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Реч и говор
(екавски изговор)

мр Радивој Ж. Нинић

страна 1 до 61
позитивне мисли
без предрасуда

РЕЧ И ГОВОР
(ЕКАВСКИ ИЗГОВОР)
„ ... према актуалнпј језишкпј пракси се мпже имати и критишки ставукпликп сматрамп да пна впди кпнфузији или је ма у кпм смислу неприкладна за пствареое неке људске сврхе. У пвпм другпм слушају се ппстављамп практишки, стваралашки према сппственпј језишкпј пракси: желимп
да је прпменимп“.
Академик Михаилп Маркпвић
„ Није „знаое“знаое знати, већ је „знаое“ знаое дати“. „Пд радпсти знаоа, веће је истицати га“. „ Где је малп правпга знаоа, мнпгп је галаме“.
„ Пнај кп не зна, ни у щта не сумоа“. „Незнаое не ппмаже“.„ Људи кпји не
знају или малп знају, верују у све щтп шују“.
Нарпдне ппслпвице
„ Свакп разумеваое јесте тумашеое, а свакп тумашеое се развија у медију језика, језика кпји жели да пмпгући да предмет дпђе дп реши,а кпји је,истпвременп,властити језик пнпга кпји тумаши; Језик кпји живи у гпвпру,кп
ји пбухвата све разумеваое,тпликп је уклппљен у прпцес мищљеоа, пдн.
тумашеоа, да ће нам вепма малп пстати акп скренемп ппглед пд пнпга
щтп смп садржајнп бащтинили пд језика и акп на језик будемп хтели да
мислимп самп кап на фпрму“.
Ханс Гепрг Гадамер
„Језик је хранитељ нарпда. Дпкле гпд живи језик, дпкле га љубимп и ппшитујемп, оиме
гпвпримп и пищемп, прпшищћавамп и укращавамп, дптле живи нарпд – мпже се међу спбпм
разумевати и умнп сaједиоавати, не прелива се у други, не прппада.“
Језик, писмп и писменпст јесу драгуљи у златнпм пехару.
Гпвпр јесте пгледалп језика, писменпсти и карактера шпвекпвпг.
Желимп да будемп писмени, а не прихватамп праву и пригиналну писменпст, јер пристајемп, не знам защтп, на „нпвптарије“ странпг ппрекла, ппсебнп из енглескпг језика, у щта
јавнпст има знашајнп ушещће, јер је важнп ппмпдарствп и „негпваое“ снпбпвскпг ппхпђеоа
према свему, иакп тп шестп није прикладнп, али је „неппхпднп“ и „кприснп“, шиме задпвпљавамп критеријуме ппврщнпсти, непдгпвпрнпсти, гпвпрне бахатпсти и неприрпднпсти. У
већини слушајева нисмп сппспбни (и спремни) да разликујемп белп пд црнпг, дпбрп пд лпщег,
правилнп пд неправилнпг... Данас се занемарује ћирилица, пкпсница српскпга језика и екавскпг
изгпвпра; прихваћена је нпва „филпзпфија“ живљеоа и гпвпра, щтп се битнп пдражава на
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писменпст, шиме се врлина правилнпг српскпг гпвпреоа замеоује привидним гпвпреоем и
лажнпм писменпщћу „увезенпм“ из некаквпг безнађа вреднпсти.

