и ње ног пра во пи сног са гла сја. Из те ја сно ће и ну -
жно сти про ис те кли су При ло зи Пра во пи су (Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1989),
иза ко јих је ста ло 11 углед них лин гви ста из Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер -
це го ви не, још увек уве ре них да је мо гу ће спа са ва ти срп ско хр ват ску стан -
дард но је зич ку за јед ни цу. Те При ло ге при ре ди ли су Ми тар Пе ши кан, Ме -
вли да Ка ра џа-Га рић и Ма то Пи жу ри ца. 

С рас па дом СФРЈ 1991. го ди не и фор мал но се рас па ла срп ско хр ват ска
стан дард но је зич ка за јед ни ца, што ће убр зо би ти ове ре но у уста ви ма, од но -
сно је зич ким за ко ни ма бив ших и зва нич но исто је зич ких со ци ја ли стич ких
ре пу бли ка (СРС, СРХ, СР БиХ и СРЦГ). Ра ди ка ли зам је зич ког рас ко ла — ма -
да је би ло боч них уда ра и у том сме ру — ни је по го дио Ср би ју и Цр ну Го ру. Оне
су но вим уста вом, Уста вом СРЈ (1992), по твр ди ле при вр же ност срп ском на -
зи ву је зи ка, срп ском стан дард ном је зи ку, са два из го во ра, екав ским и ије кав -
ским, и са (од прет ход не Ју го сла ви је) на сле ђе ном дво а збуч но шћу. Њо ме је ове -
ре на пред ност ћи ри ли це, при мар ног пи сма срп ске је зич ке кул ту ре.

У Хр ват ској је рас кид по при мио и екс трем не раз ме ре, ко је су за хва ти ле и
пра во пис, а не са мо лек си ку, док пу на ве ри фи ка ци ја хр ват ског на зи ва у све -
му па и у је зи ку ни је узи ма ла у об зир, још дав но пре ег зо ду са 1995. го ди не,
по сто ја ње срп ског на ро да у тој зе мљи. Рас пад СР БиХ, раз де ше не рат ним
су ко бом три ју на род них за јед ни ца, нај пре на три за себ не те ри то ри је а по том на
два те ри то ри јал на ен ти те та, по ву као је за со бом нео че ки ва ну тро је зич ност
(срп ски, хр ват ски и „бо сан ски“ је зик), ове ре ну Деј тон ско-па ри ским спо ра зу -
мом кра јем 1995. го ди не. Рас кид је по твр ђен и ове рен Hr vat skim pra vo pi som
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(Za greb, 1994) и Pra vo pi som bo san sko ga jе zi ka (Sa ra je vo, 1996), али је на зив
„бо сан ски је зи к“ оспо рен и у Хр ват ској и у хр ват ским кан то ни ма у БиХ. У
Ср би ји, пак, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, у сво јој пр вој од лу ци,
по чет ком 1998. го ди не, при ма ју ћи к зна њу но во у спо ста вље ну тро је зич ност,
та ко ђе је оспо рио не са мо ва ља ност не го и одр жи вост ети ке те „бо сан ски је -
зи к“ у срп ском је зич ком стан дар ду. Од бор је, у ства ри, утвр дио нор ма тив ну
за ме ну бо шњач ки је зик, чи ји је атри бут ускла ђен с но во при хва ће ним ет но -
ни мом Бо шња ци (и фор мал но „при зна тој“ ма њи ни у Ср би ји у про ле ће 2001.
го ди не с нај ви шег ме ста но ве вла сти СРЈ), ко ји тре ба упо тре бља ва ти кад је
ну жно озна чи ти тре ћи стан дард но је зич ки иди ом, тре ћу ва ри јан ту и да ље
исто га стан дард но је зич ког си сте ма и у БиХ и ина че.

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, као те ло ко је удру жу је ис так -
ну те струч ња ке из Ср би је, Цр не Го ре и Срп ске, као и ин сти ту ци је из ко јих
по ти чу, на сле дио је не са мо че тво ро стру ку сло же ност срп ско га је зи ка (срп ско -
га је зич ког стан дар да) — екав ску и ије кав ску, ћи ри лич ку и ла ти нич ку, у њи -
хо вој ис пре пле те ној ком би на ци ји — не го и не по вољ не со ци о лин гви стич ке
окол но сти и у СРЈ и у Ре пу бли ци Срп ској као де лу деј тон ске Бо сне и Хер це -
го ви не. Не ду го по осни ва њу, Од бор се су о чио и с је зич ким се це си о ни змом у
Цр ној Го ри, што га је са мо де ли мич но при хва ти ла ње на власт у вре ме за о -
штре них су ко ба с бив шим ре жи мом у Ср би ји (још у про ле ће 1998. г.), без
фор си ра ног на сто ја ња да но ву „дво је зич но ст“, од но сно „че тво ро је зич но ст“,
уне се у устав и за кон.

Кад је по сре ди пра во пи сна про бле ма ти ка, Од бор је на сле дио: (1) ве ли ку
на уч ну и уни вер зи тет ску пра во пи сну вер зи ју, тј. Пра во пис срп ско га је зи ка
(Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, 1993, од но сно 1994. године [иза шао у про ле ће те
го ди не]) у две на по ред не књи ге пот пу но истог са др жа ја (с екав ском и ије -
кав ском ре дак ци јом пра во пи сних пра ви ла уз ин те гра лан екав ско-ије кав ски
Реч ник уз Пра во пис), и (2) Пра во пис срп ско га је зи ка — Школ ско из да ње (Но -
ви Сад — Бе о град, Ма ти ца срп ска и За вод за уџ бе ни ке и на став на сред -
ства), опет у две на по ред не књи ге, као и прет ход ни.

Про це нив ши да је дру га вер зи ја не по де сна за основ не шко ле (у ко ји ма
се, прак тич но, је ди но и из у ча ва пра во пи сна про бле ма ти ка) Од бор се за ло -
жио за при пре му и тре ће пра во пи сне вер зи је, по де сне за основ не шко ле и
нај ши ру јав ну упо тре бу, при хва тив ши иде ју да се аутор ски Пра во пис срп -
ског је зи ка, с под на сло вом При руч ник за шко ле (Зе мун, Ни јан са, 1994, 1995)
про фе со ра Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду Ми ло ра да Де ши ћа и на зив но
и нор ма тив но пот пу но ускла ди са зва нич ним пра во пи сним про јек том ка ко
би, та ко ђе у две на по ред не књи ге, тај про је кат био до вр шен. По што у за вр -
шној фа зи до ра де то га до пун ског про јек та ни је до шло до спо ра зу ма из ме ђу
проф. Де ши ћа и Ма ти це (од но сно Ма ти це и За во да), Ма то Пи жу ри ца и Јо ван
Јер ко вић, дво ји ца жи вих при ре ђи ва ча Пра во пи са, про фе со ри Фи ло зоф ског
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фа кул те та у Но вом Са ду (ака де мик Ми тар Пе ши кан умро је у ју лу 1996),
при ре ди ли су и об ја ви ли и тре ћу пра во пи сну вер зи ју, тј. (3) Пра во пис срп -
ско га је зи ка — При руч ник за шко ле, опет у две на по ред не књи ге (екав ска и
ије кав ска ре дак ци ја), и да ље с Ми тром Пе ши ка ном, ро до на чел ни ком пра во -
пи сног про јек та (1989–1996, од но сно 1989–2001) и глав ним при ре ђи ва чем
Пра во пи са.

Пр ве две пра во пи сне вер зи је ре цен зи ра ли су ака де мик Па вле Ивић
(умро у сеп тем бру 1999), нај зна ме ни ти ји срп ски лин гви ста дру ге по ло ви не
20. ве ка, на уч ни са вет ник Дра го Ћу пић, ду го го ди шњи ди рек тор је ди но га
Ин сти ту та за срп ски је зик (са да у пен зи ји), док су тре ћу вер зи ју ре цен зи ра -
ли Дра го Ћу пић и проф. Иван Клајн, до пи сни члан СА НУ, члан Од бо ра и
ње гов пред сед ник од ја ну а ра 2001. го ди не.

Пр ве две пра во пи сне вер зи је при хва ти ли су и над ле жни др жав ни ор га -
ни у Ср би ји и Срп ској (1996, од но сно 1997. го ди не), док је тре ћу пра во пи сну
вер зи ју за сад при хва ти ло са мо Ми ни стар ство про све те Ре пу бли ке Ср би је, и
то не по сред но пред ње ну пре да ју у штам пу, кра јем 2000. го ди не. Од бор је
по ку шао при во ле ти за во де за уџ бе ни ке и на став на сред ства у Под го ри ци и
Срп ском Са ра је ву да се при хва те су и зда ва штва по след ње пра во пи сне вер -
зи је, али у то ме ни је имао успе ха. У че твр том из да њу Де ши ће вог пра во пи -
са, на не ки на чин ус по ста вље ном као пра во пи сна вер зи ја (4), Пра во пи са срп -
ског је зи ка — При руч ни ка за шко ле (чи ји су су и зда ва чи зе мун ска Ни јан са и
За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства у Срп ском Са ра је ву, 2000) — ко ји је
у ве ли кој ме ри нор ма тив но ускла ђен с Пра во пи сом срп ско га је зи ка тро ји це
при ре ђи ва ча — сто ји да има одо бре ње над ле жних ми ни стар ста ва про све те
у Цр ној Го ри, Срп ској и Ср би ји, али он не ма пре по ру ку Од бо ра за стан дар -
ди за ци ју срп ског је зи ка, чи ји је члан и сам проф. Де шић.

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка — и из струч них, и из на чел них,
и из етич ких раз ло га — сто ји иза Пра во пи са срп ско га је зи ка тро ји це при ре -
ђи ва ча, од ко јих су дво ји ца, проф. Пи жу ри ца и Јер ко вић, чла но ви Од бо ра,
чи ји су чла но ви би ли или је су, уоста лом, и ње го ви ре цен зен ти (П. Ивић, Д.
Ћу пић и И. Клајн). Од бор оче ку је да сва три над ле жна ми ни стар ства про -
све те по твр де при вр же ност струч ним раз ло зи ма и раз ло зи ма на род не сло ге,
без об зи ра на то што њу бит но не угро жа ва ни до дат ни, Де ши ћев, пра во пис.
Он та ко ђе оче ку је да ће за во ди за уџ бе ни ке и на став на сред ства у Бе о гра ду,
Под го ри ци и Срп ском Са ра је ву убу ду ће са ра ђи ва ти у при пре ма њу и из да -
ва њу но вих пра во пи сних при руч ни ка, на ро чи то оних под (2) и (3). Што се ти -
че из да ња под (1), Од бор је при хва тио пред лог две ју ко ми си ја да се Реч ник уз
Пра во пис мо же до пу ни ти са још 1.500 но вих од ред ни ца, пот пу но ускла ђе -
них с пра во пи сним пра ви ли ма.

Од бор оче ку је од сво јих чла но ва да при пре ме сво је ми шље ње о и да ље по -
сто је ћим и де лу ју ћим пра во пи сним ди ле ма ма и пред ло ге за сма њи ва ње

Одлука бр. 18
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пра во пи сних ду бле та где год је то мо гу ће ка ко би се у је сен 2001. го ди не мо -
гло из ра ди ти пра во пи сно упут ство ко је би би ло осно ва за рад на из ме на ма и
евен ту ал ним до пу на ма бу ду ће га но вог пра во пи са. Ње го ва би из ра да би ла го -
то ва 2004. го ди не, ка да па да де се то го ди шњи ју би леј са да шњег Пра во пи са,
ко ји се слу чај но по кла па с го ди шњи цом Пр во га срп ског устан ка. Од бор ће
на је сен пред ло жи ти и име на при ре ђи ва ча бу ду ће га но вог пра во пи са, а за
по ме ну то пра во пи сно упут ство тра жи ће по др шку над ле жних др жав них ор -
га на, слич ну оној ко ју су 1996. го ди не да ли ор га ни Не мач ке, Аустри је и
Швај цар ске за ре фор му но во га не мач ког пра во пи са, об ја вље ног пр ви пут те,
1996, с тим што је сту пио на сна гу 1. ав гу ста 1998. го ди не.

Од бор пре по ру чу је шко ла ма, из да ва чи ма, јав ним гла си ли ма и ад ми ни -
стра тив ним ор га ни ма у упра ви, при вре ди и дру где да се слу же ис кљу чи во
пра во пи сним при руч ни ци ма ко ји ужи ва ју ње го ву по др шку. За шко ле је осо -
би то ва жно да од би ју по ну ду ал тер на тив них пра во пи сних при руч ни ка ли -
ше них би ло чи јег зва нич ног одо бре ња. Ако је нор мал но има ти ал тер на тив -
не уџ бе ни ке и при руч ни ке дру гих пред ме та и дру гих на уч них и струч них ди -
сци пли на, па и дру гих је зич ких под ди сци пли на, пра во пи сни плу ра ли зам
не мо же би ти по же љан, јер се пра во пи сом уре ђу је нај по вр шни ји слој пи сме -
но сти, за ко ји је нај не по жељ ни је да бу де не у јед на че но уре ђен, тј. да бу де не у -
ре ђен.

С об зи ром на це ну тре ће пра во пи сне вер зи је (150–180 ди на ра или 5–6
ДЕМ), она је за и ста до ступ на сва ко ме и мо же за до во љи ти пра во пи сне по тре бе
огром не ве ћи не оних ко ји пи шу — у шко ли, ад ми ни стра ци ји, из да ва штву и
јав ним гла си ли ма, у це ло куп ном јав ном жи во ту, и у Ср би ји, и у Цр ној Го ри, и
у Срп ској, али и у ди ја спо ри, бли жој и да љој, сву где где има го вор ни ка и ко -
ри сни ка срп ско га је зи ка у ње го вом нор ма тив ном, стан дард ном ви ду.

Што се ти че дру гих, и ва жни јих, стан дард но је зич ких при руч ни ка, њи -
хо ва је при пре ма у то ку. Ове го ди не, на при мер, оче ку је мо об ја вљи ва ње и
до вр ше так јед но том ног реч ни ка и два ју гра ма тич ких при руч ни ка (пр ва
књи га Твор бе ре чи и пр ва књи га Син так се). Кад се они по ја ве, Од бор ће се
по тру ди ти да нај ши ра јав ност при ми к зна њу да се стан дард ни је зик, ни у
ко јем слу ча ју, не мо же све сти на пра во пис.

* * *

Од лу ка бр. 19, с обра зло же њем, при хва ће на је на сед ни ци Ко ми си је за
од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња одр жа ној 25. ју на 2001.
го ди не.
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ЗВА НИЧ НИ ЈЕ ЗИК ЈЕ СРП СКИ
А ПРИ МАР НО ПИ СМО ЋИ РИ ЛИ ЦА

На сво јој че твр тој сед ни ци, одр жа ној 18. ју ла 2001. го ди не, Ко ми си ја за
од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња — ко ја оба вља по сло ве
Од бо ра из ме ђу ње го вих го ди шњих сед ни ца — од лу чи ла је да се обра ти „От -
кро ве њу“ и „На род ној књи зи“, из да ва чи ма Књи жев ног гла сни ка / Knji žеv nog
gla sni ka, с мол бом да ис пра ве на вод у ан тр фи леу под на сло вом СР Ју го сла -
ви ја (Knji ̀ev ni gla snik br. 2/2001, стр. 73), пре ма ко јем је зва нич ни је зик у
СРЈ — срп ско хр ват ски. Као што је по зна то, и на у ка и по ли ти ка у СРЈ, још
1991, од но сно 1992. го ди не, об но ви ле су ва же ње син таг ме срп ски је зик —
као на зи ва за је зик у слу жбе ној упо тре би у СРЈ, с екав ским и ије кав ским из -
го во ром, уз при мар ну слу жбе ну упо тре бу ћи ри лич ког пи сма.

Што се ти че из не на ђу ју ћег опре де ље ња из да ва ча и ре дак ци је Књи жев -
ног гла сни ка да свој из ван ред но обе ћа ва ју ћи Гла сник, већ у дру гом бро ју,
пре тво ре у Knji žеv ni gla snik, Од бор мо ли из да ва че и ре дак ци ју да ту сво ју од -
лу ку, с раз ло га ко је на во ди мо у обра зло же њу, пом но пре и спи та ју ка ко би се
вра ти ли при мар ном пи сму на ше је зич ке кул ту ре или да ба рем при сту пе на -
из ме нич ној упо тре би два ју пи са ма срп ског је зи ка.

На по слет ку, при род но је што наш је зик, у но вим др жав ним окол но сти ма,
и зва нич но на зи ва мо срп ским, као што је нор мал но да ћи ри ли цу, по сле свих
лу та ња, сма тра мо при мар ним пи смом стан дард ног је зи ка и на ци о нал не
кул ту ре уоп ште.

Обра зло же ње

На из ван ред ни текст Три ве Ин ђи ћа об ја вљен у Књи жев ном гла сни ку /
Knji žеv nom gla sni ku (број 2 / broj 2 — март–април / mart–april 2001, 66–78)
па ла је сен ка за ко ју, ва ља прет по ста ви ти, „кри ви цу“ не сно си аутор основ -
ног при ло га, чи ји је на слов Од ра ста ње за ка сне лих на ци ја, с над на сло вом
Бал кан — исто ри ја и пер спек ти ве. На и ме, уз основ ни текст об ја вље но је се -
дам до пун ских, чи ји су ауто ри Тра јан Сто ја но вић, три при ло га, Јо ван Цви -
јић, два, и Ма ри ја То до ро ва, два, на жа лост, без по да та ка ода кле су пре у зе ти,
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као и је да на ест илу стра ци ја, по све ће них Сло ве ни ји, Хр ват ској, Грч кој, Ма ке -
до ни ји, Тур ској, Ју го сла ви ји, Ру му ни ји, Ки пру, Ал ба ни ји, Бу гар ској и Бо сни
и Хер це го ви ни, с основ ним по да ци ма о (у Бал кан ско по лу о стр во) увр ште -
ним др жа ва ма (ме ђу њи ма су, да кле, и Хр ват ска и Сло ве ни ја, од ко јих по -
то ња је два да ула зи у ге о граф ски де фи ни са но по лу о стр во, што се скра ће но
на зи ва Бал кан). Са оп ште ни по да ци о увр ште ним др жа ва ма по кри ва ју по -
вр ши ну, глав ни град, ста нов ни штво, ре ли ги ју и зва нич ни је зик. Ме ђу тим,
не ма по да та ка о зва нич ном пи сму / зва нич ним пи сми ма.

За ни мљи во је, и за чу ђу ју ће, да се уз илу стра ци ју по све ће ну ста нов ни -
штву Сло ве ни је не на во де ни Ита ли ја ни ни Ма ђа ри, а ка мо ли „ју жња ци“, да
се уз Хр ва те, Ср бе и Му сли ма не у Хр ват ској на во де још са мо три тач ке (…).
На су прот то ме, уз илу стра ци је о Ма ке до ни ји (Ма ке дон ци, Ал бан ци, Ср би,
Тур ци, Гр ци, Бу га ри…), Ју го сла ви ји (Ср би, Ал бан ци, Цр но гор ци, Хр ва ти,
Му сли ма ни, Тур ци, Ма ђа ри, Бу га ри, Сло ва ци, Ру му ни, Ру си ни, Че си…) и
Ру му ни ји (Ру му ни и 9,4% Ма ђа ра; Нем ци, Ср би, Бу га ри…) — на во ди по сто -
је ћих ет ни ја, на ро чи то бо га ти уз Ју го сла ви ју, „обо га ће ни су“ три ма тач ка ма
на кра ју, с још јед ном спе ци фич но шћу уз Ру му ни ју (кван ти та тив но од ре ђе -
ње Ма ђа ра, 9,4%, иза ко јих сле ди ин тер пунк циј ски знак тач ка са за пе том).

Ипак, нај чуд ни ји је по о дав но за ста ре ли на зив је зи ка уз Ју го сла ви ју,
срп ско хр ват ски, ко ји из о ста је кад су по сре ди БиХ и Хр ват ска, ма да је за по -
хва лу то што је тре ћи је зик у БиХ, ина че на ве ден на пр вом ме сту, пре срп -
ског и хр ват ског, озна чен као бо шњач ки, у скла ду с Од лу ком бр. 1 Од бо ра за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, ма да су га му сли ма ни/Му сли ма ни/ Бо шња -
ци у сво ме иди о му на зва ли „бо сан ским је зи ко м“. На зив срп ско хр ват ски, не -
у ки див по број ним тек сто ви ма у зе мљи и ино стран ству об ја вље ним до 1991.
го ди не, обе сна жен је За ко ном о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма (Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, број 45/91) и ар ха и зи ран Уста вом СРЈ
(1992), Уста вом Ре пу бли ке Цр не Го ре (1992), Уста вом Ре пу бли ке Срп ске
(1992), као, уоста лом, и Уста вом БиХ, са др жа ним у Деј тон ско-па ри ском спо -
ра зу му (1995). Тре ба ло је сва ка ко из бе ћи на зив срп ско хр ват ски (по ту ма че -
њу Да ли бо ра Бро зо ви ћа си стем ско му је зна че ње „хр ват ски на срп ски на чи -
н“) не са мо за то што је из о ста ло ње го во на во ђе ње уз БиХ, а по го то ву уз Хр ват -
ску, где би био хр ват ско срп ски („срп ски на хр ват ски на чин“ по исто вет ном ту -
ма че њу по ме ну тог хр ват ског лин гви сте). Раз у ме се, и ар ха и зми се мо гу упо -
тре бља ва ти, на ро чи то у књи жев но у мет нич ком шти ву, а не из бе жни су у сва -
ко ме при ли ком ци ти ра ња, али су да нас не при хва тљи ви у озбиљ ним струч -
ним, да не ка же мо и на уч ним, и пу бли ци стич ким тек сто ви ма.

По се бан је про блем ла ти ни ца (ко јом је не ко ли ко сед ми ца би ла штам па -
на и но ва се ри ја По ли ти ки ног Екс пре са, па се од то га од у ста ло), уто ли ко ве -
ћи уко ли ко је по зна то да се, и да ље, у не ким ме ђу на род ним ко до ви ма тек -
сто ви на су штин ски (лин гви стич ки) ис то ме „сре ди шњем бал кан ском је зи ку“
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(да нас „зва нич но“ тро на зив ном), ма кар би ли об ја вље ни у Ср би ји и Цр ној
Го ри, увр шћу ју у — хр ват ско спи са тељ ство. На рав но, Књи жев ни гла сник /
Knji žеv ni gla snik не мо ра ус по ста вља ти кон ти ну и тет са Срп ским књи жев -
ним гла сни ком, ни ти ње го ви по кре та чи и из да ва чи има ју оба ве за пре ма
при мар ном пи сму срп ске је зич ке кул ту ре, јер они не мо ра ју др жа ти да су им
је зик и пи смо „у слу жбе ној упо тре би“, али би би ло ло гич но да на ре че ни кон -
ти ну и тет „одр жа ва ју“ ма кар на из ме нич ном упо тре бом при мар ног и се кун -
дар ног пи сма на ше је зич ке кул ту ре (што зна чи да би тре ћи број имао би ти
штам пан опет ћи ри ли цом).

Ни ко ме ко озбиљ но раз ми шља о на шим (дис)кон ти ну и те ти ма не мо же
би ти ја сно чи ме су (би ли) на дах ну ти из да ва чи ове (ви ше не го) ре ви је, ле по
уре ђе не и гра фич ки и ина че. Не ве ру је мо да ће због ла ти ни це би ти ви ше
ње них по тен ци јал них чи та ла ца у Ју го сла ви ји и из ван ње од оних ко ји ће је
од би ти баш за то што је од штам па на пи смом бли жим мон ди ја ли стич ком по -
гле ду на свет. Сва ка част мон ди ја ли зму, али не тре ба за бо ра ви ти да у Грч -
кој, на шој кул тур ној и ци ви ли за циј ској ко лев ци (те род ном ме сту три ју европ -
ских и пла не тар них пи са ма), ни ко ме не па да на па мет да се од рек не сво га
уни кат ног пи сма, слич ног и ћи ри ли ци и ла ти ни ци, па ипак са мо свој ног ал -
фа бе та/ал фа ви та. А Грч ка је одав но члан Европ ске уни је, у ко ју се и на ма
жу ри. У ре ду, и тре ба да нам се жу ри, али у по ри ца њу на шег кул тур но и сто -
риј ског кон ти ну и те та, то ли ко пу та ки да ног — жур би не ма ме ста.

По сле све га што се до го ди ло, и што се до га ђа, на Бал ка ну, у Евро пи и
све ту, за нас у Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка не ма дво у ми це у
по гле ду при мар но сти и се кун дар но сти, кон ти ну и те та и дис кон ти ну и те та,
без об зи ра на то шта смо и са ми, у са свим друк чи јем со ци о лин гви стич ком
кон тек сту, ми сли ли и го во ри ли пре ле та Го спод њег 1991. Има ли смо, мо жда,
и раз ло га ми сли ти да нај ве ћи на род у бив шој СФРЈ (па и у Кра ље ви ни
СХС, од но сно Кра ље ви ни Ју го сла ви ји), ра ди оп штег до бра, мо ра по не што
жр тво ва ти од сво га иден ти те та и ко мо ди те та. Та кво ми шље ње да нас би се
пре мо гло до жи вља ва ти као наш (са до)ма зо хи зам или као на ша пре тен зи ја
на ту ђе то ро ве, обо ре и за бра не не го као тре зве но и урав но те же но ре зо но ва -
ње у из ме ње ном све ту. Да ми, у Од бо ру, ни смо илу зи о ни сти ни ти зло вољ ни и
зло на мер ни пре тен ден ти, све до чи и чи ње ни ца да се ни кад не за ла же мо ни
за ка кву мр жњу пре ма је зич ко на зив ној сло же ни ци, а још ма ње за не тр пе -
љи вост пре ма се кун дар ном пи сму на ше на ци о нал не кул ту ре, оно ме ко ји
смо при ми ли 1918. а сад га ба шти ни мо као оста так бив ше га, (по ли тич ки и
др жав но прав но) по там не лог за јед ни штва.

Одлука бр. 19
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У СРП СКОМ ЈЕ ЕВРО

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка при мио је од На род не бан ке
Ју го сла ви је до пис бр. IХ/222/01 од 12. 9. 2001. го ди не, с пот пи сом ше фа ка -
би не та гу вер не ра Не вен ке Са во вић, сле де ћег са др жа ја:

„На род на бан ка Ју го сла ви је, као цен трал на бан ка, би ће но си лац це ло -
куп ног про јек та за ме не ва лу та зе ма ља Европ ске мо не тар не уни је у евро. Са
за ме ном ће се по че ти у ја ну а ру 2002. го ди не, и до та да би тре ба ло ин фор ми -
са ти ши ру јав ност о свим де та љи ма ве за ним за ову зна чај ну про ме ну.

У ци љу што бо ље оба ве ште но сти гра ђа на, у то ку је при пре ма мар ке тин -
шке кам па ње ко ја укљу чу је сва рас по ло жи ва сред ства ин фор ми са ња (те ле -
ви зиј ске и ра дио ре кла ме, пла ка ти, бро шу ре и сл.).

Мо ли мо Вас да нам да те зва нич но ми шље ње и обра зло же ње о пре во ду
на зи ва ове но ве ва лу те (EURO).“

За хва љу ју ћи На род ној бан ци што нам се пра во вре ме но обра ти ла, сло -
бод ни смо да јој са оп шти мо на ше ми шље ње, ко је ујед но пред ста вља Од лу ку
бр. 21 Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка:

На зив но ве ва лу те тре ба у срп ском да гла си евро (му шког ро да),
ге ни тив евра, у мно жи ни еври.

Обра зло же ње

От ка ко је у јав но сти по че ло да се го во ри о но вој европ ској ва лу ти, у на -
шим сред стви ма јав ног ин фор ми са ња мо гла су се сре сти два об ли ка: еуро,
пре ма на чи ну пи са ња у за пад но е вроп ским је зи ци ма, и евро.

По след њих ме се ци об лик евро пре о вла ђу је, и ње му тре ба да ти пред ност.
На и ме, нов ча на је ди ни ца је до би ла име по скра ће ном об ли ку ре чи Евро па,
од но сно европ ски. У функ ци ји пре фик со и да, та кав об лик од ра ни је је по сто -
јао у сло же ни ца ма као Евро а зи ја, Евро ви зи ја, евро ко му ни зам, евро ку по ви,
евро до лар и слич но. У је зи ци ма где се ка же Еуро па (Euro pе) он гла си еуро,
али бу ду ћи да ми ка же мо Евро па, и скра ће ни об лик тре ба да има в. Та ко је
и у ру ском је зи ку, где се пи ше као и код нас (евро).
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Ар гу мент по ко ме би тре ба ло ре ћи еуро, јер је то на вод но „из вор ни об ли -
к“, ни је одр жив. У овом слу ча ју не ма из вор ног је зи ка, не го је по сре ди ме ђу -
на род ни тер мин ко ји сва ки је зик при ла го ђа ва сво јим пра ви ли ма. Оту да се
пи са ни об лик еuro у ен гле ском из го ва ра „ју ро у“, у не мач ком „ој ро“, у фран -
цу ском с мут ним во ка лом ко ји се у том је зи ку бе ле жи са еи, и та ко да ље,
увек у скла ду с из го во ром име на Евро пе у до тич ном је зи ку.

На по ме ни мо да за ова кве слу ча је ве ни је са свим ис прав но упо тре бља ва ти
из раз „пре во д“, јер се на зи ви нов ча них је ди ни ца не пре во де не го при ла го ђа -
ва ју (адап ти ра ју). При ме ра ра ди, не мач ко Mark и ру ско рубль са су гла снич -
ким гру па ма ка кве не до ла зе на за вр шет ку срп ских ре чи, код нас су до би ле
за вр шно а (мар ка, ру бља); у на зив фран цу ске ва лу те уба ци ли смо не по сто -
ја но а (фра нак, фран ка), а у мно жи ни пре тва ра мо к у ц (фран ци), са свим
као и у до ма ћим ре чи ма ти па чла нак.

Мно жи на еври у по чет ку ће мо жда де ло ва ти ма ло нео бич но, али то је
про блем ко ји се ја вља и код дру гих име ни ца стра ног по ре кла са за вр шет ком
на крат ко -о (фи ја ско, ки мо но, фла мин го, га у чо, сал то, ро део и сл.), од ко јих
ни јед на не ма уста љен об лик мно жи не. У сва ком слу ча ју, за мно жи ном не ће
би ти ве ли ке по тре бе, по што се на зив ва лу те нај че шће упо тре бља ва по сле
бро ја, у ге ни тив ном об ли ку евра.

* * *

Ко ми си ја је сво је ми шље ње утвр ди ла на пе тој ово го ди шњој сед ни ци,
одр жа ној 17. сеп тем бра 2001. го ди не. Сед ни ци су при су ство ва ли: Иван Клајн,
пред сед ник, те чла но ви: Бра ни слав Бр бо рић, Дра го Ћу пић и Сло бо дан Ре -
ме тић. Од су тан је био Но ви ца Пет ко вић, али је и он прет ход не ве че ри кон -
сул то ван и имао је исто вет но ми шље ње с оста лим чла но ви ма Ко ми си је.

Одлука бр. 20
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ОБА ВЕ ЗНИ ПРИ МЕ РАК И У ЕЛЕК ТРОН СКОЈ ФОР МИ

На сед ни ци Ко ми си је за кор пус одр жа ној 27. 11. 2001. го ди не пред ло же -
но је да се утвр ди од лу ка Од бо ра ко ја би се упу ти ла Ми ни стар ству кул ту ре
Ре пу бли ке Ср би је и На род ној би бли о те ци Ср би је, те вла да ма Ре пу бли ке
Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске и од го ва ра ју ћим би бли о те ка ма у Но вом Са -
ду, на Це ти њу и у Ба њој Лу ци, а ти ца ла би се чу ва ња оба ве зног при мер ка
пу бли ка ци је и у елек трон ској фор ми. Пред лог Ко ми си је при хва ћен је на го -
ди шњој сед ни ци Од бо ра 25. 1. 2002. го ди не као Од лу ка бр. 22.

* * *

По ла зе ћи од по тре бе да се уна пре ђу је са вре ме на срп ска је зич ка кул ту ра
као нео дво јив део на ци о нал не кул ту ре у це ли ни, нео п ход но је у но ви За кон о
кул тур ним до бри ма или у но ви За кон о из да вач кој де лат но сти (од но сно у
од го ва ра ју ће за ко не у Ре пу бли ци Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској) угра ди -
ти од ред бу ко ја ће обез бе ди ти спе ци фи чан и мо де ран на чин ар хи ви ра ња
штам па них тек сто ва. Ка ко На род на би бли о те ка Ср би је и Би бли о те ка Ма ти -
це срп ске (а у Цр ној Го ри и Срп ској од го ва ра ју ће би бли о те ке нај ви шег ран -
га) по хра њу ју оба ве зни при ме рак сва ке штам па не књи ге (и дру ге штам па не
пу бли ка ци је), те ка ко се све пу бли ка ци је да нас при пре ма ју за штам пу уз по -
моћ ком пју те ра — из да ва че би тре ба ло оба ве за ти на то да уз штам па ни
при ме рак пу бли ка ци је при ло же и исто вет ну ко пи ју у стан дар ди зо ва ној
елек трон ској тек сту ал ној фор ми. На род ној би бли о те ци Ср би је и Би бли о те -
ци Ма ти це срп ске (ни ти од го ва ра ју ћим би бли о те ка ма у Цр ној Го ри и Срп -
ској) не ће би ти те шко да, уз ми ни мал но по бољ ша ње ка дров ских и тех нич -
ких мо гућ но сти, фор ми ра ју и одр жа ва ју елек трон ске ар хи ве штам па них
тек сто ва.

Обра зло же ње

Раз вој ди ги тал них елек трон ских ме ди ју ма до но си нов ква ли тет у мно -
гим сег мен ти ма жи во та, па би ства ра ње ква ли тет не ар хи ве тек сто ва у елек -
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трон ски чи тљи вој фор ми до при но си ло ва ља ном одр жа ва њу и уна пре ђи ва -
њу кул ту ре срп ског је зи ка и раз во ју ин фор ма циј ско-ко му ни ка циј ске де лат -
но сти уоп ште. Та ква ар хи ва би ла би од ве ли ког на ци о нал ног зна ча ја и
њен са др жај био би, под од ре ђе ним, прав но ре гу ли са ним усло ви ма, до сту -
пан раз ли чи тим на уч ним, кул тур ним и дру гим јав ним ин сти ту ци ја ма. За -
шти та аутор ских пра ва при ли ком ко ри шће ња тек сто ва у елек трон ском об -
ли ку мо ра ла би би ти за јам че на као и за шти та дру гих аутор ских пра ва.

Јед на од нај круп ни јих по сле ди ца ства ра ња ове ар хи ве би ла би фор ми -
ра ње Елек трон ског кор пу са срп ског је зи ка, за ко ји би ре ле ван тан био са мо
про бра ни део елек трон ски за пи са них тек сто ва. Ова кав кор пус дао би нео п -
хо дан под сти цај убр за ва њу и оса вре ме њи ва њу ра да на ве ро ват но нај о бим -
ни јем и нај ду го трај ни јем про јек ту срп ске на ци о нал не кул ту ре — Реч ни ку
СА НУ, ко ји је по след њих не ко ли ко де це ни ја из ла зио под на сло вом Реч ник
срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, до но се ћи екав ске и ије кав ске
ли ко ве свих уне се них од ред ни ца. Кор пус би, та ко ђе, омо гу ћио мо дер ни за -
ци ју чи та вог ком плек са лин гви стич ких и ин фор ма тич ких ис тра жи ва ња.

Одлука бр. 21
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ОЗВА НИ ЧЕ ЊЕ НО ВОГ ПРА ВО ПИ СНОГ ПРО ГРА МА

Ко ми си ја за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра во пи сне про бле ма ти ке, на сед -
ни ци одр жа ној у Но вом Са ду 8. 12. 2001. го ди не, утвр ди ла је Про грам и
основ на упут ства за при пре му из ме ње ног и до пу ње ног из да ња Пра во пи са
срп ско га је зи ка 2004. го ди не.

На сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи -
та ња одр жа ној 18. 12. 2001. го ди не за кљу че но је да овај про грам тре ба увр -
сти ти у днев ни ред пе те сед ни це Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка,
ко ја се одр жа ва у Бе о гра ду 25. ја ну а ра 2002. го ди не. Исто вре ме но је пред ло -
же но да Од бор с тим у ве зи до не се од лу ку бр. 23.

* * *

Озва ни ча ва се Про грам и основ на упут ства за при пре му из ме ње ног и до -
пу ње ног из да ња Пра во пи са срп ско га је зи ка 2004. го ди не, ко ји је утвр ђен на
сед ни ци Ко ми си је за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра во пи сне про бле ма ти ке одр -
жа ној у Но вом Са ду 8. де цем бра 2001. го ди не. Исто вре ме но се име ну је ре дак -
тор ска гру па у са ста ву: Ма то Пи жу ри ца, Ми ло рад Де шић, Бра ни слав Осто -
јић и Жи во јин Ста ној чић, чла но ви Од бо ра за стан дар ди за ци ју, ко ја ће при -
пре ми ти но ву сти ли за ци ју ре ту ши ра ног из да ња Пра во пи са рас те ре ћу ју ћи
га ре ла ци је пре ма Пра во пи су срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка из 1960.
го ди не и пре ма хр ват ској стан дар ди за ци ји, као и свих су ви шних двој ста ва.
Ре дак тор ска гру па има за да так да уса гла си пра во пи сну тер ми но ло ги ју по -
шту ју ћи при то ме пра во пи сну тра ди ци ју ко ју ба шти ни срп ски је зик. Но во
из да ње Пра во пи са има се при пре ми ти за штам пу до кра ја 2003. го ди не.

Обра зло же ње

При хва та ју се сва ста но ви шта из ло же на у Про гра му и основ ним упут -
стви ма за при пре му из ме ње ног и до пу ње ног из да ња Пра во пи са срп ско га је зи -
ка 2004. го ди не као обра зло же ње ове од лу ке. Бу ду ћи Пра во пис сма тра ће се
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из ме ње ним и до пу ње ним из да њем Пра во пи са срп ско га је зи ка из 1993. го -
ди не, с не из ме ње ном гру пом при ре ђи ва ча, ко ју су са чи ња ва ли: Ми тар Пе -
ши кан, Јо ван Јер ко вић и Ма то Пи жу ри ца. На на слов ној стра ни ци овог из -
да ња Пра во пи са на зна чи ће се ре дак тор ска гру па.

Про грам и основ на упут ства за при пре му из ме ње ног
и до пу ње ног из да ња Пра во пи са срп ско га је зи ка 2004.

1. Из ме на ма и до пу на ма не ће се ме ња ти кон цеп ци ја Пра во пи са срп ско -
га је зи ка (1993), чи ја је пра ви ла, по сле оп се жних струч них ела бо ра ци ја и
оце на, уоб ли чио Ми тар Пе ши кан а цео при руч ник до вео до кра ја у са рад њи
са Јо ва ном Јер ко ви ћем и Ма том Пи жу ри цом. Основ ни раз лог за та кав по сту -
пак је сте по тре ба ста би ли за ци је нор ме и очу ва ње срп ског је зич ког је дин ства.

Пра ву ме ру пре ком по зи ци је и пре сти ли за ци је би ће те же по го ди ти, а ве -
ру је мо да ће би ти по треб но и јед но и дру го ако же ли мо до би ти озби љан,
функ ци о на лан и одр жив те мељ ни пра во пи сни при руч ник. О овим пи та њи -
ма Ко ми си ја ће се из ја сни ти (кон сул ту ју ћи се са овла шће ним на след ни ци -
ма М. Пе ши ка на, ко је је он на вео у не кој вр сти опо ру ке) тек ка да се у том
по слу опро ба ре дак тор ска гру па.

2. Да ље по вре ме не, не ни пре че сте ни ра ди кал не, из ме не и до град ње
пра во пи сне нор ме мо ра ју би ти ре зул тат ко лек тив ног струч ног и на уч ног ра -
да те пу не и склад не са рад ње три ју ре пу бли ка срп ско га је зи ка, од но сно њи -
хо вих на уч них, обра зов них и кул тур них уста но ва и ин сти ту ци ја, ко ја се
оства ру је пре све га у окви ру Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка. За -
то пра во пи сни при руч ни ци у нор ма тив ном сми слу не мо гу би ти аутор ски
по ду хва ти.

3. По жељ но је, и ну жно, да се по ред Ма ти це срп ске као из да вач Пра во -
пи са по ја ве из да ва чи од но сно на уч не, про свет не или кул тур не уста но ве и
ин сти ту ци је из Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске.

4. До ку мен та ци ју, нај пре гра ђу а по том и ње ну ана ли зу и обра зло же ни
пред лог из ме на и до пу на, при пре ми ће Ко ми си ја за пра ће ње и ис тра жи ва -
ње пра во пи сне про бле ма ти ке. Ре ше ња нор ма тив не при ро де ве ри фи ко ва ће
Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка.

5. За при пре му из ме ње ног и до пу ње ног из да ња Пра во пи са 2004. го ди не
од ре ђу је се ре дак тор ска гру па у са ста ву: Ма то Пи жу ри ца, Ми ло рад Де шић
и Бра ни слав Осто јић.

6. У при пре ми ’ре ту ши ра ног’ из да ња Пра во пи са ве ро ват не и за сад
пред ви дљи ве из ме не мо гу се ти ца ти сле де ћег:

а) Текст Пра во пи са тре ба рас те ре ти ти ре ла ци ја пре ма Пра во пи су срп -
ско хр ват ског је зи ка из 1960. и пре ма хр ват ској стан дар ди за ци ји (ово на рав -
но под ра зу ме ва и не у во ђе ње ре ла ци ја пре ма бо шњач кој нор ми).

Одлука бр. 22
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б) Пра во пи сна двој ства тре ба све сти на нај ма њу мо гу ћу ме ру, по себ но
она чи сто ор то граф ска, с тим што би се тре ба ло тру ди ти да оста ну она ре ше ња
ко ја Пра во пис (1993) ис ти че као бо ља (или их на во ди ре ђа њем као пр ва) ка -
ко се уки да ње двој ста ва не би до жи ве ло као осет ни ја ин тер вен ци ја у нор ми.

в) Ва ља уса гла си ти тер ми но ло ги ју уз по што ва ње срп ске пра во пи сне
тра ди ци је.

г) Не сме се од сту пи ти од тра ди ци о нал не кон цеп ци је пра во пи са ко ји је
на из ве стан на чин и при руч ни је зич ки са вет ник.

д) Нео п ход но је раз мо три ти по тре бу евен ту ал ног уво ђе ња но вих је зи ка и
ну жних а огра ни че них ин тер вен ци ја у по гла вљу о тран скрип ци ји од но сно
при ла го ђе ном пи са њу име на из стра них је зи ка. Мо жда би има ло сми сла из -
дво ји ти тран скрип ци о ну гра ђу у по се бан ре ги стар на кра ју реч ни ка уз пра -
во пис.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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Пред сед ник Ко ми си је
Проф. др Ма то Пи жу ри ца

Но ви Сад (Ма ти ца срп ска) 
8. де цем бар 2001. го ди не



О ОД НО СУ ИЗ МЕ ЂУ ДА-КОН СТРУК ЦИ ЈЕ
И ИН ФИ НИ ТИ ВА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Сре ди ном мар та 2002. го ди не Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи -
ка обра тио се Дра го слав Гра о чан кић, ди пло ми ра ни прав ник из Бе о гра да,
до пи сом сле де ће са др жи не:

Не дав но је (у Сло ву о срп ском је зи ку, По ли ти ка, 9. 2. 2002, Су бот њи до -
да так, II) Егон Фе ке те об ја вио текст Је зич ка еко но ми ја и „да ка ње“, са раз ви -
је ним под на сло вом: „У срп ском је зи ку кон струк ци ја ’да плус пре зент’ ви ше
је у упо тре би не го у за пад ним го во ри ма, ма да је ин фи ни тив еко но мич ни ји,
што ни је без зна ча ја у је зич кој ко му ни ка ци ји.“

Ва ља се сло жи ти с гле ди штем др Фе ке теа да је ин фи ни тив еко но мич -
ни ји и до да ти да, по мом са зна њу, има ви ше на чел них пред но сти не го ње -
гов кон ку рент (ве зник да с пре зен том). Обе ка те го ри је па жљи во су раз мо -
тре не у Је зич ком при руч ни ку РТБ (Бе о град, 1991, стр. 21, 30, 32, 125–131), с
тим што је ин фи ни тив про пра ћен не сум њи вим стан дар до ло шким и со ци о -
лин гви стич ким пре по ру ка ма.

Ако су ин фи ни тив и ве зник да с пре зен том пот пу но исто знач не ка те го ри -
је, а је су, јед на од њих, по мом ми шље њу, мо ра има ти на чел ну пред ност, на -
ро чи то (не у трал но)син так сич ку, „без бој но про сеч ну“, ка ко би ре кла Мил ка
Ивић. То зна чи да дру гој ка те го ри ја пре о ста је уло га „стил ске ре зер ве“. Пре -
ба ци ва ње ве зни ка да с пре зен том у стил ску ре зер ву не ис кљу чу је га из стан -
дард ног је зи ка, јер он за др жа ва сло бод но зра че ње у раз го вор ном и књи жев -
но у мет нич ком (функ ци о нал ном) сти лу. У син так тич ки нео бе ле же ном стан -
дард ном је зи ку пак ве зник да с пре зен том мо же по слу жи ти дру гој свр си: да
се из бег ну уза стоп ни ин фи ни ти ви у ис тој ре че ни ци (нпр. На дам се да ћу мо -
ћи на ста ви ти ба ви ти се оним што во лим).

Стан дард ни је зик је, по де фи ни ци ји, над ди ја ле кат ска и над за ви чај на
ка те го ри ја, оса мо ста ље на у од но су на сва ки ди ја ле кат, под ди ја ле кат и го -
вор, па и на но во што кав ски ди ја ле кат и ње го ве го во ре, ка ко оне ис точ но хер -
це го вач ке, ра ши ре не по за пад ној Цр ној Го ри, за пад ној Ср би ји и свим срп -
ским ре ги ја ма за пад но од Дри не, са ије кав ским из го во ром, та ко и на оне у
знат ним де ло ви ма Шу ма ди је и Вој во ди не, са екав ским из го во ром. Та ка те го -
ри ја из диг ну та је из над сва ког „при род но г“ го во ра. Стан дард ни је зик је „си стем
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за се бе“, под врг нут ма ње или ви ше све сним и ор га ни зо ва ним на по ри ма
елит них сло је ва го вор не за јед ни це да га уре де и вред но сно од ре де, да га
нор ми ра ју и стан дар ди зу ју у пу ном скла ду с по тре ба ма це ло куп ног јав ног
жи во та.

Вре ме је да се срп ски стан дард ни је зик осло бо ди пси хо ло шког те ре та ко -
јим га је при ти скао хр ват ски је зич ки стан дард, у ко ме се с ин фи ни ти вом и не -
ким дру гим син так сич ко-стил ским ка те го ри ја ма тен ден ци о зно пре те ри ва -
ло. Ни јед ном па ни срп ском је зич ком стан дар ду не тре ба пре те ри ва ње, не -
го му је ну жно ва ља но ко ри шће ње про бра них је зич ких сред ста ва — по угле -
ду на раз ви је не сло вен ске је зи ке (ис точ не и за пад не), па и на дру ге европ -
ске је зи ке. Вре ме је, исто та ко, да се срп ски је зик, чи ја је но во што кав ска
осно ви ца ње го ва не у пит на кон стан та, вред но сно ста би ли зу је и у свој сво јој
пу но ћи од ре ди пре ма нај бо љим вла сти тим тра ди ци ја ма. То зна чи да га тре -
ба рас те ре ти ти не ких обе леж ја стра них ње го вој но во што кав ској осно ви ци.

Ако ни је вре ме да се об но ви „бе о град ски сти л“, ко ји је од не го вао мно га
свој ства ре пре зен та тив не но во што кав шти не, је сте вре ме да се из гра ди оп -
ште при хва тљи во стан дард но је зич ко по стро је ње, спо соб но да се ва ља но од -
ре ди и пре ма две ма исто је зич ким ва ри јан та ма, хр ват ској и бо шњач кој, ко је
се ус по ста вља ју као за себ ни је зич ки стан дар ди, са скло но сти ма не са гла -
сним с на шим све у куп ним со ци о лин гви стич ким при сту пом исто је зич ком
„плу ра ли зму“ и име но ва њу ста рих ва ри ја на та и „но ви х“ је зи ка. На те скло -
но сти ука зи вао је и Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка до во де ћи, на
при мер, у пи та ње на зив „бо сан ски је зи к“, не ус кла ђен с на зи вом тре ће на ци -
о нал не за јед ни це у истом стан дард но је зич ком си сте му (ет но ним Бо -
шњак/Бо шња ци мо же про из ве сти са мо атри бут бо шњач ки).

Мо лио бих Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка да се сво јом од лу -
ком што раз го вет ни је и пре ци зни је из ја сни о ин фи ни ти ву као зна чај ној гра -
ма тич кој, од но сно син так сич ко-стил ској кон струк ци ји, по што ње го ве мор фо -
ло шке ка рак те ри сти ке ни кад ни су би ле спор не, ни ти је спор но реч нич ко
пред ста вља ње гла го ла пр вен стве но њи хо вим нео д ре ђе ним об ли ком. Ве ру -
јем да би то има ло по зи тив ног ути ца ја на јав ну упо тре бу стан дард ног је зи -
ка у свим функ ци о нал ним сти ло ви ма.

* * *

У ве зи с до пи сом г. Дра га на Гра о чан ки ћа, ди пло ми ра ног прав ни ка из
Бе о гра да, у Од бо ро вој Ко ми си ји за син так су при пре мљен је од го вор ко ји
сле ди.

Од нос из ме ђу да-кон струк ци ја и ин фи ни ти ва ви ше пу та био је пред мет
па жње у срп ској лин гви сти ци, а су до ви о том пи та њу ко ји су на уч ној јав но -
сти нај по зна ти ји у осно ви су по ду дар ни, нпр. „ис точ но под руч је стан дард ног
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је зи ка […] па у шал но [је] про гла ша ва но ’да кав ским’: на ње му је, исти на,
упо тре ба до пун ске ре че ни це с ве зни ком да ши ра не го на за па ду, али то ни -
по што не зна чи ис кљу чи ва ње ин фи ни ти ва“ (М. Ивић); „Као до пу на дру гих
гла го ла, у срп ско хр ват ском се у мно гим слу ча је ви ма на по ре до и углав ном
исто знач но ја вља ју ин фи ни тив и син таг ма да + са да шње вре ме. Ин фи ни тив
је осет но че шћи у за пад ној ва ри јан ти“ (И. Клајн); „У срп ском је зи ку кон -
струк ци ја ’да плус пре зент’ ви ше је у упо тре би не го у за пад ним го во ри ма,
ма да је ин фи ни тив еко но мич ни ји, што ни је без зна ча ја у је зич кој ко му ни -
ка ци ји“ (Е. Фе ке те).

У јед ним слу ча је ви ма у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку да-кон -
струк ци ја не мо же би ти за ме ње на ин фи ни ти вом (нпр. Хај де да за пе ва мо)
ни ти ин фи ни тив да-кон струк ци јом (нпр. Раз у ме ти зна чи опро сти ти), што се
на зи ва од но сом до пун ске ди стри бу ци је. У дру гим слу ча је ви ма та ква за ме на
је мо гу ћа, при че му ре че ни ца са да-кон струк ци јом или ин фи ни ти вом оста је
пра вил на и не ме ња зна че ње (нпр. Мо же те да уђе те // Мо же те ући), што се
на зи ва од но сом фа кул та тив не ди стри бу ци је. У овој дру гој гру пи слу ча је ва
не ка да је че шћи ин фи ни тив, а не ка да да-кон струк ци ја, с мо гу ћим раз ли ка -
ма у њи хо вој стил ској вред но сти. И од нос до пун ске ди стри бу ци је из ме ђу да-
кон струк ци ја и ин фи ни ти ва и од нос фа кул та тив не ди стри бу ци је ме ђу њи -
ма об у хва та ви ше по себ них гру па слу ча је ва, чи ји ис цр пан пре глед мо же би -
ти дат са мо у об ли ку раз ви је ни јег син так тич ког опи са, али не и као кра так
од го вор на пи та ње по ста вље но Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка.

Ра зно вр сност ужих слу ча је ва упо тре бе да-кон струк ци је или ин фи ни ти -
ва, од ре ђе них по себ ним пра ви ли ма, мо же се илу стро ва ти на не ко ли ко при -
ме ра. Та ко, на при мер, до пун ска ди стри бу ци ја из ме ђу да-кон струк ци ја и ин -
фи ни ти ва по сто ји и он да ка да ал тер на тив но мо гу би ти упо тре бље на оба об -
ли ка, али с раз ли чи тим зна че њи ма, нпр. Не ћу да до ђем (вољ на кон струк ци -
ја) и Не ћу до ћи (не ги ра ни фу тур); без лич не кон струк ци је ко је у пре ди кат -
ском де лу има ју лек се ме ште та, му ка, ла ко, ко ри сно и сл. обич но до ла зе са
ин фи ни ти вом (нпр. Ште та је про пу сти ти ту при ли ку), или до ла зе ис кљу -
чи во са ин фи ни ти вом (нпр. Ла ко је би ти на кнад но па ме тан); ин фи ни тив је
чест и у кон струк ци ја ма с мо дал но упо тре бље ним гла го ли ма има ти или не -
ма ти (нпр. Не ма се че га бо ја ти онај ко ра ди по ште но, На ре ђе ње се има од -
мах из вр ши ти); ин фи ни тив је оба ве зан у гном ској мо дал ној упо тре би као у
при ме ру Ко га је мо ли ти ни је га љу ти ти; у кон струк ци ји са без лич но упо тре -
бље ним гла го лом тре ба ти ин фи ни тив обез бе ђу је уоп ште но-лич но зна че -
ње, уп. Тре ба жи ве ти у ми ру са су се ди ма пре ма Тре ба да жи ви мо у ми ру са
су се ди ма, Тре ба да жи ви те у ми ру са су се ди ма итд.

На чел но се сва ка ко мо же ре ћи да тре ба из бе га ва ти на го ми ла ва ње ви ше
да-кон струк ци ја или ви ше ин фи ни ти ва у ис тој ре че ни ци, због че га тре ба
из бе га ва ти ре че ни це ти па Зна да тре ба да од лу чи да на ста ви да се ба ви
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оним чи ме нај бо ље мо же да им по мог не, или Зна да ће мо ћи на ста ви ти ба -
ви ти се оним што во ли. То ипак ни је чвр сто и без из у зет но пра ви ло јер нор -
ма тив на при хва тљи вост та квих ре че ни ца за ви си и од бро ја по но вље них
кон струк ци ја и од ни за дру гих чи ни ла ца, ко ји се ов де не мо гу раз мо три ти.
Пре по ру ка да тре ба из бе га ва ти на го ми ла ва ње кон струк ци ја са истим об ли -
ци ма не зна чи да њи хо ва упо тре ба у ис тој ре че ни ци ни ка да ни је до пу ште на,
што мо же за ви си ти и од функ ци о нал ног сти ла ко јем та ква ре че ни ца при па -
да (нпр. у ле пој књи жев но сти или у раз го вор ном сти лу ре че ни це као што је
Ре че но им је да мо гу да до ђу не мо гу се сма тра ти не нор ма тив ним). У прин ци -
пу срп ски је зик ви ше до пу шта на го ми ла ва ње да-кон струк ци ја не го на го ми -
ла ва ње ин фи ни ти ва, али оп шта нор ма тив на пре по ру ка ипак би би ла да се из
стил ских раз ло га та ква на го ми ла ва ња из бе га ва ју.

Не би се мо гло твр ди ти да је у са вре ме ном срп ском књи жев ном, од но сно
стан дард ном је зи ку јед на од те две мо гућ но сти (да-кон струк ци ја или ин фи -
ни тив) не дво сми сле но ре зер вна.

Као што је сво је вре ме но ис так ну то у Је зич ком при руч ни ку (Бе о град,
РТБ, 1991), глав на ме ри ла је зич ке пра вил но сти је су бо гат ство је зи ка, ја -
сност, еко но мич ност, ле по та, кон ти ну и тет, ре а ли зам, чи сто та, ауто ри -
тет ин сти ту ци ја, је зи ко сло ва ца и углед них пи са ца.

Ако се за др жи мо са мо на оним од на ве де них ме ри ла ко ја су за ову при -
ли ку по себ но ва жна, мо ра мо пре све га кон ста то ва ти да се бо гат ство је зи ка у
ве ли кој ме ри огле да у раз ви је но сти ње го вих си но ним ских мо гућ но сти, што
под ра зу ме ва и по ме ну те слу ча је ве фа кул та тив не ди стри бу ци је да-кон струк -
ци је и ин фи ни ти ва.

Ин фи ни тив по вре ме но омо гу ћу је ве ћу еко но мич ност из ра жа ва ња, од но -
сно уште ду јед ног сло га (уп. Мо же да уђе пре ма Мо же ући), или два сло га
(нпр. Мо же те да уђе те пре ма Мо же те ући) иако има мно го при ме ра у ко ји -
ма, ако за не ма ри мо бе ли не у пи сме ном ис ка зу, упо тре ба ин фи ни ти ва не до -
но си уште ду сло га, уп. Мо же да про чи та пре ма Мо же про чи та ти. Та ква
уште да у не ким слу ча је ви ма мо же би ти бит на (нпр. у те ле гра фи ји), али еко -
но мич ност из ла га ња ни је ни је ди ни ни пр ви прин цип је зич ке ко му ни ка ци је.
Ра зно вр сни об ли ци на ра тив но сти, и у умет но сти и из ван ње, по пра ви лу ни -
су ор га ни зо ва ни та ко да бу ду пре све га еко но мич ни. Ле по та из ра жа ва ња
за и ста се че сто огле да у је згро ви тој крат ко ћи, али еко но мич ност ни је си но -
ним за ле по ту из ра жа ва ња, што по твр ђу ју не са мо при ме ри при ја тељ ске
епи сто лар не ко му ни ка ци је у по ре ђе њу са те ле граф ском ко му ни ка ци јом не -
го и еп ска по е зи ја, ро ма неск на, би о граф ска и пу то пи сна про за и сл. Еко но -
мич ност из ра жа ва ња у спре зи с тен ден ци јом да ис каз бу де што ма ње ли чан
по себ но је ва жна у ад ми ни стра тив ном и у на уч ном сти лу, где су сто га усло -
ви за упо тре бу ин фи ни ти ва на чел но по вољ ни ји (нпр. За кон се има по што ва -
ти у сва кој при ли ци) иако се ни у тим сти ло ви ма да-кон струк ци ја не мо же
сма тра ти ис кљу чи во ре зер вним об ли ком.
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Раз лог да се не гу је упо тре ба и ин фи ни ти ва и да-кон струк ци је је сте и у
чи ње ни ци да по сто ји не пре ки ну та тра ди ци ја упо тре бе оба та об ли ка на
чи та вом но во што кав ском про сто ру, с тим што по сто је ре ги о нал не или ин -
ди ви ду ал не раз ли ке у уче ста ло сти упо тре бе јед ног или дру гог об ли ка.

Уче ста лост упо тре бе ин фи ни ти ва ра сте иду ћи од ис точ ног ка за пад ном
де лу го вор ног про сто ра срп ског је зи ка, али се до ста ле пих при ме ра упо тре -
бе ин фи ни ти ва мо же на ћи код нај бо љих пред став ни ка ме ђу рат ног бе о град -
ског сти ла, па и ка сни је (нпр. у де ли ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Ми ло ша Ђу -
ри ћа, Ра до ва на Са мар џи ћа и ни за дру гих пи са ца и на уч ни ка). Ипак, са -
свим по у зда на сли ка о уче ста ло сти и функ ци о нал ној ди стри бу ци ји да-кон -
струк ци ја и ин фи ни ти ва у про шло сти и да нас мо ћи ће се до би ти тек ка да
то бу де по дроб но про у че но на ре пре зен та тив ном је зич ком кор пу су.

По ред то га, ствар је ин ди ви ду ал ног сти ла кад ће је дан од два да та об -
ли ка би ти за ме њен дру гим, јер су оба у окви ри ма је зич ког стан дар да. То
омо гу ћу је да го вор ни пред став ни ци са ди ја ле кат ских под руч ја где пре о вла -
да ва ју би ло да-кон струк ци је би ло ин фи ни ти ви не што че шће ко ри сте об ли -
ке ко ји су им бли жи, на рав но оно ли ко ко ли ко то до пу шта ела стич на ста бил -
ност је зич ког стан дар да, јер се нпр. у фу ту ру под ра зу ме ва из ри чи та пред -
ност ин фи ни ти ва.

Нај зад, тре ба има ти у ви ду да је у го вор ном узу су од нос из ме ђу је зич ких
је ди ни ца у јед ним слу ча је ви ма ре ла тив но ста би лан, и та да је лак ше од лу чи -
ти шта би за је зич ки стан дард тре ба ло да бу де при мар но, а шта се кун дар но,
док су у дру гим слу ча је ви ма из ра же ни ја ин ди ви ду ал на, ре ги о нал на и дру -
га ко ле ба ња, због ко јих и од го ва ра ју ће нор ма тив не пре по ру ке мо ра ју би ти
ела стич ни је. Нор ма тив не пре по ру ке увек има ју уто ли ко ви ше из гле да на
успех уко ли ко се ма ње ра зи ла зе с по сто је ћим тен ден ци ја ма у го во ру, од но -
сно ка да ко ди фи ку ју оно што је пре о вла ђу ју ће или што по ка зу је ја ку те жњу
да бу де пре о вла ђу ју ће у го во ру ве ћи не обра зо ва них љу ди у ве ћи ни сти ло ва
и жан ров ских об ли ка. Ре ше ња ко ја ни су до вољ но чвр сто осло ње на на та кву
го вор ну ре ал ност, и пи сме ну и усме ну, по пра ви лу не би ва ју у прак си при -
хва ће на, а ла ко по ста ну и из вор не по треб них по ле ми ка. За то ни пре по ру ка
о упо тре би да-кон струк ци ја или ин фи ни ти ва, за др жа ва ју ћи на чел ну ја -
сност, не сме би ти у рас ко ра ку са са вре ме ном срп ском го вор ном ре ал но шћу.

Одлука бр. 23
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ПО У ЗДА НА И НА УЧ НО
УТЕ МЕ ЉЕ НА АР ГУ МЕН ТА ЦИ ЈА

У из да њу За во да за уџ бе ни ке и на став на сред ства из Бе о гра да, Ма ти це
срп ске из Но вог Са да и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ об ја вљен је по чет -
ком 2002. го ди не пр ви део сту ди је проф. Ива на Клај на, пред сед ни ка Од бо -
ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и до пи сног чла на СА НУ, под на сло вом
Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку. Пр ви део: Сла га ње и пре фик са ци -
ја. Ре цен зен ти књи ге би ли су проф. др Жи во јин Ста ној чић и др Ми ро слав
Ни ко лић.

Ова књи га пред ста вља пр во де ло „При ло га гра ма ти ци срп ско га је зи ка“,
а при пре мље на је у окви ру про гра ма Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је -
зи ка. Реч је о обим ној ана ли тич ко-син те тич кој рас пра ви, ко ја је ана ли тич -
ка и син те тич ка у дво ја ком по гле ду, тј. ка ко у од но су на до са да шња ре ла -
тив но обим на ср би стич ка и сер бо кро а ти стич ка ис тра жи ва ња та ко и у од но -
су на гра ђу ко ја се пре зен ти ра.

У пр вом де лу Твор бе ре чи об ра ђе ни су сла га ње и пре фик са ци ја. Одељ -
ци ма о овим ти по ви ма твор бе ре чи прет хо ди Увод (5–14), у ко јем је об ја шње -
но шта се раз у ме под твор бом ре чи и ко ји су ње ни по ступ ци, на ве де ни су и по -
да ци о из бо ру гра ђе и из во ри ма, као и они о то ме ка кав је ауто ров од нос пре -
ма син хро ниј ском и ди ја хро ниј ском при сту пу твор би ре чи. С овим по след -
њим у ве зи, ва ља ис та ћи ауто ро ву на чел ну син хро ниј ску ори јен та ци ју, али
не ап со лу ти зо ва ну, већ урав но те же ну, што је ње го ве ана ли зе и кла си фи ка -
ци је твор бе них ти по ва учи ни ло јед но став ним и при род ним.

Иза Уво да сле де два ве ли ка одељ ка: I. Сла га ње (15–172) и II. Пре фик са -
ци ја (173–300). У ова два одељ ка об ра ђе на су два на чи на твор бе ре чи (што
се ви ди и из њи хо вих на сло ва), ко ји су се у до са да шњој срп ској гра ма тич кој
ли те ра ту ри нај че шће раз ма тра ли као је дан — сла га ње. Оба ова по гла вља, као
и њи хо ви под о дељ ци, по чи њу раз ра дом твор бе ног пи та ња о ко јем се го во ри
и пре гле дом ра ни јих ми шље ња, што је све про пра ће но ауто ро вим опа ска ма
и ко мен та ри ма. Ово ис ти че мо због по зна те сла бо сти срп ске лин гви сти ке, ко -
ја овај сег мент на уч ног по ступ ка че сто пре ска че, а ста во ве и ми шље ња прет -
ход ни ка пре ћут ку је.
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Сло же ни це су об ра ђе не сту ди о зно, пр во уоп ште, те о риј ски (уп. под о де -
љак Осо би не, струк ту ра и ти по ло ги ја сло же ни ца, стр. 15–39), а по том и за
сва ку вр сту ре чи по себ но, па чак и за пред ло ге (139), ве зни ке (139–440) и
уз ви ке (140). За сва ку од на ве де них вр ста ре чи по себ но се и де таљ но об ра -
ђу је (чи сто) сло же на, а по себ но сло же но-су фик сал на твор ба, и то за сва ки
су фикс по себ но, али у окви ру исто га по гла вља (нпр. Сло же не име ни це),
што је сва ка ко ра ци о нал но, а и на уч но оправ да но. Ина че, из дво је не су у
по се бан оде љак и сту ди о зно ана ли зи ра не и сло же ни це с афик со и ди ма
(140–165), уз ва жну на по ме ну да се ту (и да ље) ра ди о „пра вим сло же ни -
ца ма, са мо са осно ва ма по себ не вр сте“, као и скра ће нич ке сло же ни це
(165—172).

У одељ ку Пре фик са ци ја пр во су убе дљи во и ко нач но раз дво је ни пред ло -
зи и пре фик си као раз ли чи ти је зич ки еле мен ти (чак и он да кад ме ђу њи ма
по сто ји пот пу но фо нем ско по ду да ра ње), а на кон то га је на ђе но пра во ме сто
пре фик са ци ји као на чи ну твор бе ре чи: по себ но, али бли же де ри ва ци ји не го
ком по зи ци ји. Овај на чин твор бе ка рак те ри сти чан је за име ни це, при де ве,
при ло ге и, на ро чи то, гла го ле, па се те вр сте ре чи об ра ђу ју у по себ ним под о -
дељ ци ма.

У сва ком од оде ља ка или под о де ља ка, на кон ела бо ра ци је и ауто ро вог
те о риј ског ста ва, сле ди де таљ на ана ли за од ре ђе ног твор бе ног ти па, кла си фи -
ка ци ја под ти по ва и по дроб на ег зем пли фи ка ци ја, че сто про пра ће на се ман -
тич ким ту ма че њем по је ди них при ме ра и ети мо ло шким оп сер ва ци ја ма. У
све му то ме аутор се осе ћа као код сво је ку ће, што се, с јед не стра не, огле да у
ши ри ни и ду би ни ана ли зе, а, с дру ге стра не, у ла ко ћи и уме шно сти с ко јом
се то чи ни. Ов де је до шло до из ра жа ја и ауто ро во по зна ва ње је зи ка, ка ко мо -
дер них та ко и кла сич них.

У сво јој ана ли зи и ту ма че њи ма аутор се слу жи по у зда ном и на уч но уте -
ме ље ном ар гу мен та ци јом, с ослон цем на до са да шње ра до ве из твор бе ре чи
у срп ско(хр ват ско)м је зи ку и до стиг ну ћа са вре ме не лин гви сти ке, али се не
ли би да за мно ге спор не или не ја сне при ме ре или ка те го ри је при ме ра уме -
сто, у нас уоби ча је ног „та ко ил’ ни ка ко!“, из ра зи ре зер ву и пре ма соп стве ном
ту ма че њу, одн. да га ре ла ти ви зу је.

Сту ди ја проф. Ива на Клај на Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку —
Пр ви део: Сла га ње и пре фик са ци ја пред ста вља из у зе тан до при нос на у ци о
твор би ре чи у срп ском је зи ку, за шта као по твр ду на во ди мо са мо не ко ли ко
чи ње ни ца:

1. Пр ви пут има мо на јед ном ме сту пот пу но и по дроб но об ра ђе ну твор -
бу сло же ни ца (укљу чу ју ћи и оне с пре фик со и ди ма и су фик со и ди ма и скра -
ће ни це) и пре фик са ци ју у срп ском је зи ку, уз де таљ ну и по у зда ну ана ли зу, од -
го ва ра ју ћу кла си фи ка ци ју и оби ла ту ег зем пли фи ка ци ју (го то во увек про бра -
ним и до бро ода бра ним при ме ри ма из са вре ме ног срп ског је зи ка).

Одлука бр. 24
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2. Ко нач но је из дво је на пре фик са ци ја као за се бан твор бе ни тип, ко ји ва -
ља раз ма тра ти одво је но од сла га ња (ка ко је код нас до сад чи ње но) и од из -
во ђе ња (ка ко се по не где чи ни бу ду ћи да пред ста вља афик са ци ју). С тим у
ве зи, ко нач но су раз дво је ни пред ло зи и пре фик си као раз ли чи ти је зич ки
еле мен ти, бу ду ћи да су пред ло зи ре чи а пре фик си афик сал не мор фе ме.

3. Увер љи во је до ка за но да сла га ње ни је та ко пе ри фе ран на чин твор бе
ре чи у срп ском је зи ку ка ко би се то мо гло за кљу чи ти из на ше гра ма тич ке
ли те ра ту ре (ма да се, на рав но, не мо же рав на ти с де ри ва ци јом), ко ја му је
по све ћи ва ла ре ла тив но ма ло па жње. Исти на, из Клај но ве књи ге са зна је мо
да су мно ге на ше сло же ни це пу ки пре во ди стра них (нпр. не мач ких).

4. Убе дљи во је по ка за но да су да нас тзв. ен до цен трич не сло же ни це исто та -
ко „срп ске“ ко ли ко и ег зо цен трич не и да је по ку шај ста рих гра ма ти ча ра да им
се оспо ри књи жев но је зич ки ста тус био не са мо уза лу дан не го и нео прав дан.

5. Пр ви пут има мо на јед ном ме сту об ра ђе не сло же ни це свих вр ста ре чи.
На тај на чин по ка за но је ко ли ко је сла га ње, као твор бе ни тип, свој стве но и
за ме ни ца ма, бро је ви ма,  при ло зи ма, а не са мо име ни ца ма (ко је се у на шој
гра ма тич кој и на уч ној ли те ра ту ри нај ви ше раз ма тра ју). По ка за ло се, још
јед ном, да је овај на чин твор бе вр ло ре дак код гла го ла.

