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Нај ве ро ват ни је на не си гур ном срп ском. Ко не ма раз ви јен осе-

ћај за је зик, мно го про чи та них стра ни ца за со бом и со лид но 

зна ње, ис пра вља и оно што не тре ба. Ка да не ко хо ће да ка же 

Срп ски на срп ском… али, на ком срп ском? На мом срп-

ском или на срп ском мог ком ши је Не ше, или мо је раз ред не 

ко ја је го во ри ла: „Ако вам не што хва ли, не мој те у шко лу, се-

ди те ку ћи.” Или на оном срп ском чи је ак цен те по шту ју са мо 

спи ке ри па им се оби чан свет сме је, или је то онај на ко ме 

на ши лин гви сти пи шу па ра лел не гра ма ти ке, па се ђа ци за 

так ми че ња спре ма ју као да уче два је зи ка? 

Они бар има ју ди пло ме и зва ња, али што се оби чан свет 

оси лио! Ра ни је су сви би ли фуд бал ски се лек то ри и по ли ти-

ча ри, а да нас сви др же пре да ва ња из гра ма ти ке и пра во пи са. 

На па бир чи ли не што из но вин ских ко лум ни, са сла ва, деч јих 

ро ђен да на и са те ле ви зи је, па стал но по на вља ју: „То је ду-

блет, ово је пле о на зам, то је по но вом, и тај ак це нат ми се не 

сви ђа.” Да ли не ко про фе со ру ен гле ског или фран цу ског ка-

же: „А, не, та реч ми се не до па да, ја ћу да је из го ва рам она ко 

ка ко се ме ни сви ђа!”  

Али у срп ском све мо же. По што сва ко го во ри на свом срп-

ском, он да мо же да со ли па мет дру ги ма ка ко, на при мер, 

ни је тач но да тре ба да се ка же по ЛИ ца ја ца, про ДУ же та ка и 

ва тРО га са ца.5 А тек ин фи ни тив! То је зло за срп ски, то тре ба 

из ба ци ти, та ко се го во ри са мо на за па ду бив ше др жа ве, а то 

је са да не ки дру ги је зик. Не ка же се на те ле фо ну, не го по ред 

те ле фо на, а гла гол тре ба ти  не по сто ји кад не ко ме не што тре-

ба… на не ком или не чи јем срп ском.

Његов српски није и мој српски
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5  Ак цен то ван слог озна чен је ве ли ким сло ви ма и где год је у књи зи реч 
о ак цен ти ма.

6 по гре шно: по ли ЦА ја ца, ва шро ГА са ца, про ду ЖЕ ша ка
7  Тек сто ве пи са не у му шком ро ду у еми си ји го во ре глум ци: Фе ђа Сто ја-

но вић (стал ни глас) и Ми лан Ми ло са вље вић (по вре ме ни глас)

Ма, ти при у че ни су нај го ри. За ле пе се за не ку реч као је зич ке 

кр ље и не пу шта ју све док не ви де жи вог лек то ра. За ак цен те 

сам знао,7 и ово на те ле фо ну сам одав но от па тио ка да су ме не-

по треб но ис пра вља ли. На ин фи ни тив, при зна јем, ни сам ни 

об ра ћао па жњу, а гла гол тре ба ти по стао је дру штве ни фе но-

мен. То је ин сти ту ци ја у срп ском је зи ку! Ме ра за пи сме ност, 

ак си ом за не зна ње, ре пер за про пу ште не ча со ве срп ског. Он 

је у ста њу да упро па сти не чи ју оп шту кул ту ру, го ди не шко ло-

ва ња, ча со ве сол фе ђа и сил не се ме стре на Ко лар цу. Ко ка же: „Ја 

тре бам да идем на пут”, или: „Ми тре ба мо да на ђ е мо ре ше ње”, 

тај је не пи смен и тач ка. Мо же да бу де кан ди дат за НИН-ову, 

Ви та ло ву и Но бе ло ву на гра ду, али ако не зна да се ка же – ја 

тре ба да идем и ми тре ба да на ђе мо, ње гов срп ски ни је и мој 

срп ски. Бар док се лин гви сти дру га чи је не до го во ре.