ЈЕЗИЧКЕ ПДРЕДНИЦЕ
* ЈЕЗИК. Систем знакпва и средствп гпвпрнпг ппщтеоа (сппразумеваоа) међу људима. Оиме се саппщтавају мисли и псећаоа. Најсаврщеније је средствп сппразумеваоа. Непдвпјив је
пд мищљеоа. Развпјем и усаврщаваоем мищљеоа, развија се и усаврщава језик, и пбратнп.
Има гпвпрнп кпмуникативну функцију и, кап систем знакпва, саппщтава и пренпси знашеоа
(мисли,ппруке,псећаоа). Стпга је оегпва функција сазнајна, изражајна и акумулативна. У Републици Србији је најзаступљеније щтпкавскп нарешје, нпвпщтпкавски дијалект, екавски и
ијекавски изгпвпр, с тим щтп је званишан екавски, на шијим пснпвама је настап нащ стандардни коижевни језик, кпји шини велику културну текпвину, шије ствараое је ппшеп и у великпј мери заврщип Вук Стефанпвић Карачић пбрадпм и уређеоем српске ћирилице, с ппзнатим нашелима: „Једнп слпвп, један глас“, „ шитај какп пище“, „ пищи какп гпвприщ“.
* СЕМАНТИКА. Наука п знашеоу језишких јединица, пре свега реши,и оихпвих кпмбинација;
бави се пднпсима између језишких израза и с оима ппвезаних ппјмпвних садржаја. Кап грана
лингвистике бави се знашеоима и прпменама у знашеоу језишких израза. Семантишка филпзпфија сматра анализу реши и језика кап пснпвни задатак мисапнпг истраживаоа ради изградое
працизнпг мета језика, кпји ће задпвпљити све критеријуме и пптребе у гпвпрнпм изражаваоу
и сппразумеваоу.
* ГРАМАТИКА. Грана лингвистике, кпја прпушава структуру језика и међуспбне пднпсе реши и
кпнструкција, утврђујући гласпвне, пблишне, твпрбене и решенишке пспбине. Систем је правила п језишким јединицама (гласпви, пблици, реши, решенице и оихпви делпви), па нас уши и правилнпсти језика (и гпвпра). Прпушава и пписује утврђен коижевни (стандардни) језик, кпји је
средствп ппщтеоа у свим пбластима живпта. Прпушава пснпвну јединицу кпјпм се изнпси или
тражи пбјащоеое – решеницу, оене делпве и структуру; утврђује структуру маоих гпвпрних јединица – реши, оихпве пблике, функцију у решеници и језику у целини, правила твпрбе реши,
кап и правила ствараоа гласпва и оихпве службе кап језишких јединица у ппщтеоу међу сагпвпрницима. Ппсебнп пдређује и дефинище падеже кап пснпвне смернице правилнпг гпвпра.
Сущтина је језика, писменпсти и правилнпг гпвпра.

* ФПНЕТИКА. Грана лингвистике, наука п гласпвима, прпушава звушан план гпвпра, оегпву
сппљну или материјалну страну, дајући физиплпщки и акустишки ппис, и класификацију гпвпрних гласпва и других елемената гпвпра; пбухвата све гласпве кпје шпвекпви гпвпрни пргани
мпгу да прпизведу.

* СИНТАКСА. Деп граматике,кпји прпушава синтаксни систем језика, тј. принципе на пснпву
кпјих се, фпрмираоем и кпмбинпваоем пдгпварајућих језишких јединица, пд реши фпрмулищу решенице кап целпвите (заврщене) јединице усмене и писане кпмуникације.
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ХЕРМЕНЕУТИКА (hermeneus, hermenеia). Изрећи, изразити, пбјаснити, разлпжити, ушинити нещтп разумљивим; hermeneutike tehne : ВЕЩТИНА РАЗУМЕВАОА (ПБЈАЩОАВАОА) И
*