6. Упр кос стро гом на уч ном ин стру мен та ри ју му и на уч ном је зи ку ко јим је
пи са на, књи га се чи та ла ко и теч но, а сва ки њен па сус ло гич ки се на ста вља
на прет ход ни или из ње га про ис ти че.

7. Иако до да те са мо као уз гред и не на ме тљи во, сма тра мо дра го це ним и
Клај но ве нор ма ти ви стич ке на по ме не — лек си ко ло шке, твор бе не и пра во пи -
сне при ро де.

Књи га Ива на Клај на Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку — Пр ви
део: Сла га ње и пре фик са ци ја нај у спе ли ја је у сво јој вр сти на срп ском је зич -
ком под руч ју и по мно го че му над ма шу је све што је до сад на пи са но о овим
ти по ви ма твор бе ре чи. Исто вре ме но, то је јед на од нај зна чај ни јих и нај ко ри -
сни јих књи га из на у ке о срп ском је зи ку уоп ште ко ја се код нас по ја ви ла по -
след њих го ди на.

Због све га ре че ног (а и оно га што ов де ни је по ме ну то), пре по ру чу је мо
ово де ло свим на уч ним рад ни ци ма ко ји про у ча ва ју срп ски књи жев ни је зик
(и дру ге сло вен ске је зи ке), а по себ но на став ни ци ма и сту ден ти ма. Мо гу га,
ме ђу тим, без те шко ћа чи та ти и љу ди дру гих струч них про фи ла за ин те ре со -
ва ни за тво рач ке и твор бе не тај не на ше га је зи ка. Уз то, би ло би ну жно да се
Клај но ва Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку на ђе у сва кој школ ској
би бли о те ци и би бли о те ка ма ка те да ра за срп ски је зик и ка те да ра за дру ге
сло вен ске (па и не сло вен ске) је зи ке у зе мљи и све ту.

На кра ју, на по ми ње мо да проф. Клајн упра во ра ди на дру гом де лу сту -
ди је о твор би ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку, у ко јој ће би ти об ра ђе на де -
ри ва ци ја.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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* * *

Пред лог Од лу ке при пре мљен је у Ко ми си ји за мор фо ло ги ју и твор бу ре -
чи, а као Од лу ка бр. 25 Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка усво је на
је на дру гој сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних
пи та ња.

Одлука бр. 24
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ЗА КОН СКИ ТЕКСТ ЛА ТИ НИ ЦОМ:
ЛО ША ИНЕР ЦИ ЈА, ОДАВ НО ЛИ ШЕ НА СМИ СЛА

Увод не на по ме не

То ком 2001. го ди не Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка три пут се из -
ја шња вао о дво а збуч ној про бле ма ти ци на шег је зи ка. Би ло је то нај пре кра јем
фе бру а ра 2001. го ди не (Од лу ка бр. 17), кад је Од бор не га тив но ре а го вао на
Пред лог за ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка
и пи са ма, ко ји је при пре ми ла Скуп шти на АП Вој во ди не за ла жу ћи се, уз
оста ло, да за Вој во ди ну ва жи „рав но прав на слу жбе на упо тре ба ћи ри лич ког
и ла ти нич ког пи сма“, ко ја би се од но си ла са мо на срп ски је зик у По кра ји ни.
Ко ли ко је Од бо ру по зна то, то ни је при хва ће но, ни ти би мо гло би ти, јер би
пред ста вља ло „на ру ша ва ње устав них окви ра срп ског је зи ка“, и са ве зних и
ре пу блич ких.

Сре ди ном ма ја 2001. го ди не (Од лу ка бр. 18) Од бор је ре а го вао на гра -
фиј ски из глед до ку мен та Pr vih sto da na Vla dе Rе pu bli kе Sr bi jе, пр ве бро шу ре
но во о сно ва не Вла ди не Аген ци је за уна пре ђе ње др жав не упра ве, оце нив ши
ла ти нич ку гра фи ју ко јом је бро шу ра штам па на „слу чај но шћу ко ја се мо гла
из бе ћи“. По сле то га, све бро шу ре у из да њу на ве де не Аген ци је об ја вље не су
ћи ри ли цом, што по ка зу је да је Од бо ро во упо зо ре ње ува же но.

И нај зад, Од бор је (Од лу ка бр. 20) упо зо рио из да вач ке ку ће От кро ве ње и
На род на књи га из Бе о гра да на то да је „срп ски зва нич ни је зи к“ ма тич ног на -
ро да у Ср би ји а ње го во „при мар но пи смо ћи ри ли ца“, што из да ва чи ни су
ува жи ли па су, по сле пр вог бро ја ча со пи са под на сло вом Књи жев ни гла сник
и дру гог бро ја ис то на зив ног ча со пи са на ла ти ни ци (Knji žеv ni gla snik), тре ћи
број об ја ви ли та ко ђе ла ти ни цом. Из да ва чи се ни су узру ја ли што их је на
исту ствар упо зо ри ло Дру штво за за шти ту ћи ри ли це срп ског је зи ка из Но -
вог Са да, осно ва но од мах по сле скуп штин ског зах те ва По кра ји не за оза ко -
ње ње рав но прав не дво а збуч но сти у слу жбе ној упо тре би срп ског је зи ка. Ме -
ђу тим, пре ко ри ли су Од бор што им „огра ни ча ва сло бо ду из бо ра“, ма да је он,
Од бор, про це нив ши да ни је реч о стро го „слу жбе ној упо тре би пи сма“, по ка -
зао во љу да ува жи ком про ми сно ре ше ње ко је би се са сто ја ло у на из ме нич ној
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упо тре би два ју пи са ма при ли ком да љег штам па ња то га (из ван ред но уре ђе ног
и опре мље ног) кул тур но-умет нич ког гла сни ка.

Прем да до но си од лу ке, ко је се јав но сти упу ћу ју као упо зо ре ња, ми шље -
ња, са ве ти, за кључ ци, ре а го ва ња, ис прав ке, пре по ру ке и сл., Од бор не ма мо -
ћи да до но си уред бе, на ред бе и ре ше ња, ко ји при па да ју прав ној и управ ној
про це ду ри, ни ти пре тен ду је на то да до би је овла шће ња ми мо сво је на уч но -
кул тур не ми си је. Та квих пре тен зи ја ни је би ло ни у Спо ра зу му о осни ва њу
Од бо ра (12. де цем бар 1997. го ди не) ни у ње го вом По слов ни ку, ко је је одо бри -
ло свих 14 осни ва ча Од бо ра (три ака де ми је на у ка и ум[ј]ет но сти, СА НУ, ЦА НУ
и АНУРС, осам уни вер зи те та [Бе о град, Но ви Сад, Ниш, Кра гу је вац, При шти -
на, Под го ри ца, Срп ско Са ра је во и Ба ња Лу ка] и још три уста но ве — Ма ти ца
Срп ска, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ и Срп ска књи жев на за дру га).

Жа ље ње због ло ше инер ци је

По сле овог не баш крат ког уво да, Од бор је ду жан из ра зи ти жа ље ње што
се и Са ве зно ми ни стар ство на ци о нал них и ет нич ких за јед ни ца — об ја вљу -
ју ћи у за себ ној пу бли ка ци ји Za kon o za šti ti pra va i slo bo da na ci o nal nih man ji -
na на је да на ест је зи ка (што се мо же са мо по здра ви ти!) — по ве ло за ло шом
инер ци јом кад је по сре ди гра фич ко пред ста вља ње срп ског је зи ка. На и ме,
текст на срп ском је зи ку, ко ји је с раз ло гом пр во на ве ден, дат је (са мо) ла ти -
ни цом, што је одав но ли ше но сми сла и што го ди на ма до во ди до то га да се у
ме ђу на род ним ин фор ма тич ким си сте ми ма ов да шње пу бли ка ци је штам па -
не ла ти ни цом „књи же“ као хр ват ске, опет у скла ду с не ким ло шим инер ци -
ја ма из ста рог вре ме на.

Рас пра вља ју ћи о овој ства ри (25. 4. 2002) на дру гој сед ни ци Ко ми си је за
од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, ко ја оба вља по сло ве
Од бо ра из ме ђу ње го вих сед ни ца, ње ни чла но ви по здра ви ли су За кон о за -
шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на и чи ње ни цу да је на ша зе мља
ис пред ња чи ла ме ђу дру гим зе мља ма у тран зи ци ји, ко је су та ко ђе ду жне до -
не ти та кав за кон. До но се ћи и од го ва ра ју ће је зич ке од ред бе у то ме за ко ну и
об ја вљу ју ћи га на два свет ска је зи ка (ен гле ски и не мач ки), као и на осам
ма њин ских је зи ка (ал бан ски, бу гар ски, ма ке дон ски, ма ђар ски, ром ски, ру -
мун ски, ру син ски и сло вач ки), на ша зе мља ис пу ња ва и до ма ће по тре бе и
ме ђу на род не оба ве зе.

Ме ђу тим, мо ра се из ра зи ти не за до вољ ство и не го до ва ње што је срп ски
је зик пред ста вљен се кун дар ним, а не при мар ним пи смом, ко је се и у на у ци
и у јав ном жи во ту уоп ште озна ча ва и као ма тич но и као из вор но пи смо срп -
ског је зи ка. Не же ле ћи да по на вља мо ар гу мен те из ло же не у три ма про шло -
го ди шњим од лу ка ма Од бо ра, ко је су има ле не ма лог од је ка у јав ним гла си -
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ли ма, узи ма мо сло бо ду да Са ве зном ми ни стар ству на ци о нал них и ет нич ких
за јед ни ца пре до чи мо те од лу ке, као и За кључ ке (не дав но одр жа ног) На уч но-
струч ног ску па „Ин тер нет и ћи ри ли ца“, ко је је по чет ком мар та 2002. го ди -
не Од бор, по пут мно гих дру гих Вла ди них и не вла ди них ор га ни за ци ја ко ји -
ма су они до ста вље ни, при мио од Ву ко ве за ду жби не. Тај скуп је по твр дио да
не ма ви ше тех но ло шких пре пре ка за ко ри шће ње ћи ри ли це и дру гих пи са -
ма на Ин тер не ту и дру где, да кле и у до ма ћој и у ме ђу на род ној (те ле)ко му -
ни ка ци ји, али има дру гих, по ли тич ко-пси хо ло шких.

О по вољ ном сти ца ју дру штве них и елек трон ских при ли ка све до чи и пу -
бли ка ци ја Са ве зног ми ни стар ства на ци о нал них и ет нич ких за јед ни ца, у ко -
јој су, ме ђу је да на ест, три је зи ка пред ста вље на ћи ри ли цом (бу гар ски, ма ке -
дон ски и ру син ски), са мо по не што раз ли чи том од срп ске. Ци ти ра ли би смо
са мо део пр вог за кључ ка с на ве де ног ћи ри лич ко-ин тер нет ског ску па, у ко -
јем се ис ти че ка ко су „др жав ни и сви дру штве ни чи ни о ци“, по шту ју ћи
„устав не, за кон ске и кул тур но и сто риј ске нор ме“, ду жни „да обез бе де њи хо ву
пу ну при ме ну у јав ном жи во ту на на чин ка ко је то оси гу ра но у грч ком је зи ку
и ње го вом пи сму на Ки пру и у Грч кој, одав но чла ни ци Европ ске уни је“.

За кључ не на по ме не

Би ло би раз бо ри то и пра вед но да ма тич ни на род Ср би је, Цр не Го ре и
Срп ске, те ње го ви ма њин ски огран ци из ван тих те ри то ри ја — ко ји ба шти не
ћи ри лич ко пи смо хи ља ду го ди на — ужи ва ју иста пра ва као дру ги на ро ди, и
у ре ги о нал ним и у европ ским окви ри ма. Ако то пра во ужи ва ју Гр ци — и у
Грч кој, и на Ки пру, и у Евро пи (сва ка нов ча ни ца евра нпр. но си и ла тин ски
и хе лен ски ис пис), ма да су њи хов је зик и њи хо во пи смо уни кат ни — ле ги -
тим но је да то пра во ужи ва ју и из вор ни ко ри сни ци срп ског је зи ка, без об зи -
ра на то ка ко се они из ја шња ва ју при ли ком по пи са ста нов ни штва и у дру -
гим при ли ка ма. Уоста лом, ћи ри ли ца је из вор но пи смо не са мо ве ћи не ју -
жно сло вен ских не го и свих ис точ но сло вен ских на ро да, чи ји број при пад ни -
ка из но си ви ше од две ста ми ли о на. Инер ци ја о ко јој је реч мо же се раз у ме -
ти, али се не мо же оправ да ти. Сто га би би ло нор мал но по но ви ти ово 11-је -
зич ко из да ње, са срп ским је зи ком на ћи ри ли ци, ње го вом при мар ном пи сму.
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НА ЗИ ВИ ЈЕ ЗИ КА, А НЕ ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ

Увод не на по ме не

Ко ми си ја (Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка) за од но се с јав но -
шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња — на сво јој сед ни ци од 17. ју ла 2002.
го ди не — по тре ћи пут је, у скла ду с чла ном 3 По слов ни ка Од бо ра, раз ма -
тра ла ак ту ел но пи та ње срп ског тер ми но ло шког од ре ђе ња је зи ка Бо шња ка,
јед ног од три кон сти ту тив на на ро да Бо сне и Хер це го ви не. У две ма ра ни јим
од лу ка ма Од бо ра (Од лу ка бр. 1, до не се на 16. 2. 1998. и об ја вље на у Је зи ку
да нас, Но ви Сад, 1/5, 1998, 1–8, и Од лу ка бр. 11, до не се на 22. 11. 1999. и об -
ја вље на у Је зи ку да нас, Но ви Сад, 11/11, 2000, 25—29) ни је се ула зи ло у пи -
та ње ге не зе ни ти пак „при зна ва ња“ бо шњач ког на ро да и ње го вог је зи ка
(ак ту ел но по сле рас па да бив ше СФРЈ), не го са мо у пи та ње тер ми но ло шког
од ре ђе ња но ве (тре ће) ва ри јан те („бив ше га“) срп ско хр ват ског стан дард ног
је зи ка, од но сно но вог (тре ћег) је зич ког стан дар да. Та ко се, у Од лу ци бр. 1, из -
ри чи то ка же: „Кад је реч о на зи ву тре ћег је зи ка у БиХ (…), у срп ско ме је зич -
ком стан дар ду, за име но ва ње тог иди о ма, мо же се пре по ру чи ти са мо атри -
бут бо шњач ки [Bo sni ac]“. У Од лу ци бр. 11 на ла зи се сле де ћи ис каз: „Од бор
се ни је ба вио ни оспо ра ва њем ни при зна ва њем но ве на ци је (Бо шња ци), јер
то ни је ње гов по сао, али је ме ха нич ко пре но ше ње са мо о да бра не је зич ке ети -
ке те Му сли ма на/Бо шња ка (бо сан ски је зик) у срп ски је зич ки стан дард сма -
трао — не у ме сним и не при хва тљи вим. Кад се та ети ке та мо ра ’пре ве сти’ на
срп ски, она гла си — бо шњач ки је зик.“

На ше оче ки ва ње

Овог пу та, ве о ма из не на ђе ни са др жа јем аманд ма на LХХI на Устав Ре -
пу бли ке Срп ске (Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, бр. 21/02, Ба ња Лу ка,
25. април 2002, стр. 6), ко ји је ок тро и сао до не дав ни ви со ки пред став ник ме -
ђу на род не за јед ни це за БиХ Вол фганг Пе трич (Wol fgang Pe tritsch), оче ку је -
мо од но вог ви со ког пред став ни ка у Са ра је ву Пе ди ја Еш да у на (Paddy
Ashdown) да по ни шти тај аманд ман. Та ко ђе оче ку је мо да га но ви ви со ки
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пред став ник са др жин ски ускла ди с аманд ма ном ХХIХ на Ustav Fe de ra ci je
Bo sne i Her ce go vi ne (Slu žbе nе no vi nе FBiH, бр. 16/2, Sa ra je vo, 28. trav nja/apri -
la 2002. go di ne, str. 604 [hr vat ska ver zi ja] i str. 608 [bo šnjač ka ver zi ja]), о ко -
јем је, исто та ко, од лу ку до нео прет ход ни ви со ки пред став ник.

Аманд ман LХХI на Устав РСп у вер зи ји ви со ког пред став ни ка, чи ју из -
ме ну тра жи мо, гла си ова ко:

1. Слу жбе ни је зи ци Ре пу бли ке Срп ске су: је зик срп ског на ро да, је зик бо -
шњач ког на ро да и је зик хр ват ског на ро да. Слу жбе на пи сма су ћи ри ли ца и
ла ти ни ца.

2. Овим аманд ма ном за ме њу је се став 1. чла на 7. Уста ва.
То ме аманд ма ну — јед но ме од 27 (LХVI–ХСII) ко је је сво јом од лу ком

број 150/02 усво јио и учи нио ва же ћим ви со ки пред став ник — прет хо ди ло је
26 аманд ма на (LХVI–ХСI) ко је је прет ход но из гла са ла На род на скуп шти на
Ре пу бли ке Срп ске, и они су 18. апри ла 2002, по пред ви ђе ној про це ду ри, до -
ста вље ни бив шем ви со ком пред став ни ку г. Вол фган гу Пе три чу. Ви со ки
пред став ник их је, го то во све, усво јио у до ста вље ном са др жа ју и об ли ку, до -
дав ши са мо је дан аманд ман (ХСII). За нас про бле ма тич на из ме на у је зич кој
од ред би ко ју је из вр шио ви со ки пред став ник г. Пе трич на ди ла зи ње го ва
прав но-по ли тич ка овла шће ња. По на шем ми шље њу, г. Пе трич ни је имао
пра во да обе зи ме ни сва три је зи ка (за пра во сва три на ци о нал на стан дар да
исто га стан дард ног је зи ка), уво де ћи уме сто њих три њи хо ве је згро ви те де -
фи ни ци је. Он на то ни је имао ни ти има пра во, јер ни је над ле жан — ни у ен -
гле ском, ни у срп ском, ни у хр ват ском, ни у бо шњач ком је зи ку — да ме ња
стан дард(изо ва)не тер ми не за те је зи ке, од но сно за те је зич ке стан дар де.

Ево са да истог аманд ма на (LХХI) у вер зи ји На род не скуп шти не Ре пу -
бли ке Срп ске (Слу жбе ни гла сник РСп, број 21/02, стр. 1), ко ји је бив ши ви со -
ки пред став ник по ни штио:

1. Срп ски, хр ват ски и бо шњач ки је зик, ћи ри лич но и ла ти нич но пи смо,
рав но прав но се упо тре бља ва ју у Ре пу бли ци Срп ској. На чин та кве слу жбе не
упо тре бе је зи ка и пи сма уре ђу је се за ко ном.

2. Овим аманд ма ном за ме њу је се став 1. чла на 7. Уста ва. Увод ни део ре -
че ни це ви со ког пред став ни ка („Слу жбе ни је зи ци Ре пу бли ке Срп ске су…“)
ускла ђен је с уоби ча је ним европ ским стан дар ди ма ко ји на во де „слу жбе не је -
зи ке“, а не „је зи ке ко ји се рав но прав но упо тре бља ва ју“. Та је ис прав ка ле ги -
тим на. Ме ђу тим, за ме на у срп ско ме нор ма тив них на зи ва је зи ка (одн. је зи -
ка) њи хо вом (је згро ви том) де фи ни ци јом ни је са мо не у о би ча је на и про бле ма -
тич на не го је и нео прав да на и не у ме сна и за ен ци кло пе ди је, реч ни ке и лек -
си ко не, а ка мо ли за устав не од ред бе. Из о ста вља ње до пун ске ре че ни це са др -
жа не у тек сту је зич ког аманд ма на На род не скуп шти не РСп („На чин та кве
слу жбе не упо тре бе је зи ка и пи сма уре ђу је се за ко но м“) мо же би ти оправ да но
ако се с раз ло гом прет по ста ви да се та ко сло же на ма те ри ја има уре ди ти и за -
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ко ном. То из о ста вља ње оправ да но је и сто га што у пр вој (глав ној) ре че ни ци
тог тек ста ни је би ло на зна че но да је реч о „слу жбе ним је зи ци ма“.

Ин тер вен ци ја ви со ког пред став ни ка у ма те ри ји за ко ју ни је над ле жан, ма -
кар би ла про пра ће на и ва ља ним ис пра вља њем по је ди них прав но тех нич ких
еле ме на та, уто ли ко је ве ће огре ше ње о лин гви стич ке нор ме и рав но прав -
ност два ју ен ти те та и три ју на ро да уко ли ко је исти ви со ки пред став ник, у
исто вре ме, утвр дио бит но друк чи ји ис каз аманд ма на ХХIХ на Ustav Fe de -
ra ci je BiH (Slu žbе nе no vi nе FBiH, br. 46/02, Sa ra je vo, 28 travn ja/apri la 2002,
str. 604 [hr vat ska ver zi ja] i str. 608 [bo šnjač ka ver zi ja]), ко ји гла си исто вет но
и на бо шњач ком и на хр ват ском је зич ком стан дар ду без об зи ра на лек сич -
ко-стил ске раз ли ке ме ђу њи ма у оста лим аманд ма ни ма. Ево аманд ма на
ХХIХ на Устав ФБиХ, чи ју срп ску вер зи ју не ма мо на рас по ла га њу:

(1) Slu žbе ni jе zi ci Fе dе ra ci jе BiH su: bo san ski jе zik, hr vat ski jе zik i srp ski jе -
zik. Slu žbе na pi sma su la ti ni ca i ći ri li ca.

(2) Osta li jе zi ci mo gu sе ko ri sti ti kao srеd stvo ko mu ni ka ci jе i na sta vе.

Наш пред лог

Пред ла же мо но вом ви со ком пред став ни ку и ом буд сма ну за срп ски је зик
у Са ра је ву, као и га ран ти ма Деј тон ско-па ри ског спо ра зу ма (СРЈ и БиХ, чи -
ји пред сед ник, од но сно Пред сед ни штво, оли ча ва ју две др жа ве), да пре ко
Устав ног су да БиХ, Устав ног су да Ре пу бли ке Срп ске и Устав ног су да Фе де -
ра ци је БиХ, или на дру ги на чин (ди рект ним по ни шта ва њем и за ме ном
спор ног аманд ма на) — укло не еле мен те очи глед не не рав но прав но сти срп -
ског на ро да и срп ског је зи ка и у Ре пу бли ци Срп ској и у Фе де ра ци ји БиХ, чи -
ја се тер ми но ло шка нор ма за је дан од три је зи ка (од но сно на ци о нал на је -
зич ка стан дар да) не сме из бе ћи ни ти евен ту ал но кри во тво ри ти. Шта ви ше,
пред ла же мо да се је зич ка од ред ба у аманд ма ну ХХIХ на Устав ФБиХ ис пра -
ви са мо у јед ној по је ди но сти, тј. да се у срп ској вер зи ји тог аманд ма на (разу -
ме се — на ћи ри ли ци) атри бут бо сан ски за ме ни атри бу том бо шњач ки, те да се
по том исто ве тан са др жај тог аманд ма на уне се у аманд ман LХХI Уста ва Ре пу -
бли ке Срп ске и у срп ску вер зи ју је зич ког аманд ма на ХХIХ на Устав ФБиХ.

Обра зло же ње

На ше је на уч но (лин гви стич ко и со ци о лин гви стич ко) ста но ви ште да ни -
ко не ма пра во на екс тра лин гви стич ку ин тер вен ци ју у тер ми но ло шкој нор -
ми би ло ко јег стан дард ног је зи ка, од но сно би ло ко јег је зич ког стан дар да (кад
је реч о на ци о нал ним стан дар ди ма исто га стан дард но је зич ког си сте ма, од -

Одлука бр. 26

131



но сно истог стан дард ног је зи ка, ка кав је нпр. слу чај с бри тан ско-аме рич ким
лек сич ким раз ли ка ма ти па ra il way : ra il ro ad, trunk call : long dis tan cе call и
сл.). Шта год ми ми сли ли о на зи ву „бо сан ски је зи к“ у је зич ком стан дар ду
Бо шња ка, ми не ма мо пра во да у то ме стан дар ду „спо ља“ ин тер ве ни ше мо,
ни ти пак да тра жи мо да се вр ше из ме не је зич ких од ре да ба у бо шњач кој и
хр ват ској вер зи ји. (На рав но, о на зи ву бо сан ски је зик ми не мо же мо раз ми -
шља ти с на ро чи тим раз у ме ва њем. С тим у ве зи се мо ра по ста ви ти пи та ње
ка ко би дру ги ре а го ва ли ка да би нпр. Шко ти од лу чи ли да свој је зич ки
стан дард на зо ву „бри тан ским је зи ко м“ или да Ре то ро ма ни у Швај цар ској
од лу че да свој је зик, ко ји се у том је зи ку ина че на зи ва „ро ман ски м“, на зо ву
„швај цар ским је зи ко м“ оче ку ју ћи да се то при хва ти и у дру гим швај цар ским
је зи ци ма — не мач ком, фран цу ском и ита ли јан ском — и у дру гим европ ским
је зи ци ма. Шта би се ре кло ако би Сло ва ци и Сло вен ци ре ши ли да тра же од
дру гих европ ских на ро да, нпр. од Не ма ца и Ен гле за, да њи хов је зик зо ву
јед на ко — Slo wе nisch, одн. Slo vе ni an, а не Slo wе nisch и Slo wa kisch, одн. Slo -
vе ni an и Slo va ki an — за то што они свој је зик, у свом је зи ку, на зи ва ју јед на -
ко: slo venskу, од но сно сло вен ски? Или — да тра же од Ср ба, Хр ва та и Бо -
шња ка да оба та је зи ка зо ву јед на ко — сло вен ски/slo vеn ski, а не сло вач ки и
сло ве нач ки [Ср би и Бо шња ци], од но сно slo vač ki и slo vеn ski [Хр ва ти]. Уоста -
лом, и код Ср ба, и код Хр ва та, и код Бо шња ка вла да оби чај да се на зи ви
стра них је зи ка из во де из на зи ва на ро да. Ни ко од нас не ка же ен гланд ски/еn -
gland ski, дој чланд ски/doj čland ski и сл. Уоста лом, у на че лу на ро ди да ју име
је зи ку и др жа ви [а не обр ну то, ка кав је слу чај нпр. с Ма ке до ни јом и Ма ке -
дон ци ма].)

Ме ђу тим, ни Бо шња ци, без об зи ра на пре су де устав них су до ва на ко је
се по звао и ви со ки пред став ник Вол фганг Пе трич, не ма ју пра во да дру ги ма
на ме ћу ар гу мен те Po vе ljе o bo san skom jе zi ku (об ја вље на 12. апри ла 2002. го -
ди не у Dnеv nom ava zu), ко ји су мо гли ути ца ти и на ви со ког пред став ни ка да
по сег не за нео вла шће ном ин тер вен ци јом у тер ми но ло ги ји срп ско га је зи ка,
а мо жда и хр ват ског.

Раз ло зи ко му ни ка циј ске ва ља но сти из и ски ва ли би да се и у ен гле ском
и у не мач ком је зи ку (и не са мо у њи ма, ма да су то два свет ска је зи ка осо би -
то ре ле вант на у БиХ) раз ли ку је Bo sni an и Bo sni ac, dеr Bo sni еr/bo snisch и dеr
Bo sni a kе/Bo sni a kisch. То би мо ра ли раз у ме ти и бив ши и са да шњи ви со ки
пред став ник ме ђу на род не за јед ни це у Са ра је ву, по го то ву сто га што се и у
њи хо вим ма тер њим је зи ци ма по сто је раз не ко му ни ка циј ски нео п ход не раз -
ли ке (нпр. Slo wе nisch : Slo wa kisch, Slo vе ni an : Slo va ki an, Gеr man : Gеr ma nic,
Ro ma nisch : Ru mantsch [Räto ro ma nisch] : Rumänisch, Ro man cе : Ro ma nish
[Rha е to-Ro man cе] : Ro ma ni an и то ме слич но).

Мо ра се раз у ме ти да по сто је (што не зна чи и — за што по сто је) то ли ки са -
мо род ни на зи ви је зи ка на ро да и др жа ва (the in di ge no us na mes or la bels
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of/for lan gu a ges, pe o ples and sta tes) чи ја се ети мо ло ги ја не ви ди у дру гим је -
зи ци ма. Нем ци нпр. свој је зик зо ву de utsch/De utsch, а дру ги ка жу Ger man
(енг.), al le mand (фран.), te de sco (итал.), ale man (шпан.). Њи ма не па да ни на
па мет да зах те ва ју од Ср ба, Хр ва та и Бо шња ка да њи хов је зик зо ву „дој чер -
ски“, одн. „doj čer ski“, као што ни Гр ци ма не па да на па мет да оче ку ју да њи -
хо ву зе мљу зо ву Елас (ген. Ела дос) а њи хов је зик „ела ски“ или „елад ски“.

И нај зад: Бо шња ци мо гу свој је зик зва ти бо сан ски и твр ди ти да он има
ви ше сто лет ну тра ди ци ју (чак „на ци о нал ну тра ди ци ју“), али не ма ју пра во
оче ки ва ти да њи хов тер ми но ло шки из бор до бро вољ но сле де ни Ср би, ни Хр -
ва ти, ни Ен гле зи, ни Нем ци, ни дру ги, јер сви дру ги има ју пра во и по тре бу
да раз ли ку ју при де ве бо сан ски, хер це го вач ки, бо сан ско хер це го вач ки и бо -
шњач ки. При дев бо сан ски у стан дард ном срп ском је зи ку има са мо ре ги о -
нал но или исто риј ско зна че ње (нпр. бо сан ске пла ни не, не ка да шња бо сан ска
др жа ва и сл.), а не мо же слу жи ти ни ет нич ким ни лин гви стич ким свр ха ма
(не ба рем тер ми но ло шки). Ми слу ти мо да Бо шња ци има ју сво јих из ван лин -
гви стич ких раз ло га да укр шта ју, тј. да бр ка ју, два ра зно знач на при де ва, бо -
шњач ки и бо сан ски. Дру ги тог раз ло га не ма ју. На про тив.
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СРП СКИ ЈЕ ЗИК У ЛОН ДО НУ

Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти (СА НУ) обра ти ла се, сре ди ном
сеп тем бра 2002. го ди не, го спо ђа Сла ви ца Ива но вић-Ели от (El li ot), пре во ди -
лац из Лон до на, по во дом не спо ра зу ма ко ји је има ла с го спо ди ном Хен ри јем
Па вло ви чем, ди рек то ром Ин сти ту та за лин гви сте у Лон до ну. СА НУ, као је -
дан од 14 осни ва ча Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, усту пи ла је Од -
бо ру до пис из Лон до на с мол бом да на ње га од го во ри. Ево нај пре са др жа ја по -
ме ну тог до пи са:

Дра ги су на род ња ци,
По што сте ви углед на уста но ва ко ја ус по ста вља стан дард, мо лим вас да

ми по мог не те у ре ша ва њу ве о ма ва жне ди ле ме.
Ја жи вим у Лон до ну и тре нут но се ба вим пре во ђе њем, углав ном усме -

ним и пре те жно у прав ном си сте му.
Ско ро сам има ла рас пра ву пи сме ним пу тем са го спо ди ном Хен ри јем

Па вло ви чем, пред се да ва ју ћем на Ин сти ту ту за лин гви сте у Лон до ну. Он је
об ја вио чла нак у ко ме ис ти че сле де ће:

„Ду го вре ме на Ин сти тут за лин гви сте ну дио је ис пи те за срп ско хр ват -
ски је зик. Ин сти тут са да по ста вља по себ не ис пи те за срп ски и хр ват ски (јер
су раз ли ке до вољ но ве ли ке и да ље се по ве ћа ва ју), али не и за бо сан ски…
Још увек по сто ји је дан про блем за Ин сти тут а то је да ли да ис пит за срп ски
је зик бу де увек на ћи ри ли ци (што би за до во љи ло ул тра на ци о на ли сте али
би иза зва ло жа лост код ’то ле рант не за јед ни це’ Ср ба) или да бу де и на ћи ри -
ли ци и на ла ти ни ци, с тим што би то знат но до при не ло по ве ћа њу на ших ад -
ми ни стра тив них про бле ма.“

Чи ње ни ца је да је Ин сти тут за лин гви сте у Ве ли кој Бри та ни ји ви ђен
као уста но ва ко ја по ста вља стан дард за је зи ке и је зич ке ква ли фи ка ци је.

По ла га њем ис пи та за зва нич ног суд ског пре во ди о ца у овом Ин сти ту ту
не са мо да се до би ја зва ње не го то зва ње га ран ту је и од ре ђе ни стан дард. Ја
сам на пи са ла го спо ди ну Па вло ви чу јед но оп шир но пи смо и из ме ђу оста ло -
га по ста ви ла сам му пи та ње ко је он да од ре ди да ли је срп ски је зик на ћи -
ри ли ци или не и да ли ква ли фи ко ва ни пре во ди о ци ко ји не уме ју да чи та ју
и пи шу ћи ри ли цу за слу жу ју зва ње пре во ди о ца. Та ко ђе сам на гла си ла да,
по мом ми шље њу, бри са њем ћи ри ли це ауто мат ски се бри ше је дан део иден -
ти те та срп ске на ци је.
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На жа лост, ја сам са мо јед на обич на бив ша учи те љи ца, та ко да го спо дин
Па вло вич не ува жа ва мо је ми шље ње. Да ли би сте ви мо гли да ми пре по ру -
чи те зва ни чан до ку мент ко ји би по твр дио (или опо вр гао) мо је ми шље ње о
зва нич ном пи сму срп ског је зи ка?

Би ла бих вам мно го за хвал на ако би сте ми из не ли ваш зва ни чан став
пу тем елек трон ске по ште. Да ли је зва нич но пи смо срп ског је зи ка ћи ри ли ца
или је срп ски је зик за сно ван на оба пи сма? Да ли ви, као во де ћа уста но ва
ко ја бри не за стан дар де срп ског је зи ка и кул ту ре, одо бра ва те став го спо ди -
на Па вло ви ча и сла же те ли се с тим да ис пит за срп ски је зик мо ра да бу де
на ћи ри ли ци?

С по што ва њем,
Сла ви ца Ива но вић-Ели от (El li ot)

* * *

Ср жни део до пи са го спо ђе Сла ви це Ива но вић-Ели от ти че се ста ту са ћи -
ри ли це у срп ском је зи ку (срп ском је зич ком стан дар ду), о ко јем се Од бор до -
сад че ти ри пу та из ја шња вао (три пут 2001. го ди не — од лу ка ма бр. 17, 18 и
20, те је дан пут 2002. го ди не — Од лу ком бр. 26). Те од лу ке об ја вље не су у ча -
со пи су Је зик да нас, Но ви Сад, Ма ти ца срп ска, и то: Од лу ка бр. 17 у бр. V/13,
2001, стр. 28–32; по то ње две, бр. 18 и бр. 20, у истом бро ју, бр. V/14, 2001, стр.
24–25 и стр. 29–30, а по след ња од лу ка, бр. 26, у бр. VI/15, 2002, стр. 43–44.
Све те од лу ке до ста ви ће се го спо ђи Па вло вић-Ели от и елек трон ском и кла -
сич ном по штом, с тим што ће им се при до да ти два упо зо ре ња Удру же ња за за -
шти ту ћи ри ли це срп ског је зи ка из Но вог Са да, та ко ђе об ја вље на у ча со пи су
Је зик да нас, бр. V/14, стр. 31, и бр. VI/15, стр. 44–45.

Рас пра вља ју ћи још јед ном о азбуч ној про бле ма ти ци Од бо ро ва Ко ми си -
ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња (Ком. бр. 7), ко ја
оба вља по сло ве Од бо ра из ме ђу ње го вих го ди шњих сед ни ца, ре ши ла је да се
о тој про бле ма ти ци још јед ном из ја сни, овог пу та пе том, ју би лар ном, од лу -
ком Од бо ра о ис тој те ми, Од лу ком бр. 28.

Тру де ћи се, као и увек, да сво је од лу ке упу ти и до ма ћој и стра ној јав но сти,
на уч ној, кул тур ној и по ли тич кој, али и по себ но за ин те ре со ва ним по је дин ци -
ма, као ми шље ња, пре по ру ке, ре а го ва ња, ста во ве, за кључ ке или ис прав ке, Од -
бор се др жи оних на че ла ко ја су на зна че на у по след њем, из дво је ном, па су су
сво је пр ве од лу ке, Од лу ке бр. 1 (Је зик да нас, бр. 11/5, 1998, стр. 7–8):

„Су прот но не ким оче ки ва њи ма ко ја по ла зе од друк чи јих прет по став ки,
стан дар ди за ци јом се ни шта не за бра њу је ни ти уки да, а још се ма ње ’спа љу -
је’ оно што по сто ји у људ ским гла ва ма и њи хо вим је зич ким тво ре ви на ма, за -
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пам ће ним у књи га ма, ча со пи си ма и но ви на ма, на це лу ло ид ним тра ка ма,
ди ске та ма и ком пакт ним дис ко ви ма. Њо ме се са мо утвр ђу је од го ва ра ју ћи
рас по ред је зич ких је ди ни ца у јав ној упо тре би, осо би то оној ко јој се при дру -
жу ју при де ви зва нич на, слу жбе на (упо тре ба је зи ка). За бра на ма би се мо гли
по сти за ти сла би ји учин ци не го ар гу мен то ва ним пре по ру ка ма, јер огре ше ње
о је зич ке нор ме, за раз ли ку од кр ше ња за кон ских, не по вла чи санк ци је. Ме -
ђу тим, осо бе ко је се од ли ку ју по зна ва њем и по што ва њем је зич ких нор ми мо -
гле би, у бо љим дру штве ним при ли ка ма, сти ца ти ви ше јав ног угле да и дру -
гих по год но сти, као, уоста лом, и дру где, на ро чи то у раз ви је ни јем све ту.“

Та на че ла не спа да ју у до бро вољ но са мо о гра ни че ње, не го из ви ру из ко -
му ни ка циј ске ствар но сти у ма тич ним зе мља ма срп ског је зи ка, у Ср би ји,
Цр ној Го ри и Срп ској, ко је су се, на кон рас па да бив ше СФРЈ и гра ђан ског
ра та во ђе ног у њој, на шле у две ма др жав ним за јед ни ца ма с ме ђу на род ним
при зна њем, у Ср би ји и Цр ној Го ри (1992–2002. г. СР Ју го сла ви ји) и Бо сни и
Хер це го ви ни. Ни у тим зе мља ма — а ка мо ли из ван њих, у ста рим и но вим
ди ја спо ра ма — по ло жај срп ског је зи ка и ње го вог ма тич ног пи сма ни је под -
јед на ко од ре ђен и уре ђен. На при мер, у три ма (че ти ри ма) уста ви ма ко ји се
ба ве срп ским је зи ком (СРЈ, РСб, РЦГ и РСп), још ва же ћим, и два ма је зич -
ко-азбуч ним за ко ни ма (по сто је ћим са мо у РСб и РСп), спо ми њу се два пи сма
срп ског је зи ка, ћи ри ли ца и ла ти ни ца, с пред но шћу ћи ри ли це, сву где па и у
Цр ној Го ри, где се она на во ди пре ла ти ни це, али се у чла ну 9, став 2, Уста -
ва РЦГ ка же — „Рав но прав но је ћи ри лич ко и ла ти нич ко пи смо“, док Од лу -
ка бр. 17 Од бо ра за стан дар ди за ци ју, с про прат ним пи смом На род ној скуп -
шти ни Ре пу бли ке Ср би је, све до чи о то ме да је и у Скуп шти ни АПВ ис по ље -
на те жња к рав но прав но сти два ју пи са ма, чи је би озва ни че ње, и по ми шље -
њу струч них љу ди у Од бо ру и по ми шље њу ши рих ин те лек ту ал них кру го -
ва, до при но си ло ле га ли зо ва ном од у ми ра њу из вор ног, при мар ног пи сма срп -
ског је зи ка.

По на шем ми шље њу, ко ри сни ци ма ни јед ног пи сма на овом све ту не
тре ба при пи си ва ти ни ка кав зло ћуд ни на ци о на ли зам, а ка мо ли ул тра на ци о -
на ли зам. Ма да је ла ти ни ца ин тер кон ти нен тал но пи смо и прак тич но је ди но
пи смо у на ро ди ма и др жа ва ма три ју кон ти не на та (Се вер на Аме ри ка, Ју жна
Аме ри ка и Аустра ли ја), чи ње ни ца је да у Ази ји и у Афри ци има (мно штво)
пи са ма ко ји ма се слу жи са мо по је дан на род, док у Евро пи ко ег зи сти ра ју три
пи сма, ћи ри ли ца, ла ти ни ца и „хе ле ни ца“ (тј. грч ко пи смо, ко је жи ви и на
сва кој нов ча ни ци европ ске ва лу те, јер на сва кој од њих ис под ла ти нич ког
EURO сто ји и грч ко ЕYРΩ, чи ји је из го вор евро). Иако се Од бор не ба ви фу -
ту ро ло ги јом ни ти на уч ном фан та сти ком, тре ба са си гур но шћу ра чу на ти на
то да ће на сва кој нов ча ни ци европ ске ва лу те, ка да у њу уђе ко ја од ћи ри -
лич ких др жа ва, ста ја ти и ис пис ЕВРО, ко ји ће Ру си из го ва ра ти евро а ми, у
скла ду с Од лу ком Од бо ра бр. 21, и пи са ти и из го ва ра ти — евро/еvro. Зар су
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Гр ци са сво јим уни кат ним пи смом, ко јем не при дру жу ју ла ти ни цу, а ка мо -
ли да њо ме за ме њу ју сво је ви ше ми ле ни јум ско на ци о нал но пи смо, ул тра на -
ци о на ли сти? Зар Европ ска уни ја на се да грч ком ул тра на ци о на ли зму? Зар
су Је вре ји, ко ји су учи ни ли жи вим и свој древ ни хе бреј ски је зик и ње го во
уни кат но пи смо, та ко ђе ул тра на ци о на ли сти? Зар се ко ри сни ци ма срп ског
је зи ка сме при пи си ва ти ул тра на ци о на ли зам за то што сво је древ но пи смо,
за јед но с још не ким сло вен ским на ро ди ма ис точ но га кул тур ног кру га, же ле
са чу ва ти као упо ри ште свог иден ти те та, кон ти ну и те та и ин те гри те та,
да по стра ни оста ви мо оно што се по не кад на зи ва на род ним су ве ре ни те том?
— То су пи та ња ко ја мо же мо по ста ви ти сва ко ме без ика квог за зо ра.

За сва ко пи смо, па и за ћи ри ли цу, ва жи оно ди вље ње ко је је пре ма пи -
сму уоп ште ис ка зао уте ме љи тељ срп ско га књи жев ног је зи ка Вук Ка ра џић:
Што су гођ љу ди на ово ме сви је ту из ми сли ли, ни шта се не мо же ис по ре ди ти
с пи смом. При ја те љу или знан цу сво ме, ко ји је на да ле ко пре ко би је лог сви је -
та, по сла ти ми сли сво је на ко ма ду ар ти је; чи та ти, што су дру ги пи са ли
при је дви је иља де го ди на, и на пи са ти, да мо гу дру ги по сли је не ко ли ко иља да
го ди на чи та ти; то је на у ка, ко ја ум љуц ки го то во пре ва зи ла зи, и мо гло би се
ре ћи, да је онај, ко ји је пр ви њу из ми слио, био ви ше Бог, не го чо век. Пи смо је
отво ри ло пут уму љуц ко ме, да се при бли жи к Бо гу по мо гућ ству сво ме (В.
Ка ра џић, Пр ви Срп ски Бу квар, У Бе чу, у штам па ри ји Јер мен ског ма на сти -
ра, 1827, стр. 1).

Вук Ка ра џић ни је мо гао ни са ња ти го ле му моћ пи сма у на ше до ба, у до -
ба елек тро ни ке и ин фор ма ти ке, ком пју те ра и Ин тер не та, ко ји отва ра ју пут не -
слу ће ном раз во ју људ ске пи сме но сти, али и је зич ке и азбуч не ра зно ли ко -
сти, не у гро зи ве нео п ход ном по тре бом гло ба ли за ци је. Ако се та по тре ба мо -
ра за до во ља ва ти, а мо ра, ен гле ски је зик има и има ће у то ме нај ва жни ју уло -
гу, јер је он по стао ствар ни еспе ран то, lin gua fran ca са вре ме ног све та, гло -
бал ног се ла. И из вор ни но си о ци тог је зи ка, не са мо због бон то на, има ју све
раз ло ге да се по тру де око раз у ме ва ња ни шта ма ње по тре бе за тим да чо ве -
чан ство, као бож ји дар, (о)чу ва сво ју мно го ли кост и ра зно ли кост.

Прем да ни у са мом Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка ни су ујед -
на че на ми шље ња о дво а збуч но сти срп ског је зи ка — јер има и ми шље ња да
је и мо гу ће и по треб но об но ви ти пу ну, ћи ри лич ку, јед но а збуч ност срп ског је -
зи ка, по што ла ти ни цу, као по моћ но или до дат но пи смо, по не где нео п ход ну,
иона ко сва ко зна и мо ра зна ти — сви ње го ви чла но ви за сту па ју ми шље ње о
при мар но сти ћи ри ли це у на шем је зи ку и о по тре би за тим да се она очу ва у
свим ви до ви ма јав ног жи во та.

Што се пак ти че Ин сти ту та за лин гви сте у Лон до ну, на ко јем се по ха -
ђа ју кур се ви и по ла жу ис пи ти из срп ског је зи ка, иза ко јих сле де од го ва ра ју ћи
до ку мен ти ко ји ма се све до чи о зна њу тог је зи ка — нео п ход но је, по на шем ми -
шље њу, зах те ва ти и по зна ва ње ћи ри лич ког пи сма. То ни је ни ка кав на ци о -
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на ли зам, не го ре ал на кул тур на и ко му ни ка циј ска по тре ба свих оних ко ји
има ју све до чан ство о зна њу тог је зи ка.

Дру ги је, пр вен стве но до ма ћи, про блем са да шње ста ње јав ног жи во та,
ко је је та кво, и у Ср би ји и у Цр ној Го ри (у Срп ској за сад ни је!), да би се на
мно гим ње го вим под руч ји ма мо гло го во ри ти о то ме да је ла ти ни ца пре у зе -
ла уло гу при мар ног пи сма. У бив шој СФРЈ, од са мог ње ног на стан ка (1945.
г. — под на зи вом ФНРЈ, ва же ћем до 1963), ла ти ни цу је под у пи ра ла вла да -
ју ћа ко му ни стич ка иде о ло ги ја, а са да је, чи ни се, под у пи ре од сут ност јед но -
знач не иде о ло ги је и при сут ност ста рих и но вих пред ра су да, мон ди ја ли стич -
ких, гло ба ли стич ких и дру гих. Сто га ни је чу до да су те пред ра су де до спе ле
и у Ин сти тут за лин гви сте у Лон до ну, чи ји ди рек тор, ако је пре вод де ла ње -
го вог члан ка пре ци зан, ко ри сни ци ма ћи ри ли це при пи су је „ул тра на ци о на -
ли стич ке“ скло но сти. Ма ло је ре ћи да је то не тач но, нео прав да но и не пра вед -
но. Ко год био чел ник тог Ин сти ту та, шта год он лич но ми слио и ка кве год
ад ми ни стра тив не про бле ме имао, ми не ве ру је мо да ње го во ми шље ње мо же
би ти са о бра же но с пре о вла ђу ју ћим на уч ним по гле ди ма на про бле ма ти ку
пи са ма у свет ским раз ме ра ма и с кул тур ном по ли ти ком ко ја се во ди у Ве -
ли кој Бри та ни ји, углед ном чла ну ЕУ. Осим то га, не ве ру је мо да су ад ми ни -
стра тив ни про бле ми та ко сло же ни да се због њих за о би ла зе ствар не ко му -
ни ка циј ске при ли ке у срп ској је зич кој кул ту ри, у ко ју се ни ко не мо же ва ља -
но упу ти ти без до брог по зна ва ња ње но га ћи ри лич ког пи сма.

* * *

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка во лео би да ње го ва ста но ви -
шта бу ду до ступ на Хен ри ју Па вло ви чу, чи је пре зи ме ука зу је на то да он по -
ти че с ис точ ног кри ла Евро пе, на шег кон ти нен та, у чи је је дин ство же ли мо
ве ро ва ти, под ра зу ме ва ју ћи да оно оте ло тво ру је — је дин ство с раз ли ка ма,
ко је у Евро пи и ни су то ли ко ве ли ке ко ли ко је су у Ази ји и Афри ци. Од бор
оче ку је да ће го спо ђа Сла ви ца Ива но вић-Ели от упо зна ти Ин сти тут за лин -
гви сте у Лон до ну са ста но ви шти ма Од бо ра. Ми се искре но на да мо да ће ди -
рек тор Ин сти ту та за лин гви сте у Лон до ну и ње го ви са рад ни ци сла ви сти
раз у ме ти ка ко очу ва ње ћи ри ли це срп ског је зи ка ни је све до чан ство о не то ле -
рант но сти је зич ке за јед ни це ко ја се њо ме слу жи. И да ће раз у ме ти ка ко је и
сам жр тва је зич ких и кул тур них пред ра су да, ко јих, на рав но, има и у го вор -
ној за јед ни ци срп ског је зи ка и у кул тур ној за јед ни ци оних европ ских на ро да
чи је је из вор но пи смо ћи ри ли ца.

Јед на од пред ра су да ко ја се ши ри и на про сто ру бив ше Ју го сла ви је и из -
ван ње га је сте и та да се де фи ни тив но рас па ла она је зич ка за јед ни ца ко ја
је до не дав но при зна ва ла (и) на зив срп ско хр ват ски (је зик). То, на рав но, ни -
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је тач но. Ме ђу тим, тач но је сте да се мно го лак ше рас па да ју по ли тич ки си -
сте ми, др жав не и ме ђу др жав не за јед ни це не го је зич ке за јед ни це. Тач но је
да је по љу ља на ве ра у вред ност је зич ког за јед ни штва на „бив ше м“ срп ско -
хр ват ском је зич ком про сто ру, че му су до при не ли и до ма ћи и стра ни по ли -
тич ки чи ни о ци. Ако је на том про сто ру пре о вла да ла сим бо лич ка, тј. на зив -
на тро је зич ност (срп ско-хр ват ско-бо шњач ка), то не зна чи да је иш че зла ко му -
ни ка циј ска јед но је зич ност у све му бит но ме, ко ја оси гу ра ва спо ра зу ме ва ње
без пре во ди ла ца. Ту је зич ку за јед ни цу бит но не угро жа ва ни ње на дво а -
збуч ност, ко ја је пре жи ве ла слом бив ше СФРЈ, али са мо на ње ном ис то ку и
у оном де лу ње ног сре ди шта ко ји се на зи ва Ре пу бли ком Срп ском (The Re pu -
blic of Ser bi land). Та дво а збуч ност, као и мул ти ет нич ност, до бро је очу ва на у
ис точ ном де лу бив ше СФР Ју го сла ви је, што се за њен за пад ни део те шко мо -
же ре ћи. То су чи ње ни це ко је се мо гу пре ви де ти, али се не мо гу уки ну ти.

Све стан сво је огра ни че не мо ћи и у зе мљи/зе мља ма срп ског је зи ка и у ино -
стран ству, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка не гу би на ду у моћ ре чи,
прем да му је ја сно да ре чи про из во де и исти не и не и сти не, и зна ња и пред ра -
су де. Па ипак, ре чи пр вен стве но слу же, ба рем у бо љим вре ме ни ма, раз у ме ва -
њу ме ђу љу ди ма и на ро ди ма, уз по моћ пре во ди ла ца или без њих.

* * *

Од лу ка је усво је на на пе тој сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре -
ша ва ње нео д ло жних пи та ња, ко ја је одр жа на 22. ок то бра 2002. го ди не. 
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СЕ МИ НАР СРП СКЕ ЈЕ ЗИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ

Уред ник Ка те дре за је зик и го вор Цен тра за пре да вач ку де лат ност Ко -
лар че ве за ду жби не го спо ђа Ол ги ца Сте фа но вић обра ти ла се Од бо ру за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка упо зна ју ћи га с ини ци ја ти вом „за ор га ни зо -
ва ње се ми на ра за уса вр ша ва ње је зич ких ре дак то ра“, о ко јој је би ло ре чи на са -
стан ку Са ве та Ка те дре одр жа ном 19. сеп тем бра 2002. го ди не у За ду жби ни.
Са стан ку су, ме ђу оста ли ма, при су ство ва ли Дра го Ћу пић и Бра ни слав Бр -
бо рић, чла но ви Од бо ра, те Пре драг Пи пер, члан Од бо ро ве Ко ми си је за син -
так су, ко ји је, и ина че, про та го ни ста иде је да с оним што Од бор ра ди тре ба
де лат но иза ћи на јав ну сце ну, на ро чи то у том сми слу да се ак ти ви ра по сто -
је ћи лек тор ски апа рат, тј. да сву где где се ма сов но про из во ди јав ни го вор
или јав ни текст оја ча је зич ко ре дак тор ска слу жба, да се она и чу је, и ви ди,
и ува жа ва, али и да се, с вре ме ном, што ве ћи број љу ди оспо со би за што ква -
ли тет ни ју упо тре бу срп ско га је зич ког стан дар да.

* * *

Раз го вор о овој ини ци ја ти ви — ко ји је по том, 21. 11. 2002, во ђен на сед -
ни ци Ко ми си је за фо но ло ги ју (Ком. бр. 1) и Ко ми си је за стан дард ни је зик у
школ ству, ад ми ни стра ци ји, из да ва штву и јав ним гла си ли ма (Ком. бр. 8) — по -
ка зао је да ствар не би тре ба ло све сти на је зич ке ре дак то ре (лек то ре), не го
је ва ља про ши ри ти на све оне ко ји се ак тив но ба ве стан дард но је зич ком де -
лат но шћу (нпр. на но ви на ре и уред ни ке свих ме ди ја, уред ни ке у из да вач кој
де лат но сти, по сле ни ке у др жав ној упра ви и пра во су ђу, у ло кал ној са мо у -
пра ви, на про свет не рад ни ке свих стру ка итд.) ка ко би се по бољ ша ла ка кво -
ћа је зи ка у слу жбе ној и јав ној упо тре би. У тој упо тре би је сте упра во стан -
дард ни је зик — са свом сво јом ра сло је но шћу и ва ри јант но шћу, са свом
функ ци о нал но стил ском раз у ђе но шћу. У свим сти ло ви ма жи ви за јед нич ко
је згро стан дард ног је зи ка (одав но иза шло из књи жев не умет но сти у це ло ку -
пан јав ни жи вот), уре ђе но си стем ским и из ван си стем ским нор ма ма, ко је ва -
ља што бо ље зна ти и што до след ни је при ме њи ва ти.
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* * *

По том је у Ко лар че вој за ду жби ни (5. 12. 2002) во ђен раз го вор из ме ђу
пред став ни ка Од бо ра и чел них љу ди у За ду жби ни, где је из ра же но за до -
вољ ство што две ко ми си је Од бо ра (Ком. бр. 1 и Ком. бр. 8) по здра вља ју ини -
ци ја ти ву и пред ла жу Од бо ру да усво ји од лу ку ко ја би, пра ће на оквир ним
пла ном и про гра мом Се ми на ра срп ске је зич ке кул ту ре (на зив за ко ји се
Од бор као су ор га ни за тор се ми на ра опре де лио на сво јој го ди шњој сед ни ци
24. ја ну а ра 2003. го ди не), озна чи ла по че так при пре ма, та ко да пр ви те чај
бу де отво рен у ра ну је сен 2003. го ди не. Пред став ни ци За ду жби не оба ве за ли
су се на то да ће оба ви ти раз го во ре с пред став ни ци ма ве ћих из да вач ких, но -
вин ских и ра диј ско-те ле ви зиј ских ку ћа те ис так ну тих је зич ких ре дак то ра, а
кад се до не се од лу ка Од бо ра, с ње ним са др жа јем, уз од го ва ра ју ће про прат -
но пи смо, упо зна ће се ве ћи број ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја из ко јих се оче -
ку ју пр ви по ла зни ци те ча ја. Скре ну та је па жња на то да ће те чај би ти здра -
во ко мер ци ја лан и про фе си о на лан, ни шта ма ње озбиљ но ор га ни зо ван од
нај о збиљ ни јих кур се ва стра них је зи ка у За ду жби ни, али и на то да се он, ор -
га ни зо ван у два де ла (је се њи и про лећ ни) и у две гру пе (за оп ште је зич ке и
ра диј ско-те ле ви зиј ске по ла зни ке), има за вр ши ти не са мо по твр дом о по ха -
ђа њу те ча ја не го и све доџбом о успе шно по ло же ном за вр шном ис пи ту.

* * *

Се ми нар укљу чу је из ве стан број пре да ва ња али ће нај ве ћи број од
укуп но сто ча со ва (два пу та по пе де сет, уз дво ме сеч ну па у зу, у ја ну а ру и фе -
бру а ру, и за вр ше так те ча ја кра јем ма ја 2004. го ди не) би ти по све ћен ве жба -
ма на тек сту. Тек сто ве раз ли чи тих функ ци о нал них сти ло ва, пи сме не и
усме не, при пре ми ће Ко лар че ва за ду жби на ко ри сте ћи раз ли чи те из во ре (но -
ви не, ча со пи се, књи ге, ра диј ске и те ле ви зиј ске го вор не еми си је, за кон ске
тек сто ве, ак те др жав них ор га на, за ко но дав них, из вр шних и пра во суд них,
ак те ор га на ло кал не са мо у пра ве итд.), а и по ла зни ци се ми на ра мо ћи ће
пред ло жи ти тек сто ве за об ра ду и ве жбе.

* * *

По што је раз мо три ла ини ци ја ти ву Ко лар че ве за ду жби не и бе ле шке са
сед ни ца две ју спо ме ну тих ко ми си ја (Ком. бр. 1 и Ком. бр. 8), Ко ми си ја за од -
но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, на сво јој ше стој сед ни ци,
одр жа ној 26. 12. 2002. го ди не, опре де ли ла се за то да пред ло жи Од бо ру до -
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но ше ње Од лу ке бр. 29, с оквир ним пла ном и про гра мом се ми на ра срп ске је -
зич ке кул ту ре, чи ји ће пр ви део за по че ти 1. ок то бра и тра ја ти до 30. де цем -
бра 2003. го ди не, док ће дру ги део за по че ти 1. мар та и тра ја ти до 30. ма ја
2004. го ди не.

За пред став ни ка Од бо ра ко ји ће — око до ра де пла на и про гра ма, ње го ве
кон кре ти за ци је и спро во ђе ња — те сно са ра ђи ва ти с пред став ни ци ма Ко лар -
че ве за ду жби не, од ре ђу је се на уч ни са вет ник Дра го Ћу пић, члан Од бо ра.

Од бор се на да да ће се се ми нар об на вља ти и на ред них го ди на, с нео п -
ход ним из ме на ма и до пу на ма пла на и про гра ма, те да ће се мо гу ћим по ка -
за ти ње го во ор га ни зо ва ње и у дру гим кул тур ним сре ди шти ма го вор ног про -
сто ра срп ско га је зи ка — у Под го ри ци, Ба њој Лу ци, Но вом Са ду, Ни шу и
дру где — по го то ву ако да де оче ки ва не ре зул та те у Бе о гра ду, ко ји је, са ра ђу -
ју ћи с ко ле га ма из не да ле ког Но вог Са да, ка дров ски оспо со бљен за овај зна -
чај ни и да ле ко се жни по ду хват.

Са став ни део овог пред ло га је сте оквир ни план и про грам спро во ђе ња
Од лу ке бр. 29, ко ја се увр шћу је у днев ни ред ше сте сед ни це Од бо ра, за ка за -
не за 24. ја ну а р 2003. го ди не.

Семинар српске језичке културе
Оквирни план и програм спровођења Одлуке Одбора бр. 29

Циљ

Циљ се ми на ра је оспо со бља ва ње по ла зни ка (је зич ких ре дак то ра, но ви на -
ра раз ли чи тих ме ди ја, спи ке ра, по сле ни ка у др жав ној упра ви и пра во су ђу,
по сле ни ка у ло кал ној са мо у пра ви, про свет них рад ни ка свих стру ка итд.) за
пра вил но пи сме но и усме но из ра жа ва ње, за са мо стал но при пре ма ње и во -
ђе ње ру бри ка у штам пи и ра диј ско-те ле ви зиј ских еми си ја, за ре ди го ва ње
пи сме них тек сто ва и уса вр ша ва ње го во р не кул ту ре ко ри сни ка јав не и слу -
жбе не упо тре бе срп ско га је зич ког стан дар да.

За да ци

1. Пре до ча ва ти по ла зни ци ма нео п ход на са вре ме на зна ња о је зич ком
фе но ме ну а по себ но о срп ском је зич ком стан дар ду у но вим ко му ни ка циј -
ским при ли ка ма, до ма ћим и ме ђу на род ним, о ње го вим ре тро спек ти ва ма и
пер спек ти ва ма.

2. Осве жа ва ти и уна пре ђи ва ти зна ња по ла зни ка о свим рав ни ма је зич ке
струк ту ре и упо зна ва ти их с ре пре зен та тив ним при ме ри ма усме не и пи сме -
не ре чи свих функ ци о нал них сти ло ва срп ско га је зи ка.
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3. Омо гу ћа ва ти по ла зни ци ма те ча ја да ис пра вља ју гре шке у го во ру, да
от кла ња ју стил ске не до стат ке усме не и пи сме не ре чи и да раз у ме ју ва жност
ва ља ног ко ри шће ња стан дард ног је зи ка у јав ном оп ште њу.

4. На при ме ри ма ло ше је зич ке прак се на свим по љи ма јав не упо тре бе
је зи ка (тек сто ви из штам пе, ча со пи са, књи га, ра диј ских и те ле ви зиј ских
еми си ја, по слов ног све та, кул тур ног, на уч ног, про свет ног и дру штве ног жи -
во та уоп ште) и слу жбе не упо тре бе је зи ка (у др жав ним ор га ни ма: ми ни стар -
стви ма и дру гим ор га ни ма упра ве, у су до ви ма и дру гим пра во суд ним ор га -
ни ма, у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве и ор га ни за ци ја ма с јав ним овла шће -
њи ма) — под у ча ва ти по ла зни ке уоча ва њу и от кла ња њу стил ских и је зич -
ких сла бо сти уоп ште.

5. Раз ви ја ти код по ла зни ка те ча ја сми сао и спо соб ност за пра вил но, теч -
но, еко но мич но и увер љи во усме но и пи сме но из ра жа ва ње.

Тра ја ње се ми на ра

Се ми нар се са сто ји од два де ла, пр во га (је се њег) и дру го га (про лећ ног).
Сви по ла зни ци до би ја ју по твр ду о по ха ђа њу се ми на ра а они ко ји по ло же за -
вр шни ис пит (по сле дру гог де ла) до би ја ју све доџбу (ди пло му, сер ти фи кат) о
успе шно по ло же ном за вр шном ис пи ту.

Оба де ла се ми на ра об у хва та ју по 50 ча со ва, ко ји ће би ти рас по ре ђе ни у
шест ме се ци. Пр ви део се ми на ра тра је од 1. ок то бра до 30. де цем бра јед не а
дру ги од 1. мар та до 30. ма ја на ред не го ди не.

Се ми нар ће има ти два сме ра: оп ште је зич ки и ра диј ско-те ле ви зиј ски смер.

Еле мен ти про гра ма

1. Увод на пре да ва ња (7 + 0)
– Увод у на у ку о је зи ку
– Ме сто срп ског је зи ка у по ро ди ци ин до е вроп ских је зи ка
– Ди ја лек ти срп ског је зи ка
– Исто ри ја књи жев ног је зи ка на но во што кав ској осно ви ци
– Са вре ме ни стан дард ни је зик и суп стан дард ни иди о ми
– Ва ри јант ност стан дард ног је зи ка и од но си ме ђу три ма на ци о нал -

ним стан дар ди ма на бив шем срп ско хр ват ском је зич ком про сто ру
– Упо тре ба стра них ре чи и пу ри зам

2. Фо не ти ка и фо но ло ги ја (2 +2)
3. Ак цен ту а ци ја (2 + 10)
4. Мор фо ло ги ја (2 + 7)
5. Твор ба ре чи (2 + 8)
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На по ме на: За по ла зни ке ра диј ско-те ле ви зиј ског сме ра до да је се 10 ча -
со ва за го вор не ве жбе, а за оста ле по ла зни ке 10 ча со ва ра да на тек сту.

6. Лек си ка и лек си ко ло ги ја (2 + 2)
7. Син так са (2 + 10)
8. Пра во пис (1 + 5)
9. Сти ли сти ка (2 + 6)

10. Го вор на кул ту ра (2 + 8)

На по ме на: За по ла зни ке ра диј ско-те ле ви зиј ског сме ра до да је се 10 ча -
со ва за го вор не ве жбе, а за оста ле по ла зни ке 10 ча со ва ра да на тек сту.

Упут ство за из во ђе ње про гра ма

Де таљ но упут ство за из во ђе ње про гра ма би ће при пре мље но ка да се од -
ре де пре да ва чи и из во ђа чи ве жби. На и ме, сва ки пре да вач у по је ди ним
обла сти ма (1–10) би ће за ду жен да из ра ди пре ци зан про грам ве жба ња у сво -
јој обла сти. Ко на чан из бор пре да ва ча из вр ши ће Ко лар че ва за ду жби на у до -
го во ру с пред став ни ком Од бо ра.

Мо гу ћи из во ђа чи про гра ма (на ве де ни азбуч ним ре дом)

1. Ран ко Бу гар ски, Вла до Ђу ка но вић, Тврт ко Пр ћић, Ми ло рад Ра до ва -
но вић, Сло бо дан Ре ме тић, Бог дан Тер зић, Бо жо Ћо рић и Дра го Ђу пић са
са рад ни ци ма.

2–3. Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов и Дра го љуб Пе тро вић са са рад ни ци ма.
4–5. Иван Клајн и Ми ро слав Ни ко лић са са рад ни ци ма.
6. Да рин ка Гор тан-Премк, Рај на Дра ги ће вић и Ми ли ца Ра до вић-Те -

шић са са рад ни ци ма.
7. Бра ни слав Бр бо рић, Пре драг Пи пер и Љу бо мир По по вић са са рад ни -

ци ма.
8. Вељ ко Бр бо рић, Ми ло рад Де шић и Ма то Пи жу ри ца са са рад ни ци ма.
9. Ду шка Кли ко вац и Но ви ца Пет ко вић са са рад ни ци ма.
10. Дра га на Мр ше вић-Ра до вић и Егон Фе ке те са са рад ни ци ма.
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О ДЕ КЛИ НА ЦИ ЈИ ПРЕ ЗИ МЕ НА ЖЕН СКИХ ОСО БА

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка на сво јој ше стој сед ни ци, одр -
жа ној 24. ја ну а ра 2003. го ди не, раз мо трио је пред лог Од лу ке бр. 30, ко ји је
прет ход но био раз мо трен на сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша -
ва ње нео д ло жних пи та ња (16. де цем бар 2002. го ди не). Ка ко је на сед ни ци
Од бо ра би ло не ких при ме да ба на по је ди не де ло ве пред ло га те од лу ке, на пр -
вој ово го ди шњој сед ни ци Ко ми си је бр. 7, одр жа ној 16. фе бру а ра 2003. го ди не,
утвр ђен је ко нач ни текст Од лу ке бр. 30.

А. Презимена домаћег порекла

1) Срп ска пре зи ме на жен ских осо ба са за вр шет ком на су гла сник или на
са мо гла сни ке -е, -и, -о и -у, ти па Јо ва но вић, Па вло вић и сл., за тим До дик,
Шке ро и сл., на чел но су (за раз ли ку од пре зи ме на му шких ли ца) не про мен -
љи ва, тј. не мо гу се ме ња ти по па де жи ма.

Од го ва ра ју ћи па де жни од нос ва ља, оту да, ис ка за ти на во ђе њем лич ног
име на ис пред пре зи ме на или на во ђе њем пре зи ме на у спре зи с име ни цом
ти па: го спо ђа, го спо ђи ца, на став ни ца и сл. + ПМО (= пре зи ме му шке осо бе у
но ми на ти ву), да кле уво ђе њем гра ма тич ки де кли на бил не вла сти те или оп -
ште име ни це жен ског ро да са за вр шет ком на -а, као нпр.:

– (од) Мил ке Јо ва но вић, Не вен ки Шке ро, (за) Љи ља ну До дик, (с) Не вен -
ком Шке ро (вла сти то име + ПМО);

– Го спо ђа Ј., (од) го спо ђе П., (о) го спо ђи Д., (с) го спо ђом Ш. итд. (ти ту ла +
ПМО);

– На став ни ца Ј., (од) на став ни це П., на став ни ци Д., (с) на став ни цом
Ш. (за ни ма ње + ПМО).

2) Уко ли ко се ПЖО (= пре зи ме жен ске осо бе) са за вр шет ком на су гла -
сник упо тре би са мо стал но (без до дат них еле ме на та на ве де них под 1), па де -
жни од нос ис ка зу је се об ли ком при свој ног при де ва из ве де ног од ПМО + на -
ста вак -ева/-ова или на ста вак -ка, ти па:

Јо ва но вић+ева/Јо ва но вић+ка, Па жин+ова/Па жин+ка, чи ме се до би ја гра -
ма тич ка фор ма са крај њим -а, ти пич на за про ме ну име ни ца и при де ва жен -
ског ро да.
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Ова кав по сту пак омо гу ћа ва при род ну про ме ну ПЖО по па де жи ма, као:
Јо ва но вић-ева/Јо ва но вић-ка, (од) Јо ва но ви ћев-е/Јо ва но вић-ке, Јо ва но вић-
евој/Јо ва но вић-ки итд., (по сле) Па жин-ове/Па жин-ке, (с) Па жин-овом/ Па -
жин-ком итд.

Про ме на се вр ши по па де жном си сте му при дев ске де кли на ци је (у об ли -
ци ма са -ева/-ова), од но сно име нич ке де кли на ци је (код об ли ка на -ка).

Ап со лут но је не до пу сти ва и про тив на стан дард но је зич ком си сте му
прак са на ка рад но уве де не „не про мен љи во сти“ ПЖО (тип: ’То је из ја ви ла
Пе шић’). Ап сурд ност је та кве по ја ве и у то ме што се та ко упо тре бље но ПМО
не мо же ни ка ко пре не ти у дру ге, за ви сне па де же (не мо же се ни ка ко ре ћи:
*То смо чу ли од Јо ва но вић; *То се од но си на Па вло вић; *Реч је о не че му што
је у ве зи с Па жин и сл.).

3) По себ но тре ба на гла си ти да се у са вре ме ном стан дард ном је зи ку двој -
ством об ли ка ти па Јо ва но вић-ева : Јо ва но вић-ка (тј. опо зи ци јом на ста ва ка -
ова/-ева на су прот -ка) не мар ки ра ПЖО по кри те ри ју му — при пад но сти би -
ло оцу би ло му жу, јер та се ман тич ка раз ли ка да нас ни је ак ту ел на. Та кво
раз ли ко ва ње ни је са мо у не скла ду са со ци о ло шким ста ту сом са вре ме не же -
не (ко ју не тре ба озна ча ва ти као осо бу што при па да не ко ме). Осим то га, у го -
вор ној ко му ни ка ци ји ни је увек ни зна но (а ни ва жно) да ли је жен ска осо ба
уда та или ни је. Уоста лом, пра ви ла до брог уку са пре по ру чу ју да се сва ка
(по)ста ри ја жен ска осо ба осло вља ва са го спо ђа, да кле та ко као да је уда та.