да му је не што по треб но, гла гол ’требати’ мо же да се упо тре-

би у лич ном гла гол ском об ли ку. Тре ба ми олов ка, шре ба ју 

нам ви љу тке, шре ба ли ши тшо год – ни је по гре шно. 

Ин фи ни тив у је су скло ни ји они са ко ји ма смо не ка да де ли ли 

име је зи ка, али то не зна чи да је у срп ском ње го ва упо тре ба 

по гре шна. Да ли шре ба ра ди ши или шре ба да се ра ди, да ли 

ћу оши ћи или ћу да одем, за ви си од кон тек ста и сти ла оног ко 

го во ри или пи ше. 

На ше ле фо ну је јед на ко пра вил но као и по ред ше ле фо на, а 

крат ко у зла зни ак це нат са три по стак це нат ске ду жи не у ге-

ни ти ву мно жи не  ре чи: по ЛИ ца ја ца, ва шРО га са ца и про ДУ-

же ша ка, та ко ђе је пра ви лан. Ва ри јан та са си ла зним ак цен том 

на уну тра шњем сло гу6 не при па да књи жев ном из го во ру.



10

Или још јед но став ни је – Не ша не ће ни да чу је за мој пред-

лог! Ка же: „Шта ти па да на па мет! Да бу дем бра ни лац је зи ка 

Ком ши ја Не ша не мо же да бу де бра ни оц срп ског је зи ка и пи-

сма. Мо же да бу де са мо бра ни лац  и то за то што име ни це ко је 

се за вр ша ва ју на -лац и име ну ју вр ши о ца не ке рад ње, увек у 

пр вом па де жу јед ни не и дру гом па де жу мно жи не има ју јед но 

л ко је ни је пре шло у о. Не на ла зи се на кра ју сло га, па и не 

тре ба да се ме ња. У оста лим па де жи ма оно пра ти гла сов ну 

про ме ну ко ја се у на шем је зи ку одав но де ша ва, па има мо – 

бра ни о ца, бра ни о цу, бра ни о цем, бра ни о че; али у два па де жа 

– бра ни лац и бра ни ла ца. 

У овом слу ча ју гра ма тич ка му ти во да је још јед на гла сов на 

про ме на ко ја се зо ве ’не по сто ја но а’. У не ким об ли ци ма га има, 

а у не ким се гу би. Ре ци мо, ту је у ре чи ма ру ко во ди лац  и пре-

во ди лац , а не ма га у ре чи ма ру ко во ди о цу и пре во ди о цу. Или, 

јед но став ни је: у ре чи ма ко је се за вр ша ва ју на -лац, та мо где 

има гла са л, ту је и а, та мо где је л пре шло у о, а се из гу би ло.

Од лу чио сам да мог ком ши ју Не шу пред ло жим за ме сто 

бра ни о ца пра ва срп ског је зи ка и пи сма. Што да не? Ако по-

сто ји бра ни оц пра ва по тро ша ча, па бра ни оц жи во ти ња, а ту 

је и бра ни оц свих гра ђа на, за што и наш је зик не би имао свог 

бра ни о ца?

Не ша је по стру ци пре во ди оц са ен гле ског и зна све оне 

ца ке о по гре шном пре во ђе њу, стал ни је чи та оц оних ру бри-

ка у но ви на ма о је зи ку, а не ке и сâм пи ше. А у по ве ре њу ми 

је ка зао да је из да ва чу по слао на чи та ње сво ју пр ву збир ку 

при по ве да ка. Ма, Не ша је ком пле тан је зич ки ства ра оц, пра-

ва осо ба за бра ни о ца срп ског је зи ка и пи сма.

Је зич ки бра ни лац
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ко ји на па да сва ки чи та лац но ви на, сва ки слу ша лац ра ди ја, 

сва ки гле да лац те ле ви зи је?! Ни сам ја то ли ки пре га лац па да 

од ју тра до мра ка под у ча вам оне ко ји су дре ма ли на ча со ви-

ма срп ског!” 