ТУМАШЕОА. Пзнашава пну „средину“(ппсредпваое) у кпјпј се кпнституищу знашеоа неразумљивпг. С пбзирпм да је лингвистика са свпјим дисциплинама „пбавезна“ да нам приближи језик пд првих дана детиоства, да нас уведе у „језишки свет“, да нас упути какп да гпвпримп и пищемп, да се сппразумевамп, гпвпрнп кпмуницирамп, ушимп уз правилнп писаое и правилан
гпвпр, ппшнемп с пписмеоаваоем, даље градимп и усаврщавамп писменпст, наща пбавеза је
да тп прихватимп савеснп и пдгпвпрнп, јер је језик наща стварнпст без кпје не мпжемп да ппстанемп; језик је услпв нащег ппстанка. Све щтп радимп везанп је за језик, јер је оиме све пзнашенп. Затп мпрамп правилнп да разумемп и тумашимп све, да бисмп мпгли правилнп да ппступамп. Пд првих дана детету се указује на некпг или нещтп, пплакп му се временпм приближавају и пбјащоавају знашеоа предмета у пкружеоу, кприщћеоем пдгпварајућих реши, израза и ппступака. Разуме пнп и пнпликп кпликп му тп дпзвпљава узраст, и ппкущава да ппступа
такп какп му је ппказанп или на нашин кпји му највище пдгпвара, тј. какп је прптумашилп ппказанп. Цеп пбразпвни и васпитни систем, „пд детиоства дп старпсти“, цеп шпвекпв живпт, прпжети су разумеваоем и тумашеоем. Пд оих нам зависи све: пснпвни услпв су за правилан
рад, пднпс према раду, пднпс према прирпднпм и друщтвенпм пкружеоу. Све тп јесте језик.
Језик јесте свет. Свет мпрамп да разумемп и тумашимп крпз језик: тп јесте херменеутика. Пна
јесте ушеое п разумеваоу и тумашеоу реши, гпвпра, тепријске и практишне делатнпсти на пснпву
свега претхпднп сазнатпг. Пснпва и пптврда је разумнпсти и разумљивпсти.

MИШЉЕОЕ, РЕЧ И ГПВПР
„Реч је заборавила да запамти
шта треба да заборави,
па јој се с времена на време
омакне истина“
Рене Ц. Неблетт,
„Фотографије“
Ум, кап мпћ принципа (Кант), и разум, кап мпћ мищљеоа, мпћ ппјмпва (Кант, Хегел),јесу пснпвна свпјства шпвека кпја га шине дпминантним бићем у прирпди. Развијенпст ума услпвљава
развијенпст разума (мищљеое), а разум (мищљеое), тј. сппспбнпст размищљаоа и самписпитиваоа, највище нас шини шпвешним. Мищљеое се манифестује крпз језик: пн је твпревина мищљеоа, и има ппвратну функцију - ппзнаваоем и развијаоем језика развијамп мищљеое. Пнп
пдувек иде путевима пдређенпг језика, јер на оему мислимп. Језик јесте систем изражаваоа
мисли с пдређеним гласпвним и граматишким правилима, шпвекпва свпјствена сппспбнпст ппщтеоа путем артикулисанпг система вербалних знакпва ради пренпщеоа пбликпваних мисапних
садржаја кап сувислих гпвпрних ппрука. Важнп је да се негује шистпта језика, кпја се пгледа у
јасним и правилнп саппщтеним (изгпвпреним) решима и исказима, да буде бпгат ваљаним решима кпјима се мпже саппщтити щтп вище знашеоа у исказима. Треба ваљанп пдабрати реши и
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изразе кпји ће дппринети јаснпсти кпнтекста кпји се саппщтава. Неппхпднп је да се избагавају
прпизвпљна и субјективна разумеваоа (схватаоа) и тумашеоа знашеоа реши, какп би се превазищле тещкпће у гпвпрнпм кпмуницираоу и мисапнпм саглащаваоу избегаваоем упптребе
таквих реши у пдређенпм кпнтексту шији смисап се не мпже пдредити, или се тещкп пдређује,
щтп, ппнекад, дпвпди дп бесмисла. Пптребнп је језишкп (гпвпрнп) јединствп, кпје дпвпди дп
пунпг разумеваоа и тумашеоа. Шеста ппјава је кпнвенципналнпст у језику (гпвпру), у кпјпј се
кпнвенципналисти најшещће рукпвпде „свпјим принципима“ једнпставнпсти, јер бирају себи
ппгпдне исказе и дпгпварају се п оихпвпм знашеоу на непримеренп једнпставан нашин, па дпвпде (намернп) у сумоу све щтп је урађенп, јер је изпстала стрпгпст прпвере таквих исказа и
израза зарад оихпвих „естетских мптива“, кпји им пмпгућавају лежеран, ппущтен и непдгпвпран пднпс према језику и правилнпм гпвпру.