Ме ђу тим, у са вре ме ном срп ском стан дард ном је зи ку од две мо гу ће фор -
ме ПЖО (на -ева/-ова, од но сно на -ка) уоби ча је ни ји су об ли ци на -ева/ -ова.
Об ли ци пре зи ме на с на став ком -ка ма хом се одр жа ва ју у ко ло кви јал но-фа -
ми ли јар ном го во ру и то углав ном у дво сло жних име ни ца, оних у ко ји ма је
дру ги слог сег мент -ић, по пут: Ив-ић+ка, Кат-ић+ка, Срд-ић+ка и сл., ма да
и у овим слу ча је ви ма пред ност има ју об ли ци ма на -ева (Иви ће ва, Ка ти ће ва,
Ср ди ће ва). У не ким при ли ка ма (или сре ди на ма) пре зи ме на на -ка (Ивић ка,
Јо ва но вић ка и сл.) до жи вља ва ју се по не кад и као об ли ци с не га тив ном ко -
но та ци јом.

Пре зи ме на ко ја не ма ју ве ћу тип ску рас про стра ње ност, по пут Ча нак,
Фун дук, Бу бањ, Ше шељ, Но го, Зов ко и сл. (ко ја ни су на -ић) бо ље је не ме ња -
ти по па де жи ма. Мо гу ће фор ме по пут Чанк-ов-ица, Фун дук-ов-ица, Бу бањ ка,
Ше шељ ка/Ше ше ље ва и сл. бо ље је не ус по ста вља ти (и ме ња ти по па де жи -
ма), већ их тре ба упо тре бља ва ти у об ли ку ПМО не про ме ње но, по си сте му
на ве де ном у тач ки 1.

ПЖО ко ја се за вр ша ва ју на -а, ти па Ко шту ни ца, Бје ли ца, Ку др на, Бу ха,
Кар ле у ша, Мо ри на и сл., мо гу ће је ме ња ти у скла ду с де кли на ци јом име ни ца
на -а. Ме ђу тим, по што у том слу ча ју не ма раз ли ке из ме ђу ПЖО и ПМО, упут -
но је сход но тач ки 1 уз ПЖО упо тре би ти је дан од имен ских де тер ми на ти ва.

4) Пре зи ме на ко ја се за вр ша ва ју при дев ским на став ци ма -ов/-ев или -ин,
ти па Ве се ли нов, Во за рев, Ма ле тин, Су бо тин и сл., бо ље је упо тре бља ва ти

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика

146



сход но тач ки 1. Мо гу ћи ли ко ви ти па Ве сел инов+ље ва, Ма ле ти нов+ље ва, Во -
за рев+ље ва, Су бо ти нов+ље ва или ти па Ма ле тин+ка, Су бо тин+ка, Ве се ли -
нов+ић+ка и сл. до жи вља ва ју се као раз го вор но-фа ми ли јар ни мо де ли, не -
пре по руч љи ви из ван ко ло кви јал ног сти ла из ра жа ва ња.

Раз у ме се, и из ве де ни жен ски ли ко ви пре зи ме на Јо ва но ви ће ва, Па вло -
ви ће ва, Ка ти ће ва и сл. има ју функ ци о нал но стил ску вред ност друк чи ју не -
го син таг мат ски спо је ви с де тер ми на ти вом. На став ни ца у шко ли ра до ће
осло ви ти уче ни цу Јо ва но ви ће ва, Па вло ви ће ва, Ка ти ће ва, али обр ну то не
иде. Обр ну то ће би ти: на став ни це Јо ва но вић, про фе сор ко Па вло вић, го спо ђо
Ка тић и сл.

Б. Именице страног порекла

1. Уко ли ко има ју гла сов но-гра ма тич ке од ли ке на ших пре зи ме на (са су -
гла сни ком на кра ју), пре зи ме на стра ног по ре кла ме ња ју се као и на ша, тј.
ако се уз пре зи ме упо тре би и (де кли на бил но) име, ти ту ла и сл., ПЖО се не
ме ња: нпр. од Мар ти не Хин гис и сл., а ако се пре зи ме упо тре би са мо стал но
(без лич ног име на и сл.), оно се мо же об ли ко ва ти на став ком -ова/ -е ва и ме -
ња ти по узо ру на на ша пре зи ме на на -а, као: Дел Пон те+ов-а, Арт ман+ов-
а, (о) Хин гис+ов-ој, (с) Ма ну ел+ов-ом, (од) Се леш+ов-е, итд.

2. Ако су пак пре зи ме на за наш је зик „не по доб на“, нео бич на, не до вољ -
но рас про стра ње на и сл., та ко ђе је бо ље упо тре бља ва ти их за јед но с лич ним
име ном или с ка квим де тер ми на ти вом не го са мо стал но.

3. Пре зи ме или и име ко је ни је бли ско на шем је зич ком осе ћа њу, или ни -
је у нас „си стем ски“ ухо да но, по пут Ин грид Берг ман, Ким Но вак и сл., на чел -
но је бо ље не ме ња ти по па де жи ма, ка ко се па де жним об ли ци ма не би до вео
у пи та ње об лик но ми на ти ва (на ша би фор ма би ла Ин гри да, Ки ма, па се об -
ли ци ма а-де кли на ци је *Ин гри ди, *Ки ми и сл. не им пли ци ра из вор ни об лик
Ин грид, Ким, али то је мо гу ће са мо ако се упо тре би ка кав де тер ми на тив,
нпр. глу ми ца, пе ва чи ца, го спо ђи ца и сл. Кад је пак реч о жен ским име ни ма
ко ја у нас има ју ухо да ни лик на -а, она би се мо гла де кли ни ра ти као да им
но ми на тив гла си на при мер Еди та, Ели за бе та, Су за на, Ка та ри на, Даг ма -
ра и сл., без об зи ра на то што се у не ким стра ним је зи ци ма та име на упо тре -
бља ва ју без -а. Не би се по гре ши ло, да кле, ни кад би се но ми на тив ни ли ко -
ви „по на ша ли“, тј. кад би им се у из вор ни ку до да ло „не до ста ју ће“ -а. Уоста -
лом, ве ће из го вор не про ме не на ста ју ако се ен гле ски лик Eli za beth (где се Е
из го ва ра као [i], а и е као по лу глас, а th као грч ко [Θ]) тран скри бу је у Ели -
за бет не го кад се ен гле ски spel ling Eli za beth пре о бли ку је у срп ски ис пис —
Ели за бе та.

4. Ру ска и дру га сло вен ска („при дев ска“) пре зи ме на (или име на по оцу)
као: Пли сец ка (у ори ги на лу Пли сец кая/Пли сец ка ја), Кир шо ва, Ва си ље ва,
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Оста по ва итд. ме ња ју се у нас по си сте му при дев ске де кли на ци је (осе ћа ју се
као адјек тив не фор ме жен ског ро да), док се од ПМО на -ски, -чки, -шки и сл.
ти па: Ква шњев ски, Ко ва лев ски ла ко из во де „жен ске“ фор ме Ква шњев ска, Ко -
ва лев ска и сл. и ме ња ју као при де ви жен ског ро да.

5. Не до у ми це мо гу на ста ти код не ких стра них пре зи ме на ко ја се за вр -
ша ва ју на -е, -о, -у као: Ре не, Вер са че, Че лен та но, Мо ду њо, Или је ску, Па пан -
дреу и сл. с об зи ром на то да у срп ском гра ма тич ком си сте му не ма или ни су
уоби ча је на пре зи ме на на по ме ну те крај ње во ка ле. Ме ђу тим, не ки се об ли -
ци из ве де ни од ових пре зи ме на на став ком -ова, као: Ре не о ва, Или је ску о ва и
сл. ма ње про ти ве је зич ком осе ћа њу од евен ту ал них об ли ка Че лен та но ва,
Мо ду њо ва и сл.

Флек си бил ни ја су стра на пре зи ме на на -и, ти па: Бер лу ско ни, Ме ди чи, Вер -
ди и сл. по што се (као и име на ти па Ми ки, Џони и сл.) осе ћа ју као име ни це са
су гла снич ким за вр шет ком, па се „жен ски“ ли ко ви пре зи ме на из во ђе ни на -
став ком -је ва (Бер лу ско-ни је ва и сл.) ла ко мо гу гра ди ти и де кли ни ра ти.

6. Уоп ште но ре че но, нај јед но став ни је је др жа ти се на че ла по ко јем „нео -
бич на“, или у нас не у о би ча је на и не рас про стра ње на „му шка“ пре зи ме на не
тре ба пре о бли ко ва ти у „жен ске“ фор ме, већ их ва ља упо тре бља ва ти сход но
на че лу на ве де ном у тач ки 1. У оним слу ча је ви ма у ко ји ма се пре зи ме на
жен ских осо ба у са мо стал ној упо тре би из во де од „му шки х“ фор ми упут но је
чи ни ти то на став ци ма -ова/-ева, а не на став ком -ка.

* * *

Пред лог за ову од лу ку Од бо ра при пре мио је Егон Фе ке те, члан Од бо ра
за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка и ње го вих две ју ко ми си ја. Пред лог је раз -
мо трен на го ди шњој сед ни ци Од бо ра а усво ји ла га је Ко ми си ја бр. 7 на сво -
јој пр вој сед ни ци одр жа ној у 2003. го ди ни.
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НЕ ВО ЉЕ С НА ЗИ ВОМ ДР ЖАВ НЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ

На ше стој сед ни ци Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, одр жа ној
24. ја ну а ра 2003. го ди не, у окви ру тач ке Ра зно, из ра же но је ми шље ње јед -
ног но ви на ра и, у пи сме ном об ли ку, тро ји це се кре та ра Од бо ро вих ко ми си ја
да би тре ба ло, док има вре ме на, раз мо три ти ко му ни ка циј ске про бле ме у ве -
зи с на зи вом др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра. Реч је о ње ним скра ће -
ни ца ма, дво слов ним, тро слов ним и ви ше слов ним, о ет ни ку (ста нов ни ку др -
жа ве — с но вим, сло же ним на зи вом), али и о кте ти ку (при де ву, атри бу ту)
из ве де ном из ет ни ка или из на зи ва др жа ве, те о још не ким пи та њи ма. До -
сад се за јед нич ка др жа ва зва ла Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, скра ће ни ца
је гла си ла СРЈ, а ет ник Ју го сло вен и кте тик ју го сло вен ски ни су за да ва ли ни -
ка квих ко му ни ка циј ских те шко ћа ни ко ри сни ци ма срп ског је зи ка ни ко ри -
сни ци ма стра них је зи ка, ко ји ма су на ши на зи ви ла ко при ла го ђа ва ни (с пре -
во ђе њем је ди но атри бу та са ве зна). Дру ги су обич но по ла зи ли од ен гле ских
ли ко ва Fе dе ral Rе pu blic of Yugo sla via, скра ће ни це FRY, ет ни ка Yugo slav и
кте ти ка Yugo slav, ко ји се у ен гле ском пи шу ве ли ким по чет ним сло вом, и
тво ри ли дру гим је зи ци ма при ла го ђе не вер зи је.

Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, на сво -
јој пр вој сед ни ци у 2003. го ди ни, одр жа ној 17. фе бру а ра, има ла је за да так да
се из ја сни о свим ре ле вант ним је зич ким пи та њи ма на ста лим с про гла ше -
њем но ве др жав не за јед ни це. Прет ход но су за мо ље ни и дру ги чла но ви Од -
бо ра и пред сед ни ци ње го вих ко ми си ја да евен ту ал но, усме но или пи сме но,
да ду сво је ми шље ње о но во на ста лим тер ми но ло шким и ко му ни ка циј ским
пи та њи ма.

Чак и кад на ша др жав на за јед ни ца не би има ла оба ве за пре ма ме ђу на -
род ној ко му ни ка циј ској и стан дар ди за циј ској за јед ни ци ни ти она пре ма на -
шој зе мљи — за јед ни ци ко ју оли ча ва аген ци ја Ује ди ње них на ци ја чи ји је
на зив Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за стан дар ди за ци ју (МОС) / Or ga ni sa ti on
in ter na ti o na le de nor ma li sa ti on / In ter na ci o nal Or ga ni za ti on for Stan dar di za ti -
on (ISO), са се ди штем у Же не ви — од не по год ног на зи ва др жа ве бра ни ли би -
смо се скра ће ни цом, ка ко и ина че чи ни мо у сво ме је зи ку по пут дру гих на ро -
да у њи хо вим је зи ци ма. Те скра ће ни це, у нај ва жни јем ме ђу на род ном ко ду
за на зи ве др жа ва ISO 3166-1, мо гу се из во ди ти из ма тич них на зи ва др жа ве
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или из њи хо вих стра них екви ва ле на та, пре ве де них на дру ге је зи ке или
при ла го ђе них дру гим је зи ци ма, пр вен стве но ен гле ско ме.

Чла но ви Ко ми си је и оста ли при сут ни ко ји су би ли на сед ни ци нај пре су
иден ти фи ко ва ли пет пи та ња о ко ји ма је нео п ход но из ја сни ти се што је мо -
гу ће са же ти је, с тим што ће се од го во ри ма при дру жи ти аде кват но обра зло -
же ње.

Ево нај пре тих пи та ња, иза ко јих ће сле ди ти од го во ри, а по том и обра -
зло же ње тих од го во ра:

1. Ко је те шко ће до но си нов на зив др жа ве и ка ко га кра ти ти код нас и
дру где?

2. Би ли се из по сто је ћег на зи ва др жа ве мо гао из ве сти ет ник ко ји би за -
ме нио до са да ва же ћи — Ју го сло вен?

3. Ка ко би мо гао гла си ти при хва тљив кте тик (при дев, атри бут) ко ји би
се из вео из на зи ва др жа ве или, евен ту ал но, из но вог ет ни ка, и ка ко би он
гла сио да би успе шно за ме нио до са да шњи кте тик ју го сло вен ски?

4. Ка ко би тре ба ло да гла си но ва озна ка др жав не за јед ни це Ср би ја и
Цр на Го ра на ауто мо би ли ма ре ги стро ва ним у на шој зе мљи?

5. Има ли про бле ма с кон гру ен ци јом, тј. хо ће ли гла гол уз на зив др жав -
не за јед ни ци би ти у јед ни ни или у мно жи ни?

О тих пет пи та ња рас пра вља ло се на сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав -
но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња, на ње ној пр вој ово го ди шњој сед ни -
ци ко ја је би ла про ши ре на не ким чла но ви ма Од бо ра ко ји ни су чла но ви Ко -
ми си је бр. 7, а не ки од њих да ли су сво је ми шље ње усме но или пи сме но.

Од го во ри

1. Прем да је би ло ре чи и о дру гим мо гућ но сти ма, Ко ми си ја се опре де ли -
ла са мо за тро слов ну скра ће ни цу но вог на зи ва др жа ве — СЦГ, за ко ју су се
већ опре де ли ла по је ди на јав на гла си ла, очи глед но је пра ве ћи од две ју већ
ухо да них скра ће ни ца — РС и РЦГ, спа ја њем С и ЦГ и из о ста вља њем сло ва
Р (= ре пу бли ка), јер ре пу бли ка ни ина че не ула зи у зва нич ни на зив на ше
зе мље. На и ме, но ва др жа ва ни је ни ре пу бли ка ни мо нар хи ја, ни фе де ра ци -
ја ни кон фе де ра ци ја, не го спе ци фич на др жав на за јед ни ца, ка кве не ма ни у
те о ри ји ни у прак си. Иако би би ло по жељ но има ти и дво слов ну скра ће ни цу
и пред ло жи ти је над ле жним ме ђу на род ним те ли ма, Ко ми си ја је ни је мо гла
по ну ди ти јер су све слов не ком би на ци је, укљу чу ју ћи и евен ту ал ну ДЗ (= др -
жав на за јед ни ца), би ле за у зе те, о че му ће се по не што ре ћи у обра зло же њу
ове од лу ке Од бо ра, ко ја се јав но сти упу ћу је као са оп ште ње, а не као пре по -
ру ка, јер пре по ру ку ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма тре ба да да де над ле жни
др жав ни ор ган.
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2. Ко ми си ја је уста но ви ла да из но вог на зи ва др жа ве, упр кос не ким ре -
ше њи ма ко ја ну де твор бе ни по тен ци ја ли срп ског је зи ка, ни је мо гу ће из ве -
сти но ви ет ник ко ји би за ме нио до са да шњи — Ју го сло вен. На рас по ла га њу
нам сто је са мо та ко зва не за јед нич ке име ни це: др жа вља нин, гра ђа нин, ста -
нов ник, жи тељ + пу ни на зив др жа ве или ње го ва скра ће ни ца СЦГ. Те име -
ни це мо гу се нор мал но ме ња ти по па де жи ма, има ју и јед ни ну и мно жи ну, а и
жен ски екви ва лен ти мо гу се ла ко из ве сти — др жа вљан ка, гра ђан ка, ста нов -
ни ца, жи тељ ка, без об зи ра на то што се те име ни це не упо тре бља ва ју пре -
че сто. Кад се, на при мер, по пу ња ва ју ру бри ке у ко ји ма се тра жи др жа вљан -
ство, до вољ но је ре ћи — СЦГ, са евен ту ал ним пу ним ис ка зом на зи ва др жав -
не за јед ни це.

3. Што се ти че кте ти ка (при де ва, атри бу та), Ко ми си ја се опре де ли ла за
сло же ни цу срп ско цр но гор ски, ма да је мо гућ и кте тик ср би јан ско цр но гор ски,
ко ји је ло ши ји за то што је ду жи. Ка ко год гла сио, ње го ве са став ни це пи шу
се за јед но, без цр ти це, ка да се пред ста вља це ли на др жав не за јед ни це. Кад
се њи ме хо ће ис ка за ти од нос из ме ђу др жа ва чла ни ца и њи хо вог ста нов ни -
штва или по је ди них њи хо вих ор га ни за ци ја и ре пре зен та ци ја, сло же ни ца ће
по ста ти по лу сло же ни ца. На и ме, по нор ми Пра во пи са срп ско га је зи ка (1993)
та да ће се упо тре би ти цр ти ца — срп ско-цр но гор ски уз мо гу ћи лик ср би јан -
ско-цр но гор ски, ду жи за че ти ри сло ва. Скра ће ни ца за но ви ет ник у сва ком
слу ча ју је јед на ка и пи ше се ма лим сло ви ма сц. (с тач ком).

4. Код на озна ка на ауто мо би ли ма и дру тим во зи ли ма од ре ђу је се при -
ме ном по себ не ме ђу на род не кон вен ци је, ко ја мо же, али не мо ра, би ти иста
као озна ка у ко ду ISO 3166-1. Она мо же би ти јед но слов на, дво слов на или
тро слов на (D = Не мач ка, GB = Ве ли ка Бри та ни ја и Се вер на Ир ска, SLO —
Сло ве ни ја). У на шем слу ча ју она мо же гла си ти SCG или мо же оста ти YU,
ако се по ка же да за дво слов ни код не ма дру ге ком би на ци је. У сва ком слу ча -
ју, ва жно је да ода бра ни код асо ци ра на са мо јед ну зе мљу, а YU се и ина че на -
ла зи у без број ним веб-сај то ви ма и адре са ма на Ин тер не ту, ко је ни је ла ко за -
ме њи ва ти но вим. На ша је др жа ва на по те зу: она ће по ну ди ти ре ше ње над -
ле жном ор га ну ОУН/OUN, ко је, ако бу де при хва ће но, спро во ди ње на аген -
ци ја МОС/ISO.

5. Кад се ми сли на др жав ну за јед ни цу као це ли ну, нор мал но је да гла гол,
у са да шњем и про шлом вре ме ну (пре зен ту и пер фек ту), бу де у јед ни ни, док
се, кад је по сре ди бу ду ће вре ме (фу тур), јед ни на и мно жи на не раз ли ку ју.
Да кле, тре ба нпр. ре ћи Ср би ја и Цр на Го ра има до бре од но се са су се ди ма и
же ли што пре ући у Европ ску уни ју, а не с гла го ли ма у мно жи ни — има ју и
же ле. То по не кад не зву чи при род но, али ће мо се на ви ћи. Па ипак, би ће
кон тек ста, не са мо оних ко ји се од но се на ми ну ла вре ме на, кад ће се упо тре -
би ти мно жи на, нпр. Ср би ја и Цр на Го ра увек су јед на дру гој при ти ца ле у по моћ
(ра ни ја вре ме на) и Ср би ја и Цр на Го ра не ко ри сте исту нов ча ну ва лу ту ни -
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ти има ју исти ца рин ски си стем (са да шње вре ме), али Ср би ја и Цр на Го ра
ко ри сти две нов ча не ва лу те и има два ца рин ска си сте ма.

Обра зло же ње

1. Сва ки сло же ни (дво чла ни и ви шеч ла ни) на зив, сам по се би, до но си
те шко ће, де ли мич но за о штре не из о стан ком апе ла тив не син таг ме др жав на
за јед ни ца из слу жбе ног на зи ва др жа ве. Она је у Устав ној по ве љи на пи са на
ма лим по чет ним сло ви ма, али оли ча ва на шу но ву за јед ни цу као др жа ву
чла ни цу Ује ди ње них на ци ја и дру гих ме ђу на род них ор га ни за ци ја. Цео на -
зив др жа ве ла ко се при ла го ђа ва и не сло вен ским и сло вен ским је зи ци ма у
Евро пи ако се са мо на њих огра ни чи мо: Sеr bia and Mon tе nе gro (ен гле ски),
Sеr bi еn-Mon tе nе gro (не мач ки), Sеr biе еt Mon tene gro (фран цу ски), Sеr bia е
Mon tе nе gro (ита ли јан ски), Sеr via y Mon tе nе gro (шпан ски). За пра во, на зив
Ср би ја се при ла го ђа ва а за на зив Цр на Го ра сви пре у зи ма ју ита ли јан ски
калк (до слов ни пре вод) Mon tе nе gro, прем да би се по то њи, на не мач ки нпр., ла -
ко мо гао пре ве сти та ко да гла си Schwar zgе bir gе или, евен ту ал но, Schwarz -
wald, јер на ша реч го ра/Го ра мо же зна чи ти и пла ни на (нем. das Gеbirgе) и
шу ма (нем. dеr Wald). У сло вен ским је зи ци ма не ма пре во да, ни за Ср би ју —
Сер бия (ру ски), Sеr bia (пољ ски), Sеrb sko (че шки и сло вач ки) ни за Цр ну Го -
ру — Чер но горя (ру ски), Čеr na Ho ra (че шки), Či еr na Ho ra (сло вач ки), Czar na
Gо ra (пољ ски).

На жа лост, дво слов ни код ни је се мо гао по ну ди ти јер су у ме ђу на род ном
ко ду ISO 3166-1 све слов не ком би на ци је ко је би се иш чи та ле из на зи ва на ше
др жав не за јед ни це у ње го вом из вор ном об ли ку или из ње го вог пре во да —
за у зе те (нпр. SC — Сеј ше ли/ Sеychеl lеs, Rе pu blic of Sеychеl lеs; SM — Сан Ма -
ри но / San Ma ri no; SG — Син га пур / Sin ga po rе, Rе pu blic of Sin ga po rе итд.). А
МОС, од но сно ISO, у сва ком слу ча ју, под ра зу ме ва и дво слов ни и тро слов ни
код, ко ји ће, ова ко или она ко, би ти утвр ђе ни. Ако на ша зе мља, из би ло ког
раз ло га (пре ко Са ве та ми ни ста ра РЦГ или Ми ни стар ства спољ них по сло ва
РЦГ, јер спе ци ја ли стич ка ор га ни за ци ја Са ве зни за вод за стан дар ди за ци ју
мо же по ну ди ти ка кво ре ше ње, али не и би ти фор мал ни пред ла гач), не по -
ну ди пред лог ре ше ња, над ле жни ор ган УН сам ће од лу чи ти. На жа лост, за -
у зе та је и ком би на ци ја DZ (= Ал жир), па ће ОУН и МОС, од но сно ISO, мо -
жда и са ми за др жа ти YU. Тро слов ну се квен цу SCG, ако је пред ло жи наш
над ле жни др жавни ор ган, ОУН и МОС мо жда ће при хва ти ти, јер је се квен -
ца SMO (= Sеr bia & Mon tе nе gro) за у зе та (од но си се на острв ску др жа ву Sa -
moa, на Ти хом оке а ну, за пад но од Аустра ли је; до 1997. зва ла се За пад на Са -
моа / West Sa moa; не за ви сна др жа ва од 1962).

Че тво ро слов не ком би на ци је (нпр. SRCG или SBCG, ла ти ни цом или ћи -
ри ли цом) Ко ми си ја ни је ни раз ма тра ла, јер их не узи ма у об зир ни
МОС/ISO. Осим то га, у на шем је зи ку та ком би на ци ја би ла би ду га ко ли ко и
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пун на зив Ки не, нај мно го људ ни је др жа ве на све ту, и пун на зив не ко ли ко
др жа ва у Ју жној Аме ри ци и Афри ци (Пе ру, Чи ле, Га на, Ма ли, То го). Африч -
ке зе мље Тан га њи ка и Зан зи бар, сво је вре ме не ко ло ни је, дав но су се ује ди -
ни ле у сло же ни ци Тан за ни ја, па не ма ју про бле ма с ко до ви ма.

2. Ма да су у штам пи и дру гим јав ним гла си ли ма спо ми ња ни мо гу ћи ет -
ни ци „Ср бо цр но го ра ц“ и „Ср бо го ра ц“, нај че шће са ху мо ри стич ким при зву -
ком, Ко ми си ја их ни је мо гла при хва ти ти из ја сних со ци о лин гви стич ких и
пси хо лин гви стич ких раз ло га, без об зи ра на то што се они, на ро чи то онај
кра ћи, укла па ју у твор бе не по тен ци ја ле срп ског је зи ка (по мо де лу ро до љу -
бац, др жа во тво рац, за ко но да вац, Цр но тра вац па и Цр но го рац).

За уте ху, ва ља ре ћи да у БиХ ни ра ни је ни је би ло а не ма ни са да „Бо -
сно хер це го ва ца“. Че си и Сло ва ци би ли су Че хо сло ва ци са мо у ино стран ству,
а код ку ће су увек би ли — Че си и Сло ва ци. Гра ђа не СССР-а ми смо по не кад
зва ли Со вје ти ма, ни кад „Со вје ћа ни ма“ (што би се укла па ло у наш твор бе -
ни си стем), а Ру си су го во ри ли со вјет ски љу ди. У Ве ли кој Бри та ни ји и Се -
вер ној Ир ској, до ду ше, ни ко не ка же Ве ли ко бри тан ци и Се вер но ир ци, не го
са мо Бри тан ци, али у спор ту не ма је дин стве не ре пре зен та ци је. Бри тан ци
игра ју у че ти ри ре пре зен та ци је, ен гле ској, шкот ској, вел шкој и се вер но ир ској.
Код нас ће би ти је дин стве не ре пре зен та ци је у спорт ским над ме та њи ма, али
се по ста вља пи та ње ка ко ће се на ви ја ти. Ве ро ват но — пла ви, пла ви!

3. На жа лост, и сло же ни при дев срп ско цр но гор ски при лич но је ду га чак
(16 сло ва, три ви ше не го до са да шњи — ју го сло вен ски), а ње гов мо гу ћи екви -
ва лент ср би јан ско цр но гор ски (20 сло ва) за че ти ри сло ва је ду жи не го онај ко -
јем се да је пред ност, а за се дам од до са да шњег при де ва ју то сло вен ски. Осим
то га, при дев ср би јан ски ни је на ро чи то оми љен у Ср би ји, по ред оста лог и за -
то што га мно ги сво де на њен цен трал ни део. Уоста лом, оба су при де ва у ве -
зи с ет нич ком озна ком Ср бин, од но сно с мор фе мом срб, од ко је се из во де и
Ср би ја, и при де ви срп ски и ср би јан ски, и збир на име ни ца Срп ство, и још не -
ке ре чи. Ни шта се не би до би ло ни кад би се из вео при дев ср биј ски, јер ет ник
Ср бин и при дев срп ски ни ка да ни су има ли са мо ет нич ко зна че ње, не го,
одав но, и оно ко је при па да по ли тич кој за јед ни ци, ни кад „ет нич ки чи сто ј“.
Сре ћом, скра ће ни ца сц. не ма ни ка кве ал тер на ти ве, до вољ но је крат ка, ра -
ци о нал на, па и не у трал на.

4. МОС/ISO ве ро ват но ће за др жа ти YU, јер те шко да се мо же на ћи ком -
би на ци ја два ју сло ва „из ва ђе ни х“ из син таг ме Ср би ја и Цр на Го ра или из ње -
ног ин тер на ци о на ли зо ва ног екви ва лен та Sеr bia / Sеr via & Mon tе nе gro. YU
мо же оста ти и озна ка за во зи ла, ако оста не на Ин тер не ту. До ду ше, ако Сло -
ве ни ји не сме та ла ти ни ца SLO или Хр ват ској CRO или Бо сни и Хер це го ви -
ни ВIН, за што би на ма сме тао тро слов ни код SCG. У ства ри, мо жда је баш
до бро има ти исти тро слов ни код и на ауто мо би ли ма и дру где, нпр. у спорт -
ским и при вред ним ор га ни за ци ја ма и асо ци ја ци ја ма.
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5. За и ста, не ће увек би ти ла ко раз ли ко ва ти др жав ну це ли ну, ко ја не мо -
же би ти са мо прост збир де ло ва, од ње них у ве ли кој ме ри са мо стал них прав -
но-по ли тич ких чи ни ла ца, од за себ но на зна че них др жа ва чла ни ца. Не ки по -
ли ти ча ри по ка зу ју скло ност да из ме не ре до след др жа ва чла ни ца (Цр на Го -
ра и Ср би ја), што, раз у ме се, ни је у скла ду с Устав ном по ве љом, али је до пу -
ште но у сло бод ном, не зва нич ном го во ру јав ног жи во та. Ме ђу тим, тај ре до -
след мо же би ти по де сан за оне си ту а ци је кад се ни ина че не ми сли на це ли -
ну. Ако се, на при мер, ка же Цр на Го ра и Ср би ја би ле су увек за јед но кад су
би ле одво је не, ту не ма ме ста за гла гол ске об ли ке у јед ни ни, али ни за уве ре -
ност да би об но вље на раз дво је ност по вра ти ла сло гу, за јед ни штво или је дин -
ство. Ме ђу тим, ва ља под се ти ти на то да је Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског
је зи ка, сре ди ном 2002. го ди не, ну дио са рад њу Ко ми си ји за из ра ду Устав не
по ве ље, али ни је би ло ни од го во ра, а ка мо ли са рад ње. Да је са рад ње би ло,
мо жда се по не што од са да шњих про бле ма мо гло из бе ћи. Хо ће ли те са рад -
ње би ти кад се бу ду при пре ма ли но ви уста ви Ср би је и Цр не Го ре, тј. Цр не
Го ре и Ср би је, тек ће се ви де ти. Ако је бу де, но ви уста ви мо гли би би ти бар
пи сме ни ји од Устав не по ве ље, ко ја је по да ле ко од по жељ не је зич ке пра вил -
но сти, да не ка же мо — стан дард но сти.

Тре ба ло би са рад ње да бу де бар око утвр ђи ва ња на зи ва ма тич ног слу -
жбе ног је зи ка у др жа ва ма чла ни ца ма, раз у ме се — са два из го во ра (екав ски
и ије кав ски), али и с ћи ри лич ким пи смом, ко је мо ра има ти и устав ну и за -
кон ску пред ност, али и пред ност у прак си. Тре ба се угле да ти на Гр ке — сву -
где пи ше грч ки и њи хо вим уни кат ним пи смом, ко је, из над тран сна ци о нал -
ног ла ти нич ког ис пи са, сто ји и на сва кој нов ча ни ци европ ске ва лу те. На њи -
хо вим ауто пу те ви ма сва ки са о бра ћај ни знак има хе лен ски и ла ти нич ки ис -
пис (ен гле ска слов на ком би на ци ја). Код нас, на из ла зу с ауто пу та пи ше IZ LAZ!
Ко га ми то оба ве шта ва мо? Стран цу је обич но све јед но — ИЗ ЛАЗ или IZ LAZ.
Нор мал но би би ло — ИЗ ЛАЗ го ре и ЕХIТ до ле! То је ва ља но укла па ње у
европ ске про це се, ко ји ма, чи ни се, ми по не кад при ла зи мо са са мо по ри ца -
њем. То ни ко не раз у ме, ни ти по шту је.

А што се ти че на ших на ци о нал них и ет нич ких за јед ни ца, ма њин ских
на ро да, ка ко се ка же у Цр ној Го ри, њи ма тре ба обез бе ди ти сва пра ва у скла -
ду с нај ви шим европ ским стан дар ди ма, и у је зи ку и ина че. Сре ћом, ме ђу
њи хо вим је зи ци ма не ма дво а збуч них, ни ти дво а збуч но сти има код оних ко -
ји су оти шли из СФР Ју го сла ви је још 1992. го ди не. То нам олак ша ва, на
при мер, из ра ду јав них нат пи са.

* * *

Сед ни ци Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та -
ња при су ство ва ли су и уче сто ва ва ли у рас пра ви: че ти ри чла на Ко ми си је
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(Иван Клајн, пред сед ник Од бо ра и пред сед ник Ко ми си је, Бра ни слав Бр бо -
рић, се кре тар Од бо ра и се кре тар Ко ми си је, те Дра го Ћу пић и Сло бо дан Ре -
ме тић, чла но ви Од бо ра и чла но ви Ко ми си је, док је Но ви ца Пет ко вић, члан
Од бо ра и члан Ко ми си је, сво је ми шље ње са оп штио те ле фо ном), за тим Егон
Фе ке те и Ми ро слав Ни ко лић, чла но ви Од бо ра, Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов,
пред сед ник Ко ми си је за фо но ло ги ју, као и Ви о ле та Не шко вић-По по вић и
Ма ри ја Ми лу ти но вић, са рад ни це Са ве зног за во да за стан дар ди за ци ју, ко је су
за мо ље не да нас упо зна ју са за у зе тим и сло бод ним дво слов ним и тро слов ним
ко до ви ма у Ме ђу на род ној ор га ни за ци ји за стан дар ди за ци ју / In ter na ti o nal
Or ga ni za ti on for Stan dar di za ti on, чи је је се ди ште у Же не ви. Сво је пи сме но
ми шље ње са оп штио је Жи во јин Ста ној чић, члан Од бо ра и пред сед ник Ко -
ми си је за мор фо ло ги ју и твор бу ре чи, а усме но — Бра ни слав Осто јић, члан
Од бо ра и члан Ко ми си је за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра во пи сне про бле ма -
ти ке. Ко на чан текст Од лу ке бр. 31 сро чио је се кре тар Од бо ра.
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ПО ТРЕБ НА ЈЕ ДЕ ЛИ КАТ НИ ЈА ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра тио се Ми лан Јок си мо вић,
са вет ник у Ми ни стар ству про све те и спор та, школ ски над зор ник за ге о гра фи -
ју у том ми ни стар ству, с мол бом да му од го во ри мо на сле де ћа пи та ња:

1. Да ли је при хва тљи ва сле де ћа тврд ња: „Срп ским је зи ком (го во ре) Ср -
би и Цр но гор ци (и још не ки на ро ди ко ји тај је зик дру га чи је на зи ва ју)“, ко ја
се на ла зи у Ге о гра фи ји за VI раз ред основ не шко ле, За вод за уџбе ни ке и на -
став на сред ства, Бе о град, 2002, с. 17?

2. Да ли је ре то ро ман ски (енг. Ro mansh, a Ro man cе lan gu a gе) зва нич ни
је зик у Швај цар ској? Мо же те ли ка за ти не што о том је зи ку и про ко мен та ри -
са ти овај ис каз: „На за па ду зе мље го во ри се фран цу ски (цен три — Же не ва
и Ло за на), на ју гу — ита ли јан ски (цен тар — Лу га но) и ре то ро ман ски, док
се у оста лим де ло ви ма го во ри не мач ки је зик (цен три — Ба зел, Ци рих и
Берн)“, ко ји се та ко ђе на ла зи у Ге о гра фи ји за VI раз ред основ не шко ле, За -
вод за уџбе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 2002, с. 132?

Од го вор

Ис каз ко ји се ци ти ра уз пр во пи та ње ни је из ло жен на до вољ но па жљив и
де ли ка тан на чин да би се мо гао оце ни ти исти ни тим а ти ме и при хва тљи вим.

Ну ди мо друк чи ји и тач ни ји ис каз, бо ље са о бра жен с чи ње ни ца ма и
снаб де вен де ли кат ни јом и од ме ре ни јом ин тер пре та ци јом, са ши рим обра -
зло же њем: „Срп ским је зи ком го во ри ли су и го во ре Ср би и при пад ни ци дру -
гих на ро да ко ји се слу же тим је зи ком не за зи ру ћи од ње го вог ду гом исто ри -
јом осве шта ног на зи ва.“

Обра зло же ње

Ср би и Хр ва ти, кре ћу ћи се за себ ним кул тур но и сто риј ским пу те ви ма,
на шли су се, пот крај 19. ве ка, у ис то ме књи жев ном је зи ку, ко ји је за сно ван
на мо де лу за чи је су об ли ко ва ње нај за слу жни ји срп ски је зи ко слов ци Вук
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Ка раџић (1787–1864) и Ђу ро Да ни чић (1825–1882). Тај мо дел за осно ву узи -
ма но во што кав ске на род не го во ре, екав ске и ије кав ске, пр вен стве но срп ске,
ко ји су се про сти ра ли с обе стра не ре ке Дри не, у две ма мул ти ет нич ким ца -
ре ви на ма — Тур ској им пе ри ји и Хаб збур шкој мо нар хи ји. Об ра ђи ван и стан -
дар ди зо ван, де це ни ја ма, у два на ци о нал на кул тур на и по ли тич ка сре ди -
шта, у Бе о гра ду и За гре бу, тај књи жев ни је зик, од но сно тај стан дард ни је -
зик, ни је мо гао би ти хо мо ген по пут дру гих сло вен ских и не сло вен ских је зи -
ка у Евро пи и из ван ње, ма да хо мо ге ни ни су, на при мер, ни не мач ки, ни
фран цу ски, ни ен гле ски, ни шпан ски, ни пор ту гал ски је зик, свет ски и ин -
тер кон ти нен тал ни је зи ци. Но ви ја на уч на ди сци пли на, со ци о лин гви сти ка,
от кри ла је 60-их го ди на 20. ве ка на ци о нал ну и ре ги о нал ну ва ри јант ност на -
шег је зи ка на свим ни во и ма ње го ве струк ту ре (у фо но ло ги ји и мор фо ло ги ји,
у твор би ре чи и син так си, у сти ли сти ци и ор то гра фи ји, и дру где), ко ја је гру -
бо ко ри шће на и зло у по тре бља ва на у по ли тич ке свр хе. То се зби ва ло и пре
Ти то вог ре жи ма (1944–1980) и по сле ње га — све до рас па да са ве зне др жа ве
(1991), зва не Фе де ра тив на На род на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја и Со ци ја ли -
стич ка Фе де ра тив на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, ко ја је за со бом по ву кла и фор -
мал ни рас кид је зич ке за јед ни це две ју ста рих ју жно сло вен ских на ци ја — Ср -
ба и Хр ва та — и две ју но ви јих, со ци ја ли стич ких, на ци о нал них тво ре ви на —
цр но гор ске (по сле 1945) и му сли ман ске (по сле 1967), ко ја се да нас на зи ва
бо шњач ком.

Две древ не ва ри јан те исто га стан дард ног је зи ка, де це ни ја ма зва ног
срп ско хр ват ски, по ста ле су, по но во, срп ски је зик и хр ват ски је зик, а но ви ја,
тре ћа, ва ри јан та, бо шњач ка, на зва на је „бо сан ским је зи ко м“, ко ји се из ван
Фе де ра ци је БиХ, у ре пу бли ка ма Ср би ји, Цр ној Го ри, Срп ској и Хр ват ској,
„пре во ди“, та ко да у њи ма гла си бо шњач ки је зик. Не тре ба смет ну ти с ума да
су ди ја лек ти то га „тро је зи ка“ — ко ји је као стан дар до ло шки си стем је дан је -
зик — то ли ко ме ђу соб но уда ље ни да се мо гу сма тра ти раз ли чи тим је зи ци -
ма, али су из пер спек ти ве исто га стан дард ног је зи ка би ли ви ђе ни у ис то ме
све у куп ном је зич ком си сте му, као, за пра во, ску пу (под)си сте ма.

Но ва је зич ка си ту а ци ја, на ста ла на кон рас па да СФРЈ 1991, ни је до вољ но
пре вре ла да би би ла под врг ну та ва ља ној оп ште при хва тљи вој ин тер пре та -
ци ји. Ствар но ра зо ри ти исти стан дард но је зич ки си стем ни је ни ма ло ла ко, и
то ра за ра ње, ја мач но, ни је се ни зби ло. Исти на, Хр ва ти у свој је зик уно се
мно штво но во го вор них је ди ни ца, Бо шња ци уно се у свој мно штво тур ци за ма
и ара би за ма, а Ср би с Цр но гор ци ма — на шав ши се у стан дард ном је зи ку са
две азбу ке и два из го вор на под си сте ма (ека ви ца и ије ка ви ца) — по не што се
тру де да ус по ста ве рав но те жу тих двој ста ва и да из гра ђу ју и стан дар ди зу ју
свој је зик та ко да он пр вен стве но под ми ру је ко му ни ка циј ске по тре бе на ро -
да у Ср би ји, Цр ној Го ри и Срп ској, као и ма њин ских за јед ни ца из ван тих ре -
пу бли ка ко је срп ски је зик сма тра ју сво јим ма тер њим је зи ком. А то зна чи да
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тај је зик, срп ски, не гу ју, раз ви ја ју и уна пре ђу ју та ко да се не по на ша ју тен -
ден ци о зно — у то ме сми слу да на мер но ру ше мо сто ве ствар но га је зич ког за -
јед ни штва, ко је по сто ји ба рем 150 го ди на. Вре ме ће до не ти сма њи ва ње на -
пе то сти и је зич ких су ко ба ко ји оте жа ва ју здра ву ко му ни ка ци ју, оп ште ње и
раз у ме ва ње ме ђу љу ди ма и на ро ди ма на сре ди шњем ју жно сло вен ском про -
сто ру.

* * *

Што се ти че дру гог пи та ња, ко је из ла зи из ком пе тен ци је Од бо ра за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, мо же мо да ти, на те ме љу ин фор ма ци ја ко -
ји ма рас по ла же мо, са свим је згро вит ис каз, без обра зло же ња.

Ре то ро ман ски је за се бан књи жев ни је зик, ко ји сто ји из ме ђу ита ли јан -
ског и фран цу ског је зи ка, бли жи пр во ме не го по то њем. По то њи је дру ги по
бро ју род них го во ри ла ца у Швај цар ској, у ко јој се 75% ста нов ни штва из вор -
но слу жи не мач ким стан дард ним је зи ком, прак тич но исто вет ним с оним у
Аустри ји и Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој. Ма ли број из вор них го во ри ла ца
ре то ро ман ског не до пу шта Ре то ро ма ни ма да мо гу го во ри ти о истом или
„рав но прав но м“ по ло жа ју свог је зи ка у ко му ни ка ци ји на ни воу Швај цар ске
Кон фе де ра ци је, али се у окви ру те др жа ве и не раз ми шља о „рав но прав но -
сти“, не го о ра ци о нал но сти. Ре то ро ман ски је за се бан је зик, ви ше књи жев ни
не го стан дард ни иди ом, ко ји не мо же ис пу ња ва ти све ко му ни ка циј ске по -
тре бе оних ко ји га не гу ју (око 1% Швај ца ра ца). У Швај цар ској, ина че, до ста
љу ди зна два, три или сва че ти ри швај цар ска је зи ка, на род на, књи жев на и
стан дард на, не на ла зе ћи да је ну жно би ло ко ји од њих на зва ти швај цар ским
је зи ком.

* * *

Од лу ку број 31 утвр ди ла је Ко ми си ја бр. 7 Од бо ра за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка на сво јој сед ни ци од 17. фе бру а ра 2003. го ди не, ко јој су при -
су ство ва ли сви ње ни чла но ви. Пред лог од лу ке при пре мио је Бра ни слав Бр -
бо рић, се кре тар Од бо ра.
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О ЈЕ ЗИ КУ ЦР НО ГО РА ЦА

По што су у Устав ној по ве љи Ср би је и Цр не Го ре из о ста ле од ред бе о је -
зи ку и пи сму, ко је су у нас тра ди ци о нал но устав на ма те ри ја, пред сто ји њи -
хо во де фи ни са ње у уста ви ма др жа ва чла ни ца. У рас пра ва ма ко је су за по че -
ле, по ма ло нео че ки ва но, ожи вје ла је иде ја о „цр но гор ском је зи ку“, ма да је
Цр на Го ра сво јим Уста вом из 1992. го ди не — на кон де фи ни тив ног срп ско-
хр ват ског је зич ког рас ко ла, при је не го Ср би ја (1990) и при је не го Са ве зна
Ре пу бли ка Ју го сла ви ја (1992) — слу жбе ним је зи ком про гла си ла срп ски. На -
да ли смо се да је овим та иде ја — схва ће на или са мо као „ети ке та“ или као
од је ли то ко ди фи ко ва ни је зич ки стан дард — по хра ње на у исто ри ју и за бо -
рав, јер је струч но не у те ме ље на и у ци ви ли за циј ском сми слу штет на. Уз то,
за Цр ну Го ру, као ста ру европ ску др жа ву, та иде ја је и по ни жа ва ју ћа. Иде -
ју је до сад за сту па ла ма ла гру па је зич ких са мо зва на ца, без бит ни јег дру -
штве ног ути ца ја и у са мој Цр ној Го ри, би ло да се ра ди о струч ној и кул тур ној
јав но сти би ло о по ли тич ким ор га ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма. (Вје ро ва ли
смо, очи глед но по гре шно, да ће зло са мо се бе по је сти!)

Као ком про ми сно рје ше ње — та ко ђе са мо из Цр не Го ре, без ика кве по -
др шке с дру гих про сто ра од оних ко ји су оста ли у је зич ком за јед ни штву под
тра ди ци о нал ним име ном срп ски је зик — ну ди се ко ва ни ца срп ско цр но гор -
ски од но сно цр но гор ско срп ски је зик (че шће на пи са но као по лу сло же ни ца:
срп ско-цр но гор ски од но сно цр но гор ско-срп ски). Ову иде ју из но се и не ки
пред став ни ци офи ци јел не вла сти и вла да ју ћих по ли тич ких струк ту ра, ма да
за сад са мо као лич ни став, ко ји, на рав но, с об зи ром на њи хов ста тус, има
знат ни ју те жи ну. Из обра зло же ња с ко ји ма иду у јав ност мо же се на слу ти -
ти да се ра ди или о сер бо кро а ти сти ма ју го но стал ги ча ри ма, у кул ту ро ло -
шком и је зи ко слов ном сми слу (о „ју го фи ли ма“, ако би се та ко мо гло ре ћи),
или о они ма ко ји су оро чи ли др жа ву а с ње ном суд би ном уве за ли и суд би ну
је зи ка.

Пр ви гри је ше уто ли ко што су за ме ту осве те узе ли се бе, јер срп ска стра -
на (срп ска у је зи ко слов ном сми слу) је зич ки рас кол ни је же ље ла ни ти га је
иза зва ла (чак се с њим те шко, и по сте пе но, ми ри ла и на ње га на ви ка ва ла);
дру ги, као при ста ли це „цр но гор ског је зи ка“, не спор ној цр но гор ској др жав -
но сти при ста вља ју (цр но гор ским суп стан дар дом ре че но) су ви шне по ду пор -
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ње. На рав но, ни на ци о нал ни иден ти тет у мо дер ном вре ме ну не по твр ђу је се
је зи ком, што рје чи то по ка зу је нпр. „над на ци о нал ни“ ка рак тер шпан ског или
пор ту гал ског у Сред њој и Ју жној Аме ри ци или ен гле ског без ма ло на свим
кон ти нен ти ма, без ште те по на ци о нал ни иден ти тет тих на ро да, да и не спо -
ми ње мо Ки пар, с грч ким и тур ским је зи ком, ко ји ве ли чи ном, бро јем ста нов -
ни ка, па и њи хо вом ет но-кон фе си о нал ном струк ту ром, по не што ли чи на Цр -
ну Го ру, а не по ка зу је ни ка кву скло ност за је зич ке или је зич ко на зив не екс -
пе ри мен те.

У Цр ној Го ри, вје ру је мо, ипак је нај ви ше оних ко ји су за за др жа ва ње
искон ског име на — срп ски је зик. За то су, си гур ни смо, на ше ко ле ге из Цр -
не Го ре, мно ги од њих с ви со ким на уч ним зва њи ма и ва жним ста ту си ма.
Ако би по сту пи ли друк чи је, из не вје ри ли би сво је учи те ље, при је свих (све
по кој не) — проф. Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, проф. Ра до са ва Бо шко ви ћа, проф.
Ра до ми ра Алек си ћа, проф. Јо ва на Ву ко ви ћа и на уч ног са вјет ни ка Ми тра
Пе ши ка на. (Ни је смо си гур ни да би смо смје ли њи хо во дје ло угра ди ти у по -
гре шан, про ма шен по ли тич ки на ум, а ка мо ли се ла ти ти не дје ла из не вје ре
све га оно га што су ти љу ди на у ко ва ли!)

До но ше ње уста ва, на рав но, по ли тич ка је од лу ка и по ли тич ки чин. Увје -
ре ни смо да они ко ји су до би ли ве ћин ско по вје ре ње ста нов ни штва Цр не Го -
ре не ће зло у по три је би ти до би је ни по ли тич ки ман дат, јер се ра ди о ци ви ли -
за циј ском ис ку ше њу и о од го вор но сти. Цр на Го ра је ста ра европ ска др жа ва,
а Цр но гор ци на род ко ји зна ври јед ност и ци је ну тра ди ци је. Не ће се ваљ да ди -
је ли ти са ми од се бе и у 21. ви јек ући с но вим је зи ком, на зва ним она ко ка ко
га ни кад ни је су зва ли — ми мо Ву ка и ву ков ског срп ског је зи ка?!

И овај наш до ку мент на сло вљен је, у скла ду с уста ље ном прак сом Од бо -
ра, од лу ком, ма да има ка рак тер апе ла упу ће ног све у куп ној на уч ној, струч -
ној, кул тур ној и по ли тич кој јав но сти, сви ма они ма ко ји су оста ли у је зич ком
за јед ни штву под искон ским име ном — срп ски је зик.

* * *

Од лу ка Од бо ра бр. 33 усво је на је на тре ћој сјед ни ци Ко ми си је за од но се
с јав но шћу и рје ша ва ње нео д ло жних пи та ња (Ком. бр. 7), одр жа ној 30.
апри ла 2003. го ди не. О њој је би ло ри је чи и на дру гој сјед ни ци Ко ми си је бр.
7, одр жа ној 22. 4. 2003. го ди не (проф. др Иван Клајн, пред сјед ник, проф. др
Сло бо дан Ре ме тић, пот пред сјед ник, мр Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар, те
проф. др Но ви ца Пет ко вић и на уч ни са вјет ник др Дра го Ћу пић, чла но ви)
ко ја је про ши ре на и оја ча на пред сјед ни ци ма и се кре та ри ма још че ти ри ју
ко ми си ја Од бо ра: Ком. бр. 1, за фо но ло ги ју (др Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов
и На та ша Ву ло вић); Ком. бр. 3, за син так су (проф. др Пре драг Пи пер, као
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за мје ник од сут не ака де ми ка Мил ке Ивић, и проф. др Сре то Та на сић); Ком.
бр. 5, за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра во пи сне про бле ма ти ке (проф. др Ма то
Пи жу ри ца и мр Јо ван Вук са но вић) и Ком. бр. 8, за стан дард ни је зик у школ -
ству, ад ми ни стра ци ји, из да ва штву и јав ним гла си ли ма (проф. др Дра го љуб
Пе тро вић и Ра дој ко Га че вић). На прет ход ној сјед ни ци Ко ми си је бр. 7 раз ма -
тра на је знат но ду жа вер зи ја Од лу ке бр. 33, за ко ју је пре по ру че но да се об -
ја ви као аутор ски текст. На и ме, за у зет је став да је за од ре ђе ње Од бо ра у
овој ва жној те ма ти ци до вољ на ова са же та од лу ка, ко ја се до но си исто вре ме -
но с Од лу ком бр. 34 (Устав не од ред бе о је зи ку). И јед на и дру га од лу ка упу -
ћу ју се, ме ђу оста лим по тен ци јал ним ко ри сни ци ма Од бо ро вих од лу ка, и
устав ним ко ми си ја ма Цр не Го ре и Ср би је, с на дом да се ње ни чла но ви не ће
оглу ши ти о њи хо ве ар гу мен те.
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УСТАВ НЕ ОД РЕД БЕ О ЈЕ ЗИ КУ
(Пре по ру ка за Ср би ју)

По што су, у Ср би ји, у то ку при пре ме но вог уста ва, чи је је до но ше ње, у
скла ду с Устав ном по ве љом Ср би је и Цр не Го ре и За ко ном за спро во ђе ње
Устав не по ве ље др жав не за је ди це Ср би ја и Цр на Го ра, пред ви ђе но у ро ку
од шест ме се ци, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка сма тра се по зва -
ним да устав ним ко ми си ја ма и др жав ним ор га ни ма — и у др жав ној за јед -
ни ци и у др жа ва ма чла ни ца ма — ста ви на рас по ла га ње фор му ла ци је устав -
них од ре да ба као пре по ру ку љу ди од стру ке. Те фор му ла ци је не мо ра ју би -
ти иден тич не за Ср би ју и Цр ну Го ру, ни ти су иден тич не у на шим две ма пре -
по ру ка ма (јед ној за Ср би ју а дру гој за Цр ну Го ру). Ме ђу тим, с об зи ром на то
да је зич ких од ре да ба не ма ни у Устав ној по ве љи ни у За ко ну за ње но спро во -
ђе ње, по ве ћан је зна чај по тре бе да оне са др же исте основ не еле мен те и да не
бу ду у ме ђу соб ној су прот но сти.

Ево са да тих (че ти ри ју) од ре да ба ко је се пред ла жу устав ним ко ми си ја ма:
У Ре пу бли ци Ср би ји, у скла ду са за ко ном и с при хва ће ним ме ђу на род -

ним кон вен ци ја ма и стан дар ди ма, сло бод на је упо тре ба до ма ћих и стра них
је зи ка, усме на и пи сме на.

Слу жбе ни је зик је срп ски (срп ски је зич ки стан дард, с екав ским и ије кав -
ским из го во ром), с ње го вим ћи ри лич ким пи смом. Дру штве на бри га о срп ском
је зич ком стан дар ду (је зич ко пла ни ра ње и нор ми ра ње), у скла ду са за ко ном,
по ве ра ва се над ле жним на уч но-кул тур ним и про свет ним уста но ва ма, од но -
сно њи хо вим удру же њи ма ко ја де лу ју на це ло куп ном го вор ном про сто ру
срп ског је зи ка. У тој бри зи, на на чин при ме рен по тре ба ма, до брим оби ча ји ма
и од го ва ра ју ћим нор ма ма, уче ству ју и над ле жни др жав ни ор га ни.

Уз срп ски је зик у слу жбе ној и јав ној упо тре би — кад је уме сно и кад је
по треб но, а у скла ду са за ко ном и с ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и стан дар -
ди ма — на по ре до ће се ко ри сти ти и дру ги је зи ци, до ма ћи и стра ни, али, и
обрат но, уз дру ге је зи ке и пи сма ко ри сти ће се и срп ски је зик, с ње го вим ћи -
ри лич ким пи смом.

У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној су упо тре би, у скла ду са за ко ном, с ме -
ђу на род ним кон вен ци ја ма и стан дар ди ма, и је зи ци на ци о нал них ма њи на и
ет нич ких за јед ни ца ко је жи ве у њој.
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Обра зло же ње

1. Ма да је пр ва од ред ба ви ше про кла ма тив на не го нор ма тив на, она би
би ла дра го це на, јер и са да од го ва ра ко му ни ка циј ској ствар но сти, ко ја по сле
при ва ти за ци је, и не за ви сно од ње, до и ста уво ди мно штво је зи ка, до ма ћих и
стра них, у по је ди не еле мен те јав не па и слу жбе не упо тре бе је зи ка — у ме -
ди ји ма, при вред ним и тр го вин ским пред у зе ћи ма, из да ва штву, школ ству
итд., да и не го во ри мо о Ин тер не ту. Хо ће ли ту би ти ме ста и за за кон ско уре -
ђи ва ње, по ка за ће вре ме или, мо жда, ис тра жи ва ње по сто је ћег ста ња. Тек, ова
од ред ба све до чан ство је на ше пу не отво ре но сти пре ма све ту мо дер них ко му -
ни ка ци ја и на ше од го вор но сти пре ма ко му ни ка циј ским по тре ба ма гра ђа на.
У тај свет спа да ју не са мо функ ци о нал ни сти ло ви је зич ког стан дар да не го и
ди ја лек ти и ур ба ни суп стан дард ни го во ри. Мо дер но дру штво у је зи ку ни -
шта не за бра њу је, али да је пред ност стан дард ном је зи ку на мно гим по љи -
ма јав не ко му ни ка ци је.

2. Кад је реч о срп ском је зи ку, тре ба се кло ни ти до са да шње син таг ме
слу жбе на упо тре ба је зи ка и уве сти син таг му слу жбе ни је зик, ко ја је уоби ча -
је на сву да у све ту, а про шле го ди не ушла је и у уста ве два ју ен ти те та БиХ.
Ка да се ка же слу жбе ни је зик, обич но се, или за пра во увек, ми сли на је зич -
ки стан дард (стан дард ни је зик) ма тич не на ци о нал не за јед ни це, ко ји се у нас
од ли ку је дво и зго вор но шћу/дво и спи сно шћу, екав ском и ије кав ском, озва ни че -
ном са мо у по сто је ћем За ко ну о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма у Ср би -
ји (срп ски је зич ки из раз, екав ски или ије кав ски), ма да би, у прак си, у Ср би ји
био углав ном екав ски, а у Цр ној Го ри по гла ви то ије кав ски, али је ов де реч
о на чел ном а не са мо о праг ма тич ком пи та њу; осим то га, на ни воу др жав не
за јед ни це, од но сно ње них ор га на, по ја ви ће се дво и зго вор ност/дво и спи сност
и као оба ве за, нпр. у об ја вљи ва њу са ве зних за ко на и дру гих про пи са, што
се мо же уре ди ти по слов ни ци ма или дру гим ак ти ма др жав них ор га на. Слу -
жбе ни је зик, с ма тич ним (ћи ри лич ким) пи смом, не мо же из о ста ти ни из јед -
ног еле мен та слу жбе не упо тре бе је зи ка. Ме ђу тим, у њој ће се на ћи и до ма -
ћи ма њин ски је зи ци, чи ји по ло жај тре ба уре ди ти у скла ду с нај ви шим цен -
зу сом у ме ђу на род ној за јед ни ци (8–10% ма њин ског ста нов ни штва на од ре -
ђе ном под руч ју цен зус је у скан ди нав ским зе мља ма), али и стра ни је зи ци,
свет ски и дру ги, нпр. у ме ђу на род ним уго во ри ма и у ди пло мат ској ко му ни -
ка ци ји, где је не рет ко реч о слу жбе ној, а не са мо о јав ној и не јав ној упо тре -
би је зи ка.

Дру штве на бри га о је зич ком стан дар ду на зи ва се, у на у ци и из ван ње,
је зич ком по ли ти ком (ко ја мо же има ти и ши ре по ље де ло ва ња од оног обе -
ле же ног је зич ким стан дар дом, нпр. ис тра жи ва њем ди ја ле ка та и ур ба них суп -
стан дард них го во ра као об ли ком за шти те кул тур не ба шти не), а она укљу чу -
је је зич ко пла ни ра ње и је зич ко нор ми ра ње. На рав но, је зич ка по ли ти ка не
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мо же би ти са мо струч но и на уч но пи та ње не го мо ра би ти и пи та ње оп ште
(др жав не) кул тур не, про свет не и на уч не по ли ти ке у нај ши рем сми слу, па
нпр. и по ли ти ке у са о бра ћа ју, тр го ви ни и ту ри зму. На то нас упу ћу ју и пра -
ви ла игре ме ђу на род не стан дард но је зич ке за јед ни це и ње них ор га на, нпр.
Ме ђу на род не стан дар ди за циј ске ор га ни за ци је / In tеr na ti o nal Or ga ni za ti on of
Stan dar do za ti on, чи је је се ди ште у Же не ви; реч је о аген ци ји ОУН, с ко јом,
не са мо у је зич ком по гле ду, са ра ђу је Са ве зни за вод за стан дар ди за ци ју. По -
што је срп ски не са мо дво ре пу блич ки (Ср би ја и Цр на Го ра) не го и дво др жав -
ни је зик (БиХ, од но сно Ре пу бли ка Срп ска, као је дан од два ен ти те та у БиХ,
али и ФБиХ, у ко јој је, по ред бо шњач ко га и хр ват ског, од не дав но и срп ски
про гла шен слу жбе ним је зи ком, док су у РСп и два дру га иди о ма та ко ђе по -
ста ли слу жбе ни је зи ци) — ну жна је те сна ме ђу ре пу блич ка и ме ђу на род на
струч на (и не са мо струч на) са рад ња, о ко јој све до че, на при мер, др жа ве не -
мач ког стан дард ног је зи ка у Евро пи (Не мач ка, Аустри ја и Швај цар ска).

3. Ако на згра ди Аме рич ке ам ба са де у Бе о гра ду сто је две пло че, на ле вој
стра ни АМЕ РИЧ КА АМ БА СА ДА а на де сној AME RI CAN EM BASSY, он да пр -
ви ис пис ука зу је на слу жбе ни је зик на ше др жав не за јед ни це, а дру ги на
слу жбе ну упо тре бу ен гле ског је зи ка у САД, ко ја, с до ма ћег ста но ви шта, мо же
би ти ви ђе на као јав на упо тре ба стра ног је зи ка. Та упо тре ба на ро чи то је жи ва
у школ ском си сте му, ко ји се од ли ку је слу жбе ном и јав ном упо тре бом ве ћег
бро ја је зи ка, с тим што ни је ла ко раз лу чи ти слу жбе ну од јав не упо тре бе.

Ако на ауто пу ту кроз Ср би ју че сто ви ди мо озна ку IZ LAZ (ла ти ни цом), а
ни кад не ви ди мо ИЗ ЛАЗ (ћи ри ли цом), ле во или го ре, ни ти EXIT, де сно или
до ле, он да је по сре ди не спро во ђе ње устав них од ре да ба и од ре да ба За ко на о
слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, као и све до чан ство о на род ном са мо по -
ри ца њу (де зи ден ти фи ка ци ји) и не бри зи о ту ри стич кој при вре ди и ко му ни -
ка ци ји са стран ци ма уоп ште. Ако на пло чи (не зна мо да ли је за ме ње на) сто -
ји НА РОД НА БАН КА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ на по ре до са NA TI O NAL BANK OF
YUGO SLA VIA, као што на нов ча ни ца ма по ред ДИ НАР(А) сто ји и DI NAR(А),
он да је ту реч о раз бо ри тој је зич кој и азбуч ној по ли ти ци, ко ју тре ба уре ди ти
за ко ном. Сли чан је по зи ти ван слу чај ис пис је зи ка на Град ској би бли о те ци у
Су бо ти ци, на чи јој пло чи, на ула зу, сто је ис пи си ускла ђе ни са За ко ном:
ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА / VА RO SI KÖNYVTАR / GRAD SKA BI BLI O TE -
KA. Ту се, по ред срп ско га, слу жбе ног је зи ка у Ср би ји и Цр ној Го ри, на ла зе
и ис пи си на ма ђар ском и хр ват ском је зи ку. У ства ри, срп ски је зик, са ћи ри -
ли цом, мо же се, и мо ра, ис ка за ти као не из о став на оба ве за, ко ја про из ла зи из
уста ва, па јој ни је ну жно за кон ско уре ђи ва ње, док је за по ло жај дру гих је зи -
ка, до ма ћих и стра них, ну жно за кон ско уре ђи ва ње.

4. Кад је реч о је зи ци ма до ма ћих на ци о нал них ма њи на и ет нич ких за -
јед ни ца, ну жно је, с јед не стра не, ува жа ва ти ме ђу на род не кон вен ци је и
стан дар де, а, с дру ге стра не, нео п ход но је по на ша ти се у скла ду с По ве љом
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о људ ским и ма њин ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма, ко ја је до не та на
ни воу др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра као не ка вр ста на по ред ног
уста ва. За пра во, би ће ну жно до не ти од го ва ра ју ћи за кон или мо жда ви ше за -
ко на (нпр. у про све ти, кул ту ри, са о бра ћа ју и ло кал ној са мо у пра ви). Би ће нео -
п ход но уве сти и цен зус ко ји ма њин ске је зи ке на по је ди ним под руч ји ма (оп -
шти на ма) ауто мат ски уво ди у слу жбе ну упо тре бу, не за ви сно од ло кал них про -
пи са и од но са сна га у ло кал ној са мо у пра ви, та ко да ни јед на оп штин ска
власт не мо же за о би ћи оно што је за кон ски про пис, без об зи ра на то да ли се
у ње ним из вр шним ор га ни ма на ла зе и пред став ни ци ма њин ских ет нич ких
и је зич ких за јед ни ца, на ци о нал них ма њи на и ет нич ких гру па, од но сно на -
ци о нал них и ет нич ких за јед ни ца, ка ко се че сто го во ри.
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УСТАВ НЕ ОД РЕД БЕ О ЈЕ ЗИ КУ
(Пре по ру ка за Цр ну Го ру)

По што су, у Цр ној Го ри, у то ку при пре ме но вог уста ва, чи је је до но ше -
ње, у скла ду с Устав ном по ве љом Ср би је и Цр не Го ре и За ко ном за спро во -
ђе ње Устав не по ве ље др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра, пред ви ђе но у
ро ку од шест мје се ци, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка сма тра се по -
зва ним да устав ним ко ми си ја ма и др жав ним ор га ни ма — и у др жав ној за -
јед ни ци и у др жа ва ма чла ни ца ма — ста ви на рас по ла га ње фор му ла ци је
устав них од ре да ба као пре по ру ку љу ди од стру ке. Те фор му ла ци је не мо ра -
ју би ти иден тич не за Ср би ју и Цр ну Го ру, ни ти су иден тич не у на шим двје -
ма пре по ру ка ма (јед ној за Ср би ју а дру гој за Цр ну Го ру). Ме ђу тим, с об зи -
ром на то да је зич ких од ре да ба не ма ни у Устав ној по ве љи ни у За ко ну за
ње но спро во ђе ње, по ве ћан је зна чај по тре бе да оне са др же исте основ не еле -
мен те и да не бу ду у ме ђу соб ној су прот но сти.

Ево са да тих (че ти ри ју) од ре да ба ко је се пред ла жу устав ним ко ми си ја ма:
У Ре пу бли ци Цр ној Го ри, у скла ду са за ко ном и с при хва ће ним ме ђу на -

род ним кон вен ци ја ма и стан дар ди ма, сло бод на је упо тре ба до ма ћих и стра -
них је зи ка, усме на и пи сме на.

Слу жбе ни је зик је срп ски (срп ски је зич ки стан дард, с ије кав ским [и
екав ским] из го во ром), с ње го вим ћи ри лич ким пи смом. Дру штве на бри га о
срп ском је зич ком стан дар ду (је зич ко пла ни ра ње и нор ми ра ње), у скла ду са
за ко ном, по вје ра ва се над ле жним на уч но-кул тур ним и про свјет ним уста но -
ва ма, од но сно њи хо вим удру же њи ма ко ја дје лу ју на цје ло куп ном го вор ном
про сто ру срп ског је зи ка. У тој бри зи, на на чин при мје рен по тре ба ма, до брим
оби ча ји ма и од го ва ра ју ћим нор ма ма, уче ству ју и над ле жни др жав ни ор га ни.

Уз срп ски је зик у слу жбе ној и јав ној упо тре би — гдје је умје сно и кад је
по треб но, а у скла ду са за ко ном и с ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и стан дар -
ди ма — на по ре до ће се ко ри сти ти и дру ги је зи ци, до ма ћи и стра ни, али, и
обрат но, уз дру ге је зи ке и пи сма ко ри сти ће се и срп ски је зик, с ње го вим ћи -
ри лич ким пи смом.

У Ре пу бли ци Цр ној Го ри у слу жбе ној су упо тре би, у скла ду са за ко ном,
с ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и стан дар ди ма, и је зи ци на ци о нал них ма -
њи на и ет нич ких за јед ни ца ко је жи ве у њој.
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Обра зло же ње

1. Ма да је пр ва од ред ба ви ше про кла ма тив на не го нор ма тив на, она би
би ла дра го цје на, јер и са да од го ва ра ко му ни ка циј ској ствар но сти, ко ја по -
сли је при ва ти за ци је, и не за ви сно од ње, до и ста уво ди мно штво је зи ка, до ма -
ћих и стра них, у по је ди не еле мен те јав не па и слу жбе не упо тре бе је зи ка — у
ме ди ји ма, при вред ним и тр го вин ским пред у зе ћи ма, из да ва штву, школ ству
итд., да и не го во ри мо о Ин тер не ту. Хо ће ли ту би ти мје ста и за за кон ско уре -
ђи ва ње, по ка за ће ври је ме или, мо жда, ис тра жи ва ње по сто је ћег ста ња. Тек,
ова од ред ба свје до чан ство је на ше пу не отво ре но сти пре ма сви је ту мо дер них
ко му ни ка ци ја и на ше од го вор но сти пре ма ко му ни ка циј ским по тре ба ма гра -
ђа на. У тај сви јет спа да ју не са мо функ ци о нал ни сти ло ви је зич ког стан дар -
да не го и ди ја лек ти и ур ба ни суп стан дард ни го во ри. Мо дер но дру штво у је -
зи ку ни шта не за бра њу је, али да је пред ност стан дард ном је зи ку на мно гим
по љи ма јав не ко му ни ка ци је.

2. Кад је ри јеч о срп ском је зи ку, тре ба се кло ни ти до са да шње син таг ме
слу жбе на упо тре ба је зи ка и уве сти син таг му слу жбе ни је зик, ко ја је уоби ча -
је на сву да у сви је ту, а про шле го ди не ушла је и у уста ве два ју ен ти те та БиХ.
Ка да се ка же слу жбе ни је зик, обич но се, или за пра во уви јек, ми сли на је зич -
ки стан дард (стан дард ни је зик) ма тич не на ци о нал не за јед ни це, ко ји се у
нас од ли ку је дво и зго вор но шћу/дво и спи сно шћу, ије кав ском и екав ском, озва -
ни че ном са мо у по сто је ћем За ко ну о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма у
Ср би ји (срп ски је зич ки из раз, екав ски или ије кав ски), ма да би, у прак си, у
Цр ној Го ри био по гла ви то ије кав ски, а у Ср би ји углав ном екав ски, али је ов -
дје ри јеч о на чел ном а не са мо о праг ма тич ком пи та њу; осим то га, на ни воу
др жав не за јед ни це, од но сно ње них ор га на, по ја ви ће се дво и зго вор ност/дво -
и спи сност и као оба ве за, нпр. у об ја вљи ва њу са ве зних за ко на и дру гих про -
пи са, што се мо же уре ди ти по слов ни ци ма или дру гим ак ти ма др жав них ор -
га на. Слу жбе ни је зик, с ма тич ним (ћи ри лич ким) пи смом, не мо же из о ста ти
ни из јед ног еле мен та слу жбе не упо тре бе је зи ка. Ме ђу тим, у њој ће се на ћи
и до ма ћи ма њин ски је зи ци, чи ји по ло жај тре ба уре ди ти у скла ду с нај ви шим
цен зу сом у ме ђу на род ној за јед ни ци (8–10% ма њин ског ста нов ни штва на од -
ре ђе ном под руч ју цен зус је у скан ди нав ским зе мља ма), али и стра ни је зи -
ци, свјет ски и дру ги, нпр. у ме ђу на род ним уго во ри ма и у ди пло мат ској ко -
му ни ка ци ји, гдје је не ри јет ко ри јеч о слу жбе ној, а не са мо о јав ној и не јав -
ној упо тре би је зи ка.