„Не мој та ко оштро, Не шо. Ја, ре ци мо, ни сам дре мао, имао 

сам увек до бру оце ну, али не кад не раз у мем  те гла сов не 

скри ва ли це и раз не је зич ке не до у ми це. Ни је бра ни оц, не го 

бра ни лац, али – са бра ни о цем, бра ни о цу… Му ка жи ва да се 

за пам ти! А да ти, ипак, још ма ло раз ми слиш” – ка жем ја Не-

ши – „бо ље да бу деш је зич ки бра ни лац, не го да за ко ју го ди-

ну за ра ђу јеш као пре во ди лац, али са срп ског на срп ски.”
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Мо же мо да бу де мо и срећ ни и среш ни, ма да се пред ност да је 

об ли ку са ћ; а кад лек то ри ка жу да мо же да се ка же и ова ко и 

она ко, то са мо зна чи да нам је је зик бо га ти ји не го што ми сли-

мо и да не ма раз ло га да је дан об лик не ке ре чи не ко ри сти мо 

са мо за то што би нам та ко би ло лак ше да за пам ти мо шта је 

пра вил но. Ду бле ти не пра ве не ред у је зи ку, они нам пру жа ју 

ви ше мо гућ но сти да из ра зи мо оно што ми сли мо. 

При дев ’срећан’  из ве ден је од име ни це ’срећа’, а ’сретан’ од гла-

го ла ’срести’, од ко јег је на ста ла и име ни ца ’срећа’. Гра ма тич ки, 

об ли ци са ш – среш ни, среш но, до би је ни су раз јед на ча ва њем 

гру пе -ћн- у срећ ни и срећ но, ко ји се пре по ру чу ју као бо љи. 

По ме ни, ми се ни ка да не ће мо опи сме ни ти. Ми смо пре о-

збиљ но схва ти ли зна чај усме ног пре да ња и усво ји ли га као 

об ра зов ни мо дел. На ма се ге не ра ци је об ра зу ју по си сте му – 

не ко је не ко ме не ка да не што ре као, не ко је од не ко га не што 

чуо и не ко ме то пре нео. 

Књи ге се не чи та ју, ђа ке смо на у чи ли да уџ бе ни ци не ва-

ља ју, све ске се не чу ва ју, о на став ни ци ма при ча мо ка ко ни-

шта не зна ју, реч ни ци су ску пи, Пра во пис ку пу ју са мо лек то-

ри, а њих је то ли ко ма ло и њи хо ва об ја шње ња су то ли ко ком-

пли ко ва на да се од све га што ка жу пам ти је ди но да мо же и 

ова ко и она ко. 

Пу но сре ће же лим бу ду ћим ге не ра ци ја ма ко је не ће пре-

ли ста ти ни је дан је зич ки при руч ник, али ће око ло па ме то ва-

ти да им је не ко не ка да ре као ка ко не мо же да се ка же – по 

ме ни, не го по мом ми шље њу, ка ко не мо же да бу де пу но сре-

ће јер се сре ћа не пу ни као ча ша, а и шта ће нам та сре ћа кад 

не зна мо ни да ли смо срећ ни или срет ни. 

Кад си сре ћан ни си сре тан
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Сад бар знам да мо гу да бу дем и сре ћан и сре тан, ма да је-

зич ки струч ња ци ипак ви ше во ле ако сам сре ћан. Али, по 

ме ни, или да се фор мал ни је из ра зим, по мом ми шље њу , оно 

гра ма тич ко об ја шње ње о то ме ка ко се срећ ник пре тва ра у 

срет ни ка, ни ко ни је за пам тио. Баш да ви дим ко ће да пре би-

ра по гла ви ка кве се гла сов не за вр зла ме де ша ва ју у ре чи ма 

сре ћан и сре тан к ад, на при мер, ис пра ћа не ког на пут. Док 

он сми сли, раз јед на чи и ујед на чи гла со ве, оде воз. 

За то сам се ја се тио об ја шње ња мо је учи те љи це, ко ја нам 

је не кад го во ри ла: „Ни је сре тан не го сре ћан, јер се не ка же 

сре та не го сре ћа.” И мно го јој хва ла што нам је то ре кла, јер 

што да тра жим по књи га ма, кад увек има не ког ко је не ка да 

од не ко га не што чуо и то по сле не ко ме пре нео.