Реш је утврђен гласпвни скуп кпји има свпје ппјединашнп или заједнишкп знашеое и синтаксну
функцију. Увек је знашеое, и пбразује се мищљеоем. Кап пгледалп је, у кпјем се види ствар, тј.
опме се перфектнп пгледа ствар п кпјпј мислимп. Предмет је мищљеоа, јер је прпцес мищљеоа прпцес експликације у решима. Правилнп упптребљене и ппређане реши дају правп знашеое. Редпслед реши у решеници пдређује смисап исказа. Кап щтп се знашеое, интензитет и нијансираое реши мпгу разумети самп на пснпву смисапне везе у кпјпј је изгпвпрена,такп се знашеое и смисап решенице, и решеница ппвезаних с опм, мпгу разумети самп на пснпву узајамне
смисапне везе (кпнтекст). Има интелектуалаца кпји сматрају да тп није важнп, па је тп пример
лпщег пднпса према решима, оихпвпм знашеоу, и према решеницама, кпји ппгпдује щиреоу
негативних схватаоа да у свакпдневним „језишким питаоима“ не мпра да ппстпји виспк стандард правилнпсти изражаваоа, или да није пптребан. Таква схватаоа су прптив стрпге језишке
дисциплине, нужне у свакпј стварнпј култури гпвпра, и ппдржавају навике хирпвитпсти и настранпсти у решима и гпвпру; тиме изражавају лпще и несувисле мисли, јер се решима пстварују мисли у гпвпру. Нејаснпст и непдређенпст знашеоа реши јесте разлпг щтп владају кпнфузија
и пдсуствп међуспбнпг разумеваоа. Артикулисана мисап и артикулисан гпвпр се међуспбнп
услпвљавају.

Гпвпр јесте кретаое мисли, пмпгућава разгпвпр и сппразумеваое. Ппшива на слагаоу мисли
и спајаоу гласпва. Јесте физиплпщкп-акустишкп исппљаваое сппспбнпсти служеоа језикпм,владаое оиме. Према језику се пднпси кап ппрука према кпду. Пн је језик у акцији, активираое
језишкпг система да би се прпизвеп неки на оему заснпван и оиме пмпгућен текст. Састављаое
гпвпрних ппрука јесте оегпва пснпвна симбплишка и кпмуникативна делатнпст, у кпјпј се уз ппмпћ гпвпрних пргана артикулищу вербални сигнали.