Дру штве на бри га о је зич ком стан дар ду на зи ва се, у на у ци и из ван ње,
је зич ком по ли ти ком (ко ја мо же има ти и ши ре по ље дје ло ва ња од оног оби -
ље же ног је зич ким стан дар дом, нпр. ис тра жи ва њем ди ја ле ка та и ур ба них
суп стан дард них го во ра као об ли ком за шти те кул тур не ба шти не), а она ук љу -
чу је је зич ко пла ни ра ње и је зич ко нор ми ра ње. На рав но, је зич ка по ли ти ка не

Одлука бр. 34
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мо же би ти са мо струч но и на уч но пи та ње не го мо ра би ти и пи та ње оп ште
(др жав не) кул тур не, про свјет не и на уч не по ли ти ке у нај ши рем сми слу, па
нпр. и по ли ти ке у са о бра ћа ју, тр го ви ни и ту ри зму. На то нас упу ћу ју и пра -
ви ла игре ме ђу на род не стан дард но је зич ке за јед ни це и ње них ор га на, нпр.
Ме ђу на род не стан дар ди за циј ске ор га ни за ци је / In tеr na ti o nal Or ga ni za ti on of
Stan dar di za ti on, чи је је сје ди ште у Же не ви; ри јеч је о аген ци ји ОУН, с ко јом,
не са мо у је зич ком по гле ду, са ра ђу је Са ве зни за вод за стан дар ди за ци ју. По -
што је срп ски не са мо дво ре пу блич ки (Ср би ја и Цр на Го ра) не го и дво др жав -
ни је зик (БиХ, од но сно Ре пу бли ка Срп ска, као је дан од два ен ти те та у БиХ,
али и ФБиХ, у ко јој је, по ред бо шњач ко га и хр ват ског, од не дав но и срп ски
про гла шен слу жбе ним је зи ком, док су у РСп и два дру га иди о ма та ко ђе по -
ста ли слу жбе ни је зи ци) — ну жна је ти је сна ме ђу ре пу блич ка и ме ђу на род на
струч на (и не са мо струч на) са рад ња, о ко јој свје до че, на при мјер, др жа ве ње -
мач ког стан дард ног је зи ка у Евро пи (Ње мач ка, Аустри ја и Швај цар ска).

3. Ако на згра ди Аме рич ке ам ба са де у Бе о гра ду сто је дви је пло че, на ли -
је вој стра ни АМЕ РИЧ КА АМ БА СА ДА а на де сној AME RI CAN EM BASSY, он -
да пр ви ис пис ука зу је на слу жбе ни је зик на ше др жав не за јед ни це, а дру ги на
слу жбе ну упо тре бу ен гле ског је зи ка у САД, ко ја, с до ма ћег ста но ви шта, мо -
же би ти ви ђе на као јав на упо тре ба стра ног је зи ка. Та упо тре ба на ро чи то је
жи ва у школ ском си сте му, ко ји се од ли ку је слу жбе ном и јав ном упо тре бом
ве ћег бро ја је зи ка, с тим што ни је ла ко раз лу чи ти њи хо ву слу жбе ну од јав -
не упо тре бе.

Ако на ауто пу ту кроз Ср би ју че сто ви ди мо озна ку IZ LAZ (ла ти ни цом), а
ни кад не ви ди мо ИЗ ЛАЗ (ћи ри ли цом), ли је во или го ре, ни ти ЕХIT, де сно
или до ље, он да је по сри је ди свје до чан ство о не спро во ђе њу устав них од ре да -
ба и од ре да ба За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, као и свје до чан -
ство о на род ном са мо по ри ца њу (де зи ден ти фи ка ци ји) и не бри зи о ту ри стич -
кој при вре ди и ко му ни ка ци ји са стран ци ма уоп ште. Ако на пло чи (не зна мо
да ли је за ми је ње на) сто ји НА РОД НА БАН КА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ на по ре до са
NA TI O NAL BANK OF YUGO SLA VIA, као што на нов ча ни ца ма по ред ДИ -
НАР(А) сто ји и DI NAR(А), он да је ту ри јеч о раз бо ри тој је зич кој и азбуч ној
по ли ти ци, ко ју тре ба уре ди ти за ко ном. Сли чан је по зи ти ван слу чај ис пис је -
зи ка на Град ској би бли о те ци у Су бо ти ци, на чи јој пло чи, на ула зу, сто је ис -
пи си ускла ђе ни са За ко ном: ГРАД СКА БИ БЛИ О ТЕ КА / VА RO SI
KÖNYVTАR / GRAD SKA BI BLI O TE KA. Ту се, по ред срп ско га, слу жбе ног је -
зи ка у Цр ној Го ри и Ср би ји, на ла зе и ис пи си на ма ђар ском и хр ват ском је -
зи ку. У ства ри, срп ски је зик, са ћи ри ли цом, мо же се, и мо ра, ис ка за ти као
не из о став на оба ве за, ко ја про из ла зи из уста ва, па јој ни је ну жно за кон ско
уре ђи ва ње, док је за по ло жај дру гих је зи ка, до ма ћих и стра них, ну жно за -
кон ско уре ђи ва ње.

4. Кад је ри јеч о је зи ци ма до ма ћих на ци о нал них ма њи на и ет нич ких за -
јед ни ца, ну жно је, с јед не стра не, ува жа ва ти ме ђу на род не кон вен ци је и

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика

168



стан дар де, а, с дру ге стра не, нео п ход но је по на ша ти се у скла ду с По ве љом
о људ ским и ма њин ским пра ви ма и гра ђан ским сло бо да ма, ко ја је до ни је та
на ни воу др жав не за јед ни це Ср би ја и Цр на Го ра као не ка вр ста на по ред ног
уста ва. За пра во, би ће ну жно до ни је ти од го ва ра ју ћи за кон или мо жда ви ше
за ко на (нпр. у про свје ти, кул ту ри, са о бра ћа ју и ло кал ној са мо у пра ви). Би ће
нео п ход но уве сти и цен зус ко ји ма њин ске је зи ке на по је ди ним под руч ји ма
(оп шти на ма) ауто мат ски уво ди у слу жбе ну упо тре бу, не за ви сно од ло кал них
про пи са и од но са сна га у ло кал ној са мо у пра ви, та ко да ни јед на оп штин ска
власт не мо же за о би ћи оно што је за кон ски про пис, без об зи ра на то да ли се
у ње ним из вр шним ор га ни ма на ла зе и пред став ни ци ма њин ских ет нич ких
и је зич ких за јед ни ца, на ци о нал них ма њи на и ет нич ких гру па, од но сно на ци -
о нал них и ет нич ких за јед ни ца, ка ко се че сто го во ри.
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ЉУД СКА ПРА ВА НИ СУ СА МО ИН ДИ ВИ ДУ АЛ НА
НЕ ГО СУ И КО ЛЕК ТИВ НА

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка при мио је од Ом буд сма на за
људ ска пра ва Бо сне и Хер це го ви не Спис бр. 1352/02 од 13. фе бру а ра 2003. го -
ди не, с пот пи сом Ел ви ре Бе го вић, за мје ни ка ом буд сма на, и Ан ту на Лар ме,
од го вор ног уред ни ка. Нај при је ци ти ра мо са др жај тог спи са:

„Om bud sman je pri mio Vaš do pis i Od lu ku br. 27 Od bo ra i pa žlji vo raz mo -
trio nje no obra zlo žen je.

Oči to je da ste Vi za bri nu ti zbog opa sno sti da do đe do „za o bi la žen ja i kri vo -
tvo ren ja srp ske je zič ke nor me“ i s tim u ve zi tra ži te „da se u srp skom tek stu
usta va (ustav nih amand ma na) po štu je srp ska je zič ka nor ma“ te da se sljed stve -
no to me „uskla de amand man LXXI na Ustav Re pu bli ke Srp ske i amand man
XXIX na Ustav Fe de ra ci je Bi H“.

Om bud sman pri mje ću je da se ovim do pi som le gi ti mi še te u ime je zi ka kao
jed nog od na ci o nal nih obil jež ja, za la ze ći u oblast ustav nog pra va jed ne su ve re ne
dr ža ve i da to sve či ni te na po gre šnoj adre si. U pri lo gu Vam za Va šu in for ma ci ju
do stav lja mo bro šu re iz ko jih će te sa zna ti ka ko se tač no ova In sti tu ci ja zo ve i, što
je sva ka ko va žni je, za šta je nad le žna pre ma Za ko nu o Om bud sma nu za ljud ska
pra va Bo sne i Her ce go vi ne (Sl. gla snik BiH 32/00 i 19/02).

Bu du ći da Om bud sman ne vi di raz lo ge za dal jnje raz ma tran je ovog pri go -
vo ra, ovim Vas u skla du sa čla nom 21. Za ko na o Om bud sma nu oba vje šta va mo
da je ovaj pred met za tvo ren. Vi se sva ka ko mo že te po no vo obra ti ti Om bud sma -
nu uko li ko za to bu du po sto ja li no vi re le vant ni raz lo zi.“

* * *

Прем да ни смо за до вољ ни ни са др жа јем ни то ном ци ти ра ног спи са,
ипак за хва љу је мо на двје ма при ло же ним бро шу ра ма (Ко смо ми и Ис прав -
но, пра вед но, не при стра сно), као и на тач ним ци та ти ма из Од бо ро вог пи сма
број 17/2002 од 23. ју ла 2002, до ста вље ног вам уз Од лу ку Од бо ра бр. 27, ди -
је ло ва те од лу ке те ва шег ви ђе ња тих ци та та, ко је се не мо же све сти на то
да смо „за бри ну ти због опа сно сти“ на ко ју се ука зу је, ни ти смо ми упо тре бља -
ва ли ри јеч опа сност ни у Од лу ци бр. 27 ни у про прат ном пи сму.
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На и ме, на ша при мјед ба би ла је са свим кон крет на: у аманд ма ну XXIX
на Устав ФБиХ из ри чи то су, по и мен це, на ве де на сва три иди о ма, сва три
слу жбе на је зи ка у Фе де ра ци ји (бо сан ски је зик, хр ват ски је зик и срп ски је -
зик), и то јед на ко у бо шњач кој и хр ват ској је зич кој вер зи ји. С дру ге стра не,
у аманд ма ну LXXI на Устав Ре пу бли ке Срп ске, ко ји је устро јио бив ши ви со -
ки пред став ник за БиХ Вол фганг Пе трич, не сто ји ни је дан (на зив) је зик(а),
не го сто је њи хо ве је згро ви те де фи ни ци је (је зик срп ског на ро да, је зик бо -
шњач ког на ро да и је зик хр ват ског на ро да).

По на шем ми шље њу, по ври је ђе на су (по нај ви ше) људ ска пра ва свих
гра ђа на БиХ што се слу же срп ским је зич ким стан дар дом, ко ји ува жа ва ју
нор му срп ског је зи ка, али не са мо она, јер у Срп ској не жи ве са мо Ср би, ни -
ти у Фе де ра ци ји жи ве са мо Бо шња ци и Хр ва ти, у чи ју је зич ку нор му ни смо
за ла зи ли, ни ти смо је оспо ра ва ли. Од бор се два пу та из ја шња вао о на зи ву
стан дард ног иди о ма Бо шња ка, што смо ис та кли у Од лу ци Од бо ра бр. 27
упу ћу ју ћи на то гдје су об ја вље не прет ход не од лу ке (бр. 1 и бр. 11). У скла -
ду с нор мом ко ју смо утвр ди ли, у срп ском је зич ком стан дар ду „бо сан ски је зи -
к“, као стан дард но је зич ки из раз Му сли ма на/Бо шња ка, мо же би ти са мо бо -
шњач ки је зик, па је аманд ман LXXI на Устав РСп мо рао ова ко гла си ти: „1.
Слу жбе ни је зи ци Ре пу бли ке Срп ске је су: срп ски је зик, бо шњач ки је зик и
хр ват ски је зик, слу жбе на пи сма су ћи ри ли ца и ла ти ни ца.“

Ако се аманд ма ни на Устав до но се на бо шњач ком и хр ват ском — што би
би ло ло гич но јер су сва три је зич ка стан дар да слу жбе ни је зи ци и у РСп —
они се има ју при ла го ди ти нор ми тих два ју иди о ма. Умје сто то га, бив ши ви -
со ки пред став ник г. Пе трич и ње го ва струч на слу жба опре ди је ли ли су се, и
то у тек сту на срп ском је зи ку, за из бје га ва ње срп ске је зич ке нор ме, па су гра -
ђа ни Срп ске ли ше ни пра ва да у Уста ву свог ен ти те та на ђу сво је је зи ке, да
их на ђу ве ри фи ко ва не при дје ви ма, а не опи сним кон струк ци ја ма.

Ту ло ги ку г. Пе три ча сли је ди и Ом буд сман за људ ска пра ва БиХ пре ба -
цу ју ћи Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка (про фе си о нал ном ти је лу
за ко је је је зик [сва ки, па и срп ски] пр вен стве но сред ство ко му ни ка ци је, па
тек он да јед но од на ци о нал них оби љеж ја) да за ла зи „у област устав ног пра -
ва јед не су ве ре не др жа ве“.

Обра зло же ње

Оно што нам пре ба цу је Ом буд сман ли ше но је сва ког сми сла. Ба ви ти се
стан дар ди за ци јом јед ног је зи ка са мо по се би не ма ни ка кве ве зе с устав ним
пра вом а у кон крет ном слу ча ју ри јеч је о ва ри јант но раз у ђе ном стан дард -
ном је зи ку ко јим го во ри ви ше на ро да на ста ње них у ви ше др жа ва. Да смо ми
оспо ра ва ли би ло ко ји од три иди о ма (три ва ри јан те, три је зи ка), да смо нео -
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вла шће но „за ла зи ли“ у њи хо ву нор му, мо гло би нам се пре ба ци ти „за ла же -
ње“ у за бра ње ну област, у „за бра н“, али се ми тим за ла же њем, очи то, ни смо
ба ви ли. За ла же њем у тај за бран, прет по ста вља мо, ни су се ба ви ли ни је зич -
ки струч ња ци и из да ва чи Ње мач ког пра во пи са из 1996. го дине (Diе dе utschе
Rеchtschrе i bung), на чи јим ко ри ца ма пи ше да је ва же ћи за Ње мач ку,
Аустри ју и Швај цар ску / Gültig für De utschland, Öster re ich und die Schwe iz.

Очи то је не што дру го: прав но-по ли тич ки чи ни о ци у БиХ, и то они ко ји
има ју моћ из над сва ке устав но сти, за шли су у не што дру го, у че му их, на жа -
лост, сли је ди Ом буд сман. То ни је гри јех, али је сте гре шка, јер гре шка је за -
мје њи ва ти те зе да би се из бје гло оно за шта Ом буд сман је сте над ле жан. А
он је сте над ле жан да шти ти људ ска пра ва, ко ја су у кон крет ном слу ча ју и
ко лек тив на, срп ска, али не са мо срп ска пра ва, без об зи ра на то што мол ба
за за шти ту људ ских пра ва ни је до шла из хр ват ских и из бо шњач ких је зич -
ко струч них ор га ни за ци ја.

Што се пак ти че на зи ва ом буд сма на, ми смо би ли по гре шно оба ви је ште -
ни. Ни смо зна ли да по сто ји Ом буд сман за људ ска пра ва Бо сне и Хер це го ви -
не, али смо у ме ђу вре ме ну схва ти ли да је са мо аманд ман XXX на Устав
ФБиХ увео три ом буд сма на: „По сто је три ом буд сма на ко је име ну је Пар ла -
мент Фе де ра ци је Бо сне и Хер це го ви не у скла ду са фе де рал ним за ко ном. По
је дан ом буд сман се име ну је из сва ког кон сти ту тив ног на ро да Бо сне и Хер -
це го ви не.“

Тек са да уви ђа мо да ни смо зна ли да по сто ји са мо је дан ом буд сман ко ји
дје лу је на ци је лом про сто ру БиХ, Om bud sman za ljud ska pra va Bo sne i Her -
ce go vi ne / Ом буд сман за људ ска пра ва Бо сне и Хер це го ви не / The Hu man
Rights Om bud sman of Bo snia and Her ze go vi na, ка ко сто ји у за гла вљу ва шег
ме мо ран ду ма. Ни ти смо зна ли да Om bud sman/Ом буд сман/The Om bud sman
има кан це ла ри ју у Ба њој Лу ци, Јо ва на Ду чи ћа 41, 78000 Ба ња Лу ка, ко јој
ће мо, овог пу та, до ста ви ти не са мо ко пи ју ове од лу ке Од бо ра не го и ко пи ју
на ше Од лу ке бр. 27.

На рав но, на ма је све јед но ко ће аде кват но од го во ри ти на на шу Од лу ку
бр. 34, Ured u Sa ra je vu, Mar ša la Ti ta 7, 71000 Sa ra je vo, или спо ме ну та Кан -
це ла ри ја у Ба њој Лу ци. Та ко ђе нам је све јед но да ли ће мо од го вор до би ти
на овој или оној је зич кој вер зи ји, бо шњач кој, срп ској, хр ват ској или ен гле -
ској, ма да би би ло при род но, и у нај бо љем скла ду с људ ским пра ви ма, да га,
као стран ка ко ја ста вља при го вор, до би је мо на срп ском је зи ку и ћи ри лич -
ком пи сму.

При род но је у овој при ли ци за мо ли ти упра во са ра јев ски Ured да и прет -
ход ну и ову на шу од лу ку до ста ви сви ма оним три ма ом буд сма ни ма у Са ра -
је ву ако они по сто је, а тре ба ло би да по сто је у скла ду с аманд ма ном XXX на
Устав ФБиХ (Slu žbе nе no vi nе Fе dе ra ci jе BiH, broj 16, ne djel ja, 28. travn ja/apri -
la 2002, str. 604 ili str. 608), тре ба ло би да су, да кле, ус по ста вље ни у скла ду
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с на ве де ним аманд ма ном. И при род но је оче ки ва ти да ће мо има ти ви ше
сре ће с тим три ма ом буд сма ни ма, јер и они има ју по сла око је зич ког пи та -
ња, и то не са мо у по гле ду на зи ва три ју је зи ка у њи ма са ми ма не го и у по -
гле ду бро ја из да ња „Slu žbe nih no vi na FBi H“ / „Слу жбе них но ви на ФБи Х“, као,
уоста лом, и бро ја из да ња „Слу жбе ног гла сни ка РСп“ / „Slu žbe nog gla sni ka
RSp“. Слу жбе не но ви не ви дје ли смо са мо у два из да ња (бо шњач ком и хр ват -
ском), а Слу жбе ни гла сник са мо у јед но ме (срп ском).

На ма је, на рав но, ја сно да се ни је ла ко бо ри ти за људ ска пра ва, ни гдје
па ни у БиХ. Ми ра зу ми је мо ва ше те шко ће. Ипак, не ра зу ми је мо прет по -
сљед њу ре че ни цу ва шег спи са бр. 1352/02: „Bu du ći da Om bud sman ne vi di
raz lo ge za dal jnje raz ma tran je ovog pri go vo ra, ovim Vas u skla du sa čla nom 21.
Za ko na o Om bud sma nu oba vje šta va mo da je ovaj pred met za tvo ren.“ По зи ва -
ју ћи се на ва шу по сљед њу ре че ни цу („Vi se sva ka ko mo že te po no vo obra ti ti
Om bud sma nu uko li ko za to bu du po sto ja li no vi re le vant ni raz lo zi“), упо зо ра ва -
мо вас, као ин сти ту ци ју, а не као по је дин це, да по сто је и ста ри и но ви раз -
ло зи, при го ва ра ју ћи вам да сте их за о би шли. Они се ти чу ме ри ту ма ства -
ри, на ко ји се у сво ме спи су ни сте ни освр ну ли. Ми смо вас пи та ли да ли је у
ре ду што су три је зи ка у БиХ име но ва ни у аманд ма ну XXIX на Устав ФБиХ,
а ни су име но ва ни у аманд ма ну LXXI на Устав РСп. Ми ми сли мо да то ни је
у ре ду, да то ни је у скла ду с људ ским (и на ци о нал ним) пра ви ма, ко ја ни су са -
мо инди ви ду ал на не го су у ко лек тив на. И ми сли мо да уоп ште ни смо за ла зи -
ли „у област устав ног пра ва јед не су ве ре не др жа ве“. Устав утвр ђу је ко ји су
слу жбе ни је зи ци (што је екс тра лин гви стич ко пи та ње), али не утвр ђу је њи -
хо ву нор му (што је ин тра лин гви стич ко пи та ње).

При је би се ре кло да је бив ши ви со ки пред став ник за ла зио у про блем
ко ји не до вољ но по зна је, у про блем на род ног и је зич ког су ве ре ни те та, ко ји је
у БиХ утро јен. Уоста лом, ни је про блем у то ме да ли ко (не)овла шће но за ла -
зи у про блем ко ји не до вољ но по зна је. Про блем је у то ме да ли се про блем
рје ша ва или се не рје ша ва. И још ви ше: ка ко се рје ша ва ако се рје ша ва, до -
бро или ло ше, ис прав но или по гре шно, ствар но или фик тив но. Да би се рје -
ша вао до бро, мо ра се ува жа ва ти глас стру ке.

Увје ре ни да ће те ра зу мје ти да овај пред мет не сми је би ти за тво рен, јер
је про блем отво рен, на да мо се да ће те се пред ме ту вра ти ти и за ло жи ти се за
ње го во рје ша ва ње. Ви то мо же те ако хо ће те. На кра ју кра је ва, по гри је шио
је бив ши ви со ки пред став ник, а не са да шњи. Ако ту гре шку ис пра ви са да -
шњи ви со ки пред став ник, не ће по чи ни ти гри јех. Гри јех је ра зу мје ти гре -
шку, а не хтје ти је ис пра ви ти. Људ ски је гри је ши ти, а ис пра вља ти гре шке
— у нај бо љем је скла ду с људ ским пра ви ма и европ ским об зи ри ма. И европ -
ским об зор ји ма.

Одлука бр. 35

173



ЈОШ ЈЕД НОМ О ЈЕ ЗИ КУ БО ШЊА КА,
С ПО СЕБ НИМ ОСВР ТОМ НА ЊЕ ГОВ ПО ЛО ЖАЈ
У ОСНОВ НИМ ШКО ЛА МА РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Увод не на по ме не

Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка при мио је ових да на фо то ко -
пи ју Рас пи са број 6-01-1693/03 од 12. ма ја 2003. го ди не, дво стра нич ног спи -
са чи ји је пред мет озна чен као Рас пис и, с пот пи сом ми ни стра про свје те и
кул ту ре Ре пу бли ке Срп ске др Гој ка Са ва но ви ћа, упу ћен основ ним шко ла ма
у Ре пу бли ци Срп ској, Ре пу блич ком пе да го шком за во ду и Про свјет ној ин -
спек ци ји.

„С об зи ром [на то] да се при бли жа ва крај школ ске го ди не а у то ку су
при пре ме за пре ла зак на де ве то го ди шње основ но обра зо ва ње“ — ка же се у
пре ам бу ли Рас пи са — „же ли мо вас пра во вре ме но упо зна ти са не ким оба ве -
за ма шко ле у на ред ном пе ри о ду.“

Ме ђу осам оба ве за, озна че них број ка ма 1–8, на шу на ро чи ту па жњу
при ву кла је она под бро јем 2, чи ји крат ки са др жај ова ко гла си: „Уче ни ци ма
бо шњач ке на ци о нал но сти ко ји уче ма тер њи је зик, у школ ску и ђач ку до ку -
мен та ци ју у ру бри ку за је зик тре ба упи са ти на зив бо сан ски је зик.“

Ми се не ја вља мо за то да оспо ри мо пра во уче ни ка бо шњач ке на ци о нал -
но сти да уче свој ма тер њи је зик ни ти за то да спри је чи мо упи си ва ње на зи -
ва бо сан ски је зик (ко ји је из ван тер ми но ло шке нор ме у срп ском је зи ку), не -
го за то да се на ма, лин гви сти ма оку пље ним око Од бо ра, и број ним но си о ци -
ма „рас пи сне“ оба ве зе бр. 2, раз ја сне не ке ње не зна чај не се ман тич ке им пли -
ка ци је.

Наш став пре ма дво је зич но сти/тро је зич но сти у основ ној шко ли

Нај при је би смо да ли дви је кон ста та ци је за ко је вје ру је мо да би би ле ко -
ри сне за из мје ну или до пу ну, или, евен ту ал но, за уки да ње дру ге рас пи сне
оба ве зе:
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(1) Из сти ли за ци је оба ве зе бр. 2 про ис ти че да има уче ни ка бо шњач ке
на ци о нал но сти ко ји уче свој ма тер њи је зик и оних ко ји га не уче.

(2) То би зна чи ло да ће се на зив бо шњач ки је зик (срп ски тер мин) / bo san -
ski jе zik (бо шњач ки тер мин) упо тре би ти са мо у до ку мен та ци ји оних ко ји тај
је зик уче.

Ако су ове дви је кон ста та ци је тач не, оба ве за о ко јој је ри јеч мо ра ла би
се бит но друк чи је сти ли зо ва ти, што зна чи да је ну жно из бје ћи син таг му „ма -
тер њи је зи к“ у ко рист син таг ме на ци о нал ни је зич ки стан дард. У Бо сни и
Хер це го ви ни, на кон рас па да бив ше СФРЈ, рас пао се и за јед нич ки срп ско хр -
ват ски стан дард ни је зик, пр вен стве но у сим бо лич кој рав ни, јер ни је дан од
три на ро да ни је по ка зао во љу за је дан, за јед нич ки, на зив стан дард ног је зи -
ка ни ти за ње го ву је дин стве ну нор му. (По што је остао је дин ствен мо дел
стан дард ног је зи ка, он је, као си стем, уре ђен ни зом исто вјет них им пли цит -
них нор ми, али је из бор за да тих уну тар си стем ских је зич ких је ди ни ца — од
оних у фо но ло ги ји, мор фо ло ги ји и твор би ри је чи до оних у лек си ци, син так -
си и сти ли сти ци — на чел но сло бо дан, а то зна чи под ло жан ва ри ја ци ји, од -
но сно уста ље ној ва ри јан ти за ци ји, с тим што по сто ји и [у би ти] из ван си стем -
ско двој ство, екав ско-ије кав ско и ћи ри лич ко-ла ти нич ко, ко је по га ђа са мо
срп ски је зик, тј. срп ски је зич ки стан дард.) Је дин ство у ко му ни ка ци ји оста је
на дје лу, тј. пу на ме ђу соб на ра зу мљи вост го во ри ла ца три ју на ци о нал них је -
зич ких стан дар да ни је угро же на, без об зи ра на то у ко јој су мје ри три је зич -
ка стан дар да исто вјет на, ве о ма бли ска или раз ли чи та.

Прет по ста вља ју ћи да у Ре пу бли ци Срп ској мо же би ти и хр ват ских и бо -
шњач ких на се ља у ко ји ма је мо гу ће ор га ни зо ва ти за себ ну на ста ву на ет нич -
кој осно ви — и то, вје ро ват но, са мо у основ ним шко ла ма — чу ди мо се што се
не спо ми ње и хр ват ски је зик / hr vat ski jе zik, тј. хр ват ски је зич ки стан дард,
не го са мо бо шњач ки је зик / bo san ski jе zik, тј. бо шњач ки је зич ки стан дард. Да
би се ти је зич ки стан дар ди упи са ли у ђач ку и школ ску до ку мен та ци ју
— а то зна чи, пр вен стве но, у днев ник, ђач ку књи жи цу и свје до чан ство
о за вр ше ном осмом раз ре ду основ не шко ле — ну жно је да ти до ку мен -
ти и на ста ва бу ду у зна ку дво је зич но сти (од но сно тро је зич но сти) и
дво а збуч но сти при ли ком ис пи си ва ња свих на став них пред ме та.

По на шем ми шље њу, ако се на ста ва из во ди на срп ском је зи ку, не до ла -
зи у об зир упи си ва ње је зич ких пред ме та ко ји се не из у ча ва ју, тј. не до ла зи
у об зир да се, на осно ву име на и пре зи ме на, де ши фру је на ци о нал на и је зич -
ка при пад ност уче ни ка ко ја би за со бом по вла чи ла упи си ва ње на зи ва бо -
шњач ки је зик / bo san ski je zik и хр ват ски је зик / hr vat ski je zik, ко ји би ста јао
умје сто на зи ва срп ски је зик. Ако се на ста ва из во ди на тим два ма иди о ми ма,
не до ла зи у об зир упи си ва ње на зи ва срп ски је зик, осим ако не по сто ји оба -
ве за да се срп ски је зик учи и кад се на ста ва из во ди на бо шњач ком и хр ват -
ском је зич ком стан дар ду. А ако се сва на ста ва из во ди на срп ском је зи ку,
уче ни ци ма не срп ских на ци о нал но сти, на за хтјев њи хо вих ро ди те ља, тре ба
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јам чи ти пра во на до пун ску ин фор ма ци ју о не срп ском је зич ком стан дар ду,
од но сно на до пун ску на ста ву на не срп ском стан дар ду, у ко јем би слу ча ју ва -
ља ло од лу чи ти ка ко и у ко ју ру бри ку да се упи ше до пун ски је зик и оцје на из
ње га. Ако је до ку мент на срп ском је зи ку, у об зир до ла зе ко се цр те или за гра -
де ка ко би се на зна чио за се бан на зив је зи ка, тј. за се бан ис пис дру гог на зи ва
— бо шњач ки је зик / bo san ski je zik и хр ват ски је зик / hr vat ski je zik, у ко јем
је пр во на ве де ни срп ски, а дру го на ве де ни не срп ски тер мин.

И на да ље, по на шем ми шље њу, на те ри то ри ји Ре пу бли ке Срп ске сва до -
ку мен та ци ја мо ра ла би се во ди ти на срп ском је зи ку и ћи ри лич ком пи сму, а
кад је нео п ход но, мо же се, осим днев ни ка, на по ре до во ди ти или про из во ди -
ти и из да ва ти на ко јем дру гом иди о му, с ње му при мје ре ним пи смом. Ра зу -
ми је се, ту ствар ну жно је уре ди ти на те ме љу ре ци про ци те та, та ко да исти
прин цип ва жи и за Ре пу бли ку Срп ску и за Фе де ра ци ју БиХ, од но сно за ње -
не кан то не или жу па ни је.

На по ме не о сло же но сти про бле ма
и ње го вом ре ци проч ном рје ша ва њу

На ма је ја сно да је про блем сло жен и да се ње го во рје ша ва ње мо ра смо -
тре но при пре ми ти. О ње го вој сло же но сти свје до че и од лу ке Од бо ра за стан -
дар ди за ци ју срп ског је зи ка по све ће не по нај ви ше пи та њу по сто ја ња и на зи -
ва ња је зич ког стан дар да Бо шња ка у срп ском је зи ку (број 1, 1998; број 11,
1999; број 27, 2002; број 35, 2003), ко је мо гу по слу жи ти као при лог овој од лу -
ци, Од лу ци Од бо ра број 36. Што је про блем сло же ни ји, то за слу жу је пом ни -
је и де ли кат ни је рје ша ва ње. Та кво ње го во рје ша ва ње ис кљу чу је за тр ча ва -
ње и ис тр ча ва ње. Срп ској стра ни ни су по треб ни ни пре ко ра ци ни (ка жњи -
ви) пре сту пи.

Срп ска стра на у је зи ку, кул ту ри, про свје ти и на у ци мо ра би ти што де -
ли кат ни ја јер је у про шло сти, по че сто без раз ло га, оп ту жи ва на за уни та ри -
зам, па се та тра ди ци ја на ста вља и у но вим др жав ним при ли ка ма. Сто га је
нео п ход но би ти упо ран у свје до че њу да је за уни та ри зам она по нај ма ње за -
ин те ре со ва на — и у Ре пу бли ци Срп ској и у Фе де ра ци ји БиХ, и ина че, на за -
пад ном Бал ка ну и у Евро пи уоп ште. Што се пак ти че ре ци про ци те та, тре ба -
ло би да он об у хва та не са мо два ен ти те та у БиХ не го и дви је Бо сни и Хер це -
го ви ни су сед не др жа ве, Ср би ју и Цр ну Го ру и Ре пу бли ку Хр ват ску.

* * *

Ова од лу ка утвр ђе на је на сјед ни ци Од бо ро ве ко ми си је за од но се с јав -
но шћу и рје ша ва ње нео д ло жних пи та ња. Сјед ни ци одр жа ној 20. 6. 2003. го -
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ди не при су ство ва ли су сви ње ни чла но ви: Иван Клајн, пред сјед ник Од бо ра,
Сло бо дан Ре ме тић, пот пред сјед ник Од бо ра, Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар
Од бо ра, и чла но ви Од бо ра Дра го Ћу пић и Но ви ца Пет ко вић.
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МА НА ЗА ЧИ ЈЕ ОТ КЛА ЊА ЊЕ ТРЕ БА
СА ЧЕ КА ТИ СРЕЋ НИ ЈА ВРЕ МЕ НА

Увод не на по ме не

Ми ни стар ство кул ту ре и ме ди ја усту пи ло је Од бо ру за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка пред став ку проф. др Бо ри сла ва А. Џоџа (Шпан ских бо ра ца
64, 11070 Но ви Бе о град), ко ја је пр во бит но би ла до ста вље на Скуп шти ни Ср -
би је и Цр не Го ре да би отуд, с пот пи сом Дра го ми ра Пет ко ви ћа (по овла шће -
њу пред сед ни ка Скуп шти не СЦГ), би ла упу ће на Ми ни стар ству кул ту ре и
ме ди ја Ре пу бли ке Ср би је „ра ди упо зна ва ња“, с при по ме ном да је стран ка
(проф. Џоџо) „оба ве ште на о усту па њу пред став ке“.

Проф. Бо ри слав Џоџо, уза свој по ду жи текст с на сло вом Об је ди ни мо
екав ски и ије кав ски — пи ши мо „јед но пи со м“, до ста вио је крат ко про прат но пи -
смо, чи ји је бли жи адре сат Се кре та ри јат Скуп шти не СЦГ. У то ме пи сму се
ка же:

„У при ло гу Вам до ста вљам при пре мље ни чла нак Об је ди ни мо екав ски и
ије кав ски — пи ши мо јед но пи сом, ко ји ћу на сто ја ти да не где пу бли ку јем. Ва -
ма га ша љем уна пред, јер се ти че Ва ше „ку ће“.

Под сти цај за чла нак је до би јен на осно ву јед ног ин тер вјуа са по сла ни -
ком го спо ди ном Но ва ком Ки ли бар дом. Он је при то ме, у па у зи сед ни це, се -
део у пр вој клу пи Скуп шти не а но ви нар је ста јао ис пред ње га. Би ло је то,
ваљ да, 7. 3. 2003, а на те ле ви зи ји је при ка за но 9. 3. 2003, на ве че.

На да ју ћи се да овај чла нак не ће оста ти на ни воу пу ког „ака дем ског ин -
те ре со ва ња“, био бих Вам ве о ма за хва лан уко ли ко би сте се и са ми за у зе ли
да пред ло же ни „јед но пи с“ за жи ви, оста јем с по што ва њем.“

Уз на по ме ну да су и текст и про прат но пи смо до ста вље ни и проф. др
Дра го љу бу Ми ћу но ви ћу, пред сед ни ку Скуп шти не СЦГ, лич но, сто ји и пост
скрип тум (P.S.), ко ји та ко ђе на во ди мо у це ли ни:

„Ле жер но не во ђе ње ра чу на и о је кав ском срп ском го во ру и пи сму мо же
вр ло ла ко — ко ли ко су тра опет — да до ве де и до из ве сног не срп ског „је зи ка
у Скуп шти ни и ши ре“. До ду ше, по сто је и дру ге, мно го ја че ком по нен те ко је
деј ству ју у скло пу већ еви дент них на сто ја ња у том сме ру. Тим пре не тре ба
ле жер но шћу и сл. „до ли ва ти уље на ва тру“. „Јед но пи с“ ко ји ов де пред ла жем
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(са да и ег зем плар но од мах при ме њу јем) мо жда је је дан од мо гућ них „ле ко -
ва“ за ту си ту а ци ју — при че му ње га, и без то га, пра ти низ ар гу ме на та ко ји
га со лид но оправ да ва ју.

Сам при ло же ни чла нак с на сло вом Об је ди ни мо екав ски и ије кав ски —
пи ши мо „јед но пи со м“ има свој ис по вед ни увод, ко ји та ко ђе пре но си мо:

„У не де љу 9. 3. 2003. на ве че ви дех и чух на те ле ви зи ји ка ко је не дав но
по сла ник Но вак Ки ли бар да у Скуп шти ни тра жио да се цр но гор ским по сла -
ни ци ма ма те ри ја ли до ста вља ју ис пи са ни ије кав ски. „Бра во, го спо ди не Ки -
ли бар да!“ — ре кох у се би, јер то не би упу ће но то ли ко ње му ко ли ко ме ни.

А ево ка ко и за што.
Из вор но сам је ка вац (Хер це го вац), али већ 54 го ди не жи вим у Бе о гра -

ду. И ја и су пру га смо је кав ци, а де ца и уну ци су екав ци. То, и вас ко ли ка
рас по лу ће ност на шег ро да и на ро да, под ста ко ше ме, пре не ко ли ко го ди на,
па се јед ног тре нут ка ла тих по сла да не ка ко об је ди ним екав ски и је кав ски
(на рав но, са мо у пи сму, не и у из го во ру).

Та ко, узех на сум це ода бра ни штам па ни текст у екав ском па по чех да ис -
под сва ког е ко је по ти че од ду гог „ја т“ (у је кав ском „ије“) пи шем во до рав ну
цр ти цу а ис под сва ког е ко је по ти че од крат ког јат (у је кав ском „је“) тач ку.
Јер, цр ти ца но си у се би на зна ку не чег ду гог а тач ка крат ког па то упра во од -
го ва ра гру па ма сло ва „ије“ и „је“. Ис под „из вор но г“ е, оног ко је не ма ве зе са
ја том, не пи сах, на рав но, ни шта.

И, шта сам до био? До био сам је дин ствен текст ко ји сва ки ека вац и је ка -
вац мо же да чи та „мир не ду ше“, без ика квог за зо ра, баш као да је „ње гов ро -
ђе ни“.

На и ме, у том тек сту ека вац уоп ште не тре ба да се освр ће на по ме ну те
тач ке и цр ти це ис под е. А је ка вац, кад му је већ Бог дао да је „дво ја н“, тре -
ба е са цр ти цом да чи та као „ије“ а е са тач ком као „је“.

Овај на чин исто вре ме ног пи са ња и екав ског и је кав ског на звао сам „јед -
но пи с“. О ње му сам он да на пи сао чи тав је дан ма ли трак тат (иако ни сам баш
чо век од „лин гви стич ке стру ке“). Ов де ћу ини ци јал но, а на „ко ла те рал ни“
под стрек го спо ди на Н. Ки ли бар де, из ло жи ти са мо основ не ства ри из ње га.
(Да ље сле ди текст, с по вре ме ним раз ја шње њи ма, у ко јем је сва ко ду го е од
ја та под ву че но цр ти цом док ис под сва ког крат ког е од ја та сто ји тач ка.)

До бре на ме ре г. Џоџа (или — Џоџе!) и ње го ва дир љи ва бри жност за на -
ци о нал не ин те ре се у је зи ку и кул ту ри на гна ли су нас — у оче ки ва њу да ће г.
Џоџо не где об ја ви ти свој чла нак — да да мо сле де ћи не баш кра так ко мен тар.

Ко мен тар

Срп ски на род и срп ска је зич ка кул ту ра — от ка ко је на це ло ме је зич ком
про сто ру из ме ђу да на шње бу гар ске и ма ке дон ске др жав не гра ни це на ис то -
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ку и ју го и сто ку те сло ве нач ке на за па ду при хва ћен ву ков ски (ву ков ско-да -
ни чи ћев ски) мо дел за јед нич ко га књи жев ног је зи ка Ср ба и Хр ва та (о Цр но -
гор ци ма и Му сли ма ни ма/Бо шња ци ма као на ци ја ма го во ри се од 1945, од но -
сно од 1967, тј. 1992. го ди не) ни су има ли ни вре ме на ни по вољ них по ли тич ких
при ли ка да от кло не оно што г. Џоџо с пра вом на зи ва рас це пље ност, ко ја је не -
при ме ре на нор мал ном стан дард ном је зи ку и ста бил ној на ци о нал ној кул ту -
ри отво ре ној пре ма све ту. Ту рас це пље ност уочио је по о дав но још Сто јан Но -
ва ко вић (1888. г. у сво јој по сла ни ци с на сло вом Срп ска кра љев ска ака де ми -
ја у не го ва ње је зи ка срп ског, об ја вље ној у Гла су СКА X, стр. 1–87), иза ње га
Јо ван Скер лић, ко ји је пред сво ју пре ра ну смрт 1914. го ди не по кре нуо Ан ке -
ту у „Срп ско ме књи жев ном гла сни ку“, год. 32, бро је ви 2–7, због че га му је
при пи са ва но да је он био за раз ме ну „жр та ва“ са Хр ва ти ма (по ко јој би се
они од ре кли из вор но срп ске ије ка ви це а Ср би сво га на ци о нал ног пи сма — ћи -
ри ли це). У ства ри, „раз ме ну“ су пред ла га ли не ки уче сни ци те ан ке те, а не
сам Скер лић, али су ње го ва смрт и рат оме ли из во ђе ње за кљу ча ка и евен -
ту ал на на сто ја ња да се они ожи во тво ре. Но ва ко вић је ствар ви део као уну -
тар срп ски про блем уоча ва ју ћи и кри ти ку ју ћи из ве сну Ву ко ву кри ви цу за ту
не по жељ ну дво гу бост, док су је Скер лић и ње го ви ан ке та ри, по не се ни срп -
ским по бе да ма у два ма бал кан ским ра то ви ма (1912, 1913) и на дом да ће она
омо гу ћи ти осло ба ђа ње и ује ди ња ва ње Ју жних Сло ве на, сма тра ли срп ско-хр -
ват ским за јед нич ким про бле мом.

Пр ви свет ски рат, иза ко јег сле ди ује ди ње ње Ср ба, ис цр пље них Пи ро -
вом по бе дом, али и та да шње тро на ци о нал но „ује ди ње ње“, и Дру ги свет ски
рат, по сле ко јег сле ди но во „ује ди ње ње“ с про јек то ва ним раз је ди ње њем од но -
сно с по сте пе ним раз је ди ња ва њем 6–8 по ли тич ко-те ри то ри јал них чи ни ла ца
(кон)фе де рал но по ве за них — учи ни ли су да се срп ски про блем до бра но за ба -
шу ри или, што је још го ре, да се „ре ша ва“ као то бо же за јед нич ки про блем две -
ју ста рих ју жно сло вен ских на ци ја, Ср ба и Хр ва та, од ко јих по то њи про блем
ни су ни ви де ли ни осе ћа ли као свој. (Хр ва ти су та да у књи жев ном је зи ку
има ли са мо ла ти ни цу, јер су по о дав но од ба ци ли и гла го љи цу и мар ги нал но
по сто је ћу ћи ри ли цу, и са мо срп ску но во што кав ску ије ка ви цу, а ни су се за но -
си ли илу зи ја ма о „на род но м“ и др жав ном „је дин ству“.) Ср би су по ве ро ва ли
да ће се до је дин ства, раз у ме се — и вла сти тог и за јед нич ког, кад-тад сти ћи
па су (п)оста ли — на ни воу стан дард ног је зи ка, је ди но ре ле вант ног у ства -
ри ма по ли тич ким, јер су из вор ни на род ни го во ри не у је ди њи ви — не са мо
дво и зго вор ни и дво и спи сни не го и дво а збуч ни, с тен ден ци јом све ве ћег по ти -
ски ва ња ћи ри ли це.

Ка да се 1991–1992. рас па ло го то во све што се мо гло рас па сти, сва ко ко
озбиљ но раз ми шља о стан дард но је зич ким те ма ма зна да је по сре ди озбиљ на
ма на, на ко ју се, си лом при ли ка, „мо ра мо на ви ћи“ (ка ко ми сли је дан но во -
сад ски лин гви ста и члан Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка). Не ки
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дру ги лин гви сти, и ме ђу чла но ви ма Од бо ра и ина че, ми сле да је дво и зго вор -
ност/дво и спи сност не про мен љи во при род но ста ње ства ри, док не ки тре ћи,
чи не ћи гор ке ко мен та ре о „бо гат ству“, ко је то бо же до но си та дво стру ка „дво -
гу бо ст“ — отво ре но го во ре о то ме да је по сре ди по гу бан рас цеп ни ме ха ни зам,
тј. још пре ци зни је: Ка да би то би ло бо гат ство, имао би га бар још не ко у
Евро пи и све ту, а нас би оно ве ро ват но за о би шло.

Сла жу ћи се са проф. др Бо ри сла вом Џоџом да је по сре ди рас це пље ност
ко ју би ва ља ло пре вла да ти у пи сму (а та да из го вор на раз ве де ност не би до -
но си ла ни ка квих озбиљ ни јих ко му ни ка циј ских смет њи), с Мир ком Ра до ји -
чи ћем (НИН, 12. 9. 2003, стр. 32–33, у тек сту о ком пју тер ској ћи ри ли ци с на -
сло вом Зва ти се Вик Ка рад жик) да је по сто је ћа дво а збуч ност не нор мал на и
нео др жи ва, те с ве ли ким бри тан ским лин гви стом Деј ви дом Кри ста лом (та -
ко ђе НИН, 12. 9. 2003, 42–43) да су ма ли је зи ци (а срп ски је сте ма ли је зик!)
угро же ни и да се мо гу бра ни ти (на во де ћи при мер Изра е ла, ко ји је об но вио
го то во пот пу но из у мр ли хе бреј ски је зик и ње го во уни кат но пи смо) — не сме -
мо при ста ти на фа та ли стич ко сле га ње ра ме ни ма. Проф. Кри стал упо зо ра ва
на то да ма лим је зи ци ма на ду пру жа Ин тер нет, јер и њи ма „ну ди глас у све -
ту и јав но пред ста вља ње“. „Је зик ће оја ча ти ако по ра сте углед ње го вих го -
вор ни ка, ако има пи смо, ако ње го ви го вор ни ци ко ји ко ри сте елек трон ску
тех но ло ги ју бу ду за сту пље ни у си сте му обра зо ва ња, ако има ју бо љи ма те ри -
јал ни по ло жај у окви ру до ми нант не за јед ни це“ — на гла ша ва проф. Д. Кри -
стал (исто, стр. 43). Проф. Кри стал ми сли да је рас пад („бив ше га“) срп ско хр -
ват ског на три је зи ка „део нор мал ног со ци о лин гви стич ког раз во ја“. Про фе -
сор мо жда ни је до вољ но оба ве штен о то ме да се „бив ши је зи к“ и да ље чвр -
сто др жи као си стем, али се рас пао у сим бо лич кој и вред но сној рав ни, да кле
на со ци о лин гви стич ком „ни во у“, па га ње го ви го вор ни ци, и кад би хте ли, те -
шко мо гу до жи вља ва ти и бра ни ти као јед но би ће.

Це ло ово сло же но пи та ње за слу жу је, на рав но, озбиљ ну сту ди ју па ни је
до вољ на јед на од лу ка Од бо ра ни да ра све тли не по вољ ност ствар них стан -
дард но је зич ких при ли ка, а ка мо ли да је от кло ни. На жа лост, срп ски је зич ки
про стор и на кон рас па да СФР Ју го сла ви је „не гу је“ не ка сво ја свој ства ко ја га
чи не ра њи вим и рас цеп ним. Тај се је зик са да ко ри сти на две ма не ста бил -
ним др жав ним те ри то ри ја ма, БиХ и СЦГ, а на не ки на чин и тро др жав ним,
че тво ро др жав ним и пе то др жав ним. То са мо по се би обе сна жу је на по ре, па и
на пор проф. Џоџа, да се ствар но стан дард но је зич ко ста ње ва ља но са гле да,
а ка мо ли да се ра ди кал ни је по пра ви и оздра ви. Осим то га, у по сла ни ку
Скуп шти не СЦГ ко ји је г. Џоџа под ста као да се ја ви за реч — а у је зи ку и
око је зи ка сва ко има пра во на реч, мно го ко и на де ло — и у мно гим да на -
шњим по сла ни ци ма и по ли ти ча ри ма ни је ла ко на ћи са ве зни ке за то да се на
днев ни ред тран зи ци је ста ви и ова де ли кат на а та ко зна чај на те ма. Без по -
ли ти ча ра ни је мо гу ће ре ши ти ни мно го лак ше про бле ме, а ка мо ли овај.
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Ка да је Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка осно ван (у де цем бру
1997), на не ки је на чин ста вље но до зна ња да се не ће ни за ла зи ти у ову те -
му, схва ће ну као оси ње гне здо, ка ко би се с ма ње смет њи ре ша ва ли дру ги ва -
жни је зич ки про бле ми ко ји ни су та ко осе тљи ви. Упра во те го ди не, 1997, све
те ме склад ног за јед нич ког жи во та Ср би је и Цр не Го ре по ста ле су „осе тљи -
ве“ и по том по ста ја ле све ма ње ре ши ве. Од бор је, не дав но, до нео Од лу ку бр.
34, с на сло вом Устав не од ред бе о је зи ку, и до ста вио је устав ним ко ми си ја ма
у Ср би ји и Цр ној Го ри те над ле жним по ли тич ким чи ни о ци ма у Срп ској. У
Од бо ру се не ве ру је да је Евро па за ин те ре со ва на за рас кол Ср би је и Цр не
Го ре ни ти пак да је лин гви стич ки и фи нан сиј ски вер зи ра на Евро па за ин те -
ре со ва на за по ве ћа ње бро ја „истих је зи ка“ са три на — че ти ри, што би мо -
гло да нас-су тра шко ди ти и Европ ској уни ји. У Ха шком су ду го во ри се о БХС
је зи ку да би се из бе гли пре ве ли ки пре во ди лач ки тро шко ви, ма да ви ше ниг де
не ма ин те ре со ва ња ни ти ин те ре са за сим бо лич ко је дин ство истог (тро)је зи ка
ни по мо ћу скра ће ни ца ни на дру ги на чин. Ми мо же мо жа ли ти што је уоп -
ште до шло до срп ско хр ват ског је зич ког об је ди ња ва ња и пре кла па ња (по кла -
па ња ни кад и ни је би ло), а по том и до све оп штег по ри ца ња об је ди ње но сти,
али не мо же мо по пра вља ти исто ри ју. Ме ђу тим, с ње ним по сле ди ца ма мо ра -
мо се су о чи ти.

Оно што мо же мо и мо ра мо је сте да ну ди мо ма ле и ве ли ке при ло ге уна -
пре ђи ва њу срп ске је зич ке кул ту ре и да пру жа мо сво је услу ге љу ди ма од по -
ли ти ке ка ко би и они то ме да ли до при нос. Ну ди ли смо их, и 2002. го ди не у
вре ме ви ше ме сеч ног „уса гла ша ва ња ста во ва“ око Устав не по ве ље СЦГ тра -
же ћи по чет ком ју на 2002. го ди не, у ни зу јед на ких пи са ма, од чел них љу ди
СРЈ, РСб и РЦГ — уз оба ве зно упо зна ва ње с на шим на сто ја њи ма и чел ни ка
РСп — да Од бор бу де кон сул то ван око устав них од ре да ба о је зи ку и о је зич -
кој ка кво ћи устав но(по вељ но)г тек ста. Ни смо би ли удо сто је ни ни јед ног од -
го во ра на на ше број не до пи се ни ти је у Устав ну по ве љу ушло би ло шта (ка -
ко би ре као Деј вид Кри стал) о „до ми нант ном је зи ку“ у та да шњој СРЈ и са -
да шњој СЦГ. Ушло је по не што са мо о за шти ти ма њин ских је зи ка, што, на -
рав но, ва ља по здра ви ти. Ове го ди не Од бор је пра во вре ме но до нео од лу ку
(тј. струч ну пре по ру ку) о то ме ка ко би тре ба ло да из гле да ју устав не од ред бе
у др жа ва ма чла ни ца ма СЦГ (кра јем апри ла 2003). У тој пре по ру ци „шти те“
се и срп ски је зик, и ма њин ски је зи ци, и свет ски је зи ци, и дру ги је зи ци ко ји
се на би ло ко ји на чин ја ве у СЦГ. До сад ни смо при ми ли ни ка квог од го во ра,
а ка мо ли по зи ва за кон сул та ци је.

Ми не ма мо пра ва на пе си ми зам ни ти би смо хте ли обес хра бри ва ти пле -
ме ни ти на пор проф. др Б. А. Џоџа. Де лу ју ћи у ре ал ним со ци о лин гви стич -
ким окол но сти ма Од бор чи ни оно што мо же и мо ра. Иако би сва ком по је дин -
цу и сва кој од три ре пу бли ке у ко ји ма је срп ски је зик не са мо до ми нан тан
не го и устав но за јам чен ен ти тет би ло ко ри сно не што слич но оно ме што
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пред ла же проф. Џоџо (нпр. об но ва сло ва јат, да кле без цр ти це и тач ке ис -
под сло ва е, јер би то би ла два но ва сло ва, а бо ље је јед но не го два; осим то -
га, у ије кав ском се не из го ва ра ју са мо се квен це [је] и [ије] не го и [е], нпр. у
ре чи ма гре шка, огрев, вре ме на и у мно ги ма дру ги ма, и [и], нпр. у ре чи ма во -
лио, ого лио, обо лио) — бо ји мо се да тре ба са че ка ти срећ ни ја вре ме на да би се
схва ти ло ка ко се ва ља, без ро бо ва ња ста рим схва та њи ма, су че ли ти с дво а -
збуч но шћу и дво и зго вор но шћу срп ско га је зич ког стан дар да, ко ји је за пра во
че тво ро и зго во ран и че тво ро и спи сан. И да би се схва ти ло да ту ма ну ва ља
пре вла да ти.

У Од бо ру нас има до ста ко ји ве ру ју да би укла ња ње очи глед не ма не би -
ло раз бо ри то и ко ри сно, те да би олак ша ло на сто ја ње да се, одав де до веч -
но сти, чу ва срп ски је зик. И да би до при не ло не го ва њу, а не угро жа ва њу, ије -
кав ског из го во ра, ко ји је, ка ко је већ ре че но, и ије кав ски, и је кав ски, и екав -
ски, и икав ски. Че ка мо срећ ни ја вре ме на да би ци је ло се ло сје ло на си је ло
ка ко би се озбиљ но рас пра ви ло ово те шко пи та ње с на род ним пр ва ци ма.
Ме ђу њи ма обич но не ма лин гви ста. Био је је дан у Ти то во до ба, у Вој во ди ни,
али је мак нут кад се но си о ци ма кон трол ног па ке та вла сти учи ни ло да се
тај чо век раз у ме у срп ске на ци о нал не и је зич ке те ме ма да му ни је би ла мр -
ска ни по кра ји на у ко јој је био пар тиј ски чел ник. Раз у ме се, у овој ме та фо -
ри се ло тре ба раз у ме ти као град а си је ло као (на род ну) скуп шти ну, спо соб ну
да од лу чу је и о де ли кат ним те ма ма на род не са да шњо сти и бу дућ но сти.

* * *

Ова од лу ка утвр ђе на је на сед ни ци Од бо ро ве Ко ми си је за од но се с јав -
но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња. Сед ни ца је одр жа на 18. 9. 2003. го -
ди не, и њој су, кад се рас пра вља ло о пред ло гу ове од лу ке, при су ство ва ли
сви ње ни чла но ви: Иван Клајн, пред сед ник Од бо ра, Сло бо дан Ре ме тић, пот -
пред сед ник Од бо ра, Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар Од бо ра, и чла но ви Од бо -
ра Дра го Ђу пић и Но ви ца Пет ко вић.

Одлука бр. 37

183



УКИ ДА ЊА ИЈЕ КА ВИ ЦЕ ЗА И СТА НИ ЈЕ БИ ЛО

Увод не на по ме не

По сред ством Ма ти це срп ске, јед ног од осни ва ча Од бо ра, од но сно Ма ти -
чи ног ча со пи са Је зик да нас, у ав гу сту 2003. при ми ли смо крат ко пи смо, до -
ста вље но елек трон ском по штом од Бар то ло мје ја Сто лар чи ка (Bar tło mi ej
Sto larczyk), сту ден та сла ви сти ке из Пољ ске. Ево ње го вог са др жа ја:

Po što va ni,
Ja sam stu dent sla vi sti ke iz Poljs ke. Upra vo spre mam di plom ski rad o je -

zič koj si tu a ci ji u BiH. U ve zi s tim za mo lio bih vas da mi ob ja sni te je dan pa sus
za ključ ka broj 13 Od bo ra za stan dar di za ci ju srp skog je zi ka, ko ji gla si:

U Re pu bli ci Srp skoj ni je bi lo „uki dan ja ije ka vi ce“, ka ko sto ji u tek stu, nе go
su usta nič kе vla sti na Pa la ma u jе sеn 1993. g. da lе prеd nost еka vi ci u jе zič kom
stan dar du, ali nе i u njе go vom li tе rar nom i raz go vor nom sti lu, što jе ka sni jе ušlo
i u tеkst Za ko na o slu žbе noj upo trе bi jе zi ka i pi sma. Od te pred no sti no va vlast u
Srp skoj od u sta la je po čet kom 1998.

Mo je pi tan je ti če se pri je sve ga fra ze da lе su prеd nost. Šta to za pra vo zna či?
Ka ko je to (for mal no uzev ši) iz gle da lo? I ka ko tre ba ra zu mje ti dru gi dio re če ni ce?

Obra ćam se va ma po što u ve ći ni poljs kih pu bli ka ci ja ko je spo min ju je zič ku
si tu a ci ju u BiH go vo ri se o uki dan ju ije ka vi ce u RS.

Una pri jed se za hval ju jem na ra zu mi je van ju.
S po što van jem,

Bar tło mi ej Sto larczyk
Var ša va

Ка ко би ре а го ва ње на ово пи смо мо гло иза зва ти и ши ре струч но ин те -
ре со ва ње, од го вор на ње га да је мо у об ли ку Од лу ке Од бо ра бр. 38, ко ји ће би -
ти до ста вљен ци је ње ном ко ле ги из Вар ша ве.

Од го вор

Нај при је, уки да ња ије ка ви це ни је би ло јер оно што по сто ји у књи жев но сти
и јав ном жи во ту уоп ште, и кад би се хтје ло, не мо же се уки ну ти, ни ти је у тек -
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сту За ко на о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи сма у Ре пу бли ци Срп ској (Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, број 15/1996) би ло за ла га ња за уки да ње.

На ма ни је по зна то да ли су уста нич ке вла сти на Па ла ма кон сул то ва ле
ко јег лин гви сту ка да су при пре ма ле по ли тич ку од лу ку о рје ша ва њу је зич -
ког пи та ња, али зна мо по у зда но да ни је кон сул то ван та да шњи пр ви срп ски
лин гви ста и по то њи пр ви пред сјед ник Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског
је зи ка ака де мик Па вле Ивић (умро 19. 9. 1999), ко јем је чак у вре ме ни ма
нео д мје ре них из ја ва и при је ких про су ђи ва ња при пи си ва на ини ци ја ти ва за
ту од лу ку. Сје ћа мо се чак да је Па вле Ивић њо ме, кад је са оп ште на у но ви -
на ма, и сам био из не на ђен. Не ко ли ко мје се ци ка сни је, у ври је ме при пре ме
Дру гог кон гре са срп ских ин те лек ту а ла ца (одр жа ног 22–23. апри ла 1994,
чи ји су ре фе ра ти и при ло зи рас пра ви об ја вље ни у књи зи Срп ско пи та ње да -
нас, Бе о град, 1995), ви ше срп ских лин гви ста и дру гих ин те лек ту а ла ца го во -
ри ло је и пи са ло о тој те ми — и кри тич ки и с ра зу ми је ва њем. На са мом кон -
гре су о њој су го во ри ли Па вле Ивић и Бра ни слав Бр бо рић, бу ду ћи пред сјед -
ник и се кре тар Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка (ви дје ти збор ник
под на ве де ним на сло вом: стр. 50–54, Ивић; 225–228, Бр бо рић), али и не ки
дру ги фи ло ло зи, књи жев ни ци и пу бли ци сти.

Та да шњи пред сјед ник На род не скуп шти не Ре пу бли ке Срп ске Мом чи ло
Кра ји шник, ко ји је био ини ци ја тор те од лу ке, бра нио ју је ста вом да сва ки
на род ко ји хо ће да бу де на ци ја мо ра има ти је дин ствен је зич ки стан дард.
Чак је на гла ша вао да он лич но ни кад не ће го во ри ти екав ски — ми сле ћи на
свој раз го вор ни иди о лект, ко ји је уви јек и код сва ко га бар по ма ло суп стан -
дар дан — јер то и ни је нео п ход но, а још је ма ње би ло ко ме по треб но да пи сци
ко ји су пи са ли и пи шу ије кав ски ми је ња ју сво је (из)го вор не на ви ке. По го то -
ву ни ко ме ни је па да ло на па мет да оно што је већ об ја вље но ије кав ски тре -
ба ека ви зи ра ти. На про тив.

Та по ли тич ка од лу ка — на ко ју су мо гли ути ца ти не ки љу ди у др жав -
ном вр ху Ре пу бли ке Срп ске, јер је ме ђу њи ма би ло и углед них ан гли ста, ко -
ји су по зна ва ли при ли ке у ва ри јант но раз у ђе ном ен гле ском је зи ку и је зич -
ке при ли ке дру гдје у Евро пи и сви је ту — до ни је та је у рат но ври је ме и би ла
је ин спи ри са на чи ње ни цом да се срп ски на род у БиХ из ја снио за оста нак у
Ју го сла ви ји, а по сто ја ла је и устав на од ред ба о то ме да се по ло жај СР БиХ не
мо же ми је ња ти без са гла сно сти сва три на ро да у тој бив шој чла ни ци СФР
Ју го сла ви је. Па ипак, на кон ре фе рен ду ма у БиХ, с уче шћем са мо хр ват ско -
га и (та да) му сли ман ског на ро да, бив ша со ци ја ли стич ка ре пу бли ка при зна та
је као не за ви сна др жа ва 6. апри ла 1992. го ди не — у ври је ме ка да се ни је мо -
гло ни по ми сли ти да ће та да шња вла да мо ћи кон тро ли са ти цио др жав ни
про стор.

По ли тич ка од лу ка о је зи ку, до ни је та у рат но ври је ме, у је сен 1993. годи не,
би ла је по твр ђе на у ми ру, го то во три го ди не ка сни је, За ко ном о слу жбе ној
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упо тре би је зи ка и пи сма. Рат је већ био про шао, а ство ре на су би ла два ен -
ти те та ка ко би се из бје гли раз ло зи за об на вља ње су ко ба и по нов но из би ја -
ње ра та.

Нај бо ље је ипак да ци ти ра мо пр вих 9 чла но ва За ко на о слу жбе ној упо тре -
би је зи ка и пи сма, ре ле вант них за те му о ко јој је ри јеч, ко је би смо про пра ти ли
кра ћим ко мен та ри ма (на ши су кур зив и болд у по је ди ним чла но ви ма):

Члан 1.

Слу жбе ном упо тре бом је зи ка и пи сма, у сми слу овог за ко на, сма тра се
упо тре ба је зи ка и пи сма у:

1. пред школ ским уста но ва ма, основ ним, сред њим и ви шим шко ла ма, на
фа кул те ти ма и ака де ми ја ма умет но сти,

2. школ ским уџбе ни ци ма, дру гим на став ним сред стви ма и школ ским
обра сци ма,

3. сред стви ма јав ног оба ве шта ва ња,
4. др жав ним ор га ни ма,
5. уста но ва ма, пред у зе ћи ма и дру гим ор га ни за ци ја ма,
6. слу жбе ним еви ден ци ја ма и пре пи ска ма,
7. ис пи си ва њу слу жбе них на зи ва, јав них нат пи са и јав них озна ка.

Члан 2.

Вас пи та чи и на став ни ци у пред школ ским уста но ва ма и основ ним шко -
ла ма, по пра ви лу, из во де вас пит но-обра зов ни рад, од но сно на ста ву, екав -
ским књи жев ним из го во ром.

На став ни ци и уче ни ци у сред њим шко ла ма, као и на став ни ци и сту ден -
ти у ви шим шко ла ма, на фа кул те ти ма и ака де ми ја ма умет но сти мо гу ко ри -
сти ти оба књи жев на из го во ра срп ско г је зи ка.

Члан 3.

У на ста ви срп ског је зи ка у дру гом, тре ћем и че твр том раз ре ду основ не
шко ле оба ве зно се, уз ћи ри лич но, учи и, је дан дан у сед ми ци, упо тре бља ва
ла ти нич но пи смо.

Члан 4.

Пред у зе ћа, уста но ве и дру га прав на, као и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју
из да вач ку де лат ност, мо гу упо тре бља ва ти оба књи жев на из го во ра, али оба -
ве зно ћи ри лич но пи смо.
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Из вор ни тек сто ви штам па ју се без про ме на у из го во ру и је зич ком из ра зу.

Члан 5.

Пред у зе ћа, уста но ве и дру га прав на, као и фи зич ка ли ца ко ја оба вља ју
де лат ност јав ног оба ве шта ва ња и јав на гла си ла, штам па ју но ви не, ча со пи се,
ре ви је и дру ге пе ри о дич не пу бли ка ци је, од но сно, еми ту ју ра дио и те ле ви зиј -
ски про грам екав ским књи жев ним из го во ром.

Аутор ски тек сто ви, ин тер вјуи и дру ги из вор ни тек сто ви и про гра ми
штам па ју се, од но сно еми ту ју, из го во ром из прет ход ног ста ва, уко ли ко
аутор не зах те ва друк чи је.

Вер ске за јед ни це и на ци о нал на кул тур но-про свет на дру штва ко ја не гу ју
је зич ку тра ди ци ју на ро да и на ци о нал них ма њи на у Ре пу бли ци Срп ској мо гу
упо тре бља ва ти оба књи жев на из го во ра и оба пи сма.

Члан 6.

Др жав ни ор га ни, екав ским из го во ром и ћи ри лич ним пи смом, до но се и
об ја вљу ју за ко не, дру ге про пи се и оп ште ак те, до но се ре ше ња, из да ју јав не
ис пра ве и слу жбе не ак те, из ра ђу ју ана ли зе, из ве шта је и дру ге ин фор ма тив -
не ма те ри ја ле, из да ју гла си ла, бил те не и дру ге пу бли ка ци је.

Члан 7.

Пут ни прав ци на ма ги страл ним, ре ги о нал ним и ло кал ним пу те ви ма,
на зи ви на се ље них ме ста и дру ги ге о граф ски на зи ви и нат пи си у по ја су по -
ред пу та ис пи су ју се ћи ри лич ним пи смом.

На зи ви ули ца и тр го ва у на се љу ис пи су ју се ћи ри лич ним пи смом.

Члан 8.

На зи ви фир ми и дру ги слу жбе ни на зи ви, јав ни нат пи си и јав не озна ке
ис пи су ју се ћи ри лич ним пи смом.

Стра на пред став ни штва, уз нат пис на ћи ри лич ном, мо гу има ти нат пис
и на пи сму сво је зе мље.

Члан 9.

Срп ски је зик ије кав ског из го во ра из ван упо тре бе утвр ђе не овим за ко ном
мо же се ко ри сти ти без огра ни че ња.
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Кад је За кон утвр ђи ван, ма ње од го ди ну да на по сли је ра та, али и при је
то га, вла сти ма Ре пу бли ке Срп ске би ло је ја сно да њи хов ен ти тет не мо же би -
ти ет нич ки и је зич ки „чи ст“, али су се при је све га ба ви ли пи та њем стан -
дард ног је зи ка до ми нант не на ци је у том ен ти те ту — Ср ба. И та да се мо гло
што шта у то ме За ко ну кри ти ко ва ти (нпр. да је у чла ну 1 слу жбе на упо тре ба
пре ши ро ко и не до вољ но пре ци зно за хва ће на и да ин ди ви ду ал на пра ва ко -
ри сни ка стан дард ног је зи ка у јав ном жи во ту ни су до вољ но пре ци зи ра на),
али се ни ка ко не мо же из ве сти за кљу чак о „уки да њу ије ка ви це“. На и ме, са ма
чи ње ни ца да је За кон до ни јет на ека ви ци и да у њој вла сти ви де по твр ду
иден ти те та и ин те гри те та срп ског на ро да, при сил но одво је ног од сво је ма ти -
це, с ко јом је 70 го ди на био у ис тој др жа ви (а и при је то га сто ље ћи ма су жи -
вје ли у ис тој др жа ви, Тур ској им пе ри ји) — не по твр ђу је те зу о уки да њу ије -
ка ви це а још ма ње о ње ном из го ну из срп ско га књи жев ног је зи ка. Да ва ње
пред но сти екав ском из го во ру има ло је још је дан узрок: пре ра та, у со ци ја ли -
стич ком раз до бљу, ека ви ца је сма тра на не по жељ ном ма да је она књи жев ни
и стан дард ни из го вор ве ћег де ла срп ског на ро да.