Је зик ни је фи зи ка, па да не што што је пу но мо ра да мо же да 

бу де и пра зно, да би би ло пра вил но. За то мо же да се ка же и 

пу но по здра ва и пу но сре ће, ма да у пи са ном из ра жа ва њу 

пред ност тре ба да ти при ло гу мно го. 

У не фор мал ном об ра ћа њу мо же се ре ћи и по ме ни  или по ње-

му или њи ма, а да се при том ми сли на соп стве но или не чи је 

ми шље ње. Не ма раз ло га да се тај из раз за бра њу је због исто-

вет но сти за опи си ва њем фи зич ког до ди ра или по ве зи ва ња 

са ме сним зна че њем пред ло га ’по’.



14

Уста ље ни из раз о зву ча њу ди рект но је пре у зет из ен гле ског 

је зи ка, а за хва љу ју ћи не зна њу пре во ди ла ца ко ји су га пре во-

ди ли до слов но, ра ши рио се у на шем је зи ку као епи де ми ја. 

У ен гле ском је нор мал но ре ћи you so und li ke your mot her, али 

на срп ски се не пре во ди – зву чит као шво ја мај ка, не го – 

исша си као шво ја мај ка или – го во рит као шво ја мај ка. 

Уста ље не из ра зе не би тре ба ло до слов но пре во ди ти, ни из 

стра них је зи ка на срп ски, ни обрат но. Дру гим ре чи ма, ба бе и 

Ми не го во ри мо, ми не ми сли мо, не са оп шта ва мо, не ка-

зу је мо, не сма тра мо, ми зву чи мо! Као да смо се сви пре тво-

ри ли у је зич ке ре зо на тор ске ку ти је, у ве ли ке му зич ке ин-

стру мен те ко ји се спо ра зу ме ва ју зву ча њем. На ма се ни шта 

не чи ни, ни шта нам не из гле да, ми ни смо исти као не ки дру-

ги, ми не под се ћа мо на не ког. Ми смо ште дљи ви на ре чи ма, 

не крч ми мо свој бо гат реч ник, ми има мо по себ ног џо ке ра 

ко ји је у на шем је зи ку учи нио не мо гу ће – озву чио је чо ве ка 

без ијед ног звуч ни ка и ми кро фо на. 

Ка да ми се учи ни ло да пре те ру јем, у пре тра жи вач на ин-

тер не ту уку цао сам са мо две ре чи: ’звучиш као ’, и пр во ми се 

отво ри ла стра ни ца под на зи вом „Ка ко да зву чиш као да си 

луд”. Сле де ћа је би ла гру па на Феј сбу ку „Зву чиш као ја”, да ље 

– на слов у но ви на ма „Зву чиш као Сло ве нац”. У ко мен та ри ма 

на веб-стра ни ца ма пи са ло је: не би смо да зву чи мо не га тив-

но, зву чиш као по зер, за што ва ша нај бо ља дру га ри ца и ви 

зву чи те исто; глав ни на слов на јед ном сај ту је „Ка ко да зву-

чиш па мет ни је”; на ти тлу сва ког дру гог фил ма чи там – зву-

чиш као не ка ба ба, то ми зву чи глу по, зву чиш као мо ја мај ка 

и зву чиш ужа сно.

Зву чиш као Шва ба тра-ла-ла
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Да ви дим ка ко бих ја, да сам пре во ди лац, пре вео све ово 

што сам на шао на ин тер не ту, у но ви на ма и на те ле ви зи ји:

„Зву чиш као ја”, ако ни је не што у ве зи са му зи ком и пе ва-

њем, мо гло би – из гле даш као ја; „зву чиш као Сло ве нац” – го-

во риш као Сло ве нац; „не би смо да зву чи мо не га тив но” – не 

би смо да бу де мо  не га тив ни; по на шаш се као по зер, а не – 

зву чиш као по зер, нај бо ље дру га ри це би мо гле да го во ре 

или из гле да ју исто, а не да зву че исто.

Уоп ште ни је те шко или, је зи ком на ших пре во ди ла ца, ово 

уоп ште ’не звучи’ те шко. Баш ме за ни ма ка ко би не ко од њих 

на ен гле ски пре вео – при чаш као Шва ба тра-ла-ла, бе ри ко-

жу на ши љак и не из во ди бе сне гли сте, ал’ да не лу па као 

Мак сим по ди ви зи ји, не го она ко, ни по ба бу ни по стри че ви-

ма, па куд пу кло, да пу кло… са мо да не зву чи.