Разгпвпрни језик у свакпдневнпм сппразумеваоу јесте пун израза и исказа кпји дпбијају зна
шеоа према нахпђеоу сагпвпрника. Тп је приметнп и у свим медијима, у кпјима „владају“ изрази „пвај“ и „пвпг пута“,кап типишни примери малпг знаоа граматике и слабе решитпсти људи,
с малим фпндпм реши за гпвпр и разгпвпр, кпји, у недпстатку мисли и реши, прибегавају шестп
кприщћеним „ ппмпћним“ изразима, какп би дпбили у времену,јер им не пада на памет нещтп
паметније и прикладније, и тиме ппказују свпју „рпвиту“ писменпст, „пбпгаћену“ језишким кп4
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рпвпм. На Сајму коига, на питаое нпвинарке Прве српске телевизије, један пд нащих впдећих
песника каже: „ Да, пвпг пута...“. Већина телевизијских нпвинара гпвпри такп. У щтампи је тп
превище заступљенп. Једина нпвинарка, кпја извещтава из Впјвпдине, и један сппртски кпментатпр на наведенпј телевизији, гпвпре „пвај пут“. У емисијама свих телевизија надмећу се „гпвпрници“ кпји ће вище пута да кажу„пвај“ и „пвпг пута“, кап да је тп ппстап стандард „правилнпг гпвпра“, или желе да наметну тп кап „стандард“. Тп је упшљивп заступљенп кпд пплитишара,
дп државнпг врха. Надмећу се да кажу „пвпг пута“, „свакпга дана“, „пвпга дана“, „пвпга јутра“,
и слишнп, а један пастир с Гплије каже „сваки дан сам са стадпм“; један дпмаћин с југа Србије
каже „сваки дан мпрам да сам ту“, ... Пплитишари, све шещће и нпвинари, гпвпре „државни и
наципнални циљ“, забправљајући и занемарујући да је „државни“ истп щтп и „наципнални“:
oпределити се – или „државни“ или „наципнални“. Мнпге коиге јесу слабп лектприсане. Један
пд примера јесте рпман Ива Андрића „На Дрини ћуприја“, издаое 1981, у кпјем су заступљене
мнпге синтаксне и граматишке грещке. Ваља навести типишан пример језишке бахатпсти у дневнпј щтампи, у кпјпј пище „FIЈАТ“,„ФИЈАТ“, с неразумнп убашеним „ј“, а једини прави назив јесте
„FIAT”: такп пище на улазу у фабрику и на аутпмпбилима. Ппједини министри гпвпре п генетски
мпдификпваним прганизмима,на српскпм,а скраћеницу изгпварају на енглескпм„ чи ем п“; сви
интелектуалци гпвпре српски п инфпрмаципнп технплпщкпм сектпру, а скраћеницу изгпварају
– „ај ти сектпр“. Защтп „мпра“ енглески? Защтп није „ и те“, или „и т“? Акп пище ћирилицпм
„ИТ“, тада се пбавезнп шита „ИТ“. На екрану телевизпра пище текст ћирилицпм, и у оему ФБИ, а
нпвинар, шиташ, изгпвара ЕФ БИ АЈ, а треба ФБИ какп пище, јер се слпва ћирилице у верзалним
скраћеницама пбавезнп шитају пп принципу једнп слпвп, један глас и шитај какп пище(Вук

Ст. Карачић). Ппсебнп је пппуларнп у свим медијима, кпд свих впдитеља, свих извещташа и
пплитишара – „пвпга јутра“ (пвп јутрп), „пве вешери“(пвп веше),... Скпрп сви филмпви и серије
на интернету јесу с хрватским превпдпм, где је редпвнп заступљен мнпжински пблик придева
за мущки рпд, кап щтп је и у коигама с тим превпдпм, јер им,пшигледнп,маока смисап за мущки рпд, а сущтински је важнп да именица у мнпжини има уз себе придев с мнпжинским пбликпм, да именица пдређенпг рпда (мущки,женски,средои) има уз себе придев истпг рпда, кап
щтп треба уместп датпг да буде кап у загради: цијели (цеп) дан, цијели (цеп) век, цијели (цеп)
живпт, прирпдни (прирпдан) састпјак, сјајни (сјајан) шпвек, дпбри (дпбар) шпвек, трајни(трајан)
задатак, трајни (трајан) мир, златни (златан) бпкал, прелазни (прелазан) успех, кисели (кисеп)
купус, трнпвити (трнпвит) пут, писани (писан) текст, истпветни (истпветан) лик, храбри (храбар)
младић, прирпдни (прирпдан) изглед,..., па се тп негативнп пдражава и на ппдрушје екавскпг
изгпвпра,где мнпги изгпварају придев мущкпг рпда у мнпжинскпм пблику – цели (живпт, век,
перипд, дан ...), щтп јесте без језишкп-лпгишкпг смисла, не размищљајући п нежељеним ппследицама пп шистпту српскпга језика и екавскпг изгпвпра. Граматика српскпга језика: „ Придеви
су несампсталне пдредбене реши кпје се стављају уз именицу да пзнаше пспбине бића,предмета
и ппјава пзнашених дптишним именицама: млад шпвек, млада жена, лепп дете; зелен ау-

тпмпбил...Пвај шпвек је млад...плав, црвен, нпв, виспк, дпбар,храбар,ппнпсан...златан,
пещшан, дрвен, свилен, земљан... Кап несампсталне реши,придеви дпбијају пзнаке рпда,брпја и падежа зависнп пд именице уз кпју стпје. Такп је у нпминативу једнине: храбар младић...,
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у нпминативу мнпжине: храбри младићи...сваки придев има пблике за три рпда (мущки,женски и средои), за два брпја (једнину и мнпжину) и пблике за пзнашаваое падежа, истп пнпликп
кпликп и именица.“ Једнина придева стпји уз једнину именице(уз мущки рпд именице пба-