По што је стан дард ни је зик у сва ком слу ча ју, па и у ово ме, „функ ци о нал -
но на си ље над је зи ко м“, и по што про јек тан ти стан дард ног је зи ка уви јек на -
сто је, кад год за то по сто је по вољ не при ли ке, да га учи не што хо мо ге ни јим,
том се по ступ ку у на че лу не ма шта при го во ри ти, по го то ву ако се узме у об -
зир да је стан дард ни је зик у ма тич ној др жа ви срп ског на ро да у све му бит -
но ме уте ме љен на за пад ним срп ским го во ри ма с оби ју стра на ри је ке Дри не.
Исто вре ме но, ста нов ни штво сре ди шње Ср би је (ко сов ско-ре сав ски ди ја ле -
кат) а на ро чи то ју го и сточ не Ср би је (при зрен ско-ти моч ки ди ја ле кат) по при -
лич но је, у сво јим из вор ним го во ри ма, уда ље но од одав но при хва ће но га
стан дард но је зич ког мо де ла, оно га ко ји су уте ме љи ли Вук Ка раџић и Ђу ро
Да ни чић. Ако би се мје ри ло шта је ту ко „жр тво ва о“, мо гло би се ре ћи да је у
ствар ном би ћу је зи ка на род ма тич не др жа ве жр тво вао мно го ви ше, док би
из ван ма тич ни ди је ло ви у кон крет ном слу ча ју „жр тво ва ли“ са мо ије ка ви цу.
Уоста лом, дво и зго вор ност ре флек са пра сло вен ског ја та се ман тич ки је ире -
ле вант на. Ако не ко ка же де те, а не ко ди је те, про из во ди се зву ков на, у го во -
ру ре ле вант на раз ли ка, ко ја је у је зич ком си сте му пот пу но ире ле вант на. На -
рав но, ни је на ше ни да уз ди же мо ни да оспо ра ва мо оно што у За ко ну пи ше,
али је сте на ше да о чи ње ни ца ма објек тив но су ди мо. Го во ри ли се о ка те го -
ри ја ма „жр тво ва ња“ и „уки да ња“, ни је зго рег под сје ти ти на не ке ком па ра -
тив не слич но сти и, исто вре ме но, раз ли чи то сти. У При шти ни, сре ди шту
Ауто ном не По кра ји не Ко со во и Ме то хи ја, још 1968. го ди не, ка да је По кра ји -
на би ла нео ту ђив са став ни дио и та да шње Ср би је и та да шње Ју го сла ви је (с
ко ји ма је Ен вер Хоџина Ал ба ни ја би ла не пре кид но у ло шим од но си ма), зби -
ла се кон фе рен ци ја о уни фи ка ци ји ар ба на шког је зи ка, до тад из ди је ље ног
на дви је при лич но раз ли чи те ва ри јан те, не у по ре ди во раз ли чи ти је од дви ју
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ре дак ци ја срп ско га књи жев ног је зи ка, екав ске и ије кав ске. Јед но став но, гег -
ска ва ри јан та, свој стве на го то во свим Ар ба на си ма на Ко сме ту, уки ну та је
у ко рист тоскске, оне у ма тич ној др жа ви ар ба на шког на ро да. Шест го ди на
по сли је то га (1974) у Грч кој је с вла сти си шао пу ков нич ки ре жим а с ње го -
вим од ла ском по ву кла се и ка та ре ву са, стан дард ни је зик ко јим се по ку шао
пре мо сти ти јаз из ме ђу ста ро грч ког и но во грч ког, у ко рист ди мо ти ки ја,
стан дард ног је зи ка уте ме ље ног на са вре ме ним грч ким на род ним го во ри ма.
Уни фи ка ци ја срп ског је зич ког стан дар да ни је би ла мо гу ћа у бив шој СФР
Ју го сла ви ји а ни са да за њу не ма по вољ них со ци о лин гви стич ких при ли ка.

Раз вој по то њих је зич ких при ли ка у БиХ — у ко ји ма на ци ја ус по ста вље -
на под но вим на зи вом Бо шња ци не по твр ђу је свој иден ти тет у на зи ву бо -
шњач ки је зик не го пре ко на зи ва бо сан ски је зик пре тен ду је на то да је зич ки
ује ди њу је цио др жав ни тро на ци о нал ни про стор, о че му се Од бор пре ци зно
из ја шња вао у сво јим од лу ка ма бр. 1 и 11, ко је се мо гу на ћи на Ин тер не ту —
ука зу је на кон ти ну и тет на сто ја ња да се оме те уни фи ка ци ја срп ско га је зич -
ког стан дар да у ко рист не ких дру гих про је ка та уни фи ка ци је.

Увје ре ни смо да ће ци је ње ни мла ди ко ле га из Вар ша ве ра зу мје ти да је
тач но упра во оно што и сам ци ти ра — да су уста нич ке вла сти на Па ла ма
да ле пред ност ека ви ци у је зич ком стан дар ду, али не и у ње го вом ли те рар -
ном и раз го вор ном сти лу, што је ка сни је ушло у текст За ко на о слу жбе ној
упо тре би је зи ка и пи сма. За пра во, из тек ста За ко на, ко јим је са мо по твр ђе -
на по ли тич ка од лу ка, не мо же се из ве сти друк чи ји за кљу чак.

За Од бор је зна чај но што се мла ди ко ле га из Вар ша ве ин те ре су је за је зич -
ку про бле ма ти ку у Бо сни и Хер це го ви ни и на („бив ше м“) срп ско хр ват ском го -
вор ном про сто ру, па ће му би ти дра го да он оства ри што цје ло ви ти ји увид у
ме ри тум ства ри. Срп ској на у ци о је зи ку и срп ској је зич кој кул ту ри од ин те -
ре са је што пот пу ни је по зна ва ње чи ње ни ца и о прет ход ној и о са да шњој со -
ци о лин гви стич кој си ту а ци ји на оној те ри то ри ји ко ја је до пре пет на е стак го -
ди на озна ча ва на срп ско хр ват ском.

* * *

Ова од лу ка утвр ђе на је на сјед ни ци Од бо ро ве Ко ми си је за од но се с јав -
но шћу и рје ша ва ње нео д ло жних пи та ња. Сјед ни ца је одр жа на 18. 9. 2003.
го ди не, и њој су, кад се рас пра вља ло о пред ло гу ове од лу ке, при су ство ва ли
сви ње ни чла но ви: Иван Клајн, пред сјед ник Од бо ра, Сло бо дан Ре ме тић,
пот пред сјед ник Од бо ра, Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар Од бо ра, и чла но ви
Од бо ра Дра го Ћу пић и Но ви ца Пет ко вић.
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ЉУД СКО БИ ЋЕ НИ ЈЕ ИСТО ШТО И ХУ МА НО БИ ЋЕ

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра ти ла се го спо ђа Дра га на
Ду лић, де кан Фа кул те та ци вил не од бра не, с мол бом да да мо сво је ми шље -
ње о тер ми ну ху ма на без бед ност као пре ве де ни ци ен гле ске син таг ме hu man
se cu rity.

Сма тра ју ћи да је по ста вље но пи та ње ва жно — јер се при дев ху ман по -
чео упо тре бља ва ти на сли чан на чин и у дру гим син таг ма ма ко је при па да ју
пре вас ход но ме ди цин ској тер ми но ло ги ји (нпр. ху ма ни ин су лин, ху ма на ре -
про дук ци ја, ху ма на ме ди ци на) — од лу чи ли смо да се овом те мом по за ба ви мо у
по себ ној од лу ци Од бо ра, по го то ву сто га што та кву упо тре бу при де ва ху ман не
бе ле жи ни је дан реч ник на шег је зи ка. С об зи ром на то да је по сре ди ако не
са свим но ва по ја ва (из раз ху ма на ге не ти ка упо тре бља ва се, чи ни се, већ не -
ко ли ко го ди на) а оно за це ло по ја ва ко ја се упра во пред на шим очи ма ши ри,
мо жда још ни је ка сно да се на њу ре а гу је ка ко би се ње но ши ре ње бар огра -
ни чи ло.

* * *

Реч ху ман у на шем је зи ку има сво је утвр ђе но зна че ње: пре ма Реч ни ку
срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске она зна чи „про жет чо ве -
ко љу бљем, бри гом о љу ди ма, те жњом за от кла ња њем или убла жа ва њем
њи хо вих не во ља, чо ве чан, пле ме ни т“. Реч ху ман по ре клом је ла ти ни зам, ко -
ји је, ушав ши у наш је зик, по стао си но ни ми чан с реч ју чо ве чан и с реч ју људ -
ски у ње ном дру гом зна че њу — „свој ствен до брим, пле ме ни тим љу ди ма, ко -
ји ода је не чи ју до бро ту, то пли ну, при ја тељ ска и др. осе ћа ња, пле ме нит, са -
о се ћа јан, чо ве чан, ху ма н“. Дру гим ре чи ма, ми ни смо ла тин ску реч hu ma nus
(-a, -um) при хва ти ли у свим ње ним зна че њи ма. За дру га зна че ња оста ле су
у упо тре би ре чи чо ве ков, чо веч ји, људ ски (у свом основ ном зна че њу — „ко ји
при па да чо ве ку“). Та зна чењ ска раз ли ка нај бо ље се ви ди у при ме ри ма као
што су људ ско би ће и ху ма но би ће, ко ји ни ка ко не зна че исто.

У ен гле ски је зик ла тин ско hu ma nus пре у зе то је у два об ли ка, та ко да по -
сто је два при де ва с раз ли чи тим зна че њи ма: hu man, ко ји од го ва ра на шим
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при де ви ма чо ве ков, чо веч ји, и hu ma nе, ко ји од го ва ра при де ву чо ве чан. Ауто -
мат ско при хва та ње ен гле ског зна че ња при де ва ху ман, тј. упо тре ба при де ва
hu man у зна че њу „чо ве ко в“, не са мо што је не по треб на не го би у наш је зик
уне ла и пој мов ну збр ку: мо гли би смо, ре ци мо, за бо ра ви ти да људ ско би ће мо -
же би ти и ху ма но и не ху ма но.

Украт ко, син таг ма ху ма на без бед ност не мо же ући у стан дард но је зич ки
кор пус, што зна чи да од го ва ра ју ћи ен гле ски тер мин тре ба пре ве сти син таг -
ма ма људ ска без бед ност, чо ве ко ва без бед ност, чо веч ја без бед ност, па и син -
таг мом без бед ност љу ди, с тим што је као тер мин по нај бо ље узе ти пр во на ве -
де ну син таг му.

Обра зло же ње

Реч ху ман, пре ма Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це
срп ске (у да љем тек сту РМС), зна чи „про жет чо ве ко љу бљем, бри гом о љу ди -
ма, те жњом за от кла ња њем или убла жа ва њем њи хо вих не во ља, чо ве чан,
пле ме ни т“. РМС, осим де фи ни ци је ре чи ху ман, да је и при ме ре ху ман чо век,
ху ман по сту пак, ху ман од нос.1 Су про тан при де ву ху ман је сте при дев не ху -
ман: „ко ји ни је ху ман, не људ ски, не чо ве ча н“.2

При дев ху ман во ди по ре кло из ла тин ског је зи ка, у ко јем гла си ху ма нус,
са зна че њи ма, ка ко на ла зи мо у Ла тин ско-срп ском реч ни ку Бог да но ви ћа и
Ри сти ћа, „чо ве чан ски, људ ски, чо веч ји, чо ве ков, до сто јан чо ве ка; чо ве ко љу -
бив, љу ба зан, уљу дан; обра зо ван, из о бра жен, угла ђе н“. У фран цу ском је зи -
ку тај при дев се ја вља у об ли ку hu ma in, ко ји зна чи „људ ски, чо вјеч ји, чо вје -
чан ски; чо вје чан, ху ман, чо вје ко љу би в“ (Пу та нец, Фран цу ско-хр ват ски или
срп ски рјеч ник). Ла тин ски при дев оти шао је у мно ге европ ске је зи ке; у ен -
гле ски је ушао у сво ја два об ли ка, да ју ћи два при де ва: ху ман (из го ва ра се
[’hjumәn]), ко ји, пре ма Бен со но вом Ен гле ско-срп ско хр ват ском реч ни ку, зна -
чи „чо ве чи ји, људ ски“ (thе hu man body — „људ ско те ло“, hu man na tu rе —
„људ ска при ро да“, hu man spе еch — „људ ски го во р“) и hu ma nе (из го ва ра се
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1 За при дев ху ман РМС бе ле жи и зна че ње „до бро тво ра н“: ху ма не уста но ве, ху ма не ор га ни -
за ци је. То зна че ње се ме то ни миј ски на до ве зу је на оно пр во, бу ду ћи да су љу ди и ин сти ту ци је у
ко ји ма они де лу ју ег зи стен ци јал но по ве за ни. Оно је, ме ђу тим, нео бич но, јер се за ин сти ту ци о на -
ли зо ва ну ху ма ност спе ци ја ли зо вао при дев ху ма ни та ран, па су ху ма ни тар не ор га ни за ци је/уста -
но ве обич ни је не го ху ма не.

2 При дев ху ман сто ји у осно ви чи та ве твор бе не по ро ди це, ко ја у ве зи с на ве де ним зна че њем
об у хва та ре чи ху ма ност, ху ма ни тет, ху ма ни зам, ху ма нист(а), ху ма нист ки ња, ху ма ни зи ра -
ти/ху ма ни зо ва ти, ху ма ни за ци ја, ху ма ни та рац. Ре чи из ове твор бе не по ро ди це пра те још две се -
ман тич ке ли ни је. Пр ва је у ве зи с на у ка ма ко је про у ча ва ју „дру штве не од но се и ду хов ну ак тив -
ност љу ди“ (ху ма ни сти ка, ху ма ни стич ки, ху ма нист/а/), а дру га се од но си на иде о ло шки по крет
(ху ма ни зам, ху ма нист/а/, ху ма ни стич ки).



[hju’me in]), ко ја зна чи „ху ман, чо ве ча н“ (а hu ma nе act — „ху ман по сту па к“).
Та ко су та два при де ва рас по де ли ла из ме ђу се бе раз ли чи та зна че ња ла тин -
ског hu ma nus.

Си ту а ци ја у три са вре ме на је зи ка — фран цу ском, ен гле ском и срп ском
— је сте, да кле, дру га чи ја. Зна че ње срп ског ху ман знат но је уже не го фран -
цу ског hu ma in, а по кла па се с ен гле ским hu ma nе. Слу ча је ви као што су срп -
ско ху ман и ен гле ско hu man на зи ва ју се у лин гви сти ци „ла жни при ја те љи“
или „ла жни па ро ви“, јер исто зву че, а зна че раз ли чи то.

За дру га зна че ња ла тин ског при де ва hu ma nus и фран цу ског hu ma in,
од но сно за зна че ње ен гле ског при де ва hu man, у на шем је зи ку по сто ји при -
дев људ ски, за чи је основ но зна че ње РМС да је де фи ни ци ју „ко ји се од но си
на чо ве ка, одн. на љу де у би о ло шком, ду хов ном и др. сми слу, чо веч ји, чо ве -
ко в“. Реч је, да кле, о оно ме што при па да чо ве ку, што му је свој стве но, што се
од но си на ње га; та ко ка же мо људ ско те ло, људ ски ор га ни, људ ске осо би не,
људ ске пат ње, људ ски жи вот итд. У овом зна че њу, при дев људ ски су прот -
ста вља се ре чи ма ко је озна ча ва ју сво ји ну или свој ство дру гих об ли ка жи во -
та (на ро чи то жи во ти ња, евен ту ал но би ља ка) или не жи вих по ја ва. У при ме -
ри ма ко ји се на во де у РМС на ла зи мо ко ло ка ци је људ ска рад на сна га (за раз -
ли ку од ма шин ске), људ ски зу би (за раз ли ку од жи во тињ ских), људ ске ко -
сти, људ ска ис хра на итд. На исти на чин као што ка же мо људ ски зу би, ка же -
мо — или тре ба да ка же мо — и људ ски ин су лин, људ ска ре про дук ци ја (или
рас пло ђа ва ње?), људ ска ге не ти ка, људ ски ге ном итд.; као што ка же мо људ ска
ис хра на, тре ба да ка же мо и људ ска ме ди ци на; а као што ка же мо људ ски жи -
вот ка же мо — а тре ба и да ље да то чи ни мо — људ ска без бед ност.

Ушав ши у наш је зик из ла тин ског (ве ро ват но пре ко не ког дру гог европ -
ског је зи ка), при дев ху ман на се лио се на онај се ман тич ки про стор ко ји је већ
био по кри вен при де вом чо ве чан (РМС га де фи ни ше као „про жет чо ве ко љу -
бљем, до сто јан чо ве ка, свој ствен пле ме ни том чо ве ку, људ ски, чо ве ко љу бив,
ху ма н“). Исти про стор за у зи мао је и при дев људ ски сво јим 2. зна че њем (ко -
је РМС де фи ни ше као „свој ствен до брим, пле ме ни тим љу ди ма, ко ји ода је
не чи ју до бро ту, то пли ну, при ја тељ ска и др. осе ћа ња, пле ме нит, са о се ћа јан,
чо ве чан, ху ма н“, нпр. то пла људ ска реч; не што до бро, људ ско на ли цу итд.).
Сто га да нас при де ви ху ман и чо ве чан сто је у од но су си но ни ми је — ка ко се
мо же ви де ти и из од го ва ра ју ћих де фи ни ци ја у РМС. Од нос при де ва ху ман и
људ ски је не што сло же ни ји, због дво ја ког зна че ња овог дру гог. На и ме, људ -
ска реч и ху ма на реч има ју го то во иден тич но зна че ње, али људ ско би ће и ху -
ма но би ће има ју раз ли чи та зна че ња: људ ско би ће је „чо ве к“, а ху ма но би ће је
„пле ме ни то би ће“. Ода тле је мо гу ћа и ком би на ци ја: ху ма но људ ско би ће.

Због та квих од но са у реч ни ку на шег је зи ка, ме ха нич ко пре у зи ма ње
зна че ња при де ва hu man из ен гле ског је зи ка, тј. упо тре ба при де ва ху ман у пр -
вом зна че њу при де ва људ ски („чо веч ји, чо ве ко в“), про из во ди два ефек та:
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(1) сла бу сми сле ност, с мо гу ћим ко мич ним при зву ком: ху ма ни ин су лин
мо же зна чи ти са мо „чо веч ни ин су ли н“, ко ји не по сто ји; на сли чан на чин, ни
без бед ност не мо же има ти људ ско свој ство ху ма но сти;

(2) не ра зу ме ва ње, од но сно по гре шно раз у ме ва ње: ху ма на ме ди ци на би -
ла би она ко ја се слу жи ху ма ним, пле ме ни тим сред стви ма да би по мо гла чо -
ве ку (исто је и са ху ма ном ре про дук ци јом). Па чак би и ху ма на без бед ност,
пре ма спон та ним из ја ва ма не ких го вор ни ка срп ског је зи ка ко ји се ни су би -
ли ра ни је сре ли с тим из ра зом, по нај пре озна ча ва ла без бед ност ко ја се по -
сти же чо веч ним сред стви ма.

Мо же мо се са да за пи та ти: ако је не по треб на а мо же уне ти и пој мов ну
збр ку, ка ко је, и за што, реч hu man у овом зна че њу пре у зе та из ен гле ског је -
зи ка? Што се на чи на ти че, ре кли би смо да је ушла пре ко ме ди цин ског про -
фе си о нал ног жар го на. На и ме, по што се ко ри сте струч ном ли те ра ту ром на
ен гле ском је зи ку, ме ди ци на ри су ауто мат ски пре у зе ли и ен гле ску реч за од -
ре ђе ни по јам. Из про фе си о нал ног жар го на реч је, пре ко ма сов них ме ди ја,
лан си ра на у јав ност, где се ухо обич ног чо ве ка већ по че ло при ви ка ва ти на
њу. По др жа на на тај на чин, она има све шан се да се ја ви и у дру гим про фе -
си о нал ним жар го ни ма. А што се ти че раз ло га та квог пре у зи ма ња, мо гла би
их би ти два. Пр ви је са свим из ве стан: лак ше је из го во ри ти на шим гла со ви -
ма стра ну реч не го ми сли ти на њен пре вод (стра на реч hu man има до дат ну
по др шку у то ме што реч ху ман већ по сто ји у на шем је зи ку). Дру ги је ве ро -
ват но овај: упо тре бља ва ју ћи стра ну реч, про фе си о нал ци у не кој обла сти из -
гра ђу ју имиџ оба ве ште них струч ња ка ко ји зна ју ен гле ски и пра те шта се де -
ша ва у на пред ном све ту, ис кљу чу ју ћи исто вре ме но из сво је ко му ни ка ци је
ла и ке и не у пу ће не. У пр вом слу ча ју, пре у зи ма ње при де ва ху ман спа да ло би
у тзв. по зајм ље ни це из ле њо сти, о ко ји ма је го во рио и Иван Клајн (1978:
44–45); у дру гом би се оно мо гло озна чи ти као је зич ка ма ло гра ђан шти на.
Стра на реч има свој сјај, јер ни је сви ма по зна та (ма кар не у том зна че њу);
бу ду ћи по себ на, она и оног ко је упо тре бља ва из два ја као по себ ног. Не во ља
је у то ме што ефе кат по себ но сти тра је са мо не ко вре ме, а за тим, кад не ста не
сјај но ви не и кад се пре у зе та реч по ха ба од упо тре бе, она оста је као на сла га
не ло гич но сти у реч ни ку, не што што по себ но тре ба учи ти и пам ти ти и што се
про ти ви је зич ком осе ћа њу.3

Украт ко, упо тре ба ре чи ху ман у зна че њу „људ ски, чо ве ко в“ спа да ла би
у оно што ауто ри јед ног не дав но иза шлог реч ни ка ан гли ци за ма на зи ва ју
ан гло срп ским је зи ком, ко ји је „јед на на су мич на и про из вољ на ме ша ви на
(од но сно микс или mix, ка ко на том ’је зи ку’ тре ба ре ћи и пи са ти), … чи је су
ре чи че сто не по треб но по зајм ље не из ен гле ско г“. Ауто ри овог реч ни ка при -
ме ћу ју да се пре у зе те ре чи „по не кад упо тре бља ва ју па ра лел но са срп ским ре -
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чи ма или оним стра ног по ре кла а већ одо ма ће ним, али их још че шће ис ти -
ску ју. Под се ти мо се са мо да у днев ној штам пи и по ли тич ком је зи ку им пле -
мен та ци ја успе шно по ти ску је и спро во ђе ње и ре а ли за ци ју, док се па ци јен ти
са да упу ћу ју на мо ни то ринг, а не на кон тро лу“ (Ва сић и др. 2001: 7). Ако та -
ко на ста ви мо, мо же мо има ти и ху ма не пат ње, ху ма не про бле ме, ху ма не не -
во ље и сл. (да и не го во ри мо о ху ма ним зу би ма или ко сти ма).

По но ви мо да кле: реч ху ман у зна че њу „чо ве ков, чо веч ји“ с јед не стра не је
не по треб на, јер је зна че ње ко је јој се по да ру је у не ким про фе си о нал ним
жар го ни ма већ по кри ве но до ма ћим, сви ма ра зу мљи вим ре чи ма (људ ски,
евен ту ал но чо ве ков). С дру ге стра не, а и као по сле ди ца овог пр вог, она мо -
же уне ти и пој мов ну збр ку. Та ква упо тре ба ре чи ху ман у озбиљ ном је не -
скла ду с по сто је ћим се ман тич ким си сте мом на шег је зи ка.

Са др жај ове од лу ке утвр ди ла је Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша -
ва ње нео д ло жних пи та ња на сво јој ше стој сед ни ци, одр жа ној 31. ок то бра
2003. го ди не. У ра ду на тек сту уче ство ва ли су сви чла но ви Ко ми си је — Иван
Клајн, пред сед ник, Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар, те Но ви ца Пет ко вић,
Сло бо дан Ре ме тић и Дра го Ћу пић. Сам текст Од лу ке, као и Обра зло же ње,
на пи са ла је Ду шка Кли ко вац, члан Ко ми си је за син так су.
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НЕ ДО ПУ СТИ ВО ЗА НЕ МА РИ ВА ЊЕ
НА ЦИ О НАЛ НОГ ЈЕ ЗИ КА

На сед ни ци Ко ми си је за стан дард ни је зик у школ ству, ад ми ни стра ци ји,
из да ва штву и јав ним гла си ли ма одр жа ној 20. но вем бра 2003. го ди не рас -
пра вља ло се, по ред оста лог, и о суд би ни срп ског је зи ка у основ ној шко ли, где
се тај је зик — из у зев ка те да ра на фи ло ло шким/фи ло зоф ским фа кул те ти ма и,
од не дав на, на Ко лар че вој за ду жби ни (где се, пр ви пут у на шој кул тур ној
исто ри ји, одр жа ва Се ми нар срп ске је зич ке кул ту ре, на ме њен је зич ким ре дак -
то ри ма, спи ке ри ма, но ви на ри ма и уред ни ци ма јав них гла си ла и уред ни ци -
ма из да вач ких ку ћа, чи нов ни ци ма у др жав ној упра ви и ло кал ној са мо у пра -
ви, као и по ла зни ци ма из дру гих сек то ра јав ног жи во та) — је ди но и учи. На
тој сед ни ци раз ма тран је и усво јен прет ход но при пре мље ни на црт Од лу ке
Од бо ра бр. 40, чи ји са др жај, под на сло вом Не до пу сти во за не ма ри ва ње на ци -
о нал ног је зи ка, сле ди с обра зло же њем.

* * *

Пре по ру чу је се Ми ни стар ству про све те и спор та Ре пу бли ке Ср би је —
што вре ди, ако то ме бу де раз ло га, и за од го ва ра ју ћа ми ни стар ства у Ре пу -
бли ци Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској, јер Од бор по кри ва це ло куп ни про -
стор срп ског је зи ка — да пре и спи та сво ју од лу ку о бро ју ча со ва ма тер њег је -
зи ка у основ ној шко ли и да утвр ди оно ли ки број ча со ва за на ста ву срп ског
је зи ка ко ли ки је нео п хо дан да ђа ци, ко ли ко-то ли ко, овла да ју тај на ма срп -
ско га књи жев ног је зи ка, пр вен стве но, али не и је ди но, у оном ње го вом ви ду
ко ји се на зи ва срп ским је зич ким стан дар дом.

Ни је нор мал но за не ма ри ва ти вла сти ти књи жев ни је зик и сма тра ти га
ма ње ва жним од стра но га/стра них је зи ка, чи је је зна ње та ко ђе нео п ход но.
Ко не зна ни јед но га стра ног је зи ка, не зна ни шта ни о сво ме — ре као је слав -
ни не мач ки пе сник Јо хан Вол фганг фон Ге те, ко ји се тру дио и око срп ског
је зи ка ка ко би мо гао бо ље раз у ме ти срп ске на род не пе сме, што су се сво је -
вре ме но про чу ле у це лој ро ман ти змом за хва ће ној Евро пи. Ми би смо до да ли
да ва жи и обрат на ло ги ка: Ко до бро не са вла да вла сти ти књи жев ни је зик,
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не мо же до бро на у чи ти ни стра ни. И јед но и дру го вре ди и у овим не ро ман -
тич ним вре ме ни ма.

И до са да шње уче ње срп ског је зи ка у основ ној шко ли би ло је не до вољ но и
ста ро став но, док га је у сред њим шко ла ма са свим по ти сну ла књи жев ност, до -
ма ћа и стра на. Јед но став но, не раз бо ри то је на ста ви ти с да љим по ти ски ва њем
на ци о нал ног је зи ка, у кон крет ном слу ча ју срп ско га, ко ји је не из о ста ван слу -
жбе ни је зик у Ре пу бли ци Ср би ји, Ре пу бли ци Цр ној Го ри и Ре пу бли ци Срп ској,
где се одав но, и из над европ ских стан дар да, ува жа ва ју и дру ги је зи ци, ве ли -
ки и ма ли, до ма ћи и стра ни. Уисти ну, не до пу сти во је за не ма ри ва ње на ци о -
нал ног је зи ка. Уме сто то га, по треб но је пред ви де ти бар 50% ве ћи фонд ча со ва
од оног ко ји су уве ли на ши сла бо про ми шље ни ре фор ма то ри (шест, а не че ти -
ри) и из те ме ља мо дер ни зо ва ти на ста ву и срп ско га и стра них је зи ка.

Обра зло же ње

Ре фор ми са ни школ ски си стем ко ји је про шле је се ни, 2002. године, у Ср -
би ји „кре нуо“ од пр вог раз ре да основ не шко ле, по ко зна ко ји пут у ви ше по -
след њих де це ни ја, при пре мљен је јед на ко не про ми шље но као и сви ко ји су
му прет хо ди ли. И ко ји су, због то га, на шем школ ству не сра змер но ви ше
ште ти ли не го што су га уна пре ђи ва ли.

Да ни нај но ви ја ре фор ма у том сми слу не ће би ти из у зе так, про це њу је мо
на осно ву це ли не ње них по ла зи шта из ло же них у до ку мен ту Ми ни стар ства
про све те и спор та Ре пу бли ке Ср би је под на сло вом По себ не осно ве школ ског
про гра ма за пр ви раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња. Та кав свој став
за сни ва мо на мно гим по је ди но сти ма ко је у том до ку мен ту на ла зи мо, а од
њих из два ја мо са мо не ко ли ко нај и зра зи ти јих.

1) Шко ла је за ми шље на као игра ри ја бу ду ћи да се у не дељ ном фон ду
ча со ва од 18 до 25 нај че шће ин си сти ра на деч јим „игров ним ак тив но сти ма“,
чи ме се иг но ри ше спо соб ност де це да усво је и мно га сло же ни ја зна ња од
оних ко ја им се са да „про пи су ју“. Де ца се та ко на ви ка ва ју на схва та ње да ће
им и жи вот би ти игра ри ја, а то се по твр ђу је ши ро ким ре ги стром из бор них
пред ме та, ме ђу ко ји ма има и та квих чи ји се сми сао не мо же ла ко раз у ме ти
(Обра зо ва ње за жи вот ну сре ди ну — по ред оба ве зног пред ме та Свет око нас,
Ру ка у те сту — от крива ње све та, Жи вот не вешт ине), по себ но због то га што
та ко фор му ли са ни „пред ме ти“ по не кад мо гу иза зи ва ти и асо ци ја ци је на не -
што што ауто ри ни су има ли на уму.

2) Ауто ри ово га про јек та иг но ри шу и прет ход ну струч ну при пре мље ност
учи те ља бу ду ћи да (у по гла вљу По ла зи шта и по ступ ци из ра де про гра ма за
пред ме те и ин те гра тив не те ме у пр вом раз ре ду и њи хо во по ве зи ва ње, стр.
13–20) оп се жно пи шу о оним струч ним зна њи ма без ко јих учи те љи не би ни
мо гли ући у учи о ни цу. Ако су та „но ва зна ња пре пи са на с не ка квог ен гле -
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ског пред ло шка“, то им не мо же до не ти по твр ду нај ви ше па ме ти. Ако се без
тих пред ло жа ка ни ка ко не мо же, њи ма би се ме сто мо гло на ћи у не ким књи -
га ма друк чи је на ме не, али не и у оној ко ја се сво ди на план и про грам школ -
ских активно сти.

3) Сво ђе њем срп ског је зи ка (као и ма тер њих је зи ка уоп ште) на 4 ча са
на ста ве не дељ но — на су прот не ким зе мља ма Европ ске уни је (нпр. Фран цу -
ској, где је број ча со ва тро стру ко ве ћи, 12, и Не мач кој, где из но си 9, док у
Сло ве ни ји, ко ја је на пра гу Европ ске уни је, пред ви ђе ни број ча со ва ва ри ра
из ме ђу 5 и 7) — по ти ску ју се аутен тич не на ци о нал не вред но сти и под ри ва -
ју те ме љи на ци о нал не кул ту ре, а њи хо вим ве ро ват ним сма њи ва њем на ви -
шим ни во и ма шко ло ва ња при пре ма ју се осно ве за раз град њу сва ке на ци о -
нал не ком по нен те у це ли ни школ ског си сте ма. (Из бор ни пред мет На род на
тра ди ци ја, у ко ме би се мо гли на ћи и та кви еле мен ти, за сни ва се, пре све -
га, на бри зи о очу ва њу ма њин ских тра ди ци о нал них кул ту ра.)

4) До ку мент о ко ме го во ри мо „са чи ни ла је Ко ми си ја за пр ви раз ред у
про ши ре ном са ста ву“ од че тр де се так љу ди — за ко је се не зна чи ме су се
ква ли фи ко ва ли за по сао чи је су ре зул та те пот пи са ли, али је за ни мљи во да
ме ђу њи ма не ма ни јед ног ре но ми ра ног спе ци ја ли сте за про бле ме срп ског
је зи ка. Због то га се, сва ка ко, у то ме до ку мен ту на шло мно штво пра во пи сних
и сва ких дру гих гре ша ка ко је би и ма ње стан дард но уре ђе ни је зик од срп -
ско га те шко мо гао под не ти.

5) Осно ве „но во га“ срп ског школ ског си сте ма, бу ду ћи да су не ве што пре -
пи са не са стра ног пред ло шка, по ка зу ју не спо соб ност ње го вих тво ра ца да у
та ко дру штве но и на ци о нал но пре ва жни про је кат уло же и ма кар не што соп -
стве не па ме ти. Уме сто то га, пре пи су ју ћи ту ђе до ку мен те, по ка за ли су да су
њи хо ва зна ња о ен гле ском је зи ку — мо жда нај бо ља, о шко ли и школ ству —
про бле ма тич на, а о срп ском је зи ку — без на де жна. Ако су, уза све то, у тим
по сло ви ма, као и у свим до са да шњим ре фор ма ма, нај а гил ни ји би ли пси хо ло -
зи и пе да го зи (као спе ци ја ли сти, увек је та ко ис па да ло, ко ји су се по ка зи ва -
ли спрем ним да нас по у че ка ко се на нај бо љи на чин мо же пре да ва ти оно
што се сла бо по зна је) — тре ба ло би ма кар раз ми сли ти о то ме да се у свим
слич ним по сло ви ма убу ду ће њи хов до при нос ипак ра ци о на ли зу је.

С об зи ром на све што је ре че но, Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског јези -
ка про це њу је да ће та ко за сно ва на ре фор ма школ ског си сте ма има ти да ле -
ко се жне не га тив не по сле ди це не са мо због сни жа ва ња ни воа обра зова ња и
оп ште пи сме но сти већ и због де гра да ци је на ци о нал не кул ту ре уоп ште.

* * *

Ко ми си ја за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња — ко ја
оба вља по сло ве Од бо ра из ме ђу ње го вих сед ни ца — утвр ди ла је, на сво јој
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сед мој сед ни ци, одр жа ној 18. де цем бра 2003. го ди не, пред лог од лу ке бр. 40.
На тај пред лог ни је имао при ме да ба Дра го љуб Пе тро вић, пред сед ник Ко ми -
си је бр. 8. Он се у це ли ни за сни вао на пред ло шку Ко ми си је бр. 8. Ни Од бор
за стан дар ди за ци ју, чи ја је сед ма сед ни ца одр жа на 29. ја ну а ра 2004. го ди -
не, ни је имао при ме да ба на са др жај пред ло га. Је ди но је су ге риса но да се са -
че ка из бор но ве вла де у Ср би ји ка ко би се од лу ка упу ти ла но вом ми ни стру
про све те.
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НА ЗИ ВИ СЛО ВА У ЋИ РИ ЛИ ЦИ

Увод не на по ме не с по ста вље ним пи та њи ма

Сре ди ном но вем бра ме се ца 2003. го ди не Од бо ру за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка обра тио се и по ста вио два пи та ња го спо дин Дра го слав Гра о -
чан кић, прав ник из Бе о гра да, ко ји већ ду же вре ме пра ти наш лин гви стич -
ки жи вот и уче ству је у ње му по себ но се за ни ма ју ћи за стан дард но је зич ку
про бле ма ти ку, о ко јој и у сво јој јав ној ре чи, пи са ној и из го во ре ној, ис ка зу је
под сти цај не и ре ле вант не ста во ве. 

Ево тих пи та ња и про прат них ко мен та ра г. Гра о чан ки ћа:
1) Има ју ли или тре ба ли да има ју на зи ве сло ва срп ске азбу ке? и
2) Ни је ли пре ши ро ко се ман тич ко по ље тер ми на азбу ка?
У ве зи с тим два ма пи та њи ма да јем и не ке про прат не ко мен та ре, а мо -

гло би се ре ћи, по ста вљам и пот пи та ње.
1) Овом за ту ре ном пи та њу и на у ке и прак се срп ског је зи ка, по мо ме ми -

шље њу, тре ба по све ти ти па жњу већ и због то га што од го во ру на ње га, ре ше -
њу ње го ву, не би мо ра ле прет хо ди ти ве ли ке и ду ге рас пра ве ни ти би се мо -
ра ле оче ки ва ти не су гла си це. Сви на ро ди ко ји су иоле кул тур но уз ра сли
одав но су име но ва ли сло ва сво јих сло во сле да („азбу ка“). Већ су и „за бо ра ви -
ли“ ка да су то ура ди ли. Ми смо за бо ра ви ли да то ни смо ура ди ли. На ша су
сло ва без и ме на не са мо у све сти про сеч ног или обра зо ва ног Ср би на не го и у
на шој је зич кој ствар но сти. Она су, мо гло би се с ма ло ви ше за ле та ре ћи, и
— не кр ште на. То што без и ме на ни су сва кад би ла ма ло по ма же, по го то ву у
прак си. Ка да нам за тре ба ју на зи ви срп ских сло ва, ла ћа мо се ту ђих, и „гло -
бал ни х“, сло во сле да и на зи ва сло ва у њи ма, али ни то не чи ни мо до след но.
Упо тре бља ва мо их збр ка но, по не кад мо ди фи ко ва но, по на ше но, пре се дан -
ски, на све на чи не ко ји је зич ку ко му ни ка ци ју ва ви ло ни зи ра ју, успо ра ва ју,
оте жа ва ју, а по не кад и на гр ђу ју.

С об зи ром на то да ка те го ри ју НА ЗИ ВИ СЛО ВА по зна је сва ка ре ле -
вант на пи сме на кул ту ра, те да та ка те го ри ја има сво је на ро чи то ко ри сне и
прак тич не ди мен зи је у ко му ни ка ци ји, на по се у да на шњем сај бе ри зо ва ном
вре ме ну — ва ља ло би се до го во ри ти о на зи ви ма сло ва на ше азбу ке, ва ља ло
би их стан дар до ло шки ве ри фи ко ва ти. Прет по ста вљам да је при род но ко ри -
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сти ти се, у пр вом ре ду, ис ку стви ма и ве ли ких и ма лих је зи ка на ше, сло вен -
ске гра не, а на рав но и ис ку стви ма свих дру гих ако би она мо гла до при не ти
уна пре ђи ва њу је зич ке ко му ни ка ци је.

2) Под стак нут па жњом ко ју овај Од бор при да је они ма што му се обра ћа -
ју (њи хо вим је зич ким двој ба ма, пи та њи ма, пред ло зи ма, ста во ви ма итд.),
„об зна ни о“ бих Од бо ру још јед ну сво ју не до у ми цу, од но сно ми шље ње, ко је ни -
је у са гла сно сти с на шом је зич ком прак сом ни ти с не у трал ним опи сом те
прак се об ја вље ним ме ђу ко ри ца ма Пра во пи са срп ско га је зи ка (Но ви Сад,
Ма ти ца срп ска, 1993), ак ту ел ног вр хов ног је зич ко нор ма тив ног ак та срп ског
је зи ка, где се ре чи азбу ка при да је ви ше ра зно ли ких зна че ња. Зна но је да сва -
ки је зик ко ји је до спео у фа зу пи сма има, по пра ви лу, свој утвр ђе ни, до го во -
ре ни ре до след укуп ног бро ја слов них зна ко ва, од но сно сло ва, и по се бан на зив
за њ, ко ји се, на рав но, раз ли ку ју у прак си по је ди них на ро да и њи хо вих је -
зи ка, као што се не рет ко раз ли ку ју и на зи ви за ин вен та ре тих зна ко ва, за
њи хов спи сак.

Због то га би, по мо ме ми шље њу, би ло до бро да на зив јед ног од ре ђе ног, у
овом слу ча ју срп ског, сло во сле да (азбу ке) не упо тре бља ва мо као ге не рич ки,
род ни, оп шти по јам ни ти као део син таг ме ко јом озна ча ва мо сло во сле де
дру гих је зи ка (ки не ска, ја пан ска, ру мун ска и би ло чи ја „азбу ка“). Тач но је,
ме ђу тим, да, као и ми, да кле по гре шно, по сту па ју и мно ги дру ги је зи ци/на -
ро ди упо тре бља ва ју ћи на зив свог сло во сле да и кад озна ча ва ју сло во сле де
дру гих је зи ка или пак сам сло во след као по јам. Они та ко по сту па ју нај че шће
због то га што свог на зи ва не ма ју или им, за раз ли ку од нас, ни је на до хват ру -
ке реч ко ја би би ла у њи хо вом је зич ком си сте му до бро сме ште на, оправ да на
и от пр ве ра зу мљи ва чак и оним го во ри о ци ма/ко ри сни ци ма њи хо вог је зи ка
ко ји ма би пре су сре та с њо ме би ла не зна на. Ако бу де ми шље ња да све те
усло ве не ис пу ња ва реч сло во след, тре ба на ћи бо љу и та ко азбу ку од мо ри ти
и опо ра ви ти за пра ве за дат ке.

* * *

У ве зи с пи та њи ма го спо ди на Дра го сла ва Гра о чан ки ћа, још кра јем де -
цем бра 2003. го ди не би ли су при пре мље ни од го во ри и њи хо во обра зло же ње
као са став ни део пред ло га од лу ке бр. 41. Тај пред лог — у чи јој су при пре ми
са ра ђи ва ли Пре драг Пи пер, са да шњи пред сед ник Ко ми си је за син так су,
Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар Од бо ра и се кре тар Ко ми си је бр. 7, и сам Дра -
го слав Гра о чан кић, члан Ко ми си је бр. 8 (за стан дард ни је зик у школ ству,
ад ми ни стра ци ји, из да ва штву и јав ним гла си ли ма) — био је пред мет рас пра -
ве на сед мој го ди шњој сед ни ци Од бо ра (29. I 2004). У тој рас пра ви на ро чи -
то про ти вље ње са др жа ју пред ло га од лу ке ис ка за ла је Је ли ца Јо ка но вић -
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-Ми хај лов, пред сед ник Ко ми си је бр. 1, па је од лу че но да се тај пред лог још
јед ном раз мо три на пр вој сед ни ци Ко ми си је бр. 7 (одр жа не 31. III 2004), на
ко ју су по зва ни, ме ђу оста ли ма, Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов и Дра го љуб
Пе тро вић, пред сед ник Ко ми си је бр. 8. Они ни су до шли на сед ни цу, али је
Дра го љуб Пе тро вић, по што ни је мо гао до ћи на сед ни цу Ко ми си је бр. 7, до -
ста вио кра ћи ко мен тар, под се ћа ју ћи на то да су ме ђу на род ним стан дар дом
ре ше ни основ ни про бле ми, па Од бо ру оста је да евен ту ал но раш чи сти не ке
не до у ми це ве за не за на зи ве сло ва ј, љ и њ. Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов та -
ко ђе ни је до шла на сед ни цу, али је сво је про ти вље ње по ја ча ла ми шље њем
Ка те дре. То ми шље ње сти гло је на са му сед ни цу Ко ми си је бр. 7 са два про -
прат на пи сма. Њих су пот пи са ли Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов и Љу бо мир
По по вић, управ ник Ка те дре за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма
Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 

Ко ми си ја бр. 7 ни је хте ла ни шта да пре се ца не го је до те ра ну вер зи ју
пред ло га од лу ке бр. 41 до ста ви ла члан ству Од бо ра и ње го вих ко ми си ја, оче -
ку ју ћи ре а го ва ња на њу и но ве ар гу мен те ко ји би при по мо гли утвр ђи ва њу
но вог тек ста Од лу ке бр. 41. 

Ка ко ни ка квог ре а го ва ња ни је би ло, Ко ми си ја бр. 7 ре ши ла је да су ми ра
ста но ви шта ко ја ни су би ла спор на или су у ме ђу вре ме ну раш чи шће на, об -
ли ку ју ћи но ве од го во ре Од бо ра, укљу чу ју ћи и ис прав ку ко ја се ти че на зи ва
сло ва јЈ, на ко ју је упо зо ри ла и Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов.

Од го во ри

1. Нај пре ва ља на ве сти, пре ма Ме ђу на род ном стан дар ду ИСО/ISO
10646, ин те гри са ном у Уни код/Uni co de (вер зи ја 4.0), на зи ве за 24 ћи ри лич ка
сло ва јед на ка у свим сло вен ским ћи ри ли ца ма (осим бе ло ру ске, где уме сто
сло ва иИ по сто ји тзв. ста ро ћи ри лич ко iI, јед на ко ла ти нич ком): аА = а, бБ =
бе, вВ = ве, гГ = ге, дД = де, еЕ = е, жЖ = же, зЗ = зе, иИ = и, кК = ка, лЛ =
ел, мМ = ем, нН = ен, оО = о, пП = пе, рР = ер, сС = ес, тТ = те, уУ = у, фФ =
еф, хХ = ха, цЦ = це, чЧ = че и шШ = ша. На зи ви 21 сло ва, осим сло ва ж, ч и
ш, јед на ки су на зи ви ма њи хо вих екви ва ле на та у из вор ној, рим ској, ла ти ни -
ци, ко ја ни је има ла екви ва ле на та за та три ћи ри лич ка сло ва. 

Свих пет са мо гла снич ких сло ва у срп ском је зи ку пред ста вља ју и сва ко -
днев не ре чи: а је ве зник и уз вик, е је уз вик, и је ве зник, док су о и у пред ло зи.
Сва ко су гла снич ко сло во та ко ђе се мо же упо тре би ти као реч и с ре гу лар ном
си ла би за ци јом (осло го вље њем) и без ње (ње га) — до да ва њем ка квог са мо -
гла сни ка ис пред су гла сни ка ко ји се си ла би зу је, од но сно лек си ка ли зу је. За -
пра во, са мо гла сник е ста вља се ис пред сле де ћих шест су гла сни ка: л (ел), м
(ем), н (ен), р (ер), с (ес) и ф (еф); са мо гла сник е ста вља се иза сле де ћих де -
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сет су гла сни ка: б (бе), в (ве), г (ге), д (де), ж (же), з (зе), п (пе), т (те), ц (це) и
ч (че); са мо гла сник а ста вља се иза три су гла сни ка: к (ка), х (ха) и ш (ша).
Сло ва (и гла со ви) с и к ре дов но се ко ри сте као пред ло зи, уз не рет ко до да ва -
ње са мо гла сни ка а, та ко да се до би ју ду жи об ли ци пред ло га — са (оба ве зан
об лик ка да сле де ћа реч по чи ње су гла сни ци ма с, з, ш и ж — нпр. са се стром,
са зе том, са же ном, са шу ра ком), од но сно — ка (оба ве зан об лик ка да сле де -
ћа реч по чи ње су гла сни ци ма г и к — нпр. ка гор њој згра ди, ка ку хи њи). 

За шест пре о ста лих (ву ков ско)ћи ри лич ких сло ва у овом стан дар ду
(ИСО/ISO 10646) утвр ђе ни су сле де ћи на зи ви: ђЂ = ђе, јЈ = је, љЉ = ље, њЊ
= ње, ћЋ = ће и џЏ = џе. (Че ти ри од ових шест сло ва по сто је и у ма ке дон ској
ћи ри ли ци, ј, љ, њ и џ, раз у ме се — с истим на зи ви ма, би ли они сло гов ни, си -
ла бе ме, или лек сич ки, лек се ме.)

2. У срп ском је зи ку на по ре до жи ви не ко ли ко си сте ма на зи ва сло ва ко ји
се не рет ко од но се и на ћи ри ли цу (ву ко ви цу) и на ла ти ни цу стан дар ди зо ва -
ну у Хр ват ској (са три дво слов не гра фе ме, džDŽ, ljLJ и njNJ, ко ји ма се по не -
где при дру жу је и че твр та djDJ као за ме на за да ни чи ћев ско đĐ, ма да тој за -
ме ни ни је при знат ста тус стан дард но сти). 

Ти си сте ми по не кад су по ду дар ни и за ћи ри ли цу и за ла ти ни цу, ма да се
за ћи ри ли цу, ка да се она учи у основ ној шко ли и кад се на бра ја ње них 30
сло ва, под ра зу ме ва да из го во ре ни и ис пи са ни са мо гла сни ци пред ста вља ју и
њи хо ве на зи ве, јед на ке на зи ви ма ла ти нич ких са мо гла сни ка. 

Ка да се пак су гла сни ци (со нан ти и кон со нан ти) из го ва ра ју са мо стал но,
из ван ре чи или скра ће ни ца, оба ве зно се из го во ре као сло го ви чи ји је дру ги,
са мо гла снич ки, еле ме нат — по лу глас шва (с гра фич ким ли ком c у струч ној
ли те ра ту ри), али се по лу глас ре гу лар но не пи ше, ни ти је по знат ши рој јав -
но сти.

3. По сто ја ње не ко ли ко на зив них под си сте ма — без об зи ра на то да ли је
у њи хо вој осно ви по тре ба за си ла би за ци јом (про из вод њом сло гов них струк -
ту ра, ко је се из го ва ра ју са ме или здру же не) или лек си ка ли за ци јом (про из -
вод њом јед но сло жних или ви ше сло жних ре чи) — ни је по жељ но, а по го то ву
ни је по жељ но укр шта ти не ко ли ко стра но је зич ких на зив них си сте ма (ла -
тин ског, фран цу ског и ен гле ског нпр.), осо би то при из го ва ра њу скра ће ни ца
ис пи са них ла ти ни цом за ко је не мо ра мо зна ти ко јег су је зич ког по ре кла
(нпр. за ла ти нич ку скра ће ни цу BBC не мо ра мо зна ти да је ен гле ског по ре -
кла, због ко јег се и у ва же ћем Пра во пи су она из го ва ра и пи ше Би-Би-Си, од -
но сно Би би си, ни ти пак за скра ће ни цу BCG мо ра мо зна ти да је фран цу ског
по ре кла, па јој је сто га од ре ђен пра во пи сно-пра во и зго вор ни лик бе-се-же,
од но сно бе се же). 

По што се ско ро све скра ће ни це стра ног по ре кла мо гу пре сло ви ти с ла -
ти ни це на ћи ри ли цу и обрат но, ни је ну жно у ћи ри лич ком тек сту на во ди ти
њи хо ве ла ти нич ке екви ва лен те и обрат но. Да кле, BBC мо же би ти ББЦ, с од -
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го ва ра ју ћом си ла би за ци јом, од но сно лек си ка ли за ци јом Бе-Бе-Це и Бе бе це,
BSG мо же се пре сло ви ти у БСГ или БСЖ, а CIA мо же би ти, и би ва, ЦИА, од -
но сно, и бо ље, Ци ја, ка да уме так сло ва ј упра во обе ле жа ва и до слов но пре -
ра ста ње си ла би за ци је у лек си ка ли за ци ју.

Рет ке су скра ће ни це ла ти нич ког по ре кла ко је по чи њу ла ти нич ким сло -
вом qQ, wW, xX и yY, а још је ре ђе њи хо во ен гле ско чи та ње: кју, дабл ју, екс
и уај или вај. Че шће је и уме сни је њи хо во чи та ње на не мач ки на чин: ку, ве,
икс и ип си лон. По лу скра ће ни цу x-rays чи та ће мо (с пре во ђе њем не скра ће не
по ло ви не) — икс зра ци, а не екс зра ци (с одво је ним пи са њем тих син таг ми
по ва же ћем Пра во пи су срп ско га је зи ка). При то ме је не бит но што је пр во -
бит на по лу сло же ни ца на ста ла у Не мач кој, где гла си Х-Stra hlеn, што не мо -
ра ју зна ти ни лин гви сти ни дру ги пи сци и пи сме ња ци.

4. На зи ви сло ва, сви су у Од бо ру у то ме са гла сни, не мо ра ју се учи ти чак
ни у ви шим раз ре ди ма основ не шко ле, по го то ву ако се до не се од лу ка да се
срп ски је зик, за јед но с књи жев но шћу или одво је но од ње, на ста ви учи ти и у
сред њој шко ли (што је крај ње по жељ но, чак и кад су по сре ди сред ње струч -
не шко ле, јер је по лу пи сме ност ма сов на по ја ва). По го то ву се ти на зи ви не ће
учи ти, ни ти се уче, при ли ком уво ђе ња ђа ка у тај не чи та ња, ко је мно га де -
ца са вла да ју и пре не го што по ђу у основ ну шко лу.

5. На зи ви сло ва с по лу гла сом (бc, вc итд.) или у скла ду са ИСО/ISO
10646, од но сно ИСО/ISO 8859-5 (бе, ве, итд.), на ко јем се те ме љи ћи ри лич ки
блок Уни ко да (Uni co de Stan dard), мо гу на по ре до по сто ја ти, јер оба има ју
тра ди ци ју, али се те шко мо же при хва ти ти за кљу чак да су на зи ви с по лу -
гла сом, ко ји се по кла па ју с из го вор ном вред но шћу су гла сни ка (ка да се они
упо тре бе у окви ру сва ко днев не лек си ке, стан дард не и суп стан дард не, али
не и кад се упо тре бе са ми), функ ци о нал ни ји за наш је зик, бо љи од оних ко -
је пре по ру чу је основ ни ме ђу на род ни стан дард ИСО/ISO 10646. 

Очи глед но је, на и ме, да су бо љи они на зи ви ко ји се мо гу нор мал но си -
ла би зо ва ти и лек си ка ли зо ва ти, ба рем кад су по сре ди скра ће ни це, ко је се
мо гу, а по не кад и мо ра ју, лек си ка ли зо ва ти, де ли мич но или пот пу но (икс
зра ци [x-rays, X-Stra hlеn], зо на А, ко ло на Б [бе], ТАН ЈУГ/Тан југ, НА ТО/На то,
НИН/Нин; бе-се-же и бе се же [БСЖ/BSG], А-еф-пе и Аеф пе [АФП/AFP], два-ер-
пи [2rπ], ха-два-о [Х2О] итд., уз по не ка од сту па ња ко ја мо гу би ти по сле ди ца
из го вор них пер му та ци ја — Ве-ме-а [ВМА], А-фе-же [АФЖ] и слич но).

6. Ни је бит но да ли ће мо се на зи ви ма с по лу гла сом или на зи ви ма с ме -
ђу на род ном стан дард но шћу слу жи ти при евен ту ал ном спе ло ва њу те шко
ра зу мљи вих ре чи или оних код ко јих се из го вор не по кла па с ис пи сом, или
ла тин ских скло по ва ко ји се сре ћу и у ћи ри лич ком тек сту (нпр. шестсто го -
ди шњи ца, де лин квен-ци ја, ото ри но ла рин го ло ги ја, По по ка те петл, con tra dic tio
in adi еc to, li cеn tia po е ti ca, cir cu lus vi ti o sus итд.), или ће мо се пак ис по ма га ти
ла ко ра зу мљи вим и раз го вет но чуј ним ре чи ма (нпр. Пољ ска -Окла хо ма-Пољ -
ска-Окла хо ма-Ка на да-Ал ба ни ја-Тур ска-Еги пат-Пољ ска -Ен гле ска-Тур ска -
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-Ли би ја — да би се ука за ло на из го вор мек сич ког то по ни ма По по ка те петл),
чи јим се пр вим сло ви ма пре ци зи ра слов ни по ре дак до ма ћих или стра них
ре чи. Бит но је да не ма мо за себ них си сте ма за ћи ри ли цу и ла ти ни цу. Ако
же ли мо са зна ти, на при мер, ка ко се на зи ва ју сло ва у дру гим пи сми ма, сло -
вен ским и не сло вен ским, на рас по ла га њу су нам ме ђу на род ни стан дар ди,
че сто до ступ ни и пре ко Ин тер не та. Ме ђу тим, за нас је ва жно да се до бро
сна ла зи мо око пи са ња и из го ва ра ња ба рем скра ће ни ца, јед на ко у ћи ри ли -
ци и ла ти ни ци, јер нас у на че лу не мо ра за ни ма ти њи хо во по ре кло.

7. Скра ће ни це уоп ште не мо ра мо чи та ти на ен гле ски на чин. На про тив.
По жељ но је да сва ко зна ен гле ски, али ни је по жељ но да срп ски бу де ан гло -
срп ски. То ва жи и за она три увод на сло ва ко ја уво де сај то ве, www, ко ји се
нај че шће из го ва ра ју ова ко — да блју-да блју-да блју, јер нас на то не оба ве зу -
је чи ње ни ца да та скра ће ни ца по ти че од ен гле ске син таг ме World Wi dе Wеb
(Свет ска мре жа). Ни је ли бо ље и при род ни је ре ћи три ве или три ду пла ве,
без ро бо ва ња ен гле ском на чи ну из го во ра? Ни је ли нор мал ни је ре ћи Кфор
не го Ка фор, од но сно Кеј фор? Ни је ли бо ље но ве но са че ин фор ма ци ја зва ти
де-ве-де или де ве де не го ди-ви-ди или ди ви ди пре ма скра ће ни ци ДВД/DVD?
Уоста лом, CD и CD rom не чи та мо ни ти из го ва ра мо си-ди, не го це-де и це-де-
ром, а мо гли би смо се се ти ти да се у срп ско ме од име ни ца ком пакт и кон -
такт мо гу пра ви ти и при де ви ком пакт ни и кон такт ни, та ко да по не кад
мо же мо из бе ћи скра ће ни це и ка за ти, на при мер, ком пакт ни диск и кон -
такт на гру па.

8. Од бор мо ра при ми ти к зна њу по сто ја ње ме ђу на род них стан дар да као
еле ме на та но ве ме ђу на род не пи сме но сти и уочи ти њи хо ве пред но сти и евен -
ту ал не сла бо сти, али се не мо ра оду ше вља ва ти по је ди ним њи хо вим еле мен -
ти ма. Шта ви ше, ако је ко чи ме не за до во љан, пре ко до ма ће аген ци је За во да
за стан дар ди за ци ју (до не дав но Са ве зног за во да за стан дар ди за ци ју), ко ја
те сно са ра ђу је с Ме ђу на род ном ор га ни за ци јом за стан дар ди за ци ју / In tеr na -
ti o nal Stan dar di za ti on Or ga ni za ti on, чи је је се ди ште у Же не ви — мо же ис по -
ста ви ти зах тев за из ме ну или до пу ну по је ди них ме ђу на род них стан дар да
па и ИСО/ISO 10646. Мо же то учи ни ти пре ко Од бо ра за стан дар ди за ци ју
или ми мо ње га, али не ви ди мо шта има ло шег у по сто је ћем ме ђу на род ном
стан дар ду, у ко јем се сва ком су гла сни ку, да би се нор мал но из го во рио и пи -
сао, при дру жу је од го ва ра ју ћи са мо гла сник (е или а), ка ко је већ ре че но. 

9. Дра го слав Гра о чан кић не ће нам за ме ри ти ако ка же мо да нам уз пи -
смо и азбу ку ни је ну жан и тре ћи тер мин, „сло во сле д“, јер би та ко ва ни ца
евен ту ал но мо гла по слу жи ти као за ме на за син таг му по ре дак сло ва или ре -
до след сло ва (нем. die Buc hsta ben re i hen fol ge), а не као за ме на за спи сак сло -
ва, да не ка же мо „сло во спи са к“ (нем. das Buc hsta ben ver ze ic hnis). Ту нам је
ин тер на ци о на ли зам ал фа бет већ на рас по ла га њу као оп шти тер мин, док је
тер мин абе це да по год на са мо за то да озна чи ла ти нич ко пи смо. Ште та је мо -
жда што ал фа бет не гла си ал фа вит, али у срп ском већ има мо Хо ме ра ме сто
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не ка да шњег Оми ра, сим бо ли зам уме сто сим во ли зма итд. Те шко је да нас ус -
по ста вља ти до след ност, али, у на че лу, ни је до бро умно жа ва ти ду бле ти зме и
три пле ти зме, ко јих иона ко има мо пре ви ше. Не тре ба нам нпр. хе ре за уме сто
је рес ни ти хе ре тик уме сто је ре ти ка, а ка мо ли Бе тле хем уме сто Ви тле јем.

10. Ни је нам ну жно пи та ти се за што су у хр ват ском је зич ком стан дар ду
без на зи ва оста ле гра фе ме čČ, ćĆ, jJ, džDŽ, đĐ и njNJ, ни ти пак за што су у
срп ском сви на зи ви сло ва сред њег ро да, док су у хр ват ском сло ва bB, iI, jJ,
kK и lL му шког ро да (су ди мо по Rjеč ni ku hr vat sko ga jе zi ka Vla di mi ra Ani ća,
tre će pro ši re no iz dan je, Za greb, 1998). Уоста лом, срп ски и хр ват ски два су је -
зич ка стан дар да, ма кар не би ли два стан дард но је зич ка си сте ма, два оде ли -
та стан дард на је зи ка. 

Што се ти че срп ско га је зич ког стан дар да, бит но је да у ње му не ма не по -
треб ног плу ра ли зма слов них на зи ва, ма кар се ду бле ти зам мо рао под но си ти.
Уоста лом, хр ват ски стан дард ни је ни ма ло склон ћи ри ли ци, а срп ском је ла -
ти ни ца нео п ход на са мо као по моћ но пи смо.

Обра зло же ње

Обра зло же ње ове од лу ке и ни је на ро чи то ну жно, јер је све ре че но у ње -
ном дис по зи ти ву. Текст од лу ке, с Увод ном на по ме ном и Од го во ри ма, ис пао
је пре ви ше дуг. Од лу ку бр. 41, као и прет ход не, ва ља схва ти ти као пре по ру -
ку, а не као уред бу или на ред бу, ко је би под ра зу ме ва ле за кон ску оба ве зност.
У скла ду с По слов ни ком Од бо ра ову од лу ку, као до сад не ра шчи шће ни за о ста -
так из 2003. го ди не, утвр ди ла је Ко ми си ја бр. 7 (за од но се с јав но шћу и ре -
ша ва ње нео д ло жних пи та ња) на сво јој тре ћој ово го ди шњој сед ни ци, одр жа -
ној 14. XII 2004. го ди не, па се њој не тре ба вра ћа ти на осмој сед ни ци Од бо -
ра (сре ди ном фе бру а ра 2005). Ове го ди не утвр ђе не пред ло ге од лу ка, пред -
лог од лу ке бр. 45 и пред лог од лу ке бр. 46, као и на ред не пред ло ге од лу ка,
Ко ми си ја ће увр сти ти у днев ни ред на ред не, осме, сед ни це Од бо ра.

Ва ља још не што ре ћи. Кад је са ста вљан прет ход ни текст пред ло га од лу -
ке бр. 41, учи њен је пре вид. Ин си сти ра ло се на на зи ву јо та за јЈ. За то ни -
је би ло раз ло га, јер смо се ис пр ва, док ни смо на шли и па жљи во раз мо три ли
ИСО/ISO 10646, по ве ли за на зи ви ма не ких са мо гла сни ка у дру гим сло вен -
ским је зи ци ма. У Ме ђу на род ном стан дар ду ИСО/ISO 10646 по сто ји на зив је
за то сло во у срп ском и ма ке дон ском је зи ку, а ни је дан дру ги сло вен ски ћи -
ри лич ки је зик не ма тог сло ва у сво јој по ста ви. Осим то га, сло ва љ и њ до би -
ли су на зи ве ље и ње по ана ло ги ји с на зи вом је за сло во ј, јер се по шло од то -
га да гла со ви [љ] и [њ] на ста ју јо то ва њем гла со ва [л] и [н], па то ва ља из ра -
зи ти и у на зи ви ма тих сло ва, по сто је ћих са мо у срп ској и ма ке дон ској ћи ри -
ли ци.

Одлука бр. 41
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И још не што. У ме ђу вре ме ну, Од бор је упо знат с Ме ђу на род ним стан дар -
дом ИСО/ISO 9, за пра во с ње го вом но вом вер зи јом из 1995. го ди не, ко јом се
утвр ђу је од го ва ра ју ће пре сло вља ва ње по је ди них сло вен ских ћи ри лич ких
сло ва у ла ти нич ка, чи ме се ла ти ни ца ус по ста вља као по моћ но пи смо где год
је то у ме ђу на род ној ко му ни ка ци ји по треб но. У нас је, док је по сто ја ла
СФРЈ, ве ри фи ко ва на прет ход на вер зи ја тог стан дар да. Би ло је то 1986. Ме -
ђу тим, 1995. го ди не до не та је но ва вер зи ја ИСО/ISO 9, чи ја је ло ги ка да сва -
ко сло вен ско ћи ри лич ко сло во има свој јед но слов ни ла ти нич ки пан дан. Би -
ло би по жељ но да се Од бор из ја сни и о овој но вој вер зи ји ИСО/ISO 9, да је
при ми к зна њу и да се за ло жи за ње ну ве ри фи ка ци ју. Ме ђу тим, то ће би ти
пред мет јед не од на ред них од лу ка.
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ВИ ШЕ СТРУ КО КО РИ СНА КЊИ ГА
И ЗА НА У КУ И ЗА ПРАК СУ

Увод не на по ме не

Ове го ди не, 2003, у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, јед -
но га од 14 осни ва ча Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, по ја ви ло се
рет ко де ло, с на сло вом Се ман тич ко-де ри ва ци о ни реч ник (Све ска 1: Чо век —
де ло ви те ла), чи је су ре дак тор ке Да рин ка Гор тан-Премк, пред сед ник Од бо -
ро ве Ко ми си је за лек си ко ло ги ју и лек си ко гра фи ју, те Ве ра Ва сић и Љи ља -
на Не дељ ков. По што је књи га зна чај на и за стан дар ди за ци ју срп ског је зи -
ка — у чи јој се из ра ди по нај ви ше ан га жо ва ла Да рин ка Гор тан-Премк, члан
Од бо ра и пред сед ник јед не од ње го вих ве ли ких ко ми си ја — сма тра ли смо да
би тре ба ло да и Од бор, без об зи ра на то што ни је би ла ње гов про је кат, ка же
сво ју реч о њој те да је та ко пре по ру чи струч ној и ши рој јав но сти.

Основ ни по да ци о књи зи

Књи гу са чи ња ва ју ови одељ ци: Пред го вор (7–22), Из во ри и кон сул то ва -
на ли те ра ту ра (19–21), Та бе ла пре фик са и су фик са (22–25), Ле ген да и скра -
ће ни це (26–30) и Реч ник (31–373), чи ја је ма те ри ја из де ље на на се мант ич -
ко-де ри ва ци о на је згра (СДГ). Глав ни део књи ге, Реч ник, има че ти ри та ква
гне зда: СДГ име ни ца (чо век, љу ди, же на); СДГ име ни ца ко ји ма се озна ча ва ју
де ло ви људ ског те ла; СДГ име ни ца са ма лим бро јем де ри ва та и без де ри ва -
та ко ји ма се озна ча ва ју де ло ви људ ског те ла и СДГ из ве де них име ни ца ко ји -
ма се озна ча ва ју де ло ви људ ског те ла.

У Реч ни ку су ле ма ти зо ва не, тј. по ста вље не као од ред ни це, основ не, про -
сте лек се ме, а у реч нич ком члан ку сва ке од њих дат је по пис де ри ва та на -
ста лих од основ них ре чи и од њи хо вих де ри ва та и ком по зи та чи ји су са став -
ни де ло ви основ не лек се ме или њи хо ви де ри ва ти. И код основ них ре чи и код
де ри ва та из дво је ни су твор бе на осно ва и твор бе ни фор мант, нпр. гла вар-ски;
код сло же ни ца су, та ко ђе, из дво је ни са став ни де ло ви. Ле ме ни су ак цен то ва -
не, осим у слу ча је ви ма ка да је ак це нат би тан за иден ти фи ка ци ју по себ них
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ле ма. Сва ки реч нич ки чла нак пра ти крат ка ана ли за про це са ва ри ра ња —
и у по ли се ми ји и у де ри ва ци ји.

Вред ност и ци ље ви књи ге

Реч ни ци овог ти па вр ло су рет ки, а Се ман тич ко-де ри ва ци о ни реч ник,
ма да има до дир них та ча ка с не ки ма од по сто је ћих реч ни ка, кон цеп циј ски
се раз ли ку је од све га што је до са да из ра ђе но и об ја вље но у сла ви стич ком
све ту. О из вор но сти и вред но сти ње го ве кон цеп ци је до вољ но го во ри чи ње -
ни ца да су је, са свим ње ним еле мен ти ма, пре у зе ли ма ке дон ски и пољ ски
лин гви сти и за по че ли рад на из ра ди истих реч ни ка за сво је је зи ке. Др Да -
рин ка Гор тан-Премк, идеј ни тво рац овог Реч ни ка, го во ри ла је о ње го вој
кон цеп ци ји мно го пу та на раз ли чи тим ску по ви ма и у раз ли чи тим зе мља ма
ка ко би про ве ри ла основ ну за ми сао и, за јед но са др Ве ром Ва сић, укло ни ла
евен ту ал не не до стат ке. У екс церп ци ји и об ра ди гра ђе за Реч ник, осим Да -
рин ке Гор тан-Премк, Ве ре Ва сић и Љи ља не Не дељ ков, уче ство ва ло је још
де се то ро мла ђих ко ле ги ни ца и ко ле га, сту де на та и пост ди пло ма ца Фи ло -
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду.

Круг ко ри сни ка ове књи ге знат но је ши ри не го што се на пр ви по глед
мо же уочи ти. По ред лин гви ста, пр вен стве но де ри ва то ло га, се ман ти ча ра и
лек си ко ло га, овај Се ман тич ки реч ник би ће ко ри стан и дру гим је зи ко слов -
ци ма, про фе со ри ма, сту ден ти ма сла ви сти ке и дру тим фи ло ло зи ма у уче њу
срп ског као стра ног је зи ка, про у ча ва о ци ма сло вен ских је зи ка и сви ма ко ји
се бу ду ду бље ин те ре со ва ли за срп ски је зик.

Ци ље ви ко је су ауто ри се би по ста ви ли и у Реч ни ку оства ри ли број ни су
и ра зно вр сни. Ма да је ово тек пр ва све ска, очи глед но је да Реч ник пру жа ма -
те ри јал и осно ву за вр ло зна чај на де ри ва то ло шка и оп ште лин гви стич ка ис -
тра жи ва ња и за кљу чи ва ња. Мно ги ће се за кључ ци, ипак, мо ћи из вла чи ти
тек ка да се Реч ник ком пле ти ра. На осно ву Се ман тич ко-де ри ва ци о ног реч -
ни ка мо гу се пред у зи ма ти мно га лек си ко ло шка и де ри ва то ло шка ис тра жи -
ва ња ко ја се ти чу те о риј ско-ме то до ло шких про бле ма из ра де ова квих реч ни -
ка, мо гућ но сти кон тра сти ра ња се ман тич ко-де ри ва ци о них гне зда, лек си ко ло -
шко-гра ма тич ких, со ци о лин гви стич ких и ме то дич ких ис тра жи ва ња на
осно ву тих гне зда. На те ме љу ком плет ног Се ман тич ко-де ри ва ци о ног реч ни ка
до би ће се и пот пун по пис лек се ма ко је чи не осно ву лек сич ког си сте ма, као и
по да ци о раз ли чи тим ти по ви ма мор фо ло шко-се ман тич ког ва ри ра ња. Реч -
ник омо гу ћу је и ис пи ти ва ња пре фик сал не и пре фик сал но-су фик сал не твор -
бе, као и твор бе сло же ни ца, на осно ву че га ће се мо ћи утвр ди ти ко је су и ка -
кве лек се ме ви ше а ко је су и ка кве ма ње спо соб не за об ли ко ва ње ком по зи -
та (сло же ни ца). Об ра да лек се ма по прин ци пу Се ман тич ко-де ри ва ци о ног
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реч ни ка омо гу ћу је да се про ве ри да ли тип и пра вац се ман тич ких и де ри ва -
ци о них мо ди фи ка ци ја за ви се од ка те го ри је ре чи у ини ци јал ном по ло жа ју,
као и то да се про ве ри прет по став ка о ве ћој про дук тив но сти име ни ца у се -
ман тич ком и мор фо ло шком ва ри ра њу од дру гих ка те го ри ја ре чи. Лек сич ки
си стем, ова ко ис пи тан, омо гу ћио би те о риј ски за сно ва но лек сич ко нор ми ра -
ње. Да ље, омо гу ћио би раз ли ко ва ње ока зи о на ли за ма од нео ло ги за ма или
раз ли ко ва ње за ста ре лих твор бе них мо де ла од оних ко ји су у екс пан зи ји. А
по пис мо де ла у екс пан зи ји по мо гао би тер ми но ло зи ма у ства ра њу на зи ва
раз ли чи тих стру ка, по себ но оних но вих.