жа бе не тре ба ме ша ти са мо на срп ском, а са мо на ен гле ском 

чо век мо же не ка ко да зву чи. 

Ме ђу тим, у оба реч ни ка8 Ма ти це срп ске, по сле основ ног, на-

во ди се фи гу ра тив но зна че ње од ред ни це ’звучати’, а то је: 

чи ни ти, иза зи ва ти ути сак, из гле да ти. Али та чи ње ни ца не би 

тре ба ло да охра бру је пре во ди о це да гла гол ’звучати’ упо тре-

бља ва ју кад год по ре де не ког с не ким или опи су ју не ко га, јер 

та ко из упо тре бе ис кљу чу ју мно штво зна чењ ски бо га ти јих 

ре чи и из ра за ко ји су у ду ху на шег је зи ка. 

8  Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев но га је зи ка I–VI – Ма ти ца срп ска (и 
Ма ти ца хр ват ска I–III), Но ви Сад, 1967–1976. и Реч ник срп ско га је зи ка 
– Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007. 
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Не ве ру јем да ће мо го во ри ти пра вил ни је ако бу де мо че ка ли 

као озе бло сун це, јер сун це не мо же да озе бе, не го зе бе су бје-

кат, тј. чо век ко ји че ка да га сун це огре је. Пре ма то ме, ис прав-

но је ре ћи – че кам као озе бао сун це .  

А ко ли ко ће то че ка ње да тра је, за ви си од то га ко ли ко ће мо 

ду го из ра зе ко ји при па да ју ад ми ни стра тив ном сти лу ко ри-

сти ти у го во ру и пи са њу о оним обла сти ма жи во та ко је са ад-

ми ни стра ци јом не ма ју ве зе. 

Пред ло шка син таг ма у од но су на  је зи ку ни је по треб на у сва-

кој по ред бе ној си ту а ци ји. Ме ђу тим, пре пла ви ла је ме ди је и 

Да ли го во ри те би ро крат ски срп ски? Не зна те шта је то…, 

па са мо слу шај те на ше но ви на ре. Код њих се све вр ши и оба-

вља, ства ри су у функ ци ји, до го во ри су на ре ла ци ји, ре зул та-

ти су при сут ни, про гра ми се ре а ли зу ју и сви су у не ком од-

но су. За то што он да све то, ваљ да у ду ху ис тра жи вач ког но ви-

нар ства и ана ли ти ке, тре ба по ре ди ти јед но с дру гим. Али 

ни је то оно школ ско, гра ма тич ко по ре ђе ње ко је се на та бли 

пи ше у три ко ло не па сви ми сле да у срп ском по сто је три 

ступ ња по ре ђе ња. Не, ово је спе ци јал но, но ви нар ско по ре ђе-

ње, та ко зва но ’односно’. 

За то стал но слу ша мо „ка ко ће су тра би ти то пли је у од но су 

на ју че”, да је „раст про фи та ви ши за 40% у од но су на про шлу го-

ди ну”, и да је „тип лич но сти нај ва жни ји кри те ри јум у од но су 

на ко ји је по треб но из вр ши ти из бор ка ри је ре”. А је дан наш 

по зна ти глу мац из ја вио је ка ко „не до зво ља ва да бу де ве ли-

чи на у од но су на мла де глум це”. Са та квим реч ни ком ко мот-

но мо же да бу де ве ли чи на у од но су на но ви на ре, а ја као озе-

бло сун це че кам да чу јем да ли то мо же дру га чи је да се ка же.  

У од но су на све
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9  По ли ти ка, 1. 1. 2010. „По е зи ја је не што дру го, у од но су на све”, З. Ра ди-
са вље вић (ин тер вју са Љу бо ми ром Си мо ви ћем)

Ја мо гу да че кам као озе бао сун це, али пла шим се да ће и 

сун це да озе бе че ка ју ћи за јед но са мном да се ота ра си мо тог 

но ви нар ског, од но сног, по ре ђе ња. 