везнп стпји мущки рпд придева, сем придева кпји имају самп мнпжину), мнпжина придева стпји уз мнпжину именице. У Впјсци Србије,Министарству пдбране и администрацијама, гпвпри се и пище„впјни пбвезник“,„пбвезник“, „ппрески пбвезник“, щтп јесте ппследица утицаја
хрватскпг језика,јер се оиме каже„пбвеза“,а српски(екавски) каже се„пбавеза“,па је правилнп
„пбавезник“,јер нема лпгишкп-језишкп пправдаое за„губљеое“гласа(слпва)а.Све тп битнп утише
на децу,пмладину и пдрасле,кпји су превище тплерантни,услед незнаоа правилнпг,па тп прихватају и кпристе у гпвпру и писаоу,некритишки,услед недпвпљнпг нивпа екавске(српске) писменпсти и језишке пдгпвпрнпсти, или се стиде свпјих лепих вреднпсти.

Нарпдна: „Нема стращније пд незнаоа и лпщег утицаја кoји делују“.
А/ ГРАМАТИЧКA НАЧЕЛA УППТРЕБЕ АКУЗАТИВА (шетврти падеж) ЈЕДНИНЕ (мущки и средои рпд)
а/ За жива бића,акузатив једнине се упптребљава путем генитива(други падеж)једнине(видим
шпвека; имам пса; имам брата ...).
б/ За предмете, акузатив једнине се упптребљава путем нпминатива (први падеж) једнине ( видим брег; имам ексер; имам аутп; видим пвај пут; ппнпвп се видимп нареднп прплеће; путујемп на Тару пвп летп; састајемп се пвп веше; ппшиоемп рад нареднп јутрп ...).
НЕ: није правилнп; ДА: правилнп
НЕ: једнпг јутра, првпг јутра, следећег јутра, прпщлпг јутра, истпг јутра, свакпг јутра
ДА: једнп јутрп, првп јутрп, следеће јутрп, прпщлп јутрп, истп јутрп, свaкп јутрп
НЕ: првпг пута, пвпг пута, прпщлпг пута, идућег пута, свакпг пута, нареднпг пута
ДА: први пут, пвај пут, прпщли пут, идући пут, сваки пут, наредни пут
НЕ: свакпг шаса, свакпг дана, свакпг тренутка (трена), свакпг мпмента
ДА: сваки шас, сваки дан, сваки тренутак (трен), сваки мпменат
НЕ: свакпг прплећа, пвпг прплећа, свакпг лета, пвпг лета, прпщлпг прплећа, прпщлпг лета
ДА: свакп прплеће, пвп прплеће, свакп летп, пвп летп, прпщлп прплеће, прпщлп летп
НЕ: једне вешери смп били...; пве вешери щетамп
ДА: једнп веше смп били...; пвп веше щетамп
НЕ: тпга дана се тп дпгпдилп; истпг дана смп били; свакпг дана радимп
ДА: тај дан се тп дпгпдилп; исти дан смп били; сваки дан радимп
НЕ: није видеп ни краја ни смисла; нема смисла тп щтп радите
ДА: није видеп ни крај ни смисап; нема смисап тп щтп радите
НЕ: нигде пнпг малппређащоег блеска и псећаоа радпсти
ДА: нигде пнај малппређащои блесак и псећаое радпсти
НЕ: ПВПГ ПУТА смп бпље радили, ПРПЩЛПГ ПУТА није билп дпбрп
ДА: ПВАЈ ПУТ смп бпље радили, ПРПЩЛИ ПУТ није билп дпбрп
НЕ: нема смисла за стварнпст, а има смисла за глуппст
ДА: нема смисап за стварнпст, а има смисап за глуппст
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НЕ: и пвпг јутра, кап и свакпг јутра
ДА: и пвп јутрп, кап и свакп јутрп
НЕ: није пшекивап нишег дпбрпг ни утещнпг, нити нешег умирујућег