Се ман тич ко-де ри ва ци о ни реч ник не сум њи во је спе ци фи чан и ори ги на -
лан лек си ко граф ски по ду хват. Ње го вом пр вом све ском за по чет је оп се жан
рад ко ји ће — ка да бу де, ве ру је мо успе шно, при ве ден кра ју — до не ти це ло ви -
то лек си ко граф ско де ло ве ли ке вред но сти, што ће до при не ти афир ма ци ји
срп ске лин гви сти ке. Та ко ђе је вр ло ва жно да је ра дом на овом про јек ту за -
по че то ства ра ње озбиљ не лек си ко граф ско-лек си ко ло шке шко ле.

На ве де ни ква ли те ти Се ман тич ко-де ри ва ци о ног реч ни ка, а ов де је спо ме -
нут са мо њи хов не зна тан део, по ка зу ју да се ра ди о ве о ма вред ном лек си ко -
граф ском и лек си ко ло шком по ду хва ту, ко ји за вре ђу је па жњу и по др шку Од -
бо ра за стан дар ди заци ју срп ског је зи ка.

* * *

На црт ове од лу ке при пре мио је др Ђор ђе Ота ше вић, се кре тар Ко ми си је
бр. 4. На црт је раз мо трен и с ма њим из ме на ма и од го ва ра ју ћом опре мом
при хва ћен на сед ни ци Ко ми си је бр. 7, 18. ХII 2003. Пре тво рен је у пред лог
од лу ке бр. 42, ко ји је без при ме да ба усво јен на сед мој сед ни ци Од бо ра за
стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, одр жа ној 29. ја ну а ра 2004. го ди не.
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ЗНА ЧА ЈАН ПО МАК У ОД НО СУ НА ПРЕТ ХОД НЕ
РА ДО ВЕ И КЊИ ГЕ ИЗ ТВОР БЕ РЕ ЧИ

Увод не на по ме не

Ка да смо, 22. апри ла 2002. го ди не, по во дом из ла ска пр ве књи ге Твор ба
ре чи (Део пр ви: пре фик са ци ја и ком по зи ци ја), до но си ли Од лу ку Од бо ра бр.
25 (По у зда на и на уч но уте ме ље на ар гу мен та ци ја), на по ме ну ли смо, на са -
мом кра ју тек ста, „да проф. Клајн упра во ра ди на дру гом де лу сту ди је о
твор би ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку, у ко јој ће би ти об ра ђе на де ри ва -
ци ја“, али — ни смо мо гли ни прет по ста ви ти да ће се дру ги том по ја ви ти већ
на ред не го ди не, 2003, на ок то бар ском сај му књи га у Бе о гра ду. Сре ћом, де -
си ло се оно што ни смо ни прет по ста ви ли. Са да има мо и дру ги том. Оба од
њих но се исти на слов — Твор ба ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку, а дру го -
ме је под на слов — Део дру ги: су фик са ци ја и кон вер зи ја. И из да ва чи су исти:
За вод за уџбе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад,
и Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град. Исти су и ре цен зен ти: Жи во јин
Ста ној чић и Ми ро слав Ни ко лић, чла но ви Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп -
ског је зи ка. И по но во сто ји: при пре мље на у окви ру Од бо ра — као де ло 2
„При ло га гра ма ти ци срп ско га је зи ка“, у ко јој ће се на ћи ве ћи број књи га.

Основ ни по да ци о књи зи

Иза кра ћег Уво да (стр. 5–15) — ко ји спа да у оде љак Су фик са ци ја (стр.
15–378) — сле ди де вет по гла вља (1. Име нич ки су фик си — до ма ћи, 2. Име -
нич ки су фик си — стра ни, 3. При дев ски су фик си — до ма ћи, 4. При дев ски су -
фик си — стра ни, 5. За ме нич ки су фик си, 6. Гла гол ски су фик си — до ма ћи, 7.
Гла гол ски су фик си — стра ни, 8. Гла гол ски су фик си за про ме ну ви да и 9.
При ло шки су фик си). Дру ги оде љак — Кон вер зи ја — не у по ре ди во је кра ћи,
не пу них два де сет стра ни ца (379–388), а из де љен је на пет по гла вља (1. Тер -
мин и де фи ни ци ја, 2. По и ме ни че ње, 3. По при де вље ње, 4. Пре ла зак у при -
ло ге и 5. Пре ла зак у пред ло ге).

Цео овај том знат но је ду жи од прет ход но га. Са чи ња ва ју га још: Ли те -
ра ту ра (389–396), по том Ре ги стар су фик са (397–401), устро јен у пет по гла -
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вља (I. Име нич ки, II. При дев ски, III. За ме нич ки, IV. Гла гол ски и V. При ло -
шки), и, нај зад, оп се жни Ре ги стар ре чи (402–514), из де љен на три гла ве (I.
Срп ске ре чи [502–512], II. Ру ске ре чи [512] и III. Ре чи из ла ти нич ких је зи ка
[512–514]), од нео је пе ти ну књи ге. Та два ре ги стра бит но олак ша ва ју на ла -
же ње оног што се тра жи и до бро сна ла же ње ко ри сни ка ове књи ге, ко ја је и
ина че пре глед на и чит ко пи са на.

Ауто ро ве ди ле ме, от кло ње не у са рад њи с ре цен зен ти ма

Ре цен зен ти, од ко јих се пре у зи ма оце на књи ге, има ли су пр во бит но
при ли чан број при ме да ба на по ну ђе ни ру ко пис, ко је су го то во у пот пу но сти
при хва ће не. Оне су се од но си ле пр вен стве но на број и рас по ред су фик са, та -
ко да су сви срод ни су фик си (као нпр. -аник, -еник, -бе ник и др.) гру пи са ни
на јед ном ме сту. Ауто ру је из вор на на ме ра би ла да све су фик се по ре ђа стро -
го по азбуч ном ре ду. Ме ђу тим, од то га се од у ста ло, али ко ри сник има на рас -
по ла га њу Ре ги стар су фик са, ко ји по ма же да се ла ко на ђе сва ки по је ди нач -
ни су фикс по ме нут у књи зи, ме ђу ко ји ма је мно ги оп шир но при ка зан, опи -
сан и илу стро ван.

Оце на књи ге

Дру гом књи гом Твор бе ре чи у са вре ме ном срп ском је зи ку об у хва ће не су
су фик са ци ја (из во ђе ње, де ри ва ци ја) и кон вер зи ја (пре тва ра ње, пре о бли ко ва -
ње), нај про дук тив ни ји и нај не про дук тив ни ји тип твор бе ре чи у срп ском је зи -
ку, па и у оном је зич ком кор пу су ко ји је до не дав но на зи ван срп ско хр ват ским
је зи ком. Од мах ва ља ре ћи да је ово нај о бу хват ни ја, нај са др жај ни ја, нај ком -
плет ни ја и нај ком плек сни ја сту ди ја о овим ти по ви ма твор бе ре чи, ко ја у
сва ком по гле ду пред ста вља зна ча јан по мак у од но су на прет ход не ра до ве и
књи ге из ове обла сти.

Што се ком плек сно сти књи ге ти че, она је усло вље на, с јед не стра не,
ком плек сно шћу са ме ма те ри је ко ју об ра ђу је (а ту се пре све га ми сли на су -
фик са ци ју) и, с дру ге стра не, те жњом ауто ра да об ра ди и об ја сни го то во све
из су фик са ци је и кон вер зи је у срп ском је зи ку. Ком плек сност су фик са ци је
по ти че де лом из ње не из у зет не про дук тив но сти, а још ви ше из че сто те шко
утвр ди ве гра ни це из ме ђу твор бе не осно ве и су фик са, што је по сле ди ца раз -
ли чи тих и не рет ко ви ше стру ких фо нет ских про ме на из вр ше них то ком исто -
ри је на шег је зи ка упра во на тој гра ни ци, одн. мно го број них мор фо но ло шких
ал тер на ци ја, као и че стих (по не кад не до вр ше них или лек сич ки огра ни че -
них) по ме ра ња гра ни це из ме ђу осно ве и су фик са иза зва них пе рин те гра ци -
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јом (обич но ана ло шког по ре кла), тј. по ја вом сло же них су фик са. По не кад, чак,
ни је ја сно шта је од че га из ве де но ни ти пак да ли је уоп ште из ве де но (и то не
са мо код ре чи стра но га по ре кла, код ко јих је тај про блем нај и зра же ни ји).

Аутор се хра бро и на да све по ште но су о чио са свом том сло же но шћу, не
пре ска чу ћи и не за о би ла зе ћи чак ни по је ди нач не спор не слу ча је ве. При то -
ме ни је оста јао са мо у рав ни твор бе, тј. утвр ђи ва ња твор бе них фор ма на та, на -
чи на њи хо вог ком би но ва ња и зна че ња тво ре ни це (ре ци мо код фи не са на во -
ди „пр во бит но ’фи но ћа’, али да нас у зна че њу ’по је ди ност, сит на раз ли ка, ни -
јан са’“), већ је че сто за ла зио и у дру ге је зич ке до ме не. Та ко су уз мно ге ре чи
или ка те го ри је ре чи да те оп сер ва ци је ети мо ло шке, со ци о лин гви стич ке, нор -
ма ти ви стич ке, гра ма тич ке, исто риј ско је зич ке и/или кул ту ро ло шке на ра ви
(нпр. да је си фи ли сти чар „не сум њи ва гре шка [за ме на су фик са]“, да је ге ни тив
од Хри стос — Хри ста и да ном. Христ „ни је у тра ди ци ји срп ског књи жев -
ног је зи ка“, да је ним фе та „од фр. nump hеt tе, али по пу ла ри са но пре ко ен -
гле ског nymphеt, за хва љу ју ћи На бо ко вље вој ’Ло ли ти’“ и та ко да ље и то ме
слич но). Све то до при не ло је по ја ви по је ди нач них (исти на рет ких) слу ча је -
ва ко ји иза зи ва ју не до у ми це и зах те ва ју на кнад но про ми шља ње. На кнад но
про ми шља ње ре ши ло је мно гу ди ле му, али је, ве ро ват но, по не ка и оста ла.
Овом књи гом до би ли смо де ло знат не вред но сти и оп се жно сти, рет ко и у сло -
вен ском све ту и из ван ње га.

* * *

Са др жај пред ло га ове од лу ке утвр ђен је на сед мој сед ни ци Ко ми си је бр.
7, одр жа ној 18. де цем бра 2003. го ди не. Сед ни ци су при су ство ва ли сви чла -
но ви Ко ми си је: Иван Клајн, Бра ни слав Бр бо рић, Но ви ца Пет ко вић, Сло бо -
дан Ре ме тић и Дра го Ђу пић. Иван Клајн, пред сед ник Од бо ра и аутор књи -
ге, ни је се ба вио ни раз ма тра њем ни до те ри ва њем тек ста ове од лу ке, ко ји су
при пре ми ли Дра го Ћу пић и Бра ни слав Бр бо рић кон сул ту ју ћи ре цен зи је.
Пред лог је без при ме да ба при хва ћен на сед мој сед ни ци Од бо ра, одр жа ној
29. 1. 2004.
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ПРЕ ЦИ ЗИ РА ЊЕ И ОСНА ЖИ ВА ЊЕ ПО СЛО ВА
ОКО НО ВЕ РЕ ДАК ЦИ ЈЕ ПРА ВО ПИ СА

Увод не на по ме не

Иако је пре две го ди не до не та Од л у ка Од бо ра бр. 23 (Озва ни че ње но вог
пра во пи сног про јек та), ни је се мно го на пре до ва ло у по сло ви ма око ре а ли зо -
ва ња но ве ре дак ци је Пра во пи са срп ско га је зи ка, што је би ло пла ни ра но за
крај 2003. го ди не, та ко да би но во из да ње Пра во пи са угле да ло све тло да на то -
ком 2004. го ди не. По след ња сед ни ца Ко ми си је за пра ће ње и ис тра жи ва ње
пра во пи сне про бле ма ти ке (Ко ми си ја бр. 5), одр жа на 28. но вем бра 2003. го -
ди не, пру жи ла је при ли ку ње ним чла но ви ма — а на ро чи то че тво ри ци чла -
но ва ре дак тор ске гру пе (Ма ту Пи жу ри ци, ру ко во ди о цу ре дак тор ске гру пе,
те Ми ло ра ду Де ши ћу и Жи во ји ну Ста ној чи ћу, док је од су тан био Бра ни слав
Осто јић, ко ји је и сам ин си сти рао на пре ци зи ра њу по сло ва и њи хо вој ин те -
гра ци ји), као и пред сед ни ку, пот пред сед ни ку и се кре та ру Од бо ра (Ива ну
Клај ну, Сло бо да ну Ре ме ти ћу и Бра ни сла ву Бр бо ри ћу) — да ре ал но са гле да -
ју си ту а ци ју, да раш чи сте и пре ци зи ра ју све што је нео п ход но ка ко би рад
не сме та но те као и окон чао се то ком 2004. го ди не. Но во из да ње Пра во пи са
има ло би би ти об ја вље но у на ред ној, 2005. го ди ни у екав ској и ије кав ској
вер зи ји исто вре ме но.

По сле кон струк тив не и од го вор не рас пра ве свих при сут них, при хва -
ћен је до ку мент под на сло вом Пра во пис 2004 (Шта је раш чи шће но и осна -
же но), ко ји је — под на сло вом Под сет ник за да љи рад на Пра во пи су и око
ње га — са став ни део ове Од лу ке. Пре ци зно је раш чи шће но шта ко ра ди и
ко се с ки ме „укр шта“ и пре пли ће (ко је ко ме „ду бле р“ за по је ди не пра во -
пи сне од лу ке).

Да ље сле де за кључ ци ко ји се од но се на оба ве зе свих че ти ри ју чла но ва
ре дак тор ске гру пе, на чи јем је че лу Ма то Пи жу ри ца, пре не се ни, с ма њом из -
ме ном, из Бе ле шке са сед ни це Ко ми си је бр. 5 одр жа не 28. но вем бра 2003. го -
ди не. 
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По сло ви и њи хо ви но си о ци

1. Ин тер пунк ци ја
При ре ђи вач Жи во јин Ста ној чић
Укр шта ње с Ма том Пи жу ри цом

2. Одво је но и са ста вље но пи са ње ре чи
При ре ђи вач Ми ло рад Де шић
Укр шта ње с Бра ни сла вом Осто ји ћем

3. „Гра ма тич ке те ме“ у пра во пи су (екав ски и ије кав ски из го вор, мор фо -
фо но ло шка пи та ња)

При ре ђи вач Бра ни слав Осто јић
Укр шта ње с Ми ло ра дом Де ши ћем (по себ но око одво је ног и са ста -
вље ног пи са ња ре чи)

4. Ве ли ко и ма ло сло во, реч ник и оста ле те ме фор мал ног пра во пи са
(тран скрип ци ја, ти по граф ска пи та ња)

При ре ђи вач Ма то Пи жу ри ца
Укр шта ње с Ми ло ра дом Де ши ћем (по себ но ка да је у пи та њу Пра во -
пи сни реч ник и ак цен то ва ње од ред ни ца)

5. Тран скрип ци ја стра них ре чи
– За ен гле ски је зик Тврт ко Пр ћић
– За фран цу ски је зик Ду шан ка То ча нац
– За ру ски је зик и сло вен ске је зи ке Бог дан Тер зић
– За скан ди нав ске је зи ке Љу би ша Ра јић

6. Скра ће ни це
При ре ђивч Вељ ко Бр бо рић
Укр шта ње са Жи во ји ном Ста ној чи ћем

7. Ко нач на ре дак ци ја
Ма то Пи жу ри ца

8. Ре цен зен ти но ве вер зи је пра во пи са
Иван Клајн и Дра го Ћу кић

На по ме на: Сви при ре ђи ва чи ду жни су про чи та ти ру ко пи се дру гих, а не
са мо оних с ко ји ма се укр шта ју.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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За вр шне на по ме не
Се кре тар Од бо ра пре у зео је оба ве зу да се обра ти по ро ди ци Ми тра Пе -

ши ка на, те да је упо зна с ра дом на но вој вер зи ји Пра во пи са срп ско га је зи ка
(при пре ма ног у те шким го ди на ма рас па да бив ше СФРЈ и иза шлог из штам -
пе 1994. го ди не, с го ди ном 1993. на на слов ној стра ни ци, ка да је штам па ње
от по че ло, али је због по мањ ка ња фи нан сиј ских сред ста ва до вр ше но на ред -
не го ди не) и усло ви ма под ко ји ма ће се из вр ши ти ре дак ци ја Пра во пи са.
Текст Пра во пи са би ће знат но пре ра ђен и пре сти ли зо ван, нај ма ње дво стру -
ко кра ћи и умно го ме при сту пач ни ји ши рем кру гу ко ри сни ка, осло бо ђен од
по зи ва ња на Пра во пис из 1960. го ди не, с до пу на ма у одељ ку ко ји се ба ви
тран скрип ци јом стра них вла сти тих име на и у Реч ни ку уз Пра во пис. По што
се не ће уно си ти но ва пра во пи сна пра ви ла — већ ће се не ке ду бле те укло ни -
ти док ће не ки одељ ци пре тр пе ти де ре гу ла ци ју (нпр. спо је но и одво је но пи -
са ње ре чи) — ста ло се на ста но ви ште да на ко ри ца ма и на на слов ној стра -
ни ци Пра во пи са, као све до чан ство о по сто ја њу кон ти ну и те та и ува жа ва њу
за слу га за ду бље на уч но осми шља ва ње пра во пи сних пра ви ла, оста ну име на
ње го вих при ре ђи ва ча (Ми тра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та Пи жу -
ри це). На рав но, до да ће се име на чла но ва ре дак тор ске гру пе, на чи јем је че -
лу Ма то Пи жу ри ца, с тим што при ре ђи ва чи и су при ре ђи ва чи (чла но ви ре -
дак тор ске гру пе) за др жа ва ју и пре у зи ма ју ко а у тор ска пра ва у скла ду с при -
ло же ним Под сет ни ком.

У ме ђу вре ме ну, већ 24. де цем бра 2003. го ди не, и по ро ди ца Пе ши кан и
Јо ван Јер ко вић да ли су пи сме ну са гла сност да се но ва вер зи ја Пра во пи са
мо же при пре ми ти у скла ду с пред ло гом Од лу ке Од бо ра бр. 44, ко ји је до пу -
њен овом кон ста та ци јом и оба ве зом из да ва ча да но ву вер зи ју Пра во пи са об -
ја ве исто вре ме но на екав ском и ије кав ском из го во ру. Та ко ће се без смет ње
при сту пи ти да љем ра ду на но вој вер зи ји Пра во пи са, ко ји, у скла ду с овом
од лу ком, оста је по нај ви ше ве зан за Ма ти цу срп ску, јед но га од из вор них
осни ва ча Од бо ра, тра ди ци о нал ног но си о ца ор га ни за ци је по сло ва око Пра -
во пи са срп ско га је зи ка и дру гих је зич ких по ду хва та те глав ног из да ва ча
Пра во пи са. Од бор ће на сто ја ти, ко ли ко год се по ка же мо гу ћим, да Пра во пис
бу де пр вен стве но струч но пи та ње, а то зна чи да ни ка да ви ше не бу де ја бу -
ка раз до ра ме ђу струч ња ци ма ни ти мо не та за из ван струч на пот ку су ри ва -
ња, без об зи ра на то што се увек под ра зу ме ва ју уло га и зна чај СО ЦИ О ЛИН -
ГВИ СТИЧ КОГ ми љеа у ко јем се раз ви ја и стан дар ди зу је сва ки је зик, па и
срп ски, нај ва жни ја ко му ни ка циј ска и сим бо лич ка де лат ност пре те жне ве -
ћи не гра ђа на Ср би је, Цр не Го ре и Срп ске.

* * *

Пред лог ове Од лу ке при пре мљен је у са рад њи се кре та ра Од бо ра и се -
кре та ра Ко ми си је за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра во пи сне про бле ма ти ке,
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ка ко је и пред ло же но на сед ни ци Ко ми си је за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра -
во пи сне про бле ма ти ке одр жа ној 28. но вем бра 2003. го ди не. Пред лог је уне -
ко ли ко до ра ђен на сед ни ци Ко ми си је бр. 7 (18. де цем бра 2003. го ди не), ко -
ја оба вља по сло ве Од бо ра из ме ђу ње го вих сед ни ца, а усво јен је на сед мој
сед ни ци Од бо ра, одр жа ној 29. ја ну а ра 2004. го ди не. На сед ни ци Од бо ра је
са оп ште но да су Јо ван Јер ко вић и по ро ди ца Пе ши кан да ли пи сме ну са гла -
сност да се на но вој ре дак ци ји Пра во пи са ра ди у скла ду с пред ло гом од лу -
ке Од бо ра, у ко јем је до да та, на кра ју па су са Увод не на по ме не, син таг ма у
екав ској и ије кав ској вер зи ји исто вре ме но, што и ни је би ло спор но с об зи -
ром на то да је Пра во пис из 1993. го ди не у исто вре ме об ја вљен у обе ма тим
вер зи ја ма.

При ло же ни Под сет ник са став ни је део ове од лу ке.

Под сет ник за да љи рад на пра во пи су и око ње га

1. Пра во пис срп ско га је зи ка (2004) ни је но ви пра во пис, не го но во из да ње
прет ход но га.

2. Пра во пис ни је аутор ско де ло, не го ко лек тив на кон вен ци ја, ко ју
устро ја ва овла шће на гру па при ре ђи ва ча (3 са рад ни ка), а у кон крет ном слу -
ча ју и овла шће на гру па су при ре ђи ва ча (4 са рад ни ка). Да би се да љи по сао
не сме та но оба вљао, по треб но је обез бе ди ти пи сме ну са гла сност Јо ва на Јер -
ко ви ћа и по ро ди це Ми тра Пе ши ка на.

3. Кад се до би је пи сме на са гла сност под 2, по ста је ја сно да у овом из да -
њу уче ству је 6 су пре ра ђи ва ча, с тим што ста ра трој ка (М. Пе ши кан, Ј. Јер -
ко вић и М. Пи жу ри ца) сто ји где и са да, док за но ву че твор ку уз пре ра ђе но
из да ње Пра во пи са (Б. Осто јић, М. Пи жу ри ца, М. Де шић и Ж. Ста нојчић)
ва ља на по ме ну ти да је по сре ди рад на гру па ре дак то ра пре ра ђе не вер зи је
тек ста Ма ти чи ног пра во пи са.

4. Утвр ђен је пред лог за про це нат уче шћа у фи нан сиј ској стра ни аутор -
ских пра ва пр ве трој ке и дру ге че твор ке при ре ђи ва ча (М. Пе ши кан и М. Пи -
жу ри ца по 30%, Ј. Јер ко вић 10%, а оста ли, пре ма оби му уче шћа у ра ду, пре -
о ста лих 30%).

5. Пре ци зи ра но је и на пи сме но утвр ђе но шта ко ра ди, ко је ко ме ду блер
(ко се с ким „укр шта“) за кон крет ни при лог, с тим што је Ма то Пи жу ри ца,
као ру ко во ди лац гру пе ре дак то ра, ду жан стил ски и на дру ги на чин ускла -
ди ти све при ло ге.

6. Рок за пре да ју го то вог ру ко пи са је сте: нај ка сни је 30. сеп тем бар 2004.
го ди не.

7. У ок то бру 2004. го ди не, чим гру па ре дак то ра до вр ши ру ко пис, Од бор
се обра ћа три ма ми ни стар стви ма у Ср би ји, Цр ној Го ри и Срп ској на ја вљу ју -
ћи но во из да ње и евен ту ал но тра же ћи од го ва ра ју ћу по моћ.
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8. По жељ но је да, уз Ма ти цу, су и зда ва чи Пра во пи са 2004. го ди не бу ду
и три за во да за уџбе ни ке и на став на сред ства, као и Ин сти тут за срп ски је -
зик СА НУ, с од го ва ра ју ћим уче шћем у укуп ном ти ра жу и тро шко ви ма око
при пре ме пре ра ђе не вер зи је (Ма ти ца 60%, оста ли по 10% уче шћа у тро шко -
ви ма и ти ра жу). Уго вор с при ре ђи ва чи ма и из да ва чи ма при пре ми ће Ма ти -
ца срп ска кад за то до ђе вре ме. 

9. Де ри ва ти Пра во пи са мо гу се сло бод но при ре ђи ва ти и об ја вљи ва ти уз
по зив на Пра во пис и оба ве зу да сва ки де ри ват бу де с њи ме нор ма тив но
ускла ђен. Сва ки де ри ват има ће на слов ПРА ВО ПИ СНИ ПРИ РУЧ НИК (уз
под на слов ни до да так, нпр.: за основ не шко ле, за сред ње шко ле, за нај ши ру
јав ну упо тре бу, за би ло шта дру го…).

10. Овај до ку мент са став ни је део Бе ле шке с пр ве сед ни це Ко ми си је бр. 5
одр жа не 28. но вем бра 2003. го ди не и би ће об ја вљен у Спи си ма Од бо ра VI,
као при лог тој бе ле шци. Бе ле шка је по слу жи ла као осно ва за од го ва ра ју ћу
од лу ку Од бо ра, чи ји је пред лог био упу ћен на раз ма тра ње и усва ја ње на го -
ди шњој сед ни ци Од бо ра кра јем ја ну а ра 2004. го ди не. На тој сед ни ци, 29. 1.
2004. го ди не, усво јен је као Од лу ка Од бо ра бр. 44.
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ВА ЖНОСТ РЕ ША ВА ЊА И СИТ НИ ЦА
ЈЕ ЗИ КО СЛОВ НИХ

Увод не на по ме не

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра тио се Ју го слав Пе ро вић,
но ви нар Тан ју га, ко ји ре дов но при су ству је сед ни ца ма Одбо ра и пра ти ње гов
рад. Го спо дин Пе ро вић по ста вља пет пи та ња и мо ли да му се раз ја сни не ко -
ли ко ди ле ма с ко ји ма се сре ће у сва ко днев ном ра ду.

Ево тих пи та ња:
1. Да ли је нео п ход на упо тре ба пред ло га ЗА у слу ча је ви ма: … Ово го ди -

шњи при но си ја го да ве ћи су за пет од сто не го про шле го ди не … Ин ду стриј -
ска про из вод ња у Ср би ји по ве ћа на је у ја ну а ру за два од сто?

2. Да ли је бо ље ре ћи … „сед ни ца ће се одр жа ти“ не го „сед ни ца ће би ти
одр жа на“, тј. да ли је ов де оправ да на упо тре ба по врат не за ме ни це се? Та ко -
ђе, у при ме ри ма … „на во ди се у са оп ште њу“, „ис ти че се у са оп ште њу“ или је
бо ље „на ве де но је у са оп ште њу“, с об зи ром на то да је са оп ште ње већ на пи -
са но, тј. рад ња је за вр ше на.

3. У јед ној од од лу ка јед не Од бо ро ве ко ми си је на ве де но је „… сло бод на
је упо тре ба до ма ћих и стра них је зи ка, усме них и ПИ СМЕ НИ Х“. Мо лим вас
убе ди те ме да то ни је гре шка.

4. Ка да тре ба пи са ти по чет ним ве ли ким сло вом ре чи „вла да“ (Ср би је) и
„скуп шти на“ и „пар ла мен т“ (Ср би је)?

5. Ка ко тре ба пи са ти до ку мент Са ве та без бед но сти УН „ре зо лу ци ја
1244“? Од го вор ко ји ја ну дим гла си „Ре зо лу ци ја 1244“, али че сто на ла зим
„ре зо лу ци ја 1.244“, па вас мо лим за раз ја шње ње око упо тре бе ве ли ког сло -
ва и тач ке по сле број ке 1.

Од го во ри

У ве зи с по ста вље ним пи та њи ма и на ве де ним кон ста та ци ја ма да је мо
сле де ће од го во ре и ко мен та ре:
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1. Ни је нео п ход но упо тре би ти пред лог за у на ве де ним ре че ни ца ма, али
ње го ва упо тре ба ту ни је не пра вил на. У ад ми ни стра тив ном и пу бли ци стич -
ком сти лу та ква упо тре ба пред ло га ЗА са свим је уоби ча је на и пред ста вља
је дан од на чи на функ ци о нал не сти ли за ци је тек ста.

У пр во на ве де ном при ме ру син таг му про шле го ди не мо гу ће је за ме ни ти
вре мен ским при ло гом ла не (екав ски), од но сно ла ни (ије кав ски из го вор).

2. Пра вил на су сва три на ве де на при ме ра (на во ди се у са оп ште њу, ис ти -
че се у са оп ште њу, на ве де но је у са оп ште њу), али ме ђу њи ма по сто ји из ве сна
зна чењ ска раз ли ка.

У пр вом слу ча ју рад ња се пред ста вља та ко као да тра је ка да се о њој го -
во ри иако је за вр ше на пре то га. Та ква упо тре ба пре зент ских об ли ка са свим је
уоби ча је на, би ло да је кон струк ци ја ак тив на (нпр. Он то на во ди у свом са -
оп ште њу) би ло да је кон струк ци ја па сив на (нпр. То се на во ди у ње го вом са -
оп ште њу) иако и јед но и дру го зна чи Он је то на вео у са оп ште њу, али са
ефек том ве ће жи во сти и ак ту ел но сти.

Раз ли ка из ме ђу пр вог и дру гог при ме ра сво ди се на зна чењ ску раз ли ку
из ме ђу гла го ла на во ди ти и ис ти ца ти, а зна че ња тих гла го ла опи са на су у
бо љим реч ни ци ма.

Из ме ђу дру гог и тре ћег при ме ра, по ред по ме ну те раз ли ке из ме ђу зна -
че ња гла го ла на во ди ти и ис ти ца ти, по сто ји раз ли ка из ме ђу не свр ше ног и
свр ше ног ви да, као и раз ли ка из ме ђу ак тив ног и па сив ног об ли ко ва ња ре -
че ни це (уп. На во ди се у са оп ште њу, на ве де но је у са оп ште њу), ка да се из бо -
ром од го ва ра ју ћег син так сич ког об ли ка иста си ту а ци ја осми шља ва на је дан
од два на чи на, ак тив ни или па сив ни.

3. У овом слу ча ју нај ве ро ват ни је је реч о из ве сном пре ви ду Ју го сла ва
Пе ро ви ћа. На и ме, у Од лу ци Од бо ра бр. 34 (Устав не од ред бе о је зи ку), ста -
вље ној, као пре по ру ка Од бо ра, на рас по ла га ње устав ним ко ми си ја ма Ср би -
је и Цр не Го ре и об ја вље ној у но во сад ском ча со пи су Је зик да нас, ка же се: „У
Ре пу бли ци Ср би ји / Ре пу бли ци Цр ној Го ри, у скла ду са за ко ном и с при хва -
ће ним ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и стан дар ди ма, сло бод на је упо тре ба
до ма ћих и стра них је зи ка, усме на и пи сме на.“ Не под ле же ни ка квој сум њи
да упо тре ба (сва ког) је зи ка мо же би ти усме на и пи сме на, без об зи ра на то
што при дев пи смен има ши ре зна чењ ско по ље не го при дев усмен, тј. оба су
при де ва у кон крет ној ре че ни ци са свим уме сно и пра вил но упо тре бље ни.

При дев пи смен(и) мо же, по ред оста лог, зна чи ти: 1. „ко ји се од но си на
пи смо“, нпр. пи сме ни и усме ни об лик из ра жа ва ња, 2. „опи сме ње н“ (у ном.
једн. м. р. са мо пи смен), као и 3. „(текст) ко ји је на пи сан у скла ду с пра во пи -
сом, или (чо век) ко ји пи ше у скла ду са пра во пи со м“.

У пр вом зна че њу у но ми на ти ву јед ни не му шког ро да об лик мо же би ти
са мо пи сме ни, а у дру гом са мо пи смен, док у тре ћем зна че њу по сто ји мо гућ -
ност из бо ра јед ног од об ли ка при дев ског ви да — пи смен или пи сме ни.
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При дев пи са ни (нпр. пи са не по ру ке, а не усме не по ру ке) по не кад се ко ри -
сти да би се из бе гла дво сми сле ност и мо гућ ност схва та ња пи сме них по ру ка
са мо као по ру ка ко је су ис прав но за пи сане. Ипак, у мно гим кон тек сти ма та -
квих дво сми сле но сти не ма па та да не ма ни по тре бе да се уме сто пи сме ни ка -
же пи са ни. При дев пи са ни но ви јег је по ре кла и мо гао је ући у срп ски под
ути ца јем стра них је зи ка (нпр. нем. gеschri е bеn).

4. Вла да јед не од две чла ни це на ше др жав не за јед ни це зо ве се (у пу ном
ис ка зу) Вла да, а ње на скуп шти на — На род на скуп шти на), с тим што се че -
сто уз обе до да је ге ни тив на син таг ма Ре пу бли ке Ср би је. Кад се те на зив не
син таг ме упо тре бе у пу ном (зва нич ном) ис ка зу, и тре ба да сто је ли ко ви Вла -
да и На род на скуп шти на, с ве ли ким по чет ним сло вом. Упо тре бе ли се ти ис -
ка зи апе ла тив но или скра ће но (нпр. Он ра ди у вла ди Ср би је; Ни је се по ја вио
на сед ни ци скуп шти не), ве ли ко по чет но сло во ни је оба ве зно ни за Вла ду ни
за Скуп шти ну, а кад се нпр. ка же срп ска вла да или ср би јан ска вла да, чак је
и бо ље ако ве ли ко сло во из о ста не. На рав но, то ва жи и за Вла ду Ре пу бли ке Цр -
не Го ре и за Скуп шти ну Цр не Го ре. И ту су мо гу ће тран сфор ма ци је уз упо -
тре бу ма лог по чет ног сло ва — цр но гор ска вла да и цр но гор ска скуп шти на.
Раз у ме се, мо гу ћа је упо тре ба и име ни ца кне же ви на и кра ље ви на ка да су по -
сре ди кон тек сти у ко ји ма је реч о про шлим вре ме ни ма, с истом ва ри ја ци јом
ве ли ких и ма лих сло ва. За Вла ду и На род ну скуп шти ну (Ре пу бли ке) Срп ске
ва жи исто, с тим што у про шло сти на те ри то ри ји те на ше да на шње ре пу бли -
ке ни је би ло ни кне же ви не ни кра ље ви не, а сло бод но ода бра ни кон текст омо -
гу ћу је да се и ов де упо тре би син таг ма срп ска вла да са зна че њем ко је се не
од но си на Ср би ју, не го на Срп ску. Реч пар ла мент, на рав но, мо же се упо тре -
би ти са мо апе ла тив но, те му обич но не прет хо де атри бу ти срп ски и цр но гор -
ски с ве ли ким по чет ним сло вом.

5. И Од бор сво је од лу ке, ка да их до но си или спо ми ње по је ди нач но, обич -
но пи ше (с) ве ли ким по чет ним сло вом (и ов де, у прет ход но кур зи ви ра ној
син таг ми, пред лог с мо же се упо тре би ти или из о ста ви ти, без по сле ди ца по
пра вил ност кон струк ци је, јер ни је реч о чи стом ин стру мен та лу ни о чи стом
со ци ја ти ву, ни о ору ђу ко јим се рад ња вр ши ни о дру штву су бје ка та ко ји је
вр ше). Ме ђу тим, ве ли ко сло во ни је оба ве зно ка да се ка же Од лу ка Од бо ра бр.
22 или Од лу ка Од бо ра бр. 35, јер је увек мо гу ћа апе ла тив на упо тре ба (она
с ма лим по чет ним сло вом). Та ква се упо тре ба и пре по ру чу је ка да се не зна
ка ко баш гла си слу жбе ни на зив кон крет не ства ри, уста но ве, те ме, до га ђа ја
и сл. и ка да је ја сно на шта се ми сли без об зи ра на утвр ђе ни слу жбе ни на -
зив, тј. ка да је и го во ри о цу и слу ша о цу не бит но ка ко се што год слу жбе но на -
зи ва. Мо гу ће је, на при мер, на пи са ти Он ра ди у шко ли „Ка ра ђор ђе“, али у
овом слу ча ју реч шко ла ва ља на пи са ти ма лим по чет ним сло вом ка да ни је
бит но ни ти се мо ра зна ти да се та шко ла, ре ци мо, слу жбе но на зи ва — Основ -
на шко ла „Вожд Ка ра ђор ђе“ (ка да се и реч вожд има на пи са ти ве ли ким по чет -
ним сло вом по што сто ји на по чет ку уже син таг ме, ста вље не под на вод ни ке).
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Што се пак ти че ре зо лу ци је и ре зо лу ци ја Сав(ј)ета безб(ј)ед но сти УН,
њи хов број не за др жи во ра сте, те је сто га и мо гу ће и раз бо ри то пи са ти их ма -
лим по чет ним сло вом. Те ре зо лу ци је мо гу се, да кле, пи са ти би ло ма лим би -
ло ве ли ким по чет ним сло вом, али се ин тер на ци о на ли зам ре зо лу ци ја у та -
квим слу ча је ви ма не пре во ди у од лу ка.

Ме ђу тим, број ку 1244 ни је ну жно пи са ти с тач ком по сле број ке 1 (осим
кад је по сре ди бан кар ство или ра чу но вод ство, на ро чи то уз пе то ци фре не и ви -
ше ци фре не бро је ве), ни ти ту број ку тре ба чи та ти као те ле фон ски број — два -
на ест че тр де сет (и) че ти ри, не го хи ља ду дв(ј)еста че тр де сет (и) че ти ри.
Исти на, то је ма ло ду же не го ка да се исто ка же на аме рич ки на чин, али је
у бо љем скла ду са срп ским оби ча ји ма и нор ма ма, без об зи ра на то што су на -
ше нор ме нај че шће не ко ди фи ко ва не.

* * *

Из све га ово га ва ља за кљу чи ти да ни су увек мо гу ћи јед но знач ни и од -
сеч ни од го во ри, јер ни је зич ка ствар ност ни је увек јед но став на и јед но знач -
на, па се на њу сто га и не мо же од сеч но ре а го ва ти.

Од бор за хва љу је Ју го сла ву Пе ро ви ћу на ин спи ра тив ним пи та њи ма ко -
ја су за слу жи ла па жњу две ју ко ми си ја Од бо ра. Ње го ва су пи та ња из не та на
сед ни ци Од бо ро ве Ко ми си је за од но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних
пи та ња (Ком. бр. 7) одр жа ној 31. мар та 2004. го ди не, а об ра ђе на је у Ко ми -
си ји за син так су (Ком. бр. 3).

П. С. На сед ни ци Ко ми си је бр. 7 од 30. мар та 2004. го ди не од лу че но је да
се на црт од лу ке упу ти и Ко ми си ји за пра ће ње и ис тра жи ва ње пра во пи сне
про бле ма ти ке, а с њим ће би ти упо зна ти сви чла но ви Од бо ра, пред сед ни ци
ко ми си ја ко ји ни су чла но ви Од бо ра и се кре та ри ко ми си ја.

Одлука бр. 45
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ГО ТО ВО УВЕК — ПР ВО ИМЕ ПА ПРЕ ЗИ МЕ

Сре ди ном апри ла 2004. го ди не пред сед ни ку Од бо ра за стан дар ди за ци ју
срп ског је зи ка обра тио се др Дра ган Бла го је вић, с Ма те ма тич ког ин сти ту та
СА НУ, е-по штом сле де ћег са др жа ја:

По што ва ни про фе со ре Клајн,
Сво је вре ме но сте пи са ли о ло шој на ви ци да се пр во пи ше пре зи ме па

име (Мар ко вић Мар ко, на при мер). Та на ви ка не сум њи во по ти че још из
основ не шко ле. Та мо су ђа ци у днев ни ку по ре ђа ни по пре зи ме ни ма. Ве ро ват -
но их за то и ве ћи на на став ни ка осло вља ва пре зи ме ном. Та ко је, на жа лост, и
у сред њим шко ла ма, у шта сам имао при ли ке да се и сам уве рим, јер, као
спољ ни са рад ник, др жим не ке ча со ве у Ма те ма тич кој гим на зи ји. Ако за пи -
са ње име на та квим ре до сле дом у днев ни ку и има не ког оправ да ња, он да за
исти ре до след у све до чан стви ма и ди пло ма ма та квог оправ да ња баш и не ма.

Но, да не ла мен ти ра мо не го да по ку ша мо да ствар по пра ви мо. Пред ла -
жем Вам да ваш Од бор за стан дар ди за ци ју по ша ље је дан зва нич ни до пис
Ми ни стар ству про све те и да пред ло жи да се ђа ци у днев ни ци ма и дру гим
до ку мен ти ма (ма тич ним књи га ма, све до чан стви ма, ди пло ма ма) упи су ју пр во
име ном па пре зи ме ном. А ре до след мо же да бу де на осно ву пре зи ме на.

За ово је по треб но да се ма ло про ме не од го ва ра ју ћи обра сци. За то је
ипак по треб на ини ци ја ти ва ауто ри та тив ни јег те ла, на при мер ва шег Од бо -
ра. С об зи ром на то да не ко ме ни бли зак ра ди на од го ва ра ју ћем ме сту у Ми -
ни стар ству и да мо же да не што та кво по гу ра, усу ђу јем се да прог но зи рам да
би то про шло. А ве ру јем да би за не ко ли ко го ди на по ме ну та ло ша на ви ка
по ста ла рет ка … а и ми ни стар ка је лин гви ста, па би има ла раз у ме ва ња за
ини ци ја ти ву.

С по што ва њем,
Дра ган Бла го је вић

* * *

Сла жу ћи се са др Дра га ном Бла го је ви ћем, ко ме за хва љу је мо на дра го -
це ној ини ци ја ти ви, утвр ђу је мо сле де ћи став, с ко јим ће мо упо зна ти не са мо
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ми ни стра про све те и спор та не го, пре ко днев них ли сто ва и ра диј ско-те ле ви -
зиј ских ку ћа, и нај ши ру јав ност.

Име на и пре зи ме на же на и му шка ра ца, до ма ћа и стра на, ва ља у срп -
ском је зи ку го во ри ти и пи са ти та ко да го то во увек пр во до ђе име па пре зи -
ме: Мар ко Мар ко вић, Ма ри ја Стан ко вић, Фра њо Си лић, Изет Са рај лић,
Ели за бет(а) Теј лор, Џон Ле нон, Бе ла Хам ваш, Даг ма ра Ци ран ки је вич итд.

Из у зе так су те ле фон ски име ни ци, азбуч ни ка та ло зи у би бли о те ка ма,
плат ни спи ско ви, школ ски днев ни ци и сл., ма да би у школ ским днев ни ци ма,
да би се од не го ва ла ва ља на на ви ка, тре ба ло пи са ти пр во име па он да пре -
зи ме, с тим што би ре до след на во ђе ња мо гао би ти и да ље по пре зи ме ну. Ка -
да се на ве де пр во пре зи ме, тре ба иза ње га ста ви ти за пе ту.

У свим дру гим си ту а ци ја ма и у свим стан дард но је зич ким сти ло ви ма
тре ба ло би се др жа ти нор мал ног ре до сле да — пр во име па он да пре зи ме. То
је нео п ход но и у чи ту ља ма днев них ли сто ва без об зи ра на то ка кав је ре до след
у под не сци ма ожа ло шће них по ро ди ца, што за со бом по вла чи и оба ве зно де -
кли ни ра ње му шких пре зи ме на (нпр. На шем дра гом и ни кад не пре жа ље ном
оцу Мар ку Пе тро ви ћу да је мо ше сто ме сеч ни по мен у су бо ту … итд.).

Ко мен тар

Реч је о оби ча ју ко ји сле ди огром на ве ћи на европ ских је зи ка, зе ма ља и
на ро да, с из у зет ком на ма бли ских су се да — Ма ђа ра, ко ји у сво ме је зи ку по
вла сти тој тра ди ци ји чи не су прот но, али се из ван ма ђар ског је зи ка ре до след
са о бра жа ва у скла ду с оби ча ји ма ве ћи не на ро да и је зи ка, без об зи ра на то
да ли су по сре ди ве ли ки или ма ли на ро ди и је зи ци — у Евро пи, Се вер ној
Аме ри ци, Ју жној Аме ри ци и Аустра ли ји, док не ма мо по да та ка ка ко се по сту -
па у број ним азиј ским и африч ким је зи ци ма. 

Ме ђу тим, ка да је реч о ки не ском је зи ку, у ње му је оби чај исто ве тан оно -
ме у ма ђар ском, али, кад се ки не ска име на пре не су у дру ге је зи ке, за др жа -
ва се ки не ски на чин пи са ња, да кле Мао Це дунг, Џоу Ен лај (ра ни је Мао Це
Тунг, Чу Ен Лај), Ђи јанг Це мин итд., где су Мао, Џоу и Ђи јанг пре зи ме на,
а не име на.

Ка да је реч о до ма ћим име ни ма и пре зи ме ни ма, на ма је по зна то да се у
По ли ти ци, у ње ним ви ше стра нич ним чи ту ља ма, ис пра вља ју пра во пи сне и
дру ге гре шке, лек сич ко-стил ске и син так сич ке (укљу чу ју ћи и за ме ну са ти
— ча со ви ма, што ина че ни је у скла ду с Од лу ком Од бо ра бр. 1, где је пре по -
ру че на упо тре ба са ти, на че му је ин си сти рао сво је вре ме но и сам Вук Ка -
раџић), али се за др жа ва ре до след име на и пре зи ме на ко ји на во де стран ке,
укљу чу ју ћи и не де кли ни ра на му шка пре зи ме на (нпр. у пра знич ном бро ју
По ли ти ке, 1–3. мај 2004. го ди не, стр. Д3, два пут сто ји Ра ји чић Вла ди ми ра,
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а јед ном, пра вил но, Вла ди ми ра Ра ји чи ћа; Ра дић Ан ки, исто, стр. Д3; Ба бић
За гор ка и Ко ри ца Вој на [тј. Вој ни, у да ти ву], исто, стр. Д4).

Прем да ово ни је пра во пи сни, не го син так сич ко-стил ски про блем, не ће
би ти зго рег да се под у ка за ње го во ре ша ва ње на ве де и у бу ду ћим из да њи ма
Пра во пи са срп ско га је зи ка, ма кар у Реч ни ку уз Пра во пис, тј. да се на ве де
ви ше до ма ћих и стра них при ме ра ко ји би ука зи ва ли на пре скрип тив ну нор -
му, укљу чу ју ћи и из у зе так од ње кад је по сре ди го во ре ње и пи са ње ки не -
ских име на и пре зи ме на, за ко је не ва жи при ла го ђа ва ње. 

Оба ве зност ове нор ме, по ред оста лог, обез бе ђу је ја сно ра за зна ва ње шта
је име а шта пре зи ме, јед на ко ва жно и за до ма ћа и за стра на име на. Ако то
не би смо по што ва ли, не би смо нпр. зна ли шта је име а шта пре зи ме у ова квим
слу ча је ви ма: Ми лић Ми шић, Ан ка Ду ти на, Шан дор Пал, Џорџ Стју арт,
Ме тју Ар нолд и сл.

Кад је по сре ди осло вља ва ње, ин тим ни ја ко му ни ка ци ја ис кљу чу је пре -
зи ме, а јав на га под ра зу ме ва, с од го ва ра ју ћим атри бу ти ма и апе ла ти ви ма
(По што ва ни го спо ди не Пе тро ви ћу, Ува же ни ко ле га Ра до ва но ви ћу, Це ње ни
док то ре Бог да но ви ћу и сл.), ма да иза апе ла ти ва мо же до ћи и име у по лу зва -
нич ној упо тре би.

* * *

Пред лог ове од лу ке са чи ни ли су Иван Клајн, пред сед ник Од бо ра, и Бра -
ни слав Бр бо рић, се кре тар Од бо ра. Одлука је усвојена на 8. седници Од бора
за стандардизацију српског језика, одр жаној 18. фебруара 2005. го ди не.
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БО ЉЕ ЋИ РИ ЛИЧ КИ И ЛА ТИ НИЧ КИ
НЕ ГО ЋИ РИ ЛИЧ НИ И ЛА ТИ НИЧ НИ

Сре ди ном сеп тем бра 2004. го ди не Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског
је зи ка обра тио се дипл. инж. То ми слав Ра дој ко вић, са вет ник у Ми ни стар -
ству про све те и спор та, до пи сом са сле де ћим са др жа јем:

„Иако сам по стру ци елек тро ин же њер, на сто јим да се пра вил но из ра жа -
вам и да по шту јем нор му срп ског је зи ка. То од ме не зах те ва и по сао ко ји са -
да оба вљам у Ми ни стар ству про све те и спор та. Че сто имам ди ле ме у ве зи с
је зич ким пи та њи ма па их ре ша вам кон сул ту ју ћи је зич ке при руч ни ке и је зич -
ке струч ња ке. У јед ном при ме ру остао сам збу њен — јер сам до био раз ли чи те
од го во ре на пи та ње: Шта је пра вил ни је ћи ри лич ки или ћи ри лич ни?!

Мо лим вас да ми од го во ри те ка ко да раз ре шим убу ду ће та или слич на
ко ле ба ња ка да је у пи та њу упо тре ба при де ва и при ло га на -чки/-чни или да
о то ме до не се те по себ ну од лу ку.“

Од го вор

Ли ко ви ћи ри лич ки и ћи ри лич ни (као и ли ко ви ла ти нич ки и ла ти нич -
ни) у скла ду су с пра ви ли ма твор бе ре чи у срп ском је зич ком стан дар ду. Ме -
ђу тим, пред ност тре ба да ти об ли ци ма ћи ри лич ки и ла ти нич ки, бу ду ћи да
се од но сни при де ви у на шем је зи ку пр вен стве но гра де по мо ћу су фик са -ски,
док об лик на -ни не до но си ни ка кву раз ли ку у зна че њу.

Обра зло же ње

Реч је о дилеми између два наша најраспрострањенија придевска су -
фик са: суфикса -ан (с непостојаним а, у одређеном виду -ни) и суфикса -ски
(који има само одређени вид, с аломорфима -чки, -шки, -ки). У принципу,
онај први служи за творбу описних придева (нпр. мир-ан, радост-ан) а други
за творбу односних (релационих) придева, тј. оних који изражавају везу с
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именицом у основи: спортски — који се односи на спорт, војнички — који се
односи на војнике и сл.

Као и многе поделе у језику, и ова у пракси постаје мутна и не о дре ђе -
на, из више разлога, од којих су најважнији следећи:

(а) Односни придеви могу се градити и са суфиксом -ни, и то у првом ре -
ду они који немају неодређеног вида на -ан, нпр. кућни (који се односи на
кућу), недељни, државни, трбушни, источни и многи други.

(б) Првобитно односни придеви могу добити и описно значење, нпр. ју -
начки ’који се односи на јунака’ → ’јуначан, храбар’, царски ’који се од но си
на цара’ → ’величанствен, раскошан’, астрономски ’који се односи на
астрономе или астрономију’ → ’огроман, неизмеран’.

(в) Придеви страног порекла код нас се најчешће адаптирају тако што
се страном придевском суфиксу додаје наш суфикс -ан (-ни), а међу тим
придевима већина су односни, нпр. колониј-ал-ан, монет-ар-ни, репрес-ив-ан,
тенденци-оз-ан, тип-ич-ан итд.

Пошто би расправа о свим придевима на -ан/-ни и -ски захтевала пре -
ви ше простора, у даљем излагању ограничићемо се на придеве са за вр шет -
ком -ичан/-ични односно -ички. При том под „завршетком“ подразумевамо
две могућности:

– Праве суфиксе -ичан, -ични, -ички имамо у речима као што је управо
на ведено типичан, или у династички, туристички и сл., где је први део (-ич-
) настао фонетском алтернацијом од грчког суфикса -икós, или од го ва -
рајућих суфикса у западноевропским језицима, на шта је додато наше -ан
односно -ски. (Само изузетно овакви суфикси се јављају у речима с домаћом
основом, нпр. себ-ичан.)

– Напротив, у примерима као што су ћирилични и ћирилички, или дво -
је зичан, лиричан, парнични, усклични, морнарички, физички и сл., суфикс
је само -ан/-ни, односно само -ски. Сегмент -ич- у том случају не припада су -
фиксу него основи, при чему је глас ч настао од к или ц на крају основе (је -
зик, лирик-а, морнариц-а итд.). Треба напоменути да је за многе при де ве
тешко одлучити да ли имају неодређени вид (на -ан) или само одређени (на
-ни). У томе ни лексикографи не успевају увек да буду доследни, о че му нам
сведоче многи парови одредница у Речнику Матице српске (РМС). Та ко је у
одређеном виду дато црногорични, али у неодређеном б(ј)е ло го ри чан;
сферични је дато у одређеном виду а цилиндричан у неодређеном, иако оба
придева изражавају облик геометријског тела.

Што се тиче односа између -ичан/-ични с једне стране и -ички с друге, на
шта се своди питање инж. Радојковића, можемо разликовати три слу ча ја.

(I) Само у облику на -ичан (-ични) јављају се описни придеви као фан -
та стичан, аутентичан, хаотичан, архаичан, карактеристичан, фо тогеничан,
проблематичан и слични. У једном раду у часопису Наш језик (књ. XXVIII,
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1990, св. 4–5, стр. 214–233) Ирена Грицкат посебно је издвојила подгрупу
при дева „са значењем из области физиологије, психологије, патолошких
ста ња и сл.“, као рахитичан, склеротичан, неуралгичан, хроничан, флег ма -
ти чан, апатичан, параноичан, носталгичан и сл. Можемо томе додати и ве -
ћи ну придева изведених од именица на -ија, као мелодичан, хармоничан,
иро ничан, хистеричан, енергичан, алергичан, симетричан, затим понеке
из ве дене од именица мушког рода на сугласник, као типичан, симболичан,
ци линдричан, фелеричан, а наравно и оне од домаћих прилога са за вр шет -
ком на -це: хотимичан, д(ј)елимичан, м(ј)естимичан, летимичан, наизме ни -
чан, насумичан, нехотичан и др.

(II) Само на -ички изводе се придеви од именица на -ика (технички, фи -
зички, гимнастички, ботанички, музички, фабрички, клинички, ке ра ми чки,
оптички итд.). Изузетно се јавља понеки описни на -ан, као паничан, ли -
ричан; наспрам односног политички (који се односи на политику) имамо
опи сно аполитичан (који се не занима за политику), а поред тра ди цио нал -
ног граматички (који се односи на граматику) у новијој лингвистици ја ви ли
су се описни термини граматичан и неграматичан, за конструкције које јесу,
односно које нису, могуће према правилима граматике датог језика.

(III) За придеве изведене од осталих врста основа јавља се и -ички и -
ичан, према томе да ли су претежно односни или описни. Од именица на -
ик, рецимо, већином су односни као католички, арктички, раднички, све -
ште нички, песнички, коњанички, правнички итд., али имамо и описне ци -
ни чан, скептичан, ризичан, безобличан, а од празнички (забележеног у РМС)
обичније је празничан, што показује да се поред односног значења ’који се
односи на празник’ пробило значење ’свечан, весео’. Од именица на -ист(а)
по правилу имамо придеве на -ички, као у туристички, будистички, фа ши -
сти чки, бициклистички, урбанистички, криминалистички, ху ма ни сти чки,
феминистички итд., али тамо где преовлађује описно значење ја вљају се и
дублете на -ичан, за које ћемо примере видети ниже.

Од именица на -ица готово сви придеви су односни и јављају се само у
одређеном виду, али је суфикс за неке -ички а за неке -ични. Тако имамо с
једне стране изб(ј)еглички, подморнички, морнарички, коњички, бол ни чки,
зам(ј)енички, суботички, чукарички, домаћички, удовички, па и ку ка ви чки
и удворички, мада су ова два придева по значењу пре описна него од носна.
С друге стране имамо породични, гранични, станични, пше ни чни,
м(ј)енични, гљивични, последични (посље-), куглични, карлични итд., уз
понеки описни с неодређеним видом, као безграничан или правичан. (РМС
даје и одредницу кривичан, али само у неуобичајеном значењу ’не пра -
ведан’, док за правно значење [као у кривични законик и сл.] напомиње да
има само одређени вид.)

Најзад, има и случајева где се од једне исте основе придев изводи и по мо -
ћу суфикса -ички и помоћу -ични односно -ичан. Негде разлика у су фи кси ма
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подразумева разлику између односног и описног придева, нпр. ло ги чки (ко -
ји се односи на логику) — логичан (који нужно произлази из нечега), етички
(који се односи на етику) — етичан (моралан, честит), акустички (ко ји се
односи на акустику) — акустичан (који добро прима и преноси звук),
статички (који се односи на статику) — статичан (непокретан, који се не
мења), реалистички (који припада реализму) — реалистичан (који реално
гледа на ствари) итд. Придев језички односи се на језик (говор), а језични
(осим у хрватском) на језик као орган.

Таква опозиција, међутим, није никада доследно спроведена. Ирена
Грицкат у поменутом раду (стр. 220) истиче да би се према значењу могло
оче кивати да уз лаички и стоички постоје и описни придеви *лаичан и *сто -
ичан, али таквих нема. На истом месту она наводи низ примера „код ко јих се
не запажа, или се тек у незнатној мери запажа, разлика у зна че њи ма између
изведеница на -ички … и на -ич(а)н“. Такви су парови апо дик ти чки–
аподиктичан, еклектички–еклектичан, јеретички–јеретичан, метафо ри -
чки–метафоричан, скептички–скептичан, токсички–токсичан, фанати -
чки–фанатичан, херметички–херметичан, хидраулички–хидраули чан, ху -
мо ри стички–хумористичан, егоистички–егоистичан, оптимисти чки–опти -
мистичан, песимистички–песимистичан и многи други.

Њима можемо додати истозначне парове на -ички и -ични (без нео дре -
ђе ног вида). РМС даје под заједничком одредницом, или упућујући знаком
једнакости с једне одреднице на другу, воденички и воденични, водонички
и водонични, чињенички и чињенични, реченички и реченични, за м(ј)е ни -
чки и зам(ј)енични, парнички и парнични, хералдички и хералдични, тер -
мо динамички и термодинамични и друго. Ствар се још компликује када се
од исте основе јави и варијанта на -ски односно -ијски, као у есте ти чки–
естетичан–естетски (све под истом одредницом у РМС) или але го ри чки–
алегоричан–алегоријски. Кантов филозофски термин категорички импе ра -
тив (тако у Енциклопедији Просвете и у речницима страних речи) у РМС је
забележен као категорични, категорички или категоријски императив.

Оваква двојства и тројства неизбежна су у језику, с обзиром на разли чи -
те путеве доласка речи и њихове међусобне утицаје, али је очигледно да не
обављају никакву корисну функцију када нису повезана с разликом у зна -
чењу нити у придевском виду. Језик настоји, колико је могуће, да их ели -
минише. Видимо то када у РМС нађемо одреднице као кукавичан, фи зи чан,
музичан, механичан, космичан, националистичан, терористичан, обли чни,
фабрични, математични, монархични и сличне, које су делом по твр ђене код
старијих писаца, али су данас напуштене за љубав облика на -ички. Слично
томе али обрнуто, И. Грицкат је констатовала (нав. д., стр. 221) да „необично
делују“ придеви иронички, класички, комички, па ни чки, пластички,
романтички, трагички, хистерички и други које је нашла у Ма тешићевом
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обратном речнику, а уместо којих су данас остали у упо тре би само облици на
-ичан.

Враћајући се на питање од кога смо започели ово разматрање, морамо
ре ћи да РМС даје само облике ћирилички (с два акцента) и латинички, а
јед нако је и у Правописном речнику из 1960. У пракси, међутим, бар су исто
толико уобичајени и облици ћирилични (ћирилични текст, ћирилично
издање, ћирилична верзија и сл.) односно латинични. Будући да су оба
придева несумњиво односна а не описна (не постоји облик на -ичан, не може
се рећи *Ово издање је врло ћирилично и сл.), јасно је да и ови па ро ви
спадају у ред истозначних, нефункционалних дублета типа водени чки =
воденични. Отуда закључак да су оба облика прихватљива, али да пред ност
треба дати суфиксу -ички, с обзиром на његову примарну функцију грађења
односних придева.

* * *

Нацрт одлуке бр. 47 припремио је Иван Клајн, председник Одбора, и он
је, с мањим дотеривањем, прихваћен на осмој годишњој седници Од бо ра за
стандардизацију српског језика одржаној 18. фе бру а ра 2005. го ди не.
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НЕ ВИ ДИ МО РАЗ ЛО ГА ЗА ЛА ТИ НИ ЦУ

Увод не на по ме не

За хвал ни смо На род ној књи зи што је при хва ти ла на шу ре дак ци ју по зна -
тог упо зо ре ња ко је се ти че аутор ског пра ва (Ова пу бли ка ци ја […] не сме се
умно жа ва ти и пре штам па ва ти ни ти пре но си ти […] без одо бре ња из да ва ча).
На ше упо зо ре ње и на ша ре дак ци ја те зна чај не по ру ке са др жа ни су у на шем
до пи су бр. 7 од 4. фе бру а ра 2004. го ди не. Уме сто до пи сом, На род ној књи зи
Од бор се овог пу та обра ћа Од лу ком бр. 48, чи ји је пред мет ко мен тар не ких
аспе ка та се риј ске пу бли ка ци је тог из да ва ча под на сло вом Клуб чи та ла ца,
ко ја по вре ме но до спе ва у ру ке по је ди них чла но ва Од бо ра. 

Пре не го што про ко мен та ри ше мо не ке аспек те ре ви је Клуб чи та ла ца,
из два ја мо део при пре мље ног тек ста ко јем смо да ли на слов Оче ки ва ње и упо -
зо ре ње.

Оче ки ва ње и упо зо ре ње

Од бор оче ку је да ће На род на књи га при хва ти ти на ше упо зо ре ње да не -
ма сми сла ис тра ја ва ти не са мо на то ме да сви про прат ни тек сто ви ре ви је бу -
ду на ла ти ни ци не го да се и ве ћи на књи га ко је об ја вљу је овај еми нент ни из -
да вач штам па на ла ти ни ци. Има ли смо при ли ке да се од лу ка ма Од бо ра бр.
18, бр. 20 и бр. 26 од ре ди мо пре ма пре ко мер ној ла ти ни за ци ји го вор ног про -
сто ра срп ског је зи ка на ла зе ћи да се њо ме по ри че хи ља ду го ди шња тра ди ци -
ја срп ске је зич ке кул ту ре, што се не зби ва ни у јед ној зе мљи европ ског (за -
пра во сло вен ског) ис то ка. Уоста лом, ни Грч ка, ко ја је ако не род но ме сто а
оно сва ка ко по сред нич ко жа ри ште свих три ју европ ских пи са ма, ни је на пу -
сти ла сво ју хе ле ни цу, тро ми ле ни јум ско пи смо грч ког је зи ка (грч ких је зи ка,
ста ро га и но вог).

Ко мен тар не ких аспе ка та ре ви је Клуб чи та ла ца

Чла но ви Од бо ра, укљу чу ју ћи и оне ко ји су чла но ви Ко ми си је бр. 7 (за од -
но се с јав но шћу и ре ша ва ње нео д ло жних пи та ња), има ли су при ли ке да ли -
ста ју ре ви ју Клуб чи та ла ца, ко ја се бес плат но до ста вља чла но ви ма Клу ба.
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Пред очи ма нам се на шао по след њи тро број пу бли ка ци је 4/2004 (ок то -
бар–но вем бар–де цем бар). Ре ви ја је дра го це на јер до но си низ ин фор ма ци ја о
књи га ма ко је об ја вљу је или их је об ја ви ла На род на књи га — Ал фа, нај ве ћи
из да вач на го вор ном про сто ру срп ског је зи ка. 

Стро го узев, азбуч но по на ша ње На род не књи ге ни је про тив у став но (у
Уста ву Ср би је из 1990. го ди не и да ље сто ји срп ско хр ват ски је зик, ма да је
За ко ном о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма из 1991. го ди не да та из ри чи -
та пред ност на зи ву срп ски је зик и ње го вом ћи ри лич ком пи сму). Реч је о чла -
ну 1 Основ них од ре да ба За ко на: „У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној упо тре би
је срп ско хр ват ски је зик, ко ји се, ка да пред ста вља срп ски је зич ки из раз,
екав ски или ије кав ски, на зи ва и срп ским је зи ком (у да љем тек сту: срп ски
је зик).“ Реч је и о чла ну 2: „У Ре пу бли ци Ср би ји у слу жбе ној је упо тре би ћи -
ри лич ко пи смо, а ла ти нич ко пи смо на на чин утвр ђен овим за ко ном.“ Из
чла но ва 8, 9 и 10 За ко на, ко ји је још на сна зи, ви дљи во је, за пра во, да се слу -
жбе на упо тре ба ла ти нич ког пи сма, ка ко гла си и на слов по гла вља II За ко -
на, од но си на Хр ва те и Му сли ма не (та да, 1991, још не и ме но ва не не кон фе си -
о нал ним на зи вом — Бо шња ци), чи је при мар но пи смо је сте ла ти ни ца, а из
чла на 1 За ко на ви ди се да се њи ма не на ме ће срп ски је зич ки из раз, а след -
стве но то ме ни на зив срп ски је зик.

Осим то га, сви устав ни про јек ти ко ји су из и шли у јав ност по след њих го -
ди на по ла зе од то га да је срп ски је зик на ци о нал ни слу жбе ни је зик, а ћи ри -
ли ца — ње го во ма тич но пи смо. И не за ви сно од уста ва и за ко на, ко ји се мо -
гу ме ња ти и на бо ље и на го ре, тре ба ло би да уста но ве кул ту ре (а На род на
књи га — Ал фа, ма кар би ла пред у зе ће ко је сле ди тр жи шне иза зо ве, је сте и
уста но ва кул ту ре) сле де и кул тур ну тра ди ци ју на ро да ко јем се пр вен стве но
обра ћа ју. На рав но, књи ге и дру ге пу бли ка ци је ко је про из во ди На род на књи -
га раз ли ва ју се и пре ко срп ских кул тур них ме ђа, али, по на шем са зна њу,
ма ло је оних што зна ју и раз у ме ју срп ски је зик, и на про сто ру бив ше СФРЈ и
из ван ње га, ко ји ће од би ти срп ску књи гу за то што је штам па на ћи ри ли цом.
Ако има и та квих, и ко ли ко их има, не тре ба не го ва ти њи хо ву од бој ност пре -
ма ћи ри ли ци не го ква ли те том књи ге ути ца ти на то да се та од бој ност убла -
жи и од стра ни. 

До ста вља ју ћи На род ној књи зи — Ал фи ра ни је до не те од лу ке Од бо ра
бр. 18, 20 и 26, ко је упот пу ња ва ју на шу ар гу мен та ци ју, Од бор се на да да ће
за њих као и за ар гу мен те из не те у овој књи зи, овај из да вач, дру ги из да ва -
чи и ши ра јав ност има ти раз у ме ва ња. 

* * *

На црт ове од лу ке Од бо ра при пре мио је ње гов се кре тар Бра ни слав Бр -
бо рић. На црт је с ма њим до те ри ва њем при хва ћен на тре ћој ово го ди шњој
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сед ни ци Ко ми си је бр. 7, одр жа ној 14. де цем бра 2004. го ди не. На црт је та ко
по стао пред лог, ко ји је усвојен на 8. седници Одбора за стандардизацију
српског језика, одржаној 18. фе бру а ра 2005. го ди не.
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СИТ НИ ЦЕ ЈЕ ЗИ КО СЛОВ НЕ
ТА КО ЂЕ ЈЕ ПО ЖЕЉ НО СТАН ДАР ДИ ЗО ВА ТИ

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка обра тио се, још кра јем мар та
2004. го ди не, Дра го слав Гра о чан кић, члан Ко ми си је бр. 8 (за стан дард ни је -
зик у школ ству, ад ми ни стра ци ји, из да ва штву и јав ним гла си ли ма) пи смом
сле де ћег са др жа ја: 

„По што ва ни чла но ви Од бо ра,
До ста вљам вам пред лог за стан дар ди за ци ју чи та ња, из го ва ра ња и

за пи си ва ња (те ле фон ских) бро је ва на срп ском је зи ку.
Ис пи су јем ове ре до ве у од су ству зна ња да је не што од оног што ћу ов де

ре ћи већ ре гу ли са но — ка квим срп ским те ле фон ским пра вил ни ком, свет -
ским стан дар дом или ко јим гло бал ним ко дом.

Нај че шћи бро је ви ко је чи та, из го ва ра или за пи су је про се чан гра ђа нин
или го во ри лац срп ског је зи ка је су мо жда те ле фон ски бро је ви. Лич но не сум -
њам у по тре бу да за ове рад ње по сто је пра ви ла, стан дар ди, јер у про тив ном
ла ко мо же до ћи до за бу не или бар успо ре ног раз у ме ва ња при ко му ни ка ци ји.
Још ма ње сум њам да би та ква пра ви ла тре ба ло уве сти ако их не ма.

Ка да чу је те ка ко дру ги из го ва ра ју број ва шег вла сти тог те ле фо на или
кад тај број угле да те за пи сан на на чин у ко јем је гру пи са ње ци фа ра дру га -
чи је од оног ко ји ви при ме њу је те, мо же се до го ди ти да ни свој те ле фон ски
број (од мах) не пре по зна те. Мо гу ће су ком би на ци је:

2-6-2-2-9-7-5,
26-22-975,
262-297-5 и
оста ле.
Чи ни се да би од са да шње раз де ше но сти, тј. про из вољ ног раз де љи ва ња

при за пи си ва њу, из го ва ра њу и чи та њу те ле фон ских бро је ва на срп ском је -
зи ку, бо ља би ла — стан дар ди за ци ја ове ма те ри је ра ди ква ли тет ни је (бр же
и по у зда ни је) ко му ни ка ци је.

Ово пи та ње (и ње го во ре гу ли са ње) мо же под ста ћи и не ка дру га пи та ња:
она, још сит ни ја, „те ле фон ска“, нпр. да ли ко ри сти ти цр ти цу или цр ту при
за пи си ва њу ци фар ских сег ме на та, па и она ко ја се ти чу оп штег за пи си ва ња
бро је ва пи смом, где по го то ву ни је по жељ но да стан дард бу де дво зна чан с об -
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зи ром на ма те ма тич ку осо би ну бро ја да му и нај ма ња про ме на при ис пи су, и
то не са мо ци фар ском не го и „слов но м“, мо же не слу ће но из ме ни ти са др жи ну.
Узми мо као при мер — груб не склад из ме ђу срп ског пра во пи сног стан дар да
и (при нуд ног, за пра во ре пре сив ног) „стан дар да“ у оп ште нов ча ном са о бра ћа -
ју (бан кар ство, по штан ски са о бра ћај и сл.) при ис пи си ва њу бро је ва (тј. нов -
ча них из но са) пи смом, ре чи ма, тј. сло ви ма, ка ко те ин сти ту ци је ве ле, од но -
сно ка ко пи сме но упо зо ра ва ју, за пра во при си ља ва ју, на спо је но пи са ње —
про тив но ва же ћем срп ском је зич ком стан дар ду!

Мо ра мо ли већ ду же од ве ка жр тво ва ти срп ски је зич ки стан дард да би -
смо сма њи ли опа сност од кри ми на ла?! — ва ља упи та ти и за чу ди ти се исто -
вре ме но.