Баш ме за ни ма да ли би не ки но ви нар сво јој де вој ци ка-

зао: „Да нас те во лим ви ше у од но су на ју че”, или: „Ду шо, умо-

ран сам ових да на јер је у ре дак ци ји би ла ве ћа гу жва у од но-

су на пр ет ход ни ме сец.” На рав но да не би та ко го во рио, не го 

би јој јед но став но ре као: „Во лим те ви ше не го ју че” и „У ре-

дак ци ји је би ла ве ћа гу жва не го ина че.”

Или, за ми сли те ка ко би нам по е зи ја из гле да ла да је, ре ци-

мо, Јо ван Ду чић у „Пе сми же ни” на пи сао:

Остај не до сти жна, не ма и да ле ка, 

јер је сан о сре ћи ви ши у од но су на сре ћу, 

бу ди бес по врат на у од но су на мла дост,

не ка тво ја сен и ехо бу ду све што се ћа.  

Али, што би ре као пе сник Љу бо мир Си мо вић: „По е зи ја је 

не што дру го. Не што дру го у од но су на шта? Не што дру го у 

од но су на све.”9

пре не го што на ста ви да се ши ри ка ли те ра ту ри и сва ко днев-

ном го во ру, тре ба ло би је за ме њи ва ти ве зни ком не го или 

пред ло зи ма ко ји ма се мо же ис ка за ши по ре ђе ње. 

Ре ци мо, Фе ђи ни при ме ри би, ис пра вље ни, тре ба ло да гла се 

ова ко: су шра ће би ши шо пли је не го ју че, про фиш је ви ти не-

го про тле го ди не, шип лич но сши је нај ва жни ји кри ше ри јум 

пре ма ко јем се би ра ка ри је ра, а глу мац не до зво ља ва да бу де 

ве ли чи на за мла ђе ко ле ге.
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Збир ним име ни ца ма: пра сад , јаг њад , уну чад, си ро чад, пи лад, 

дуг мад, озна ча ва мо ви ше би ћа или пред ме та узе тих ску па, у 

не ком нео д ре ђе ном зби ру. Та кве су и име ни це: цве ће, ли тће, 

кла сје, гра ње, де ца, бра ћа. Нај ва жни ја осо би на збир них име-

ни ца је да оне об ли ком јед ни не озна ча ва ју мно жи ну пред ме-

та или би ћа, и за то, по пра ви лу, не ма ју мно жи ну. 

Име ни це ко је озна ча ва ју мла де жи во ти ње – пра се, па че, пи-

ле, јаг ње, у мно жи ни об ра зу ју збир не име ни це – пра сад, па-

чад, јаг њад, пи лад; или се упо тре бља ва ју об ли ци мно жи не 

Ко је код нас ме ро да ван да ка же – ово је кич, а ово је кул-

ту ра? Ка ко ко је ме ро да ван, па – срп ско пра се, наш но ви ета-

лон за кич.

Пре не ки дан на те ле ви зи ји ре ко ше да из ве сна ма ни фе-

ста ци ја у уну тра шњо сти ни по што ни је кич јер се то ком ње-

ног тра ја ња на ули ци не вр те пра си ћи. Дру гим ре чи ма, та мо 

где су пра си ћи, та мо је кич, та мо где пра са ди не ма – е, то је 

вр хун ска кул ту ра. 

Ко још да се уду бљу је у ква ли тет про гра ма, из во ђа ча, скле-

па них сце но гра фи ја и не пи сме них сце на ри ја, кад мо же са-

мо да пре бро ји пе че не пра си ће. 

Ре ци мо, до ђе слу жбе ник на те рен и пи та ор га ни за то ре:

– Ко ли ко има те ра жње ва и пе че ња ра-крај пу та ши ца? Са-

мо две? Он да ва ша при ред ба вре ди два кич-пра се та. То мо-

же, до пет пра са ди не за га ђу је укус. А ова дру га је дно дна – 

чак два де сет че тво ро кич-пра са ди! Е, то не мо же! На два де-

сет че твр ти ра жањ ока чи ти упо зо ре ње: „За бра ње но за осо бе 

глад не кул ту ре. До бро до шли су са мо глад ни сто ма ци.” 

Ма да, то код нас обич но јед но с дру гим иде. 

Пра се ћи кич