Иако се ово пи та ње по кре ће мо жда у зад њи час, па све ли чи на ша лу у
ко јој аспи рин тре ба што пре по пи ти јер гла во бо ља са мо што ни је ми ну ла
(мо жда уско ро ни шта не ће мо мо ра ти ни одво је но ни за јед но пи са ти кад по -
же ли мо да уче ству је мо у нов ча ном са о бра ћа ју) — тре ба ло би да Од бор ин -
тер ве ни ше пре не го што нас прог но зи ра ни (елек трон ски, ди ги тал ни) на пре -
дак за ско чи. То је уто ли ко по треб ни је уко ли ко има са свим јед но став них гра -
фиј ских ре ше ња ко ја, без на ру ша ва ња срп ског је зич ког стан дар да и ње го -
вог до сто јан ства, мо гу одр жа ти по сто је ћи пре вен тив но-без бед но сни ни во за -
шти те не е лек трон ског ис пи са у са да шњем нов ча ном са о бра ћа ју.“

Увод не на по ме не

Ко ле га Дра го слав Гра о чан кић ја вља се Од бо ру с уве ре њем да има сми -
сла стан дар ди зо ва ти и сит ни це је зи ко слов не с ко ји ма се су сре ће мо у сва ко -
днев ном жи во ту. То уве ре ње за слу жу је по др шку Од бо ра.

У овом слу ча ју по сре ди су две ства ри: 
1) Ка ко чи та ти и пи са ти те ле фон ске бро је ве, ка ко их „де ли ти“ и „спа ја -

ти“ да би се лак ше пам ти ли и пре по зна ва ли? и
2) Ка ко за пи си ва ти број не вред но сти и пи смом кад се то тра жи у бан ка -

ма и по шта ма?
Да би смо на ова пи та ња од го во ри ли, из вр ши ли смо ма лу ан ке ту с при ја -

те љи ма, на по слу и из ван ње га а про ве ри ли смо и ка ко се пи шу те ле фон ски
бро је ви у По ли ти ци и по штан ским име ни ци ма. Ра ди ли смо то не ко ли ко ме -
се ци па смо из ве ли сле де ће за кључ ке.

За кључ ци

1. Те ле фон ски бро је ви ма њи од тро ци фре них рет ки су би ло као ло ка ли
у ма њим фир ма ма или дво ци фре ни бро је ви у по сто је ћем по штан ском са о -
бра ћа ју. Они се пи шу и из го ва ра ју јед на ко и јед но дел но: 0 (ну ла), 7 (се дам),
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9 (де вет). Обич но слу же за из лаз из ло кал не мре же у град ску. Дво ци фре ни
и тро ци фре ни бро је ви обич но слу же као ло ка ли у ма њим фир ма ма и као на -
ро чи то ва жни те ле фо ни у Бе о гра ду и дру гим ве ћим гра до ви ма. На при мер,
у Бе о гра ду има мо: 92 (де вет-два), де жур на слу жба СУП-а; 93 (де вет-три), ва -
тро га сци Бе о гра да; 94 (де вет-че ти ри), хит на по моћ; 95 (де вет-пет), тач но
вре ме; и 96 (де вет-шест), те ле гра ми.

2. Тро ци фре ни и че тво ро ци фре ни бро је ви, опет у по штан ском са о бра ћа -
ју и ло кал ним ве за ма, пи шу се за јед но у По ли ти ки ној ру бри ци ВА ЖНИ ТЕ -
ЛЕ ФО НИ и у по штан ским име ни ци ма: 977 (де вет-се дам-се дам), при ја ва
смет њи на те ле фон ским ве за ма; 901 (де вет-ну ла-је дан), ме ђу на род ни раз го -
во ри; 988 (де вет-осам-осам), бро је ви прет плат ни ка; 9811 (де вет-осам-је дан -
-је дан), бу ђе ње; 9860 (де вет-осам-шест-ну ла), Вој на по ли ци ја; 9823 (де вет-
осам-два-три), ме те о ро ло шки по да ци; 9822 (де вет-осам-два-два), цр кве ни
ка лен дар; 9844 (де вет-осам-че ти ри-че ти ри), ло то и спорт ска прог но за; 9862
(де вет-осам-шест-два), ху ма ни тар ни те ле фон.

На ма се и осо ба ма ко је смо ан ке ти ра ли, ипак, чи ни да би че тво ро ци фре -
не бро је ве тре ба ло пи са ти с цр ти цом из ме ђу пр вих и по то њих две ју број ки,
јер на то упу ћу је и „по де ље ни“ из го вор по сле пр вих две ју. У то ме, чи ни се,
ма ло се љу ди ко ле ба, без об зи ра на то што су се и По ли ти ка и По шта опре -
де ли ле за пи са ње без цр ти це.

3. Пе то ци фре них бро је ва у Бе о гра ду ви ше не ма, али их има у дру гим
гра до ви ма: 018/51-026 (ну ла-је дан-осам-пет-је дан-ну ла-два-шест) или 021/
59-623 (ну ла-два-је дан-пет-де вет-шест-два-три). У пи са њу го то во не ма ко ле -
ба ња, чак ни око пи са ња ко се цр те по сле по зив ног бро ја за град, с тим што
По ли ти ка ста вља цр ти цу по сле пр вих два ју бро је ва, као и осо бе ко је смо ми
ан ке ти ра ли, а По шта не ста вља цр ти цу не го пра ви па у зу по сле пр вих два -
ју бро је ва.

4. Ше сто ци фре не бро је ве сви пи шу и пи са ли би с цр ти цом по сле пр ве
три ци фре, што чи ни и По ли ти ка: 064-789 (ну ла-шест-че ти ри-се дам-осам -
-де вет), Мо бил на те ле фо ни ја Ср би је — ко ри снич ки сер вис; 649-467 (шест-че ти -
ри-де вет-че ти ри-шест-се дам), Цен тар за не у ро зе и гра нич на ста ња итд.

5. При чи та њу и пи са њу сед мо ци фре них бро је ва има нај ви ше ко ле ба -
ња, и у По ли ти ки ној ру бри ци и ина че, док се у По шти не пи ше цр ти ца не -
го се, по сле пр ве че ти ри број ке, пра ви ма њи раз мак, али осо бе ко је смо ми
ан ке ти ра ли го ле мом ве ћи ном пи са ли би две цр те, пр ву из ме ђу пр вих две ју и
дру гих две ју број ки, а дру гу по сле дру гих две ју број ки, ис пред по то њих три ју.
У По ли ти ци пре о вла да ва тре ћи обра зац: 3618-444, 3617-777 и сл. код так си
пред у зе ћа, док у по штан ским име ни ци ма ре дов но сто ји јед на цр ти ца или ма -
њи раз мак, по сле пр вих че ти ри ју, од но сно пре по след њих три ју број ки.

Ми се опре де љу је мо за пи са ње две ју цр та (36-18-444, 36-17-777, с из го -
во ром сва ке број ке по на о соб, уз ма њи за ста нак он де где се пи шу цр ти це),
уве ре ни да би то при хва ти ле и По ли ти ка и По шта. 

Одлука бр. 49
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6. По истом обра сцу пи са ће се и пред бро је ви за ула зак у мре жу дру гог
гра да или дру ге др жа ве. Та ко, на при мер, пи са ће мо на сле де ћи на чин ове
бро је ве: 018/530-923 (Ниш), 021/583-681 (Но ви Сад), 99-387/51/465-140 (БиХ,
Ба ња Лу ка, прет плат ник), 99-38/61/43-80-109 (Сло ве ни ја, Љу бља на, прет -
плат ник), 991/708/48-44-757 (САД, Чи ка го, прет плат ник) итд.

7. Не ма ко ле ба ња у по гле ду пи са ња цр ти це из ме ђу гру пи са них број ки,
а не цр те. Ма да то ни је из ри чи то ре гу ли са но у Пра во пи су срп ско га је зи ка (а
мо гло би би ти!), пи са ње цр ти це сле ди ана ло ги ју, јер се по лу сло же ни це пи -
шу са цр ти цом (спо мен-пло ча, цр но-жут за две одво је не бо је, цр ве но-пла во -
-бе ло срп ско је за це ло и сл.), као што се и ре чи раз два ја ју на сло го ве по мо ћу
цр ти це (нпр. ла-ста-ви-ца, же-нид-бе-ни и сл.) и као што се раз ли чи ти об ли -
ци исте ре чи кад се на во де за јед но пи шу с цр ти цом (бу дем-бу деш-бу де-бу де -
мо-бу де те-бу ду). Јед но став но, раз ло га за цр ту не ма, а цр ти ца је, и ина че, до -
ступ ни ја на ком пју те ри ма.

8. Чи ни се да је спо је но слов но пи са ње бро је ва у бан кар ству: 7.816 (се -
дам хи ља да о сам сто ше сна ест), 29.455 (дв аде се тд ев е тхи љад ач ети ри сто -
тинепедесетипет) 5.782.655 (пе тми ли он ас е дам сто ос амд е сет две хи ља де -
шест стопедесетпет) ви ше ни је оба ве зно. Ни ти је би ло ни ти има оправ да -
ног раз ло га за кр ше ње пра во пи сне нор ме, ко ја про пи су је и одво је но и спо је -
но пи са ње, за ви сно од ве ли чи не бро ја (600 — шестсто или шест сто ти на;
990 — де вет сто де ве де сет или де вет сто ти на де ве де сет; 5.800 (пет хи ља да
осам сто или пет хи ља да осам сто ти на) итд. 

* * *

На црт од лу ке бр. 49 при пре ми ли су Бра ни слав Бр бо рић, се кре тар Од -
бо ра, Ра дој ко Га че вић, се кре тар Ко ми си је бр. 8, и Јо ван Вук са но вић, се кре -
тар Ко ми си је бр. 4. Текст на цр та је до те ран на тре ћој сед ни ци Ко ми си је бр. 7,
одр жа ној 14. де цем бра 2004. го ди не и усвојен на 8. седници Од бо ра за стан-
дардизацију српског језика, одржаној 18. фебруара 2005. године.
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БО ЉЕ ЈЕ РЕ ЋИ ДО ДАТ НА ВРЕД НОСТ

Увод не на по ме не

Од бо ру за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка, кра јем сеп тем бра 2004. го ди не,
обра тио се Ју го слав Пе ро вић, но ви нар Тан ју га, до пи сом сле де ће са др жи не:

Мо лим вас да ми раз ја сни те јед ну ди ле му, у ко ју сам „за па о“ на кон до -
но ше ња јед ног од нај ва жни јих за ко на у нас у по след ње вре ме.

Реч је о уво ђе њу „По ре за на до дат ну вред но ст“, ко ји по ла на ших ме ди -
ја на зи ва „По рез на до да ту вред но ст“, ка ко је об ја вље но и у Слу жбе ном гла -
сни ку.

Ме ђу тим, на сај ту Ми ни стар ства фи нан си ја Ср би је пи ше „По рез на до -
дат ну вред но ст“, што и ја сма трам да је ис прав но, али по ло ви на мо јих ко -
ле га но ви на ра ми сли и пи ше друк чи је.

Сма трам да је по ја ву ова квих и слич них ди ле ма по треб но хит но ре ши -
ти, ка ко се не би, евен ту ал но, „одо ма ћи о“ по гре шан тер мин, јер се он ка сни -
је знат но те же ис пра вља.

Уна пред за хва љу јем и мо лим за бр зо ре а го ва ње.

Ре а го ва ње Од бо ра

У Ко ми си ји бр. 7 кон сул то ва ли смо се те ле фо ном а кон сул то ва ли смо
још не ке ко ле ге у Од бо ру. Сви ма је у уху при дев до дат ни (ве ро ват но са мо с
од ре ђе ним ви дом, ко ји је у жен ском и сред њем ро ду, ако се за не ма ри на гла -
сак, исто ве тан с од ре ђе ним), и сви сма тра ју да је за тер мин бо ље иза бра ти
син таг му по рез на до дат ну вред ност.

И у дру гим син таг ма ма чу је се са мо до дат ни (до дат не те шко ће, до дат -
ни про бле ми, до дат на бу ка итд.), а у обра зло же њу пред ло га мно гих за ко на
че сто се ка же да за њи хо во спро во ђе ње ни су по треб на до дат на сред ства у
буџету Ре пу бли ке Ср би је. У на че лу је бо љи „чи ст“ при дев (из ве ден, у овом слу -
ча ју, по мо ћу су фик са -ан/-ни) не го трп ни при дев упо тре бљен атри бу тив но,
осим ако не по сто је раз ло зи за ус по ста вља ње се ман тич ке раз ли ке, ка ква
нпр. по сто ји из ме ђу при де ва ра дан и рад ни или при де ва смр тан и смрт ни
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(Рад ни чо век ни је мо рао би ти ра дан иако се та ко звао; Сва ки је чо век смр -
тан и сва ки мо же на пра ви ти смрт ни грех). У на че лу, та ко ђе, трп ни при дев
— ма да ни то ни је оба ве зно — тра жи ве зу с ким или с чим.

У кон крет ном слу ча ју, ни је, раз у ме се, не пра вил но ни јед но ни дру го,
али нам се син таг ма до дат на вред ност чи ни ма ње упит ном, док би син таг -
ма до да та вред ност, од но сно по рез на до да ту вред ност, ву кла к то ме да ва -
ља пре ци зи ра ти че му је вред ност до да та.

Оба ви ли смо раз го вор и у Ми ни стар ству фи нан си ја и у Ре пу блич ком се -
кре та ри ја ту за за ко но дав ство. И њи ма је у уху при дев до дат ни, од но сно до -
дат на. Под се ти ли смо и јед не и дру ге на то да је Од бор сво је вре ме но, још у
ав гу сту 1998, од го ва ра ју ћи на пи та ње ЗО ИЛ „Ду на ва“ у ве зи с не до у ми цом
око ак ци о нар ског/де о ни чар ског/де о нич ког дру штва, до нео (у Од лу ци бр. 3)
пре по ру ку да се да пред ност де о ни чар ском дру штву. На и ме, сма тра ло се да
је син таг ма де о ни чар ско дру штво нај бо ље ре ше ње сто га што је стил ски
оправ да ни је узе ти пре ве де ни цу де о ни чар/ди о ни чар не го по зајм ље ни цу ак -
ци о нар, док је из ме ђу кра ћег де о нич ко/ди о нич ко и ду жег об ли ка де о ни чар -
ско/ди о ни чар ско бо љи ду жи об лик јер се, ипак, удру жу ју љу ди, вла сни ци де -
о ни ца, а не са ме де о ни це/ди о ни це.

У сва ком слу ча ју, син таг ма ко ја оли ча ва тер мин тре ба да бу де уста ље -
на и, ако је мо гу ће, јед но знач на. Пре ма то ме, без об зи ра на то што је син таг -
ма по рез на до да ту вред ност мо гу ћи пре вод ен гле ске син таг ме va luе ad dеd
tax (где је ad dеd пар ти цип, с основ ним зна че њем до дат[и/а/о]), у срп ском је
бо ље ре ћи до дат ни, да кле бо ље је уста ли ти син таг му по рез на до дат ну вред -
ност не го син таг му по рез на до да ту вред ност.

* * *

На ову мол бу но ви на ра Ју го сла ва Пе ро ви ћа нај пре је од го во ре но до пи сом
бр. 17 Ко ми си је бр. 7, који је на 8. седници Одбора за стандардизацију срп -
ског језика, одржаној 18. фебруара 2005. године, усвојен као Одлука бр. 50.
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ПРИДЕВ НЕМАТЕРИЈАЛАН НИЈЕ ПОДЕСАН ЗА
ПРЕВОЂЕЊЕ ТАКО ВАЖНИХ СИНТАГМИ

Уводне напомене

Одбору за стандардизацију српског језика обратио се, 1. септембра 2004.
године, Андреј Вујновић, председник Музејског друштва Србије, дописом
следеће садржине.

„На стручном скупу одржаном у Етнографском музеју у Београду, поводом
Међународног дана Музеја, 18. и 19. маја 2004. године, покренуто је, изме-
ђу осталог, и питање одговарајућег термина за онај део културног наслеђа
који се до сада називао духовна баштина, нематеријална баштина, нема-
теријално културно добро и сл. На англосаксонском говорном подручју ко-
ристи се придев intangible нпр. the intangible heritage of humanity, превођено
обично синтагмом нематеријално наслеђе човечанства.

На наведеном скупу изражено је мишљење да тако важну терминоло-
шку синтагму у српском језику не би требало обележити негативним, одрич-
ним придевом, који почиње префиксом не.

Обраћам се Одбору с молбом да да своје мишљење како би најприклад-
није било терминолошки означавати ову врсту културног наслеђа.“

Реаговање Одбора

Консултујући се у Комисији за односе с јавношћу и решавање неодло-
жних питања (Ком. бр. 7) Одбора за стандардизацију српског језика па и изван
ње, закључили смо да придев нематеријални заиста није срећан превод за
енглески придев intangible (који се разликује од придева untouchable = недо-
дирљив), у нас превођен и као несаломљив у својевремено емитованој сери-
ји The Untouchables). И у енглеском постоји non-material, али нема синтагме
the non-material heritage of humanity.

Како је реч о важном појму међународног карактера, мислимо да би срећ-
није решење било ако би се енглеске синтагме у којима се говори о култур-
ним добрима и културном наслеђу преводиле код нас помоћу еквивалента



за енглески придев intangible = недодирљив (дакле, неопипљиво наслеђе чо-
вечанства и сл.) мада су и међу консултованим лингвистима спомињани
могући придеви нетваран и онотваран (потоњи скројен по моделу већ посто-
јећих придева оностран и овостран уз сугестију да би онотваран садржао не
баш прозирно значење „који стоји с оне стране твари“ као што придев оностран
значи „који стоји с оне стране овог света“, „који није приступачан чулима“.

Пошто је у начелу боља домаћа (= словенска, српска) реч кад се већ има
(а у српском језику, заиста, и у филозофској и у хришћанској терминологи-
ји постоји придев тваран, изведен од именице твар, која је као основна
морфема оплођена у многобројним речима, као што су затварати, отвара-
ти, претварати, укључујући и свакодневни придев стваран и од њега из-
ведене друге речи, али и глаголске именице затварање, отварање и сл., али и
мноштво потврда придева неопипљив у различитим синтагмама), – не види-
мо зашто би intangible било добро у енглеском, а неопипљив лоше у српском,
нити пак зашто бисмо избегавали твар као повремени придев за именицу
материја и изведенице тваран, тварност и друге. Кад је реч о придеву нео-
пипљив, није битно што је он одричан јер и такви придеви улазе у састав
терминолошких синтагми (нпр. непостојано а).

Битно је, међутим, ово: када се туђица може превести, треба је превести,
и треба, у начелу, активирати потенцијале (= оживети макар запретане
моћи) властитог језика и не подавати се творбеној лењости (ијек. лијености),
која се оправдава старом флоскулом о народу (Чега нема у народу, не сме се
наћи ни у књижевном језику). Наиме, и књижевни и стандардни језик (и кад
значе исто и кад не значе сасвим исто) одавно су осамостаљене творевине,
које се увек могу надахњивати изворним народним говорима, али је право
и писаца свих струка и језикословаца да творе (праве, стварају) нове речи
кад се укаже потреба да се нови појам „покрије“ одговарајућом речи.

У конкретном случају, биће да је ипак понајбоље прихватити дословни
превод енглеског придева неопипљив(а/о), који је сасвим разумљив, без об-
зира на то да ли је увек могуће разлучити је ли штогод конкретно или ап-
страктно, опипљиво или неопипљиво, стварно и тварно, односно нестварно
или нетварно, духовно и „недуховно“. Придев духовни, који се каткад јавља
у превођењу ових појмова, има значење које се обично везује за религијску
сферу, што вреди и за изведеницу духовност, која се учестало јавља послед-
њих година уз одговарајућу терминологију и ужих и ширих синтагматских
склопова.

Према томе, синтагма неопипљива баштина човечанства и неопипљиво
културно добро, макар биле превише прозрачне, саме по себи указују на то
да постоје и баштина и културна добра који су опипљиви, као што постоје и
покретна и непокретна културна добра, која су, баш зато што су покретна
или непокретна, и видљива и опипљива, разним чулима – доступна.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика

240



* * *

На молбу председника Музејског друштва Србије најпре је одговорено
дописом бр. 15 Комисије бр. 7, 12. октобра 2004. године, а Одлука је усвоје-
на на седници Одбора 18. 2. 2005. године.

Одлука бр. 51
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ДВОСЛОВНЕ СКРАЋЕНИЦЕ HE ФУНКЦИОНИШУ
Реаговање Одбора за стандардизацију српског језика

У петак 28. јула 2006. године на насловној страни Политике објављена
је вест да је Влада Србије одлучила претходног дана у Крушевцу, граду кнеза
Лазара, да Међународној организацији за стандардизацију (ISO) предложи
двословну ознаку (скраћеницу) PC и тросложну СРБ као ознаку за државу
Србију. Прву је предложило Министарство за науку и заштиту животне сре-
дине – Институт за стандардизацију. Поменуту скраћеницу, наводно, „подр-
жала је цела интернет заједница у Србији“. Трословну скраћеницу, која је
најпрозирнија и садржи све што чини Србију, предложило је Министарство
иностраних послова.

У 21. веку свака држава има четири препознатљива национална симбо-
ла: заставу, грб, химну и интернет домен, који асоцирају на име државе. Ово
последње, с интернет доменом PC, смета jep не асоцира само на Републику
Србију, већ и на Републику Српску.

У систему међународних ознака остало је веома мало „слободних“ дво-
сложних скраћеница – на пример: sf, sd, sw, ss…

Међународна организација за стандардизацију прихватила је трословну
ознаку СРБ, а одбила предлог Министарства спољних послова да двосложна
скраћеница буде PC за Републику Србију и понудила пет нових решења:
SP, SQ, SS, SW, SX. У саопштењу Министарства спољних послова наводи се
да је министар Вук Драшковић препоручио да двословна ознака за Репу-
блику Србију буде SS jep је у „у јединственом и разумљивом значењу – ’Ср-
би, Србија’“ и „директној вези са SRB“.

Трословне и двословне скраћенице користе се за обележавање државе,
националне валуте, спортских репрезентација на олимпијадама и светским
првенствима, за регистрацију интернет домена и регистрацију возила.

Стручњаци за маркетинг и грађани реаговали су оштро на ознаку SS
због непријатних асоцијација na SS трупе и на нацизам. Такође, проблеми су
и с предложеном двосложном ознаком PC jep, осим асоцијација на Републику
Српску, она је заузета јер је ознака за јужноамеричку државу Суринам. Иде-
ја да и Србија користи заједно са Суринамом ту скраћеницу као интернет
домен није подржана од српских званичника – с државног и политичког врха.
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На састанку одржаном 12. 9. 2006. године у Институту за српски језик
САНУ, а и поводом иницијатива са састанака одржаних 25. и 30. августа
2006. године, о чему постоје белешке, једногласно је одлучено да Одбор хит-
но реагује тако што ће се прво сачинити нацрт одлуке, која ће бити усвојена
на Комисији за односе с јавношћу и решавање неодложних питања (Коми-
сија бр. 7). Закључено је такође да је та комисија, на последњој, деветој сед-
ници Одбора од 18. априла 2006. године, проширена са два нова члана и да
је мериторна да донесе такву одлуку, јер питање о коме се расправљало зах-
тева хитно реаговање и не може чекати наредну, десету седницу Одбора.

Предлог Одбора за стандардизацију српског језика

Предлаже се Институту за стандардизацију при Министарству за науку
и заштиту животне средине и Министарству спољних послова Републике
Србије да се Међународној организацији за стандардизацију да мишљење
да све скраћенице за Србију, осим трословне скраћенице СРБ, не
функционишу, па стога не могу бити узете за нову националну скра-
ћеницу.

Образложење

Ако је све остало заузето када је реч о двословним скраћеницама, које су
препознатљиве као име државе, онда једино може бити прозирно и у функ-
цији оно је што је трословни знак СРБ.

Без обзира на то што је у доношењу праве одлуке за одговарајућу скра-
ћеницу – ознаку за Србију велик утицај државне и политичке сфере, па и
референтног Института за стандардизацију, сматрамо да се ни мишљење
лингвиста при томе не може заобићи.

Што се тиче могућих решења изван нашег реаговања и предлога, сма-
трамо да за то заиста нема оправдања.

Нацрт текста ове одлуке сачинио је Јован Вуксановић, секретар Одбора.
Нацрт је, с дотеривањем, прихваћен на 5. седници Комисије бр. 7 и усвојен
као Одлука бр. 52.

Одлука бр. 52
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ЗА УЈЕДНАЧАВАЊЕ НАЗИВА МИНИСТАРСТАВА
Реаговање Одбора за стандардизацију српског језика

На два састанка (25. и 30. августа 2006. године) одржана у Институту за
српски језик САНУ покренута је, између решавања осталих језичких ситни-
ца, и иницијатива за боља решења назива министарстава.

На састанку одржаном 12. 9. 2006. године, такође у Институту за српски
језик САНУ, на коме су били присутни чланови Одбора и његових комиси-
ја, те директор Института, одређеније се о овоме питању говорило. Сви су се
сложили с тим да су потребна боља решења – стилски уједначенија, језич-
ки и прагматички примеренија ономе што ти називи представљају, чиме се
лакше могу одредити и препознати.

Договорено је да се сачини посебна одлука о томе и што хитније доста-
ви Влади и њеним ресорима како би се та решења уградила у евентуалне
промене закона о министарствима и закона о Влади.

Предлог

Предлажемо промену следећих назива министарстава:
1. Министарство унутрашњих послова;
2. Министарство финансија;
3. Министарство правде;
4. Министарство за државну управу и локалну самоуправу;
5. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде:
6. Министарство привреде;
7. Министарство рударства и енергетике;
8. Министарство за капиталне инвестиције;
9. Министарство трговине, туризма и услуга;
10. Министарство рада, запошљавања и социјалне политике;
11. Министарство науке и заштите животне средине;
12. Министарство просвете и спорта;
13. Министарство културе;
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14. Министарство здравља;
15. Министарство вера;
16. Министартсво спољних послова;
17. Министарство одбране;
у:
1. Министарство за унутрашње послове;
2. Министарство за финансије;
3. Министарство за правду (боље: за правосуђе!);
4. Министарство за државну управу и самоуправу;
5. Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду;
6. Министарство за привреду;
7. Министарство за рударство и енергетику;
8. Министарство за капиталне инвестиције;
9. Министарство за трговину, туризам и услуге;
10. Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику;
11. Министарство за науку и заштиту животне средине;
12. Министарство за просвету и спорт (није лоше ни: Министар-

ство за образовање!);
13. Министарство за културу и медије;
14. Министарство за здравство;
15. Министарство за верске послове;
16. Министартсво за спољне послове;
17. Министарство за војна питања.
Аналогно датим предлозима, могу се решити и називи евентуалних но-

вих министарстава.

Образложење

У српском језичком стандарду постоје два модела којима се може иска-
зати сложени назив установе, државних институција, стручних удружења и
друштава, као и уопште припадности, порекла, тицања, намене, циља.

Први модел је с ГЕНИТИВОМ БЕЗ ПРЕДЛОГА, што је свесловенска
одлика, a њиме се казује оно чега се тиче, на шта се односи појам означен
речју од које он зависи. У највећој описној, па и нормативној граматици,
академика Михаила Стевановића – Савремени српскохрватски језик II,
Граматички системи и кљижевнојезичка норма, СИНТАКСА, Научна књи-
га, Београд, 1969, стр. 167–204, опширно се наводе значења генитива без
предлога. Ту се каже и то да је „генитив по свом значењу најсложенији и по
функцијама најобухватнији падеж“.

Одлука бр. 53
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Наведени називи министарстава с генитивом казују оно чега се тиче, на
шта се односи појам означен речју од које зависи. Истовремено, тиме се
означава и то да неки појам припада некоме или нечему, да се дотиче нечег
сродног по пореклу. Тако се, на пример, неко министарство тиче просвете и
спорта, припада просвети и спорту, друго, опет, тиче се културе, правде,
здравља (здравства?), науке и заштите животне средине, односно припада
томе. Како је већ речено, тај модел по свом значењу – најсложенији је, a пo
функцијама – најобухватнији.

Модел с АКУЗАТИВОМ + предлог ЗА такође је опширно описан у поме-
нутој Стевановићевој граматици (стр. 411—418). И он има бројна значења,
а најуопштеније може се рећи да казује коме, односно чему је нешто намењено
или усмерено. Суженост конструкције акузатив + предлог ЗА у називу мини-
старстава истиче њихово вођење, руковођење, управљање одређеним ресором
на основу датих овлашћења – струком, делатности, надлежности, подручјем
деловања, органом државне управе с министром на челу, а све ради успо-
стављања система (хијерархије) – субординације, потчињености, контроле,
надзора. Постоје и другачији процеси – децентрализације, демократизаци-
је и деполитизације, којима поједина министарства преносе део својих овла-
шћења на ниже органе локалне самоуправе и локалне управе, па се на тај
начин и сама министарства демократизују. Министарство просвете и спорта,
рецимо, има школске управе као организационе јединице и службе у свом
седишту, којима се део овлашћења преноси на локалну заједницу, а струч-
не послове поверило је заводима за унапређивање васпитања и образовања
и стандард и квалитет.

Овај опширнији приказ прегледа оба модела послужио је да препоручи-
мо АКУЗАТИВ + предлог ЗА као боље решење за назив министарстава од
решења ГЕНИТИВ БЕЗ ПРЕДЛОГА. У том смислу настојали смо да урадимо
стилске поправке и дотеривања, не прежући ни од прагматичности језичког
исказа којим се постиже уједно и квалитетнија језичка оствареност.

Нацрт текста одлуке сачинио је Јован Вуксановић, секретар Одбора.
Нацрт је дотеран и прихваћен на 5. седници Комисије бр. 7, одржаној 17. 10.
2006. године и усвојен као Одлука бр. 53.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Иван Клајн, Слободан
Реметић, Драго Ћупић, Милорад Дешић, Јован Вуксановић и Милан Та-
сић, члан Комисије бр. 8.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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ОПРАВДАНЕ ЗАМЕРКЕ
Језичке грешке на листићима Државне лутрије Србије

Институт за српски језик предао је Одбору писмо које су му упутили
инж. Владимир Лепојевић и инж. Милутин Живковић из Београда. Исто
писмо упућено је и Министарству просвете и спорта, Министарству културе,
Министарству финансија, Српској академији наука и уметности, Катедри за
србистику Филолошког факултета у Београду, као и Државној лутрији Ср-
бије, која је и пружила повод за писање. Наводимо главни део писма:

„Желимо да Вас обавестимо да је Државна лутрија Србије пустила у
промет пре 4–5 месеци стотине хиљада лото листића на којима је примењен
језик којим не говори српски народ, правопис који је преузет из другог на-
рода и државе, или је дело неписмених.

Ми смо се 28. марта обратили писмено директору Државне лутрије Ср-
бије – пошто не може да прими трочлану групу заинтересованих грађана по
овом питању који су молили разговор са њим – али наше примедбе и молба да
се уведе правилан српски језик на тим листићима потпуно су игнорисане.

Ови листићи са таквим језиком показују непоштовање народа и његових
највећих вредности (…) Молимо, као први корак, да се ауторитетом Ваше
установе позове Државна лутрија Србије да у Србији примењује правилан
српски језик и тиме покаже дужно поштовање српском народу.“

Уз писмо су приложени факсимили два упутства у издању Државне лу-
трије Србије, оба на латиници, сличног садржаја, једно под насловом LOTO
7/39 – POMOĆNI OBIČNI LISTIĆ, друго под насловом LOTO 7/39 – POMOĆ-
NI SISTEMSKI LISTIĆ. Такође je приложена копија писма које су инж. Ле-
појевић, г. Слободан Турлаков и г. Немања Видић, поводом тих упутстава,
28. марта 2006. упутили директору Лутрије. У овом писму се упозорава на
следеће реченице из првог наведеног упутства, у којима су аутори писма
подвукли речи које сматрају погрешним:

(1) Kombinaciju sedam brojeva u jednom grupnom polju odigrate tako da
tamnoplavom ili crnom hemiskom olovkom jasno obeležite znakom «X» odabrane
brojeve (…)

(2) Ako ne možete da se odlučite koje brojeve želite odigrati, terminal će to uči-
niti za Vas (…) samo recite prodavcu da želite slučajni izbor i koliko kombinacija
želite odigrati.
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(3) Ukoliko se odlučite odigrati iste brojeve za više kola unapred, odredite broj
uzastopnih kola (…)

(4) Na osnovu sadržaja pomoćnog listića (…) dobit ćete potvrdu o uplati.
Прва од наведених реченица налази се само у упутству за обични ли-

стић, док се остале три, потпуно једнако, понављају и у упутству за системски
листић.

Г. Лепојевић, г. Турлаков и г. Видић у свом писму истичу да се ови ли-
стићи „троше и шире у народу у огромним количинама“. Уз то оштро заме-
рају Државној лутрији Србије што се „у свим њеним писаним материјалима
потребним у игри на срећу, публикацијама и обавештењима за народ, за пу-
блику, примењује само и искључиво латиница“. У закључку њиховог писма
се каже: „У име (…) права на сопствени језик и писмо, права на сопствену
културу и науку, на сопствене вредности и традицију, молимо да Државна
лутрија Србије одмах, на свим својим материјалима за игру на срећу, уведе
чисто српски језик, исправи све грешке које долазе из страних правописа, и
да уведе најмање равноправност ћирилице и латинице у свом јавном раду,
као први корак, јер ми мислимо да латиница више није потребна у Србији.“

Одговор

У првој од наведених реченица из лутријског текста, уместо одиграте
тако да… обележите требало је да стоји одиграћете тако што ћeтe… обе-
лежити, a хемиском је погрешно написано уместо хемијском. Познато је, на-
име, да се у књижевном језику свршено садашње време не употребљава у
независним реченицама, осим кад се исказује поновљена или уобичајена
радња (нпр. Ја свако вече одиграм понеку партију шаха).

У другој реченици, двапут поновљено желите одиграти није погрешно,
мада je y београдском говорном језику обичнија конструкција желите да
оди грате.

У трећој реченици, уколико се одлучите одиграти је хрватска конструк-
ција, док је у српском далеко обичније уколико се одлучите да одиграте.

У четвртој реченици, двочлани футур dobit ćete чисто је хрватски, док се
у српском језику увек (и у време заједничког правописа) писало састављено
добићу, добићемо, добићете и сл.

Језичке замерке Државној лутрији, дакле, највећим делом су оправдане.
Напоменимо и то да друга реченица првог пасуса у оба упутства гласи: „Je di-
ni važeći dokaz о Vašem izboru brojeva, učestvovanju u igri i osnov za naplatu
dobitka je potvrda o uplati.“ Овде je уместо енклитике је морао бити употре-
бљен дужи облик јесте, дакле: … јесте потврда о уплати.

Што се тиче латиничког писма, за његову искључиву употребу у тексто-
вима државне организације каква је Лутрија заиста нема оправдања.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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Образложење

О употреби инфинитива Одбор за стандардизацију, односно његова Ко-
мисија за синтаксу, исцрпно су расправљали у Одлуци бр. 24, из 2002. годи-
не, под насловом О односу између да-конструкције и инфинитива у српском
језику. Ова одлука се може прочитати у зборнику Српски језик у норматив-
ном огледалу (приредили Бранислав Брборић, Јован Вуксановић и Радојко
Гачевић, изд. Београдска књига, Београд, 2006, стр. 149–153). На темељу
закључака из раније стручне литературе, у тој одлуци се каже: „Разлог да
се негује употреба и инфинитива и да-конструкције јесте и у чињеници да
постоји непрекинута традиција употребе оба та облика на читавом ново-
штокавском простору, с тим што постоје регионалне или индивидуалне
разлике у учесталости употребе једног или другог облика. Учесталост употре-
бе инфинитива расте идући од источног ка западном делу говорног простора
српског језика, али се доста лепих примера употребе инфинитива може на-
ћи код најбољих представника међуратног београдског стила, па и касније
(нпр. у делима Слободана Јовановића, Милоша Ћурића, Радована Самар-
џића и низа других писаца и научника).“

Претходно је у Одлуци, као начелна препорука, речено да „треба избе-
гавати нагомилавање више да-конструкција или више инфинитива у истој
реченици“. Будући да у реченици (2) из лутријског текста испред првог „же-
лите одиграти“ долази „да се одлучите“, а испред другог „да желите случај-
ни избор“, употреба инфинитива „одиграти“ је стилски оправдана, мада ни
„желите да одиграте“ не би било погрешно. У реченици (3) нема таквих раз-
лога за употребу инфинитива, нити је инфинитив уобичајен у савременом
српском језику после глагола одлучити (се).

О занемаривању ћирилице Одбор се изјашњавао више пута, почев од
одлуке број 17 из 2001. године, Нарушавање уставних оквира статуса срп-
ског језика (стр. 127 у поменутој књизи), у чијем закључку се каже: „Одбор
предлаже Народној скупштини Републике Србије да задржи одредбу о при-
марности ћириличког писма у службеној употреби на целој територији Ре-
публике Србије.“ У следећој одлуци, бр. 18 (Случајност која се могла избећи,
в. стр. 132), Одбор је реаговао на документ „Prvih sto dana Vlade Republike
Srbije“, штампан латиницом, a y одлуци бр. 26 (Законски текст латини-
цом: лоша инерција, одавно лишена смисла, стр. 158 у књизи) на публикаци-
ју „Закон о заштити права и слобода националних мањина“, објављену на
једанаест језика од којих је српски на првом месту – али штампан латиницом.
Слична упозорења су дата и у одлукама бр. 20 (Званични језик је српски a
примарно писмо ћирилица), бр. 28 (Српски језик у Лондону), бр. 34 (Уставне
одредбе о језику) и бр. 48, из 2004. године, под насловом He видимо разлога
за латиницу (где је реч о публикацијама београдске „Народне књиге“).

Одлука бр. 54
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Као ни велика већина српских лингвиста, чланови Одбора не слажу се
с мишљењем тројице потписника писма Државној лутрији „да латиница ви-
ше није потребна у Србији“, нити би латиницу било могућно избацити из
употребе чак и кад би то неко хтео. Ћирилица, међутим, мора бити примар-
но писмо у службеној и јавној употреби, у какву свакако спадају и листићи
Државне лутрије, па су с те стране замерке инж. Лепојевића и његових при-
јатеља основане.

Нацрт текста ове одлуке сачинио је Иван Клајн, председник Одбора и
члан Комисије број 7. Нацрт је прихваћен на 5. седници Комисије бр. 7 и
усвојен као одлука број 54.
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РАЗГРАНИЧЕЊЕ ДЕКЛИНАЦИОНИХ ОБРАЗАЦА
Промена no падежима личних имена (хипокористика)

и заједничких именица (хипокористика) на -о

Одбор за стандардизацију српског језика добио је од Марије Радете, начел-
ника у Одељењу за развој кадра у Министарству просвете и спорта Србије,
молбу да јој се одговори на питање како се мењају по падежима следеће
именице: Иво, Јово, Бајро, Михо, Владо, Симо и заједничке: медо, брун-
до, жућо.

Одговор

Лична имена одмила (хипокористици) Иво, Јово, Мато, Бајро, Михо,
Владо, Симо и слична имају два типа промене по падежима: а) на већем
делу екавског простора мењају се по обрасцу: Иво-Иве-Иви-Ивин, Јово-Јо-
ве -Јови-Јовин, Михо-Михе-Михи-Михин, Владо-Владе-Влади-Владин,
Симо-Симе-Сими-Симин (овом обрасцу промене припадају хипокористи-
ци: Јова, Пера и сл. – Јово-Јова, Перо-Пера, Јово-Јове-Јовин; Пера-Пере -
-Перин); б) у источно(и)јекавским говорима: Иво-Ива-Иву-Ивов, Јово-Јова -
-Јову, Јовов, Михо-Миха-Миху-Михов, Владо-Влада-Владу-Владов, Симо -
-Сима-Симу-Симов, аб) у западним (и)јекавским говорима: по екавском
обрасцу: Иво-Иве-Иви-Ивин, Јово-Јове-Јови-Јовин итд.

Имена типа Раде, Миле и сл. у екавским говорима се мењају по обрасцу:
Раде-Радета-Радету-Радетов, Миле-Милета-Милету-Милетов, a y запад н(иј)им
(и)јекавским говорима по обрасцу: Раде-Раде-Ради-Радин, Миле-Миле-Ми-
ли-Милин (Улица Раде Кончара, а не Радета Кончара; Тиче се Миле Ива-
новића, a не Милета Ивановића).

Заједничке именице типа: медо, брундо, жућо такође имају две промене:
а) у екавским говорима: медо-меде-меди-медин, брундо-брунде-брунди-брун -
дин, тако је и у најзападнијим (и)јекавским говорима, док је б) у источним
(и)јекавским говорима промена по обрасцу: медо-меда-меду-медов, брундо -
-брунда-брунду-брундов итд.
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Образложење

Наведено припада српском књижевнојезичком стандарду, с тим што је
образац Раде-Раде-Ради-Радин ограничен на најзападније српске говоре
(али и то је део стандардне норме).

Отуда је нормално да се, ако се пише екавски, треба држати екавског
обрасца, али се неће погрешити ако се употреби и (и)јекавски, посебно ако се
пише некоме са ијекавског подручја. Наравно, у екавској средини при екав-
ском писању могуће је употребити и екавски образац (Иве, Јове, Михе и
сл., односно: меде, жуће и сл.) без обзира на то коме се пише, што значи –
ако се пишу имена која имаају (и)јекавски образац промене (тип: Дао сам
Блажу, Драгу, Јову и сл.).

Иако граматичка литература омогућава промене по било ком обрасцу,
прикладно је: а) мењати према начину промене одакле је личност чије се
име деклинише, што значи – поштовати „локални“ облик промене (будући
да су књижевне и једна и друга), или б) мењати према промени у датом је-
зичком изразу (тј. у делу књижевног језика) или „маниру“ аутора текста од-
носно говорника.

Када je y питању екавски и западноијекавски деклинациони образац
(Јово-Јове-Јови-Јовин, Саво-Саве-Сави-Савин), при писању треба водити
рачуна о томе да се не „помешају“ родови, јер се не би знало да ли je y пита-
њу мушки или женски род. Ово се нарочито односи на административна ре-
шења или друга управна акта, па у њима ваља прецизирати на који се род
(мушки или женски) односи име. Истина, при томе код личних имена род се
види када се употреби и презиме (а у управним актима најчешће је тако), те
се не јављају недоумице (нпр.: To се односи на Саву Поповића – м. p. –, To
се односи на Саву Поповић – ж. p.). Код навођења и имена и презимена по
правилу не може доћи до забуне, али само име не говори увек о припадности
одређеном граматичком роду. Сличан проблем се јавља и код заједничких
именица (хипокористика) овог типа, па тамо проблем решава контекст.

Нацрт текста ове одлуке сачинио је Драго Ћупић, члан Одбора и Ком.
бр. 7. Нацрт је с мањим дотеривањима прихваћен на 6. седници Комисије
бр. 7 и усвојен као Одлука бр 55.

Седници су присуствовали чланови Комисије: Иван Клајн, Драго Ћу-
пић, Милорад Дешић. На седници Комисије присутни су били Драгољуб
Петровић, председник Комисије бр. 8, Радојко Гачевић, секретар Комисије
бр. 8, Срето Танасић, директор Института за српски језик САНУ и секретар
Комисије бр. 3, Јован Вуксановић, секретар Одбора и Комисије бр. 5.
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О СЛУЖБЕНОМ ЈЕЗИКУ И ПИСМУ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Припреме за коначну верзију текста новог устава Републике Србије тра-
јале су доста дуго, али нацрт Устава никада није био на јавној расправи. Не
улазећи у друге одредбе Устава, сматрамо да је пропуштена прилика да се
одредбе о језику и писму дефинишу на дуге стазе.

Поводом уставних одредаба о језику, Одбор за стандардизацију српског
језика обратио се Влади Републике Србије први пут Одлуком бр. 34 још у
фебруару 2003. године. У међувремену, 2004. године, Влада Републике Ср-
бије је на свом веб-сајту објавила Нацрт Устава Републике Србије, у коме је
члан 10 гласио:

„У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилич-
но писмо.

Националне мањине имају право на службену употребу свог језика и
писма, у складу са органским законом.“

Оваква формулација није била добра и из ње се види да предлагач ни-
је уважио ниједну напомену из Одлуке бр. 34 Одбора за стандардизацију. У
коначној верзији Устава, срећом, она је измењена и сада гласи:

„У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћирилич-
ко писмо.

Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на осно-
ву Устава.“

Суштински, ова одредба Устава одражава мишљење стручњака за језик
окупљених у Одбору за стандардизацију српског језика. Ипак, у складу са
својим ранијим препорукама, Одбор за стандардизацију српског језика сма-
тра да је овај члан Устава требало да гласи:

„У Републици Србији службени језик је српски а писмо ћирилица.
Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на осно-

ву Устава.“

* * *

У складу с новим уставом треба донети и нови Закон о службеној упо-
треби језика, те молимо Владу Републике Србије и Скупштину Србије да
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неизоставно укључе у његову израду и Одбор за стандардизацију српског је-
зика, као тело које је најпозваније да води бригу о српском језичком стан-
дарду.

Најважније је да службени језик, српски, с матичним писмом, ћирили-
цом, убудуће не изостаје ни из једног вида службене употребе. Међутим, у
њој ће се наћи и домаћи мањински језици, чији положај треба уредити у
складу с највишим цензусом у међународној заједници (8–10% мањинског
становништва на одређеном подручју цензус је у скандинавским земљама),
али и страни језици, светски и други, нпр. у међународним уговорима и у
дипломатској комуникацији, где је неретко реч о службеној, а не само о јав-
ној и нејавној употреби језика.

Друштвена брига о језичком стандарду назива се, у науци и изван ње,
језичком политиком (која може имати и шире поље деловања од оног обеле-
женог језичким стандардом, нпр. истраживање дијалеката и урбаних суп-
стандардних говора као облика заштите културне баштине), а она укључује
језичко планирање и језичко нормирање. Наравно, језичка политика не може
бити само стручно и научно питање него мора бити и питање опште (држав-
не) културне, просветне и научне политике у најширем смислу, па нпр. и
политике у саобраћају, трговини и туризму. На то нас упућују и правила
игре међународне стандарднојезичке заједнице и њених органа, нпр. Међу-
народне стандардизацијске организације / International Organization of
Standardization, чије је седиште у Женеви; реч је о агенцији ОУН, с којом,
не само у језичком погледу, сарађује Савезни завод за стандардизацију. По-
што је српски језик вишедржавни језик — нужна је тесна стручна (и не са-
мо стручна) сарадња с лингвистима и научним телима у Републици Српској
и Црној Гори. Такву сарадњу имају, на пример, државе немачког стандард-
ног језика у Европи (Немачка, Аустрија и Швајцарска).

Приликом доношења Закона о службеној употреби језика и писма треба
водити рачуна и о следећим чињеницама, на које је Одбор за стандардиза-
цију указивао и у Одлуци бр. 34:

Ако на згради Америчке амбасаде у Београду стоје две плоче, на левој
страни АМЕРИЧКА АМБАСАДА а на десној AMERICAN EMBASSY, онда
први испис указује на службени језик наше државе, а други на службену
употребу енглеског језика у САД, која, с домаћег становишта, може бити ви-
ђена као јавна употреба страног језика. Та употреба нарочито је жива у
школском систему, који се одликује службеном и јавном употребом већег
броја језика, с тим што није лако разлучити службену од јавне употребе.

Ако на аутопуту кроз Србију често видимо ознаку IZLAZ (латиницом), а
никад не видимо ИЗЛАЗ (ћирилицом), лево или горе, нити EXIT, десно или
доле, онда је посреди неспровођење уставних одредаба и одредаба Закона о
службеној употреби језика и писама, као и сведочанство о народном самопо-

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика

254



рицању (дезидентификацији) и небризи о туристичкој привреди и комуни-
кацији са странцима уопште. Ако на плочи стоји НАРОДНА БАНКА
СРБИЈЕ напоредо са NATIONAL BANK OF SERBIA, као што на новчани-
цама поред ДИНАР(А) стоји и DINAR(A), онда је ту реч о разборитој језич-
кој и азбучној политици, коју треба уредити законом. Сличан је позитиван
случај испис језика на Градској библиотеци у Суботици, на чијој плочи, на
улазу, стоје исписи усклађени са Законом: ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА / VÁ-
ROSI KÖNYVTÁR / GRADSKA BIBLIOTEKA. Ту се, поред српскога, службе-
ног језика у Србији, налазе и исписи на мађарском и хрватском језику. У
ствари, српски језик, са ћирилицом, може се, и мора, исказати као неизо-
ставна обавеза, која произлази из устава, па јој није нужно законско уређи-
вање, док је за положај других језика, домаћих и страних, нужно законско
уређивање.

Кад је реч о језицима домаћих националних мањина и етничких зајед-
ница, нужно је, с једне стране, уважавати међународне конвенције и стан-
дарде, а, с друге стране, неопходно је понашати се у складу с Повељом о
људским и мањинским правима и грађанским слободама и Законом о
мањинама. Заправо, биће нужно донети одговарајући закон или можда више
закона (нпр. у просвети, култури, саобраћају и локалној самоуправи). Биће
неопходно увести и цензус који мањинске језике на појединим подручјима
(општинама) аутоматски уводи у службену употребу, независно од локалних
прописа и односа снага у локалној самоуправи, тако да ниједна општинска
власт не може заобићи оно што је законски пропис, без обзира на то да ли се
у њеним извршним органима налазе и представници мањинских етничких
и језичких заједница, националних мањина и етничких група, односно на-
ционалних и етничких заједница, како се често говори.

* * *

Нацрт ове одлуке припремили су Радојко Гачевић и Милан Тасић, а
разматрана је на састанку Комисије бр. 7 3. 11. 2006. и 23. 1. 2007, када је
усаглашен коначни текст, који је као Одлука бр. 56 усвојен на Х седници
Одбора за стандардизацију српског језика, одржаној 22. 3. 2007. године.
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КАКО ИМЕНОВАТИ ЗАНИМАЊА
И ТИТУЛЕ ЖЕНСКИХ ОСОБА

Питање које се у јавној и друштвено-политичкој комуникацији поста-
вља јесте: када и на који начин именовати занимања, звања, титуле, функ-
ције, достојанства и сл. када је реч о женским особама. Ово се исказује као
потреба особито онда када је неопходно означити да је носилац датог звања
женска особа. Међутим, питање се испољава не само као прагматички, већ,
посебно, као граматичко-лингвистички проблем, особито онда када се име-
новање жене као носиоца датог занимања, титуле и сл. врши творбеним по-
ступком преобликовања именице граматичког мушког рода у женски гра-
матички род (професор : професор+ица и сл.).

Сходно томе ваља размотрити:
(1) какве су граматичко-творбене могућности образовања именица типа

nomina agentis као језичког знака за обележавање и разликовање особа
природног женског рода од одговарајућих облика именица мушког рода, те

(2) какве су релевантне друштвено-социолошке потребе за таквим раз-
ликовањем и именовањем.

А. Граматичко-семантички аспект:

(1) У речничкој литератури (не само српског језика) именице којима се
региструју занимања (титуле, функције, достојанства) и сл. по правилу се
наводе у облику мушког граматичког рода1; на тај начин се, међутим, казу-
је само то како гласи име датог ентитета, али не и одредба према прир одном
полу (нпр. „Школа за ученике у привреди“; „Купац је увек у праву“, „Ауто-
ри, лектори и коректори обликују текстове у дневној штампи“ – једнако се
односи и на мушку као и на женску особу или на обоје, тј. граматички облик
именице је у погледу означавања полне разлике немаркиран, неутралан2).
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1 Из у зе так су, да ка ко, „дво род не“ име ни це ти па: му ште ри ја, ку ка ви ца, пи ја ни ца, из да ји и ца
(тј. име ни це на -а у ном. јд. што је, на чел но, свој стве но име ни ца ма гра  ма тич ког ж. ро да), а ко је
се јед на ко од но се и на му шка и жен ска би ћа (исп. „он/она је на ша муш терија“ и сл.

2 У реч ни ци ма се об ли ци жен ског ро да де фи ни шу по си сте му ти па: „на став ни ца = „жен ска
осо ба на став ник“ што, да ка ко, не зна чи да се реч ју „на став ник“ у де фи ни ци ји ка зу је да је „на став-



(2) Међутим, ако је именица употребљена у значењској опозицији пре-
ма особи или особама женског пола, граматички облик мушког рода је мар-
киран, тј. означава мушку особу (нпр. „Ученик мора да буде пажљив према
ученицама“; „Кошаркаши нису бољи од кошаркашица“; „Један посланик се
обратио посланицама“).

(3) За казивање да је носилац занимања (титуле и др.) женска особа, об-
лик именице се, начелно, употребљава у граматичком облику женског рода
(нпр. „Б. Б. је и велика заштитница животиња“; „Докторка није хтела да пре-
гледа болесницу“) – увек кад је такво разликовање значењски релевантно.

(4) За творбу именица ж. рода најфреквентнији су суфикси -ица и -ка. У
неким случајевима они се испољавају и као конкурентски: професорица –
професорка, докторица – докторка, спикерица – спикерка, водитељица – во-
дитељка итд.

У другим случајевима, алтернирају суфикси -ица и -(к)иња: моторист-
киња/-ица, аутомобилисткиња/-ица, спортисткиња/-ица итд., при чему се
обе форме могу осећати као обичне или се само једна од њих осећа обични-
јом (овде наведени облици са -ица у нашој средини звуче чак необично).

Велики број именица овога типа заправо се реализује само наставком 
-(к)иња, као: рођакиња, земљакиња, јунакиња, црнкиња, Српкиња итд.

Други суфикси, попути -уша (девер – девруша; простак – простакуша;
дивљак – дивљакуша;), -инка (кафеџинка, механџинка и др. немају већу
опозиционо-дистинктивну распрострањеност ове врсте.

(5) Образовања именица женско рода немају увек ни једнаку комуникатив-
но-семантичку вредност; за разлику од студенткиња, новинарка, слушатељка,
професорка, правница комуникацијски су нераспрострањене: *фотографки-
ња, *филолошкиња, *етнолошкиња, *командантица, *инжињерка, *руково-
дитељка, *психологичарка, док би се као семантички ограничене могле
означити именице попут: филозофичарка, биологичарка, географичарка, ма-
тематичарка и сл. (уходане, али поглавито – у ђачком жаргону, а са зна-
чењем – наставница (датог предмета)3.

Одлука бр. 57
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ни ца“ му шка осо ба, већ да је реч о за ни ма њу, зва њу и сл. ко је се зо ве „на став ник“. С дру ге стра -
не од ред ни цом „на став ник“ (м. р.) не ка зу је се да је по сре ди „му шка осо ба“ већ „осо ба ко ја се ба -
ви на ста вом“, при че му је име ни ца не у трал на у по гле ду обе ле жа ва ња при род ног (му шког) ро да.
Уне ко ли ко је, да кле, су ви шно на во ди ти ти ту ле у об ли ку жен ског ро да, што је, ре ци мо, учи ње но
с пот пи си ма ре клам них фо то гра фи ја „кан ди дат ки ња“ за по сла ни ке Де мо крат ске стран ке на ко -
ји ма је пи са ло: „Др Ја го да Јор га, ле кар, про фе сор ка уни вер зи те та“, или „Алек сан дра Да би жић
ди пло ми ра на исто ри чар ка умет но сти“, иако је већ и на осно ву фо то гра фи је ја сно да је реч о жен -
ској осо би да тог за ни ма ња.

3 Ови об ли ци ж. ро да су из ве де ни стан дард ним су фик сом -ка али од не стан дард не име нич ке
фор ме м. ро да – фи ло зо фи чар, би о ло ги чар и сл. ко ји су на чи ње ни ана ло ги јом пре ма ре гу лар ним
об ли ци ма фи ло зоф, би о лог и др. и упо тре бља ва ју се у ђач ком жар го ну у зна че ње – на став ник,
про фе сор (фи ло зо фи је, би о ло ги је).



Б. Социолингвистички аспект:

(1) У друштвеној пракси функционишу занимања (титуле, достојанства
и сл.) која се, по природи ствари или услед датих (друштвених) околности,
махом односе на мушке особе, као: боксер, патријарх, ђакон, (над)бискуп,
просац, положајник, рудар, тобџија, митраљезац, човекољубац, удварач,
младожења, купац, родољуб и сл., па отуда за њих у језику нема паралелних
форми женског рода4.

Уколико би се оваква значења могла односити и на женске особе, то би
се морало исказати одређеним детерминативом (именицом) граматичког об-
лика ж. рода, као: „жена боксер“ (можда *боксерка, али свакако не *боксери-
ца) или исказом типа „Марија је боксер“ сл.

(2) Обрнуто, за занимања (титуле, достојанства и сл.) чији носиоци не
могу бити мушка, већ искључиво, или обично, женска лица, као: бабица, по-
родиља, дојкиња, мајка, трудница, (медицинска) сестра, примаља, стрип-
тизета, хостеса, куртизана, спонзоруша, праља, плетиља, сервирка и др. –
напоредних облика мушког рода начелно нема.

Уколико се у неким околностима оваква значења могу односити на му-
шка лица, граматички облик одговарајуће именице остаје у женском роду
(нпр. „Петар је силом прилика морао бити бабица“; „Професор је био мајка
за ђаке“, „Он неће да буде спонзоруша“).

(3) С обзиром на ту дистинкцију (поделу према роду), очекивало би се и
да језички систем доследније остварује употребу двојаких регуларних форми
за обележавање мушких и женских носилаца професионалних активности
или друштвених одговорности.

Језичка пракса, међутим, показује да таквих, напоредних граматичких
облика нема увек или да они као стандардни облици не функционишу увек
регуларно; према „мушком“ облику – академик, судија, психолог, кардиолог,
хирург, монарх, суверен, књижар, археолог, метеоролог, механичар, диплома-
та, (фото)модел, социолог, архитекта и сл. творбени потенцијал махом
не(радо) прихвата „женске“ облике: *судиница / *судијка / *суткиња, *пси-
хологица / *психологиња /*психолошкиња, *кардиолошкиња, *хирургица и
др.5 Томе се супротставља принцип „уобичајене норме“, тј. језичке фреквен-
ције и употребне вредности.

Језичка пракса указује и на то да употреба женског рода за занимања
и титуле жена не иде у корак са социолошком и културно-политичким раз-
витком друштвене стварности, да језик такве промене недовољно прати и не
налази увек решења у прилог чињеници да у савременом друштву жене за-
узимају све више позиције које су махом биле предодређене за мушкарце.
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4 Код Сте ри је по сто ји реч ро до љу би це, што зву чи из ве шта че но.
5 Зна ком (*) озна чи ли смо об ли ке за ко је сма тра мао да не ма ју ве ћу про ход ност у је зич кој ко -

му ни ка ци ји.



Постоји отуда мишљење да се именовањем занимања и титула женских
особа која се казују обликом мушког рода заправо игнорише чињеница да и
женске особе обављају многе „мушке“ дужности и функције, те да се запо-
стављање именовања таквих функција облицима „женских“ (граматичких)
форми може разумети и као својеврстани одраз „мушког шовинизма“.6

Задатак лингвиста није да измишљају нове речи према политичком по-
руџбинама него да речи описују и објашњавају, а када се лингвисти баве
нормативним питањима, њихов задатак је да дају препоруку о нормативној
прихватљивости појединих речи које већ постоје, али које треба да буду оце-
њене са становишта актуелне књижевнојезичке норме. То важи и за имени-
це које се односе на занимања и звања лица женског пола. Треба, дакле,
препустити пре свега спонтаној говорној пракси стварање посебних назива за
занимања и звања која се односе на особе женског пола, а лингвистима и
меродавним лингвистичким институцијама треба препустити оцену норма-
тивне ваљаности створених речи. Ту треба разматрати сваку реч понаособ,
а не давати начелна правила о стварању нових, политички подобних речи.

При томе ваља имати у виду да је од потребе да се обликом именице ис-
такне пол њоме означеног лица (нпр. Ту су и студенти и студенткиње) не
мање важна потреба да постоји и могућност употребе општег назива без об-
зира на пол лица њиме означеног лица (нпр. Студенти имају и права и оба-
везе). У историји српског и других словенских језика ту функцију општег на-
зива добиле су именице мушког рода, што је граматичка чињеница коју не
треба политизовати.

Реч је о процесу и о потреби, али и о способности језичког система да
остварује своје творбене могућности, што се затим у нормативној лингвисти-
ци оцењује с више становишта (системска регуларност, језичка пракса, еко-
номичност, прецизност итд.)7. Све друго представљало би исхитрен посту-
пак који не би био далеко од насиља над језиком.

Коментар

Лексичко-творбене прилике у српском језику указују на два типа озна-
чавања мушких/женских особа као носилаца датих професија или звања:
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6 У том све тлу ин ди ка тив на је рас пра ва проф. др Свен ке Са вић, Že na sa kri ve na je zi kom me -
di ja, ko deks ne sek si stič ke upo tre be je zi ka, изд. Фу ту ра пу бли ка ци је, стр. 3–47.

7 Исп. И. Клајн: „Чак и кад се жен ски об лик на ђе, је зик је че сто су ви ше тром да би га про ши -
рио на све слу ча је ве где је по тре бан“ (С. Са вић, Že na sаkri ve na je zi kom me di ja, стр. 9.). М. Ивић: „На -
ма да нас тре ба мно го ви ше ’пар њач ких’ лек сич ких обра зо ва ња ка ко би смо, где је то за и ста уме сно,
из бо ром ’жен ске’ име нич ке фор ме, на гра ма тич ки нај при хва тљи ви ји на чин, не ку да ту жен ску осо -
бу име но ва ли по ње ној про фе си о нал ној ан га жо ва но сти. Је ди но пи та ње ко је се ту по ста вља гла си:
да ли би смо мо ра ли по себ но на сто ја ти на то ме да се про цес по пу ња ва ња во ка бу ла ра у том кон крет -
ном де та љу што бр же и што те мељ ни је оба ви?“ (О зе ле ном ко њу, XX век, Бе о град, 1995, 151).



1. немотивисани тип који кореном (аутохтоним склопом) речи означава
природну поделу према роду, као: мајка – отац; син – кћи; брат – сестра;
ђакон, поп, бабица, дојиља и др. и

2. мотивисани тип, који је изведен творбеним путем од граматичког об-
лика мушког рода суфиксима за обележавање женских особа: учитељ-ица,
аутор-ка/-ица/-киња, песник-иња и др.

3. У језичкој пракси, међутим, немамо увек једнаке напоредне облике
за женска занимања, титуле и сл.; у неким случајевима или изостаје одго-
варајући облик, или се своди на једну творбену опцију, док се у другим слу-
чајевима јављају дублетне форме, као: професорка / професорица; докторка
/ докторица, списатељка / списатељица, ауторка / ауторица и др. При то-
ме се, зависно од контекста, могу у неким случајевима реализовати неједна-
ка денотативна (понекад негативна) значења (исп. секретарица (директора)
: секретарка (за спољне послове, нпр. у САД); пријатељица (блиска позна-
ница, али и љубавница) и др.

Језичка пракса сугерише и следеће:
(1) Од већине именица мушког рода са завршним формантом -ац (као:

купац, писац, подлац, просац, стрелац, металац, очевидац, среброљубац, ро-
дољубац, човекољубац, женољубац, властодржац, црвенокожац, операти-
вац, креативац и др.) не граде се, или се ретко граде форме женског рода,
мада се потенцијално могу конструисати (као: *очевиткиња, *креативка и
др.), мада без веће примењиве вредности и језичке валидности (граматича-
ри овакве творевине заправо сматрају неприхватљивим).

(2) Именице м. рода са завршним елементом -јац, међутим, лакше могу
формирати облике ж. рода (као: полицајац – полицајка, обавештајац – оба-
вештајка, олимпијац – олимпијка), мада, рекло би се, такође не увек с нај-
бољом стандарднојезичком легитимацијом (исп. партијац – *партијка, пе-
шадинац – *пешадинка, свињогојац – *свињогојка и сл.).

(3) Од именица м. рода са завршним -лац (вршилац, слушалац, руково-
дилац, криминалац и др.) махом се не граде форме ж. рода; неке се, међу-
тим, могу изводити од именица м. рода на -тељ (као: читалац – читатељка
/ читатељица; тужилац – тужитељка / тужитељица; бранилац – брани-
тељка / бранитељица; доброчинитељ – доброчинитељка; посетилац – *посе-
титељка / *посетитељ-ица; измиритељ – *измиритељка, створитељ –
*створитељка и др.).

(4) Неке именице м. рода са завршетком на -тељ, зависно од значења,
махом не граде облике женског рода (нпр. од: (по)крститељ, Спаситељ,
Створитељ, исповедитељ, житељ, вероучитељ, родитељ, редитељ и сл.),
мада знатан број именица мушког рода с тим наставком може послужити
регуларно или потенцијално као творбена основа за творбу именица женског
рода (исп. градитељ – градитељка; известитељ – известитељка; тужитељ
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– тужитељка / тужитељица; тешитељ – тешитељка; равнатељ – равна-
тељка; списатељ списатељка; (ређе пак) редитељ – редитељка, вероучи-
тељка и др.).

(5) Именице м. рода са завршним сегментом -ач (чистач, купач, певач,
добављач, забављач, предузимач, играч, избирач, васпитач, косач) пружају
знатне могућности за образовање напоредних форми ж. рода (као: купачи-
ца, чистачица, сакупљачица, васпитачица, косачица8 и др.), али не и од
именица м. рода попут: ложач, тумач, удварач, слушач, посматрач, бројач
и др.

(6) Именице м. рода са завршетком на -ар (секретар, мандатар, канце-
лар, пекар, млекар, станар, морнар, крмар, калемар, ћилимар и др.) граде
се им. ж. рода наставком -ица (млекарица, секретарица) или (само) настав-
ком -ка (млекарка, станарка, министарка, секретарка, канцеларка (с одре-
ђеним дистинктивним значењем према облицима на -ица), али не: *рибар-
ка, *морнарка или *морнарица и сл.

(7) Од им. м. р. са завршним -ик (цариник, католик, правник, копљаник,
војник, државник, дописник, посланик, председник, правник и др.) граде се
или се не граде облици ж. рода; од неких су сасвим уобичајени (као: католик
– католикиња, посланик – посланица, председник – председница, правник
– правница), а од неких је то тешко или једва могуће (нпр. од м. р. копља-
ник, војник, државник), док неки облици указују на евентуалне разлике у
значењу (исп. – дописница, посланица9 и сл.).

(8) Значајан и готово непремостив проблем творбе „женских“ облика
представљају неке именице страног порекла, особито оне које се у м. роду
завршавају на -лог, у мањем облику и оне (па и неке нашег порекла) имени-
це које се завршавају на -ик, такве као: педагог, оториноларинголог, геолог,
демагог, биолог, археолог, музеолог, гинеколог, кардиолог, фармаколог, музико-
лог, односно: академик, бољшевик, неурастеник, женик, копљаник, коњаник,
положајник и др.

Покушаји да се репертоар женских облика надопуни облицима попут
*педагошкиња, *педагогиња, *психолошкиња, *психологиња, *музикологиња и
сл. немају валидну вредност, док се од неких им. м. рода, као копљаник, не-
урастеник, бољшевик, коњаник и сл. готово и не могу успостављати и напо-
редни облици ж. рода, а да то не буде усиљено форсирање без системске ва-
љаности у језику.
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8 Да нас – ко са чи ца ма хом озна ча ва уре ђај (ма ши ну) за ко ше ње, а не жен ску осо бу ко ја ко -
си. Исто се мо же за па зи ти и у дру гим при ли ка ма, ако је, раз во јем но ве тех но ло ги је зна че ње ма -
ну ел ног рад ни ка/рад ни це за ме ње но зна че њем уре ђа ја, ма ши не и сл.

9 До пи сни ца = 1. по штан ска кар та, а у но ви је вре ме и 2. жен ска осо ба но ви нар-до пи сник; по -
сла ни ца = 1. слу жбе на по ру ка цр кве ног/др жав ног по гла ва ра, а у но ви је вре ме и 2. жен ска осо ба
(на род ни) по сла ник (нпр. у пар ла мен ту).



* * *

Ваља, међутим, нагласити да овај материјал не обухвата најпотпуније
преглед и анализу стања ствари. Приказан је, заправо, илустративни, а не
свеобухватни скуп модела језичког творбеног система ове врсте. Потпунији
преглед регуларних и потенцијалних могућности захтева комплетније ис-
траживање, узимање у обзир свих творбених елемената, што се овом прили-
ком не чини. Оно што се на основу наведенога ипак може закључити јесте –
да језик не пружа увек (очекиване) могућности за творбу именичких облика
женског (или и мушког) рода, али и да, с друге стране, постоји језички по-
тенцијал који, на основу постојећих модела, реално омогућава новотвореви-
не, мада је потенцијал језика знатно већи од онога што сам језик на основу
њега практично прихвата и (може да) реализује.

А једна од „штета“ неискоришћеног потенцијала језика проистиче и из
недовољне језичке „прилагођености“ потребама, а испољава се не само у
творби, већ и у синтаксичким, особито конгруенцијским околностима, пого-
тово таквима које несистемски имплицирају облик субјекта у мушком роду,
а предикат у женском, попут: *Посетила ме је доктор; *Јавила се слушалац;
*Председник је рекла, и сл.

Сличан проблем испољава се и у непосредном обраћању женској особи
титулом у мушком роду (*Ви сте, докторе, љубазна; Познати лингвиста је ре-
кла и сл.), што је логички и језички неодрживо, а стилски рогобатно.

У језичкој пракси, у таквим случајевима функционишу следећа реше-
ња: (а) најприродније: успостављањем регуларне граматичке форме жен-
ског рода („Посетила ме је докторка“) или се (б) појам жене наводи у му-
шком роду с допунском одредбом (именицом) у женском роду („Посетила ме
је госпођа доктор“; „Наша колегиница доктор ће одржати предавање“), одно-
сно (в) конструкцијом: жена + именица у мушком роду („Она је жена митра-
љезац“), што, међутим, сем у првом наведеном случају, није увек у складу с
језичком логиком и лепотом изражавања.

Већ смо истакли, а овде поново наглашавамо, да се именицама м. рода
начелно само именује лексички ниво занимање (титула, функција и сл.), да-
кле, форма мушког рода, по правилу, не значи мушку особу. Тако ваља раз-
умети и примере (узете из Политике): „На Бемус из Беча стиже драг и редак
гост – Београђанка Наташа Вељковић“ (није речено драга и ретка гошћа)
или: „Брижит Бардо је познатија као заљубљеник и заштитник животиња“
(није казано: заљубљеница и заштитница), јер је посреди номенклатурна
функција речи, а не ознака рода.

Дакако, кад се саопштење селективно односи на женске особе, грама-
тичка форма именице ж. рода је не само оправдана већ и неминовна, као у:
„Ђани Версаче успео је да менакенке увуче у шортсеве.“

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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И, најзад, још две напомене:
(1) Граматички облик женског рода може, у односу на „неутрални“

облик м. рода, бити, у неким случајевима, функционално и семантички не-
довољно селективан. Наиме, исказ типа „Леила Руждић је најбоља међу по-
литичаркама“ може да значи да је реч о особи која је, као таква (политичар-
ка), најбоља међу женама које се баве политиком, насупрот исказу – „најбо-
ља је међу политичарима“ – што, начелно, има опште значење, односи се
на све (и мушкарце и жене) који се баве политиком.

(2) Граматички недостатак облика ж. рода огледа се и у томе што од
њега није могуће начинити односни придев (наставцима -ски, -чки, -шки и
др.), па отуда и нема облика као *психологињ-ски (< психологиња), ни *на-
ставнич-ски (< наставница) и др.

* * *

Нацрт ове одлуке припремио је Егон Фекете, а разматрана је на са стан -
ку Комисије бр. 7 3. 11. 2006. и 23. 1. 2007, када је усаглашен коначни текст.
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ИСПУЊЕНА НАЦИОНАЛНА ОБАВЕЗА
ОД ПРВЕНСТВЕНОГ ЗНАЧАЈА

Зашто и како смо коначно добили
једнотомни Речник српскога језика

Уводне напомене

Једнотомни описни Речник српскога језика објављен је 2007. године, по-
сле вишедеценијског чекања и уједначавања лексикографских поступака.
Речник је резултат заједничког подухвата чији су учесници били Матица
српска, која је истовремено и издавач, и Институт за српски језик САНУ, чи-
јих је 11 стручњака приредило речничку грађу. Коначан текст редиговао је
и уредио проф. др Мирослав Николић, аутор веома запаженог Обратног реч-
ника српскога језика (2000), који се појавио у заједничком издању Матице
српске, Института за српски језик САНУ и Палчића као извршног издава-
ча. Приређивање и штампање једнотомног речника омогућило је Мини-
старство науке Републике Србије. Подршку током израде речника пружали
су Институт за српски језик САНУ (кадровску, пре свега). У завршној фази
у помоћ је притекла и „Београдска књига“, а Милан Тасић, уредник, дао је
корисне примедбе и урадио завршну коректуру и ревизију. Издавач нам је
доставио две рецензије једнотомног Речника српскога језика. Рецензенти ове
књиге били су академик Иван Клајн, председник Одбора за стандардизаци-
ју српског језика, и проф. др Драгољуб Петровић, члан Одбора за стандар-
дизацију српског језика и председник једне његове комисије (Ком. бр. 8).

Комисија за односе са јавношћу и решавање неодложних питања (Ком.
бр. 7), на својој првој седници у 2008. години утврдила је текст нацрта ове
одлуке, полазећи од рецензија као и устаљене праксе у раду Одбора да се
огласи поводом значајних подухвата у којима су учествовале водеће инсти-
туције које се баве питањима српског језика и његове стандардизације на
свим пољима језичке реализације, односно у које су били укључени члано-
ви Одбора и његових комисија. У вези с појавом овог речника, у средствима
јавног информисања и научним и стручним круговима, био је већи број запа-
жених реаговања, а неки писани прилози уврштени су у СПИСЕ X Одбора
за стандардизацију српског језика (2007). Посебном својом одлуком, наме-
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њеној културној, научној и стручној јавности, Одбор се оглашава јер је реч о
још једном капиталном делу српске лексикографије и српске науке у цели-
ни. To je сведочанство једног времена и јединствено народно и културно
благо на основу кога се могу читати историјске судбине српског народа.

Мишљења и оцене

У савременој српској лексикографији није било дела пожељног и неоп-
ходног свима који су имали потребу да одговоре на свакодневне, најпрече и
најосновније потребе како у лексикографији, тако и у лингвистици – закљу-
чује у својој рецензији академик Иван Клајн.

До појаве овог речника нисмо имали одговарајући лексикографски при-
ручник савременог српског стандардног језика, јер су постојећи речници
(Вуков Српски рјечник [1818, 1852], Луја Бакотића [1936], Милоша Моско-
вљевића [1996, 1990, 2000], као и Милана Ђ. Милићевића, односно Бро-
за–Ивековића [1901]) били, у ствари, речници књижевнога језика – српско-
га, српскохрватскога, односно последњи – хрватскога.

Неке појединости веома су важне, истиче један од рецензената (Д. Пе-
тровић) с обзиром на то да се речници нису писали често, а када су се поја-
вили, били су забрањени (Московљевићев), па су стога остали „неоцењени“
у српској култури. Ипак, речници који нису у свему одговарали својој наме-
ни или су постајали неактуелни у свему у времену у коме живе њихови ко-
рисници, сведочанство су једног времена и јединствено народно и културно
благо на основу кога се може сагледати и судбина српског народа.

За овај најновији речник може се рећи и нешто више од поменутог: он,
у пуном сјају, открива велико богатство српске књижевнојезичке лексике.
Без техничке апаратуре, садржи 1561 страницу великог („енциклопедиј-
ског“) формата. У њему је садржано око 85.000 уазбучених и акцентовано
обрађених речи и неколико пута више објашњења њихових значења. У ње-
му се садржи богат инвентар израза као специфичности српског језика које
није лако (дословно) превести на друге језике. Њихово тумачење помоћи ће
посебно лексикографима, преводиоцима и читаоцима књижевноуметничких
дела јер тога нема у другим речницима српског и српскохрватског језика.

Битне карактеристике речника су и те да он обухвата најважнију лек-
сику из свих видова постојања и испољавања стандардног српског језика.
При томе је важно рећи и то да се наводе и могућности лексичког и стилско-
функционалног раслојавања. Истовремено, додате су уобичајене речи којих
није било у једнотомном речнику: аблендовати, адаптер, аеробик, аикидо,
ајатолах, акциза, алерголог, алкотекст, анимација, антифриз, апоен, аспира-
тор, аудио-касета, ауспух, ауто-карта, ауто-сервис, афро-фризура, ацидо-
филан и друге. Већ постојећа значења проширена су новим као, на пример,
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под албум додато је значење плоче, диска или касете, под аранжман – му-
зичко и туристичко значење.

Приређивачи-аутори настојали су да се из грађе искључе све застареле
речи и њихова значења, а то се пре свега односи на нефреквентне турцизме,
романизме, германизме и друге речи страног порекла које се одавно налазе
на периферији књижевног језика, па су, због своје застарелости, тешко зами-
сливи у стандарднојезичкој реализацији. Речник је „ослобођен“ дијалекти-
зама, те стога њима није оптерећен, као други речници који су се изводили
из Вуковог речника, јер је он био речник народног језика.

Друга важна замисао приређивача-аутора била је да се из речника ис-
кључе ускотерминолошке и индивидуалне лексичке творевине – идиолект или
лични језик, као и различити хапакси – речи које се појављују само једном
у делу неког писца. Све те лексичке појединости померене су ка перифери-
ји језичког стандарда па се, с обзиром на лексичка искуства појединаца и
корисника речника, не морају наћи у једнотомном речнику, иако им је
оправдано место у вишетомним речницима, речницима појединих писаца и
речницима функционалних стилова, пре свега књижевноуметичког стила.

Рецензенти су, осим истицања јаких страна и упућених похвала колектив-
ном раду и ангажовању појединаца, дали више сугестија за усавршавање реч-
ника у неком од наредних издања да би он био „чистији“ и „кохерентнији“.

Једнотомни Речник српскога језика од првенственог је националног зна-
чаја и трајно ће бити уписан у историју српске културе. Због тога треба да
се нађе на свачијем столу и да да одговор на свакодневне лексичке, грама-
тичке, правописне, фонетске, стилске и друге недоумице књижевног и/или
стандардног језика свих наших образованих или мање образованих људи.
Речник је добро дошао школама, факултетима, нашој дијаспори и средстви-
ма јавног информисања ради побољшања језичке културе и писменог и
усменог општења. Он ће, истовремено, бити од велике помоћи приликом из-
раде двојезичких речника (српског и страних језика), нормативних речни-
ка, речника синонима и хомонима, фразеолошких речника, акценатског
речника, стилских речника – с којима смо такође у поприличном заостатку.

Одбор за стандардизацију српског језика, који је од свог оснивања сма-
трао да је приоритетни задатак српске лингвистичке науке и културе да
има једно такво дело, захваљује се свима који су помогли, а пре свега својим
залагањем и креативним доприносом довели до краја посао на чији се завр-
шетак дуго чекало.

Захваљујемо и Министарству науке Републике Србије, које је омогући-
ло приређивање и штампање овог речника.

Текст одлуке сачинили су Срето Танасић, потпредседник Одбора за
стандардизацију српског језика, и мр Јован Вуксановић, секретар Одбора за
стандардизацију српског језика.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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МЕСТО ЕНКЛИТИКЕ У РЕЧЕНИЦИ

Уводне напомене

Иако о месту енклитика у реченици постоји обимна литература, то је и
даље једно од актуелних питања српске нормативне граматике и говорне
културе, о којем се понекад износе и различита мишљења. С обзиром на то
и с обзиром на високу учесталост употребе енклитика, постоји потреба да се
о томе донесе нормативна препорука.

Енклитике су ненаглашене речи које се у акценатском погледу на сла -
њају на речи које им претходе. Место енклитике у реченици је релативно
слободно. Једино место на којем се енклитика у српском језику не појављује
јесте прво место у реченици (уз неке изузетке, в. даље). Употреба енклитике
на другим местима у реченици одређена је различитим условима.

Већина енклитика (осим енклитика бих, би итд. и енклитике ли) пред-
ставља варијанте пуних и наглашених облика одговарајућих заменичких и
глаголских речи (нпр. јесам/сам, мене/ме, тебе/те, себе/се, њему/му итд.).
Избор између пуног или енклитичког облика није слободан. У принципу пу-
ни облици се употребљавају када су комуникативно наглашени, уп. Он ти
маше са Он теби маше, или Она се чешља са Она чешља себе, а не сестру.

У српском језику постоје: 1. заменичке енклитике (нeнaглaшeни oблици
личних зaмeницa) и 2. глаголске енклитике (нeнaглaшeни oблици
пoмoћних глaгoлa). Поред тога, у енклитике спада и 3. упитна речца ли,
нпр. знaш ли?

У з а м е н и ч к е  е н к л и т и к е спaдajу oблици зa гeнитив oднoснo aк-
узaтив личних заменица: мe, тe, гa, њ, je, jу, нaс, вaс, их, и oблици зa дaтив
личних заменица: ми, ти, му, joj, нaм, вaм, им. Eнклитикa je и
нeнaглaшeнa пoврaтнa зaмeницa сe.

Заменичке енклитике се не употребљавају с предлозима, осим енклити-
ке њ, која је данас архаична, нпр. Брзо су нањ заборавили и нису га више по-
мињали.

У г л а г о л с к е  е н к л и т и к е спaдajу: крaћи oблици прeзeнтa глaгoлa
бити: сaм, си, je, смo, стe, су, нпр. Ја сам добро, Ти си добро и сл.; крaћи
oблици прeзeнтa глaгoлa хтeти: ћу, ћeш, ћe, ћeмo, ћeтe, ћe, најчешће у
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функцији саставног дела сложеног облика будућег времена, нпр. Ја ћу оти-
ћи, oблици aoристa глaгoлa бити у сaстaву пoтeнциjaлa: бих, би, бисмo,
бистe, нпр. Ја бих отишао.

Одлука

Место енклитике у српском језику одређено је следећим правилима:
1. Енклитика се не употребљава нa првoм мeсту у самосталној рeчeници

јер се акценатски и смисаоно везује за претхoдну нaглaшeну рeч или израз.
Изузетак су енклитика је и енклитика би у споју са упитном речцом ли, ко-
је долазе на прво место у упитној реченици, нпр. Је ли он дошао? Би ли он
дошао (обичније: Да ли би он дошао?).

2. Енклитикa у  н a ч e л у дoлaзи нa другo мeстo у рeчeници, пoслe првe
нaглaшeнe рeчи, oднoснo после првe синтaгмe, уп. Професор је добар човек,
Наш професор је добар човек, али не *Професор добар је човек, *Наш профе-
сор добар је човек.

После трочлане или дуже синтагме на почетку реченице место енкли-
тике није после прве речи у реченици него после прве синтагме у реченици,
нпр. Професор увода у филозофију је добар човек, Опростити такву нена-
мерну грешку је врло лако.

Што је синтагма на почетку реченице дужа и што је израженија пауза
после такве синтагме, већа је могућност да се енклитика неће налазити ни
непосредно после ње него после прве следеће наглашене речи, нпр. Профе-
сор увода у лингвистику добар је човек, Опростити такву ненамерну грешку
врло је лако.

Ипак, енклитикa сe мoжe и умeтнути у прву синтагму у реченици тaкo
дa дoђe пoслe првe рeчи у тој синтагми, и то:

– после придева у именичкој синтагми, нпр. поред Добра роба се брзо
прода правилно је и Добра се роба брзо прода; поред Добра књига је леп по-
клон правилно је и Добра је књига леп поклон; поред Добри људи ми увек по-
могну правилно је и Добри ми људи увек помогну;

– пoслe придeвских зaмeницa, нпр. Тaj предлог нам нe oдгoвaрa правил-
но је и Тaj нам предлог нe oдгoвaрa; поред Сваки ће ученик морати да има
најмање четири оцене у полугодишту правилно је и Сваки ученик ће мора-
ти да има најмање четири оцене у полугодишту;

– пoслe прилoгa, нпр. поред Врло храбро су то урадили правилно је Вр-
ло су храбро то урадили; поред Тамо у мраку се није ништа видело правил-
но је и Тамо се у мраку није ништа видело;

– после речца само и једино, нпр. поред Само из Ниша се није нико при-
јавио, Једино из Ниша се није нико пријавио правилно је и Сaмo сe из Нишa
ниje нико приjaвиo, Једино се из Ниша није нико пријавио.
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3. Aкo у рeчeници пoстojи oднoснa зaмeницa, упитнa зaмeницa или
другa упитнa рeч, eнклитикa увeк дoлaзи нeпoсрeднo пoслe њe, нпр. Чита
роман кojи je написао један млади писац; Пита се кo ћe пoд oвим услoвимa
жeлeти дa учествује? Хoће дa знa зaштo би требало да дође.

4. Енклитика нe мoжe дoћи пoслe пaузe (нaрoчитo oнe кoja je у писaњу
oзнaчeнa зaпeтoм, цртoм или заградом), нпр. правилно је Oвa влaдa, дрaги
мoj, свaкoмe je oмoгућилa пристojaн живoт, а није правилно *Oвa влaдa,
дрaги мoj, je свaкoмe oмoгућилa пристojaн живoт. Такође је правилно *Увoз
луксузнe рoбe – aли и нeких сирoвинa – своди се нa минимум, а није правил-
но *Увoз луксузнe рoбe – aли и нeких сирoвинa – сe свoди нa минимум.

5. Енклитика која се налази после глагола мора се налазити н е п о -
с р е д н о после глагола (са изузетком енклитика у пару или у низу, чији ре-
дослед подлеже посебним правилима, в. т. 7). Уп. правилно Шаље га оцу и
неправилно *Шаље оцу га.

6. Eнклитикa дoлaзи непосредно пoслe зaвисних и нaпoрeдних везника,
нпр. Кажу дa га жељно очекују; Сутра нећу доћи на састанак, jeр ћу бити
на путу; Рaсписaн је кoнкурс, aли сe никo ниje jaвиo; Он је уморан, пa гa не
треба узнемиравати. Изузетак у том погледу представљају вeзници и, a и
ни, јер непосредно пoслe њих не може бити употребљена енклитика (после
везника нити може), нпр. Они су оштећени и љуте се (било би неправилно:
*Они су оштећени и се љуте); Нема капут, а треба му (било би неправилно
*Нема капут, а му треба); Ни не љути се, ни не радује се (било би неправил-
но Ни не љути се, ни се не радује), али Нити се љути, нити се радује.

Књишка реч пак употребљава се само иза енклитике или на њеном ме-
сту, уп. Она је хтела да им помогне, он јој пак то није дозволио; Она хоће да
им помогне, он пак то не дозвољава.

7. Aкo у oквиру истe прoстe рeчeницe треба употребити двe, три или
чeтири eнклитикe, oнe сe групишу у енклитички пар или низ, тj. линеари-
зују се.

У српскoм jeзику енклитикe сe линeaризуjу слeдeћим редом: (1) ли, (2)
пoмoћни глaгoли и прeзeнт глaгoлa бити oсим oбликa зa трeћe лицe
jeднинe: бих, би, бисмo, бистe; ћу, ћeш, ћe, ћeмo, ћeтe; сaм, си, – , смo, стe,
су; (3) дaтив личних зaмeницa: ми, ти, му, joj, нaм, вaм, им; (4) aкузaтив или
гeнитив личних зaмeницa: мe, тe, гa, je, нaс, вaс, их; (5) пoврaтнa зaмeницa
или рeчцa сe; (6) трeћe лицe jeднинe прeзeнтa глaгoлa бити: je. Примери:

(1) Мало ли је времена прошло? Може ли му га дати? Може ли га се осло-
бодити? Може ли се ући?

(2) Ко ли би то био? Ко ли ће му помоћи? Шта ли су учинили?
(3) Ко ли би му помогао? Ко ли ће му помоћи? Мало ли смо му пута по-

могли?
(4) Ко ли би ми те излечио? Ана би му га донела.
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(5) Ко ли би нам се обратио? Ана би му се насмејала; Она га се не боји.
(6) Он му га је донео.

Према томе, енклитикa ли дoлaзи испрeд oстaлих енклитика у енкли-
тичком пару или низу, нпр. Чујеш ли гa? Гдe ли му је оставила новац?

Глaгoлскe eнклитикe, oсим глaгoлскoг je, дoлaзe испрeд зaмeничких ен-
клитика, нпр. Дa je ту, видeo бих гa; Дa ли сaм их ja упoзнao?

Глaгoлскo je дoлaзи пoслe зaмeничке енклитике ако у реченици постоји
заменичка енклитика, нпр. Чуо мe je; Кo ли нaм je писao?, штo вaжи и зa сe
у 3. лицу једнине перфекта повратног глагола, иза којег се не употребљава
енклитика је, нпр. Прeдстaвa им сe дoпaлa.

Мeђу зaмeничким eнклитикaмa у пару или низу, дaтив дoлaзи прe
гeнитивa и прe aкузaтивa, нпр. Много нaм их јe дошло; Ко му га поклања?

Облик жeнског рoда jeднинe заменице трећег лица je у акузативу имa
допунску вaриjaнту jу, кoja се употребљава само када јој непосредно следи
глaгoлска eнклитика je, нпр. Он ју је поздравио.

Енклитика у генитиву дoлaзи прe енклитике се, нпр. Нe жeлим тo
имaњe, дaвнo сaм гa сe oдрeкao.

Енклитика у акузативу долази пре енклитике у генитиву, уп. Лишили
су их своје пажње – Лишили су их је.

Не постоји енклитички низ у којем је попуњено свих шест начелно
могућих позиција. Енклитички низови обично имају два-три члана, ређе че-
тири, нпр. Реци да ли сте им се јавили; Кo ли му их je дао?

* * *

Тамо где постоји могућност слободног избора у погледу места енклити-
ке, онај ко говори или пише има право и на лични стил у избору места ен-
клитике, али у оквиру варијаната које допушта нормативна граматика и у
границама доброг стила.

Место енклитике у реченице зависи како од конкретне енклитике, тако
и од структуре конкретне реченице у којој се енклитика употребљава, а и од
функционалног стила у којем се та реченица употребљава. Због тога постоји
више услова употребе енклитика у српском језику. Навођење свих могућих
услова употребе енклитике чинило би одлуку Одбора у вези с тим сувише
обимном и сложеном, због чега су овде дати само само важнији услови упо-
требе енклитика у српском језику. Нека ужа питања о употреби енклитика
размотрена су у научној литератури или тек треба да буду проучена.
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* * *

Коначну верзију ове одлуке, у складу и са напоменама чланова Одбора,
написао је проф. др Предраг Пипер, дописни члан САНУ. Одлука је прихва-
ћена на седници Комисије за синтаксу. Овом одлуком се дају препоруке за
поједине случајеве употребе енклитике у реченици. Одбор је овакве препо-
руке именовао као одлуке, јер: „Одбор доноси одлуке које се упућују оснива-
чима и јавности у виду ставова или закључака, односно мишљења или пре-
порука“ (чл. 3 Пословника).
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ЈЕЗИК РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
Родно диференцирани језик и граматичка

категорија рода у српском језику

Уводне напомене

Одбор за стандардизацију српског језика је до сада расправљао и зва-
нично реаговао на питања која су се односила на називе занимања женских
особа – одлука бр. 57: Како именовати занимања и титуле женских
особа (Списи Одбора за стандардизацију, X, 2008, с. 98–104). О томе постоје
појединачни прилози српских лингвиста (Ковачевић, Клајн, Бугарски, С.
Савић и др.). Овом приликом истиче се потреба за прецизнијом препоруком
и ставовима како би се избегла банализација језичке теорије – да се због
присуства или одсуства неке граматичке категорије може закључити о при-
сутву или одсуству неке равноправности или дискриминације у језику.

Образложење

1. Поглед на свет, систем културе или друштвени систем нису условље-
ни пуким постојањем или непостојањем одређених граматичких категори-
ја, те се они стога не могу ни мењати њиховим увођењем или инсистирањем
на доследности њихове употребе. Став да је само родно диференциран језик
– језик родне равноправности, те да генеричка употреба мушког граматич-
ког рода, или претпоставка да је таква употреба аутоматски „родно неу-
трална“, нарушава ту равноправност, представља управо банализацију
лингвистичке теорије зато што савремена лингвистика сматра да се на основу
присуства или одсуства неке граматичке категорије не може закључивати о
присуству или одсуству претпостављене одговарајуће логичке категорије,
нити пак о ванјезичкој стварности.

2. Такође, став да је само родно диференциран језик – језик родне равно-
правности подразумева да језици који не познају граматичку категорију рода
нису или не могу бити језици родне равноправности. Тиме се, имплицитно,
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дискриминишу говорници оних језика који не поседују одговарајуће грама-
тичке категорије, попут енглеског језика. А управо је на англосаксонском
говорном подручју питање родне равноправности у језику решено на сасвим
другачији начин – потпуном неутрализацијом обележја рода у ретким слу ча -
јевима где се оно јавља: на пример, уместо chairman препоручује се коришће-
ње chairperson, a уместо policeman – police officer. Ово имплицира постојање
друкчијег става у оквиру теорије родне равноправности, потпуно супротног
оном који се шири у нашој јавности, а то је став да се родна равноправност
заправо обезбеђује употребом родно неутралних облика, док инсистирање
на обележавању пола у контексту у коме је тај податак ирелевантан може
указивати на дискриминацију.

3. Родна неутралност генеричког мушког рода у српском језику није
претпоставка, већ лингвистичка чињеница: граматички и природни род
именица у српском језику нису идентични. Граматике српског језика у зва-
ничној употреби кажу да именице које значе врсту, звање или занимање
означавају бића оба пола (човек/људи, пас, голуб, писац, судија…). Стога
тврдња да употреба генеричког мушког рода угрожава права жена бива у
нескладу са важећим ставом лингвистичке науке. И не само то ― оваква би
тврдња подразумевала да су готово сви законодавни акти Републике Србије,
почев од Устава, – родно дискриминаторски, јер се у њима не користе дослед-
но облици женског рода. И у самом Закону о равноправности полова користи
се генерички мушки род (сведок, послодавац…). Притом, Закон о равноправ-
ности полова, сасвим у складу са важећом граматиком српског језика, изри-
чито каже: Термини којима су у овом закону означени положаји, професије,
односно занимања, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају
природни мушки и женски род лица на које се односе.

4. Граматичка категорија женског рода није једино средство за обезбе-
ђивање видљивости жена у српском или било ком другом језику, нити пак
може утицати на дискриминацију или равноправност жена. Равноправност
не зависи од употребе појединих граматичких категорија, већ од контекста
у коме су оне употребљене, односно – од значења целине текста. Чак и уз до-
следну употребу граматичке категорије женског рода могу се изражавати
дискриминаторски ставови о женама (нпр. Жене политичари (политичар-
ке) неспособне су за обављање одговорних послова). Такође, текстови у којима
се не користи граматичка категорија женског рода могу садржати ставове
који афирмишу родну равноправност. Позитиван пример представља пре-
вод Повеље Уједињених нација на српски језик. Повеља се залаже за сваки
вид равноправности, па и за равноправност полова, али се у самом тексту
користи синтагма права човека, а не тзв. родно осетљива синтагма права му-
шкараца и жена (уп. „унапређивање и подстицање поштовања права чове-
ка и основних слобода за све без обзира на расу, пол, језик и веру“).
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5. Стандардизација говора у званичној и јавној употреби може у одређе-
ној мери подразумевати интервенцију у правцу слања пожељне политичке
поруке. Међутим, нормирање језика се не сме руководити искључиво
принципом слања пожељне политичке поруке, посебно када се то коси
са увидима до којих је дошла званична наука о језику, или када би то зна-
чило нарушавање структуре датог језика, односно – било у нескладу са ва-
жећим граматичким и правописним нормама и добром језичком праксом.
Стога свака стандардизација говора у званичној и јавној употреби у
Републици Србији мора најпре бити усклађена са постојећом нормом
српскога језика.

Препоруке и ставови Одбора за стандардизацију српског језика

• Облике женског рода за именице које значе професије треба употре-
бљавати тамо где је њихова употреба у складу са постојећом нормом и
добром језичком праксом. Када је реч о облицима женског рода за
означавање професија који нису нормирани или уобичајени у језичкој
пракси, исправно је користити генерички мушки род (нпр. борац, пи-
лот, академик), јер његова употреба никако не имплицира дискрими-
нацију жена, већ подразумева свет о једнакој друштвеној (/људској)
вредности мушкарца и жене.

• Уколико је у датом контексту неопходно нагласити да је носилац функ-
ције женског рода, то се може обезбедити и другим језичким средствима
или навођењем личног имена. Пример 1: Прва жена космонаут Вален-
тина Терешкова летела је у космос. Пример 2: Генерални конзул Алек-
сандра Ђорђевић задужена је за конзуларно подручје GK Frankfurt. У пр-
вом примеру важно је у датом контексту нагласити пол, док је у другом
примеру, управо због принципа родне равноправности, потпуно иреле-
вантно да ли је генерални конзул мушког или женског пола, а при том
је видљивост жена већ обезбеђена навођењем личног имена конзула.

• Коришћење паралелних форми или навођење форме у мушком роду
са ознаком за наставак у женском роду непотребно оптерећује речени-
цу, уз сасвим изгледну могућност њеног довођења до апсурда (Сви
присутни/присутне на овој прослави били/биле су недвосмислено раз-
очарани/разочаране итд.), те их због тога не треба користити.

Нацрт текста одлуке сачинила је Софија Милорадовић, члан Одбора за
стандардизацију српског језика. Нацрт је разматран на седници од 24. фе-
бруара 2011. године и усвојен каo одлука бр. 60.

Претходно је овај текст разматрало и усвојило Научно веће Института
за српски језик САНУ.
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СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ ЕНГЛЕСКИХ ИЗРАЗА
SAFETY, SE CU RITY И SAFETY MANAGEMENT

Одбору за стандардизацију српског језика обратио се г. Милан Лежаић
писмом у коме поставља питање превода енглеских израза safety, security и
safety management (system). Писмени одговор академика Ивана Клајна
Одбор за стандардизацију усвојио је као одлуку бр. 61.

* * *

ДИРЕКТОРАТУ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ
СРБИЈЕ ДИРЕКТОРУ СЕКТОРА ЗА ВАЗДУШНУ ПЛОВИДБУ

г. Милану Лежаићу

Поштовани г. Лежаићу,
У Вашем писму од 24. 10. 2008. поставили сте питање превода енгле-

ских израза safety, security и safety management (system) на српски. Ви наво-
дите да се традиционално у ваздухопловству safety преводи као безбедност,
a security као сигурност, док се данас, првенствено под утицајем стручњака
из војске и полиције, јавља тежња ка обрнутом преводу (safety – сигурност,
security – безбедност).

Пошто сам прегледао документацију коју сте ми доставили и консулто-
вао више енглеских и српских речника, сматрам да Вам у име Одбора за
стандардизацију могу дати следећи одговор.

Став наших лингвиста одувек је био да једном усвојену терминологију,
у било којој струци, не треба мењати, осим ако је дошло до промене у ствари-
ма и појавама које ти термини означавају. С друге стране, разлика између
појмова safety и security специфично је енглеска, и не треба очекивати да се
један од њих може увек превести нашим безбедност a други нашим сигур-
ност. У српском (вероватно не и у хрватском) безбедност је израз у широј
употреби, па се може употребити као превод и за safety и за security. Уколико
се жели направити разлика, security се у већини контекста може превести са
обезбеђење, мере обезбеђења односно заштита. Детаљније о овоме можете
видети у Образложењу које следи.
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Ha друго Ваше питање, о преводу енглеског safety management (system),
мој предлог је да се преведе са управљање обезбеђењем односно систем упра-
вљања обезбеђењем.

Образложење

Из дефиниција које сте цитирали у Вашем писму, као и из члана 11
(Aviation Safety) и 12 (Aviation Security) Споразума ЕСАА, недвосмислено
произлази да се израз safety односи на заштиту од случајних нежељених до-
гађаја, кварова, удеса и сл., док security значи заштиту од намерне штете
(терористичких подухвата, саботаже и слично). На исти закчључак упућују
и дефиниције у енглеским једнојезичним речницима, као и сложени изрази
који сс наводе у енглеско-српским речницима: тако се road safety (безбедност
у саобраћају) или safety at work (заштита на раду) односе на несрећне случа-
јеве, док су security service (служба безбедностн, обезбеђење) или security gu-
ard (службеник обезбеђења, чувар) усмерени против намерних противправ-
них радњи.

Остали европски језици углавном имају само по један израз за оба ова
појма. Отуда, у Чикашкој конвенцији о међународном цивилном ваздухо-
пловству, реч security, која се јавља само у Уводу, на остала три језика пре-
ведена је једнако као и safety (y члановима 3d, 5, 9а, 9b, 15, 35b, 37, 44h, 64):
на француском sécurité, на шпанском securidad, на руском безоnасносmь.
Слично је и у италијанском и у немачком, где се обе енглеске именице пре-
воде са sicurezza односно са Sicherheit.

Што се тиче наших именица безбедност и сигурност, у основном значе-
њу оне су мање-више синоними. To потврђује и Речник Матице српске, где
се у дефиницији речи безбедност наводи и сигурност као синоним и обрну-
то. Разлика међу њима није заснована нa случајном илн намерном изази-
вању штете, као у енглеском, него је пре свега у томе што сигурност има још
четири секундарна значења (поузданост, одлучност, одређеност итд.) која
безбедност нема. У српско-енглеском речнику Мортона Бенсона безбедност
је преведено као „security, safety“ a сигурност као „safety, security“. Већ по-
менути израз road safely преводимо са безбедност у саобраћају, али за safety
belt, из исте области, усвојили смо превод сигурносни појас; за safety measures
(safety precautions) y енглеско-српском речнику Бориса Хлебеца дат је пре-
вод „мере безбедности, сигурносне мере“.

Све то потврђује да се однос између нашег безбедност и сигурност не
може ни у једном ни у другом смеру изједначити са оним између енглеског
safety и security. У већ поменутим члановима Чикашке конвенције где је у ори-
гиналу safety, код нас је свуда преведено као безбедност; изузетак је само
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члан 15, где је „for the safety and expedition of air navigation“ преведено „ра-
ди олакшавања ваздушне пловидбе и доприношења њеној сигурности“. Из-
раз сигурност јавља се још и у преводу члана 69, као превод придева safe
(are not reasonably adequate for the safe…operation – не одговарају у довољној
мери обезбеђењу сигурности), али ту је очигледно изазван потребом да се из-
бегне спој обезбеђење безбедности, који звучи плеонастично. У Уводу, gene-
ral security преведено је као општа безбедност.

Превођење security са сигурност могло би имати извесног ослонца у зајед-
ничком пореклу (обе су у крајњој линији од латинског securus), али етимоло-
шка сродност не може бити једино битно мерило за значење. У лингвистици
је добро позната појава тзв. „лажних пријатеља“, речи од истог корена али
с различитим значењем, које често доводе до погрешних превода: тако
еиглеско novel није новела него роман, actual не значи актуелан него прави,
стварни, sympathetic није симпатичан него благонаклон, пун разумевања и
сл. Употреби именице сигурност нарочито су склони Хрвати (који наш Са-
вет безбедности = Security Council називају Bujeћe сигурности), али код нас
би изрази као сигурност путника могли бити двосмислени (безбедност пут-
ника или сигурност да ће стићи на одредиште?), a не можемо рећи сигур-
ност тамо где се енглеско security односи на органе безбедности, као у secu-
rity service, airport security, to call/to alert security и сл.

C обзиром на све ово, закључујем да наш израз безбедност обухвата се-
мантичка поља обеју енглеских именица. При том би се safety увек могло
преводити са безбедност, што не искључује употребу израза сигурност тамо
где то контекст дозвољава (нпр. safety assessment, у текстовима EUROCON-
TROL-a који су ми достављени, може се превести и као процена сигурности).
Атрибутивно употребљено енгл. safety углавном преводимо нашим приде-
вом безбедносни, нпр. safety alert = безбедносна узбуна (пазити да се не упо-
требљава погрешан облик „безбедоносан“, „безбедоносна“).

Енглеско security не треба преводити као сигурност, него такође безбед-
ност, a y многим случајевима и као обезбеђење, мере безбедности (мере обез-
беђења) односно заштита. Примера ради, дефиницију из регулативе
EUROCONTROL-a (Chapter 1, Definitions) „areas of an airport into which ac-
cess is controlled to ensure security of civil aviation“ превео бих „делови аеро-
дрома у које је приступ ограничен у циљу безбедности цивилне авијације“
(нема потребе да се буквално преводи глагол ensure, који би се у сваком слу-
чају сударао са именицом). Горе сам већ навео general security = општа без-
бедност у уводу Чикашке конвенције.

Што се тиче речи обезбеђење, она је у Речнику Матице српске под 2 (под
1 је глаголско значење, „обезбеђивање“) била дата искључиво као војни тер-
мин, што је преуско у поређењу с данашњом употребом. У новом Матичином
„Речнику српскога језика“ (2007) дефиниција под 2 је проширена у „војна,
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полицијска јединица, цивилна организација, служба чији је задатак да не-
кога, нешто обезбеди, осигура од напада, крађе, рушења и сл.“, што се поду-
дара с конкретним значењем енглеског security. Отуда бисмо већ поменуто
airport security преводили као безбедност аеродрома када значи стање, а
аеродромска служба обезбеђења кад се односи нa органе задужене да одржава-
ју то стање. Као што је у енглеском security у овом другом значењу настало
скраћењем израза security service, и код нас се, ради краткоће у изражава-
њу, у већини случајева може изоставити реч служба и рећи само обезбеђе-
ње, дакле и airport security = аеродромско обезбеђење.

За изразе safety management односно safety management system y Вашем
писму се наводи да има примедаба на превод управљање безбедношћу одн.
систем управљања безбедношћу, будући да је безбедност мисаона именица.
Сматрам да и у овом случају може послужити реч обезбеђење, будући да поред
апстрактног значења, као што смо видели, има и конкретно. Стога предлажем
превод управљање обезбеђењем односно систем управљања обезбеђењем.

Академик Иван Клајн,
Председник Одбора за стандардизацију српског језика

29. октобра 2008.
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ПОВОДОМ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА + ИНФИНИТИВ
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Одлука

Упркос приметној учесталости конструкције за + инфинитив, с једне
стране, те сложености њенога значења и тако проистеклим тешкоћама да се
лако замени неким домаћим еквивалентним обликом или обрасцем, с друге,
она се мора одредити неграматичном стога што у српском језику важи пра-
вило које предвиђа неспојивост предлога и неког глаголског облика. Стога
би прихватање конструкције за + инфинитив као стандардне представљало
нарушавање и мењање правила устројавања синтагми у српском језику,
што би, имајући у виду конкретан инвентар јединица и ограниченост њихо-
ве дистрибуције на претежно разговорни језик, било неоправдано, тим пре
што је реч о само једном типу предлошке синтагме – уз предлог за.

Зато се не препоручује употреба конструкције за + инфинитив у добром
српском књижевном језику.

Образложење

Премда се за дистрибуцију инфинитива у српском језику начелно може
рећи да је, пред налетом балканизма у виду конструкције да + презент, ре-
лативно ограниченa, како на нивоу саме језичке структуре, на плану мор-
фосинтаксе и синтаксе (нпр. у говору Новог Сада забележено је да се у оквиру
футура 1 среће у више од 80% случајева, док у модалним конструкцијама
његова фреквенција опада на свега 24%), тако и територијално (југоисточни
делови српског говорног подручја су инфинитив скоро сасвим изгубили), ин-
финитив се среће у нетипичном обрасцу за српски језик, у конструкцији са
предлогом за, при чему се у говорној пракси не уочава тежња да буде заме-
њен или да се барем употребљава у алтернацији са еквивалентним кон-
струкцијама или структурама усклађеним са стандарднојезичком нормом.

Конструкција за + инфинитив представља германизам, премда се не
могу искључити ни утицаји других језика (нпр. италијанског), који се у
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оквиру именских синтагми јавља у атрибутској функцији, где се најчешће
среће уз именице које значе храну или пиће (нпр. бурек, јело, кафа, храна,
као у синтагми кафа за понети), али у новије време, понекад са шаљивим
призвуком, и уз неке друге именице (нпр. апотека, дом, знање, интернет,
мода, музика, пријатељ, сајт; као у синтагми апотека за понети), или не-
ке неодређене заменице (ишта, нешто; нпр. нешто за јести).

Осим тога, та конструкција се јавља и као део глаголске синтагме, и то
у функцији допуне, најчешће уз глаголе јесам и имати, нпр. То је за баци-
ти; За очекивати је да…; То је за не поверовати; Имаш ли довољно за јести?
и сл. Гледано из перспективе саставних елемената конструкције, осим пред-
лога за, у том структурном обрасцу се најчешће појављују глаголи давања
или говорења, нпр. дати, купити, поклонити, понети, продати, узети те
рећи, учити али и наћи, јести, попити, убити и сл.

Ако погледамо одговарајуће конструкције у немачком језику, као најве-
роватнијем језику даваоцу, у њему се могу издвојити два одговарајућа
структурна типа: (а) инфинитивна конструкција (zu + Inf); и (б) конструкци-
ја с поимениченим инфинитивом (zu + Dat), што значи да је у последњем
случају реч о предлошко-падежној конструкцији: (a) Ich habe zu essen; (б)
Kaffe zum Mitnehmen; Das ist nicht zum Aushalten. Овај податак је веома ва-
жан, јер указује да је реч о структурном калку, при чему у процесу језичког
трансфера бивају изгубљена или преиначена категоријалнограматичка
обележја оних аутосемантичних лексичких јединица које улазе у састав
конструкције. Основ проблема, дакле, у овом случају лежи у чињеници да
се у немачком језику глаголска именица најчешће твори конверзијом од ин-
финитива, при чему добија облик средњег рода: leben (живети) : das Leben
(живот). То, међутим, не значи да би адекватан еквивалент облику кафа за
понети требало да је кафа за ношење, утолико пре што бележимо и упитне
реченице као За овде или за понети?, што показује да је у претходноме при-
меру инфинитив употребљен, заправо, прилошки.

До немогућности једнообразне замене наменском конструкцијом за +
акузатив долази отуд што се та инфинитивна конструкција не употребљава
у искључиво наменском значењу. Штавише, у реконструкцији базичног зна-
чења најпре се, по правилу, мора реализовати модални глагол, моћи или
требати, а затим и одговарајући предикат, или предикати којима се упућу-
је на специфичан облик употребе, функционисања или вредновања каквог
појма, што често представља неекономично језичко решење: кафа за поне-
ти = КАФА КОЈА СЕ МОЖЕ ПОНЕТИ; то је за бацити = ТО СЕ МОЖЕ БА-
ЦИТИ. Стога је јасно да је немогуће наћи само једну општеважећу замену
за ту конструкцију, што се супротставља начелу језичке економије. Понекад
се значење конструкције за + инфинитив може исказати на неколико начи-
на, уп. То је за бацити и ТО СЕ МОЖЕ БАЦИТИ, или ТО ЈЕ ЗА БАЦАЊЕ;
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То је за не поверовати и ТО ЈЕ ДА НЕ ПОВЕРУЈЕШ; То је за не издржати
= ТО ЈЕ НЕИЗДРЖИВО.

Поједини примери именских синтагми са инфинитивном конструкци-
јом лако би се могли заменити придевско-именичким синтагмама: апотека
за понети = ПРЕНОСИВА АПОТЕКА; интернет за понети = МОБИЛНИ
ИНТЕРНЕТ и сл.

Избор алтернативе конструкцији за + инфинитив може зависити од то-
га да ли је реч о језику маркетинга, или о друкчијим околностима изража-
вања одговарајућег значења. На пример, израз кафа за понети се толико
уобичајио на многим местима где се кафа продаје да није реално очекивати
да ће он бити замењен неким другим изразом, али купац увек има могућ-
ност да каже Дајте ми једну кафу коју ћу понети или Дајте ми једну кафу
да понесем.

Да закључимо. И без жеље и намере да за сваки појединачни случај по-
нудимо мање или више успео супституент, треба нагласити да очекиване и
предвидиве тешкоће при превођењу и прилагођавању страних граматич-
ких образаца, или при преиначивању оних који су већ уврежени, не треба
да буду изговор за одступање од нормом предвиђених и у српском језику
расположивих граматичких образаца. Како и сами горенаведени примери
показују, у српском језику, барем за неке указане случајеве, могуће је наћи
и по неколико одговарајућих супституената, што сведочи да се не може гово-
рити о мањкавости система, већ пре о неодговарајућој примени системских
правила. Стога, конструкцију за + инфинитив треба избегавати у добром
српском књижевном језику иако се не може потпуно искључити њена повреме-
на и лексички врло ограничена употреба, пре свега у колоквијалном изра-
жавању или у језику рекламе, поготову када се тежи краткоћи и „онеобича-
вању“ израза и када је тешко таквим конструкцијама наћи кратку и тачну
замену која је добро уклопљена у српски језички систем.

* * *

Нацрт ове одлуке саставио је Миливој Алановић, члан Комисије за син-
таксу. Текст одлуке усвојен је на петнаестој годишњој седници Одбора за
стандардизацију српског језика 12. 12. 2012. године.
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НОВА СРПСКА ГРАМАТИКА
С НАГЛАШЕНИМ НОРМАТИВНИМ ПРИСТУПОМ

Уводне напомене

За непуних петнаест година, под окриљем Одбора за стандардизацију
српског језика, настали су језички приручници који представљају значајан
помак у осавремењавању норме српског књижевног језика. Ти прилози су,
истовремено, и део процеса стандардизације савременог српског језика. Захва-
љујући постојању Одбора за стандардизацију српског језика као најрепре-
зентативнијег тела трију академија, осам факултета с катедрама за српски
језик и три старе културне и научне институције српскога народа (Матице
српске, Српске књижевне задруге и Института за српски језик САНУ), изра-
ђен је Правопис српског језика (1993, 1995, 2000, 2010). Само неколико година
после оснивања Одбора за стандардизацију српског језика (1997). добили
смо Обратни речник српског језика (2000), чији је аутор Мирослав Николић,
члан Одбора. To је прва таква књига у српском језику и до сада најобимни-
ја у целом словенском свету (преко 160.000 одредница и лема). Недуго за-
тим, академик Иван Клајн, актуелни председник Одбора, објавио је две
књиге из творбе речи у савременом српском језику, први део Слагање и пре-
фиксација (2002) и други део Суфиксација и конверзија (2003). Урађена је
Синтакса савременог српског језика, проста реченица (2005) у редакцији
академика Милке Ивић. У 2007. години добили смо једнотомни Речник срп-
ског књижевног језика, a 2010. године урађена је и Фонологија српског језика
аутора Драгољуба Петровића и Снежане Гудурић. На крају, 2013. г., поја-
вила се Нормативна граматика српског језика (Матица српска), академика
Предрага Пипера и Ивана Клајна. Сада нису нереална очекивања да ће то
целовито издање српске граматике с наглашеним нормативним приступом
подстаћи процесе објављивања и других језичких приручника, пре свега
морфологије српскога језика.

Образложење

У српском језику више од пола века, после две обимне књиге описне и
нормативне граматике српскохрватског језика академика Михаила Стева-
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новића, није било великих граматика с наглашеним нормативним присту-
пом. Српски књижевни језик je, већ почетком двадесетог века, достигао ни-
во развијеног полифункционалног језика, тако да се та норма, углавном
преко језика узорних писаца, задржала и до средине прошлог века. У међу-
времену, појавио се један број истородних дела мањег обима. Дела поменута
у уводној напомени представљају значајан допринос осавремењавању нор-
ме српског језика, a Нормативна граматика српског језика, која предста-
вља најновији чин тог процеса, има велики значај за српску лингвистику. У
Нормативној граматици нема дискусије и дугих и широких расправа око
различитих мишљења и ставова. На 582 странице дат је целокупан грама-
тички систем српског језика, заснован на примерима из функционалностил-
ски разноврсног корпуса.

У овом делу описан је и нормиран граматички систем усклађен с акту-
елним стањем у српском књижевном језику. При томе се водило рачуна о то-
ме да се полази од сазнања до којих је дошла наука о савременом српском
језику, али и теоријских погледа на стандардни језик и ауторских виђења
тих питања. Ова граматика има две нормативне и концепцијске одлике,
што досад није било заступљено ни у српској ни у словенској граматици. С
једне стране, у њој се исцрпно описују граматичке особине српскога језика
које аутори предлажу за књижевнојезичку норму, при чему се следи норма-
тивистичка традиција српског језика. С друге стране, многобројне посебно
издвојене напомене указују на случајеве одступања од такве књижевнојезич-
ке норме и у облику препорука указује се на нормативно исправне облике.

Нормативна граматика није писана да буде законик, правилник, ко-
јим би се ускратила некоме слобода избора. У њој се примењује широка скала
оцена нормативне исправности појединих граматичких појава у савременом
српском језику. Ту су обрађени, између осталих, и примери које у говорном
језику неретко чујемо, а које није увек лако нормативно оквалификовати,
попут употребе глагола требати, затим објашњена је употреба предлога за
у конструкцијама с инфинитивом (за очекивати јe, кафа за попети) и сл.
Наведени и други слични примери одступања од система имали су понекад
критичке коментаре у језичким поукама, али тих примера и критичких ко-
ментара није до сада било у граматикама, јер ce сматрало да они припадају
језичкој култури, као једној практичној лингвистичкој дисциплини. У Нор-
мативној граматици указује се и на погрешну, а распрострањену употребу
акузатива ближег објекта уз неке непрелазне глаголе, као што су примери:
пао физику, држава пала матуру или тзв. квазипасив Марка се критикује.

У Граматици има много напомена које су у складу с актуелношћу са-
мих језичких појава на које аутори скрећу пажњу. На основу тих напомена
може се закључивати и о стању српске језичке културе, али и озбиљније него
до сада размишљати о потреби ефикаснијег усаглашавања урађених језич-
ких приручника, у којима има различитих решења када су у питању исте
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или сличне језичке појаве помињане у правопису, у речнику, у граматич-
ким и стилистичким областима.

Оцене и препоруке

Рецензенти Нормативне граматике, академици Јасмина Грковић Меј-
џор и Милорад Радовановић, високо су оценили приручник. По речима Ј. Г.
Мејџор: „Ова вишеструко корисна књига одликује се равнотежом између пре-
скриптивног и дескриптивног, што свакако није било нимало лак задатак, бу-
дући да српски (језички) стандард за собом има двовековну историју током ко-
је су поједини језички нивои били нужно изложени унутрашњим системским
променама. Она истиче и то да ти процеси и даље теку, па наводи где се они
уочавају данас у српском језику: „постакценатски квантитет, имперфекат,
плусквамперфекат пасива, деклинација основних бројева, глагол требати,
неодређени придевски вид […] такође одређује се и према процесима који су
последица настојања да се језик вештачки мења, као и у случају феминина-
тива новиjeг порекла […] књига је и баланс између традиционалног и модер-
ног у примени научне терминологије“. Академик Радовановић истиче да је
„књига од капиталног значаја за српску лингвистику и српску културу, на-
стајала (јe) на основу темељног знања и великог труда, од аутора најкомпе-
тентнијих. […] А ми смо сви овим важним издањем добили експлицитну нор-
му за понашање у једној од најважнијих области људскога, друштвенога и
културног живота у овом случају за наше споразумевање (српским књижев-
ним/стандардним) језиком у његовом говореном и писаном лику“.

Одбор за доделу Награде „Павле Ивић“ (при Славистичком друштву
Србије) одлучио је да то признање за 2013. годину додели књизи академи-
ка Предрага Пипера и Ивана Клајна Нормативна граматика српског јези-
ка. Академик Слободан Реметић, председник Одбора, на свечаном прогла-
шењу Нормативне граматике за дело које заслужује да добије ово високо
признање, између осталог, рекао је: „To je данас допринос најважнијој лите-
ратури о савременом српском књижевном језику и Нормативна граматика
српског језика представља целовиту граматику српског језика с наглаше-
ним нормативистичким приступом“.

* * *

Нацрт текста одлуке сачинили су Јован Вуксановић, секретар Одбора,
Срето Танасић, потпредседник Одбора, чланови Ком. бр. 7, и Марина Нико-
лић, члан и секретар Ком. бр. 3. Одлука је усвојена на редовној, шеснаестој, го-
дишњој седници Одбора за стандардизацију српског језика 25. 2. 2015. године.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика
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СПОМЕНИК БЕОГРАДСКОМ ЧИТАЧУ ИЛИ ЧИТАОЦУ

На основу расположивих чињеница мислимо да предност треба дати
именици читалац и да споменик треба да се зове Споменик београдском чи-
таоцу.

Образложење

Није спорно да именице на -ач у српском језику служе за грађење nomi-
na agentis, па би и именица читач могла да се употреби са значењем лице
које чита. Ипак, наш задатак је био да проценимо којој именици треба да-
ти предност у конкретном случају, а сви подаци указују на чињеницу да
предност треба дати деривату читалац.

Именица читач се у савременом српском језику последњих година све
више специјализује за именовање предмета који служе за очитавање. До-
вољно је укуцати ову именицу у претраживачу Гугл и појавиће се следећи
појмови: читач електронске саобраћајне дозволе, читач електонске личне
карте, читач бус-плус картица, биометријски читач, читач електронских
књига итд. Није редак случај у српском језику да се именице које имају исту
мотивну реч а различите суфиксе временом семантички разједначе и поста-
ну пароними (исп. нпр. спасилац на базену – спаситељ душа). На тај начин
употреба лексема се прецизира, што треба подржавати, јер је то начин лек-
сичког богаћења и утанчавања, прецизирања српског језика.

Није без значаја имати у виду да се слична појава дешава и у другим
словенским језицима. Као пример узећемо руски као источнословенски је-
зик, пољски и чешки као западнословенске језике и бугарски као јужносло-
венски језик. У њима, као и у осталим словенским језицима, по правилу су
се различити деривати глагола читати специјализовали за категорије no-
mina agentis и nomina instrumenti. У руском језику именица читатель озна-
чава вршиоца радње (и одговара српском читалац), док се именица читник
појављује у улози nomina instrumenti (и одговара српском читач). Руски је-
зик је богатији могућностима од српског јер поседује још једну могућност, а то
је дериват чтец, који означава особу која чита за друге (што такође одговара
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српском читач). У пољском језику, дериват czytelnik означава вршиоца
радње, а czytnik инструмент за очитавање. У чешком језику постоји čtenář
(nomina agentis) и čtečka (nomina instrumenti). У бугарском језику читател
спада у nomina agentis, а четец у nomina instrumenti.

Из овога закључујемо да у словенским језицима деривати глагола чи-
тати специјализују значења, што би могао бити разлог да се потрудимо да
у српском језику очувамо процес који је већ сам по себи успостављен, а то је
да се читалац везује за категорију nomina agentis, а читач за категорију no-
mina instrumenti.

Један од показатеља укорењености неке лексеме или њеног значења у
лексички систем јесте и развој деривационог гнезда. Пошто се именица чи-
талац много чешће него читач користи за означавање лица које чита, она
је развила деривационо гнездо чији су деривати формирали значења која су
такође у вези са човеком као читаоцем. У то гнездо спадају лексеме: чита-
лачки (који се односи на читаоце), читалаштво (скуп читалаца, читаоци,
читалачка публика), читаоница (просторија одређена за читање). Од име-
нице читач настала је само лексема читачки (који се односи на читаче, чи-
талачки). Деривација показује очигледну доминацију именице читалац у
односу на читач у означавању човека као вршиоца радње.

Чак и када се односи на човека, именица читач неупоредиво чешће
означава особу која чита наглас, за друге, можда и механички (без разумева-
ња прочитаног јер чита другоме у својству спикера). Ово семантичко својство
именице читач већ дуго постоји у српском језику. Уочио га је још Алексан-
дар Белић давне 1936. године, анализирајући грађу за Речник САНУ, која
садржи материјал још из друге половине XIX века. Вероватно је управо се-
мантичка црта механичког читања, читања без разумевања, изазвала све
раширенију појаву у савременом српском језику да се различити апарати
називају читачем. Због тога би се пажљивом и тананом семантичком анали-
зом именице читач када означава особу која чита могао докучити одређени
степен пејоративности у конотацији. Оваква конотација ће се временом са-
мо појачавати пошто на све стране расте број читача-апарата, а то би могло
негативно утицати на смисао постављања споменика. Смисао је да се укаже
почаст мислећем читаоцу, љубитељу књиге, а не особи која се може изједна-
чити са инструментом за читање.

Нацрт текста одлуке припремила је проф. др Рајна Драгићевић.

Одлуке Одбора за стандардизацију српског језика

286



О СТАТУСУ БОСАНСКОГ ИЛИ БОШЊАЧКОГ ЈЕЗИКА

Већ неколико година новинске странице пуне текстови о различитим
питањима везаним за статус тзв. босанског језика, и то понајвише у Србији
и Републици Српској. Тако читамо да „Бошњаци не разумеју српски језик“,
да је у Новом Пазару и Пријепољу блокирано на стотине судских предмета
због недостатка „преводилаца на босански језик“ са српскога, да је „Министар-
ство правде Србије објавило оглас за постављање сталних судских преводи-
лаца за босански језик“, да је министар просвете обећао да ће се на Држав-
ном универзитету у Новом Пазару вршити „обука за босански језик“, након
које ће бити „додељени сертификати, који ће при запошљавању служити
као доказ познавања босанског језика“, да ће ускоро „Србија добити шест
судских тумача за босански језик“, да ђаци бошњачке националности у Ре-
публици Српској неће да прихвате књижице ни сведочанства у којима је је-
зик назван „бошњачким“ а не „босанским“, итд. и томе слично.

Два су питања на које лингвистика мора дати одговор. Постоји ли „бо-
сански језик“ као језик различит од „српског језика“? Морају ли Срби упо-
требљавати назив „босански језик“, на којем инсистирају Бошњаци?

Прво питање тиче се питања језичког идентитета. Од десет међународ-
них докумената у којима се помиње статус језика увек се говори искључиво
о језичким правима појединаца и припадника националних мањина. Нигде
се не помињу језичка права народа, нити држава, а камоли да се прописује
право народа да свој језик назове својим именом, а ни у једном од докумена-
та не наводи се експлицитно када један језик треба сматрати посебним је-
зиком, тј. не наводи се који су критеријуми идентитета једнога језика.

О идентитету једнога језика, о довољним разлозима за проглашење не-
ког идиома за посебан језик, посредно се говори једино у Европској повељи о
регионалним или мањинским језицима, где се у њеном члану 1, именованом
као „Дефиниција“, а који је сав посвећен одређењу идентификације регио-
налних или мањинских језика, каже:

„За потребе ове повеље:
а) ’регионални или мањински језици’ су језици који:
(i) су традиционално у употреби на одређеној територији једне државе

од стране држављана те државе који чине бројчано мању групу од остатка
становништва те државе и који су
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(ii) различити од званичног језика те државе, што не укључује дија-
лекте званичног језика те државе или језике радника миграната“.

Из наведене се повеље имплицитно нужно закључује да два или више
идиома који се не разликују не могу лингвистички (научно) бити посеб-
ни језици, што ће рећи да један не може бити већински а други мањински.
Ако се морају разликовати већински и мањински језик, онда је нужно да се
не могу сматрати посебним језицима ни језици различитих народа у једној
земљи који се међусобно лингвистички не разликују.

А за (не)исправност мишљења да су српски и тзв. босански различити
језици и да се чак разликују толико да „Бошњаци не разумеју српски“, нај-
боље је навести ставове самих бошњачких лингвиста. А они су готово једин-
ствени, унисони.

Кренимо од Алије Исаковића, који каже: „Између босанског, хрватског
и српског језика нема суштинске разлике. У питању је само право народа да
именује језик онако како га је традиционално именовао“ (Branko Tošović,
Arno Wonisch (ur.), Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i
srpskog jezika, Graz, Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sa-
rajevo: Institut za jezik, 2009, 17).

Исто мисли и Мидхат Риђановић: „Народ у БиХ говори једним јези-
ком, који својим специфичностима одмах ’упада у уши’ свим људима изван
наше земље. Он се сад зове тројако српски, хрватски и босански“ (Midhat Ri-
đanović, Riđanović o jeziku i još nekim stvarima iz Tamnog Vilajeta, Sarajevo:
autor, 2013, 41).

Ни мишљење Ибрахима Чедића готово да се не разликује од наведених:
„У Босни и Херцеговини у службеној употреби су, дакле, босански, хрватски
и српски језик. Сваки има своју норму и велику међусобну подударност. У
међусобној комуникацији Бошњаци, Хрвати и Срби немају никаквих поте-
шкоћа што често намеће питање да ли се заправо ради о једном језику са
три назива, или су заиста три језика“ (Branko Tošović, Arno Wonisch (ur.),
Bošnjački pogledi na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Graz,
Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo: Institut za je-
zik, 2009, 65).

Ханка Вајзовић, пак, констатује да „споразумијевање није угрожено
ни међу националним заједницама у БиХ нити међу појединцима као чла-
новима тих заједница“ (Branko Tošović, Arno Wonisch (ur.), Bošnjački pogledi
na odnose između bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, Graz, Institut für Sla-
wistik der Karl-Franzens-Universität, Sarajevo: Institut za jezik, 2009, 139).

Још експлицитнији јe y ставу о непостојању разлике Џевад Јахић, ко-
ји каже: „Они који данас хоће да нађу одговор на питање постоји ли збиља
тај босански језик, у принципу су спремни и да га ’признају’ ако им се докаже
да постоји. Они лаичком методом хоће да виде у чему се тај језик разликује
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од тобож ’различитих’ српског и хрватског, или бившег (’неразликовног’)
српскохрватског и да се тада увјере у његово постојање, односно непостоја-
ње. (…) Ко зна по који пут у овој књизи понављамо оно што већ једном мо-
рамо запамтити: у нашим балканским приликама језик да би био језик не
мора се обавезно битно разликовати од другог јер тај разликовни принцип
није мјерило постојања, односно непостојања националних језика“ (Dževad
Jahić, Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora, Sarajevo, Ljiljan, 1999, 252).

Хаџем Хајдаревић и Аида Кршо написали су чак јединствен правопи-
сни и граматички приручник „босанског/хрватског/српског језика“, образла-
жући свој поступак следећим разлогом: „Босански језик, хрватски језик,
српски језик имају исту основицу (источнохерцеговачки дијалекат новошто-
кавског типа). С обзиром на то, они су правописно и граматички врло бли-
ски. Разлике постоје у лексици и акцентуацији. Морфолошке разлике су ми-
нималне, а на фонетском плану разлика нема, јер сва три стандарда имају
исти вокалски и консонантски систем. Наведене чињенице потврђују се у
свакодневној језичкој пракси. Говорници који употребљавају различите
стандарднојезичке норме (босанску, хрватску или српску) одлично се разу-
мију, а језик именују као босански језик, хрватски језик и српски језик“ (Ha-
džem Hajdarević, Aida Kršo, Pravopisni priručnik bosanskog/hrvatskog/srpskog
jezika sa osnovama gramatike, Sarajevo: Institut za jezik, 2013, 21).

Сами бошњачки лингвисти, дакле, тврде да нема готово никаквих раз-
лика између српског и тзв. босанског језика. Разлика је само у имену. A Бо-
шњаци хоће да језик којим говоре зову „босански“, никако „бошњачки“. Ако
се тај назив схвати као израз „симболичке“ а не комуникативне функције,
онда треба подсетити да ниједан народ не мора прихватити назив за је-
зик који је у обичају код другог народа. He могу Словенци Србима намета-
ти да језик којим говоре и Срби зову „словенски“ кад га Срби зову „словенач-
ки“, нити Роми могу захтевати да језик који они зову „романи“ и Срби тако
(а не „ромски“) зову, а да не говоримо о Енглезима, који свој језик зову „ин-
глиш“, или Немцима, који га зову „дојч“ и сл. Из тих разлога захтевати од
једног народа да језик другога народа у свом језику зову по диктату тог дру-
гог народа представља више него парадокс. Од назива „бошњачки народ“,
који су Муслимани сами изабрали, према творбеним правилима српскогa је-
зика, у српском језику и народу може се једино и искључиво направити на-
зив бошњачки језик, као што је речено и у првој одлуци Одбора од 13. фе-
бруара 1998. године. To је посебно важно за Републику Српску, у чијем
Уставу стоји: „Службени језици Републике Српске су: језик српског народа,
језик хрватског народа и језик бошњачког народа“; према творбеним прави-
лима српског језика од „српски народ“ изводи се еквивалентан назив „срп-
ски језик“, и од „хрватски народ“ изводи се еквивалентан назив „хрватски
језик“, а од „бошњачки народ“ могуће је једино извести „бошњачки језик“, а
никако није могуће извести назив „босански језик“. Назив бошњачки језик
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одговара називу бошњачки народ, док би назив босански језик одговарао
термину, непостојећег, босанског народа.

Из свега наведеног проистичу следећи нужни закључци:
1) Да би два језика били посебни језици, они морају бити различити по

лингвистичким критеријумима (генетском, структурном и комуникатив-
ном). To није случај са „босанским језиком“ кад се он посматра у односу на
српски језик, јер и сви бошњачки лингвисти тврде да су босански и српски
језик различити само по имену, али да се према лингвистичким критерију-
мима ради о истом језику. Будући да Европска повеља о регионалним или
мањинским језицима прописује да се мањинским језиком може прогласити
само језик који је „различит од званичног језика те државе“, а да су српски
и босански само различита имена истога језика, јасно је да „босански језик“
не може имати ни лингвистички ни правни него само симболички – статус
посебног језика, па се на његове говорнике не могу применити „Уставом и
законом загарантована права да се судски и управни поступак води на ма-
терњем језику странке“, јер се поступак на том језику води и кад се тај језик
зове нпр. српским или хрватским. Јер, како и правници наглашавају, „ако
се може и признати захтев једне мањинске заједнице да језик којим говори
означи засебним именом, то не значи да су напрасно изгубили способност
комуницирања са онима са којима су до јуче то чинили (и са којима и ван
суда још то чине)“ (М. Јовановић).

2) Назив који за један језик користи један народ не мора бити назив је-
зика код другог народа. Према творбеним правилима српског језика од
„српски народ“ изводи се еквивалентан назив „српски језик“, од „хрватски
народ“ изводи се еквивалентан назив „хрватски језик“, а од „бошњачки на-
род“ могуће је једино извести „бошњачки језик“, а никако није могуће извести
назив „босански језик“. Назив бошњачки језик одговара називу бошњачки
народ, док би назив босански језик одговарао термину босанског народа, а та-
кав народ не постоји. Према томе, поштујући симболичку функцију језика,
у српском језику једино је могуће и једино исправно језик којим говоре Бо-
шњаци, а који је заправо само варијанта српскога језика, звати „бошњач-
ким језиком“.

3) Из претходног проистиче да нема никаквог ни лингвистичког ни прав-
ног основа производити некакве „тумаче за босански језик“, нити пак изводи-
ти посебну наставу на „босанском/бошњачком“ језику, нити има основа прави-
ти за тај лингвистички непостојећи језик посебне уџбенике, јер сви који знају
српски језик знају подједнако добро и „бошњачки“, и обратно: сви који знају
„бошњачки“ знају и српски! Државне институције Републике Србије и Репу-
блике Српске морају тога бити свесне, и у складу с тим морају и деловати.

Нацрт текста одлуке припремио је проф. др Милош Ковачевић.
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ЗАВИСНА РЕЧЕНИЦА С ВЕЗНИКОМ БЕЗ ДА

Одлука

Иако употреба реченице с везником без да у савременом српском књи -
жев ном језику није више неуобичајена појава, она ипак остаје изван оквира
стандарднојезичке норме, а разлога за овакав став барем су два: (а) по сту -
пак извођења везника без да, који је, заправо, структурни калк, и (б) по сто -
јање, граматички и семантички, адекватнe хипотаксичке јединице, чији се
нормативни статус не доводи у питање.

Будући да зависна реченица уведена везником без да представља стил -
ски обележен граматички и значењски еквивалент реченице са везником а
да, препоручује се њено избегавање у свим сферама језичке делатности, на -
ро чито у јавној, као и у свим приликама које захтевају биран и узоран је зич -
ки израз. Зато се у српском књижевном језику само реченица с везником а
да може сматрати прихватљивим средством граматикализације значења
пропратне околности, разуме се, у форми зависне реченице.

Образложење

У савременом српском књижевном језику, без обзира на вид и домен
испољавања језичког стваралаштва – писани или усмени, односно јавни
или приватни, као и на његова функционалностилска обележја, у не сасвим
занемарљивом броју примера бележи се употреба зависне реченице уведене
везником без да,1 чак и у штампаним медијима које сматрамо узорним.
Последњи став темељи се на увиду у грађу која је претежно преузета из По -
ли тике, али и не само из ње, и као таква постала делом електронског кор пу -
са српскога језика који је израђен на Математичком факултету у Бео гра ду.
Проблем о којем је реч илуструју следећи примери:
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Забрањено је плакати, без да се нешто не научи; Могао је да се креће без
да пази на своје покрете; Учтив хладан поздрав и ја одох, без да сам понуђен
чашом воде или капи сузе; А где трчите у сексуалне радње без да се мало
информишете? итд.

Остављајући привремено по страни нормативни статус овог типа за ви -
сне реченице, неопходно је, ипак, да се кратко осврнемо на две важне по је -
ди ности, а то је да није реч о новој и локалној појави у српском језику, као и
да се њоме не компензује какав системски недостатак у његовој структури.

Потврде за зависну реченицу са везником без да могу се пронаћи на це -
лом српском штокавском простору, нарочито у разговорном стилу, при чему
се у бројним језичким приручницима готово неизоставно наводи податак да
је у питању германизам који се бележи још од средине 19. века. Иако је за
по уздано утврђивање времена настанка дате конструкције потребно пре ду -
зети опсежније истраживање, претпоставља се да је реч о структурном кал ку
немачког сложеног везника ohne dass, у чији састав улази еквивалент срп -
ског предлога без и одговарајући везник, коме у нашем језику одговара ве -
зник да.

Као што то потврђују и раније наведени примери, без да се у српском
језику појављује као везник (тј. везнички израз) са значењем обавезне или
пак недостајуће пропратне околности, уводећи тако један тип начинске
реченице, при чему се у везничком систему позиционирао као синонимска
варијанта везника а да, што доказује и њихова релативно слободна за мен -
љи вост, нпр.: Забрањено је плакати, а да се нешто не научи; Могао је да се
креће а да не пази на своје покрете; Учтив хладан поздрав и ја одох, а да
нисам понуђен чашом воде или капи сузе; А где трчите у сексуалне радње а
да се мало не информишете? и сл. Иако је реч о граматички и семантички
екви валентним структурама, зависна без да реченица показује особине које
нису својствене реченици с везником а да, а то су: (а) могућност да се уметне
у структуру управне реченице, или да се појави испред ње (Разуме се, без да
буду изричито питани, одмах ће вам све објаснити; Без да је икога питао,
узео је своје ствари и нестао); (б) необавезно присуство граматичке негације
(То каже без да му глас не задрхти; Заљубљујемо се без да знамо зашто); (в)
постављање фокализатора и непосредно испред везника без да (Спо ра зу ме ли
су се и без да су изговорили једну реч) и сл. Све наведено говори да се при ли ком
замене без да реченице понекад морају предузети додатне транс фор ма цио -
не операције, што само по себи не може бити препрека за употребу за висне
а да реченице. Ипак, ова особина говори да без да реченица подлеже сло бод -
ни јој дистрибуцији, што јесте предност, али то не решава проблематичност
поступка извођења и граматикализације везника без да.

Иако је дистрибуција везничког израза без да подржана чињеницом да
се одговарајуће значење може изразити и номинализованим изразом у кон -
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струк цији без + глаголска именица, нпр. без поздрава итд., у нормативном
погледу пак проблем представља начин на који је добијен везник без да.
Зато се у приручницима који се дотичу овога проблема готово неизоставно
наводи да је реч о ’рогобатној’ конструкцији, при чему критеријум на којем
се заснива овакав став не компромитује аутоматски њену употребу, јер се
примарно темељи на естетском доживљају језика.

Конструкција коју чини предлог без као њена управна реч допушта
укљу чивање само именских и прилошких речи, односно одговарајућих син -
тагми, што је правило које важи и када се од овако добијених конструкција
даље изводе сложени везнички изрази, нпр. без обзира на то што. Дакле,
везнички израз без да нормативно је неприхватљив јер није непосредно из -
ве ден од предлошке конструкције у чијем је саставу, на пример, показна ка -
тафорска заменица то у одговарајућем облику – без тога. Међутим, иако се
могу пронаћи сасвим спорадичне потврде и за ово, ипак остаје отворено
питање какав је граматички статус споја без тога да, те да ли је без да евен -
туално резултат елизије катафорске заменице, што имамо у везнику осим
(тога) што. Како синтагматски низ без тога да није граматикализован, не
може се сматрати коначно формираним зависним везником, будући да је
реч о линеарном поретку елемената који чине предлошка конструкција без
тога посредством које се у управну реченицу укључује допунска реченица с
везником да, нпр. Он не може без тога да нас стално нервира. Да је тако, до -
казује могућност изостављања зависне реченице, нпр. Он не може без то га.
Све наведено говори да се у српском језику за предлог без не може не по -
средно везати везник да.

Ипак, кључно питање за стабилизацију и прихватљивост неког еле -
мента у језичком систему тиче се, у првом реду, његове оправданости или
сврсисходности, што се утврђује на основу односа са другим истородним
јединицама. Дакле, како се везнички израз без да односи према везничком
споју а да?

Сасвим је очигледно да се везником без да не попуњава никаква праз -
ни на у систему, чиме би себи ’прокрчио пут’ и осигурао место међу вез ни -
чким јединицама. Иако пак показује неке специфичности у дистрибуцији,
реченица с везником без да се у највећем броју примера среће у контексту
типичном за а да реченицу, нпр. Отишла је без да се јавила и Отишла је а
да се није ни јавила. Осим тога, иако се граматикализација везника без да
заснива на принципу аналогије између форми и значења саодносних мор -
фо синтаксичких и хипотаксичких јединица, нпр. без према без да, дери ва -
ција везника без да несистемског је карактера, што је главни разлог да се
ње гова употреба одреди као нормативно непожељна. Због тога је везник а
да не само граматички адекватно већ и једино нормативно прихватљиво и
стилски пожељно средство којим се значење пропратне околности, обавезне
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или недостајуће, у форми зависне реченице у српском језику може изра -
зити. Зато ни ограничења у погледу сталности места у односу на управну
реченицу те граматичке форме предиката зависне а да реченице не могу се
узети као њен недостатак.

Нацрт текста одлуке припремио је Миливој Алановић.
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