ДА: није пшекивап нещтп дпбрп и утещнп, нити нещтп умирујуће
НЕ: требалп му је времена и стрпљеоа; недпстаје времена
ДА: требалп му је време и стрпљеое; недпстаје време
НЕ: нема снаге да ппднесе терета
ДА: нема снагу да ппднесе терет
НЕ: свакпг раднпг дана купује и прпдаје
ДА: сваки радни дан купује и прпдаје
НЕ: једнпг празнишнпг дана је певап, другпг дана је викап
ДА: један празнишaн дан је певап, други дан је викап
НЕ: имам времена; немам времена; треба ми времена за тај ппсап
ДА: имам време; немам време; треба ми време за тај ппсап
НЕ: тп је билп једнпг ппнедељка (утпрка,шетвртка,петка); свакпг ппнедељка (утпрка...)
ДА; тп је билп један ппнедељак (утпрак,шетвртак,петак); сваки ппнедељак (утпрак...)
НЕ: идућег, следећег, прпщлпг, пвпг, пнпг дана (месеца,перипда,века...)
ДА: идући, следећи, прпщли, пвај, пнај дан (месец,перипд,век...)
НЕ: имати некпг разумеваоа за оегпвпг прпблема
ДА: имати некп разумеваое за оегпв прпблем
НЕ: не мпже да буде некпг бпљитка ни напретка
ДА: не мпже да буде неки бпљитак и напредак
НЕ: није имап ни најмаоег ппвпда, ни разлпга, ни пптребе
ДА: није имап ни најмаои ппвпд, ни разлпг, ни пптребу
НЕ: није мпгап да нађе себи правпг места и стварнпг угледа
ДА: није мпгап да нађе себи правп местп и стваран углед
НЕ: имап је искрена надахнућа и дубпких дпживљаја
ДА: имап је искрена надахнућа и дубпке дпживљаје
НЕ: имам ппсла, немам ппсла, треба ми ппсла, таман ппсла
ДА: имам ппсап, немам ппсап, треба ми ппсап, таман ппсап
НЕ: не даје резултата ни дпбрпг примера
ДА: не даје резултат ни дпбар пример
НЕ: у свету, каквпг видимп
ДА: у свету, какав видимп
НЕ: наћи некпг разумеваоа и ппмпћи
ДА: наћи некп разумеваое и ппмпћ
НЕ: нема јаснпг закљушка, рещеоа ни ппредељеоа
ДА: нема јасан закљушак, рещеое и ппредељеое
НЕ: узалуд је тражип пдущка, рещеоа и изласка
ДА: узалуд је тражип пдущак, рещеое и излазак
НЕ: није нащап ппгпднпг тренутка; није имап ппгпднпг тренутка
ДА: није нащап ппгпдан тренутак; није имап ппгпдан тренутак
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НЕ: не питајући се ни једнпг тренутка (трена)
ДА: не питајући се ни један тренутак (трен)
НЕ: нащап је нпве хране за себе
ДА: нащап је нпву храну за себе
НЕ: купип сам лука, парадајза, крпмпира, хлеба, млека, щећера...
ДА: купип сам лук, парадајз, крпмпир, хлеб, млекп, щећер...
НЕ: једе хлеба и масти
ДА: једе хлеб и маст
НЕ: пије впде, спка, пива, вина, млека...
ДА: пије впду, спк, пивп, винп, млекп...
НЕ: да ли имате деце?
ДА: да ли имате децу?
НЕ: имам аута, чипа, трактпра, пасата...
ДА: имам аутп, чип, трактпр, пасат...
НЕ: на пплици је имап нпжева, каищева, щрафпва, ексера, шекића...
ДА: на пплици је имап нпжеве, каищеве, щрафпве, ексере, шекиће...
НЕ: дпбип(ла) је пскара
ДА: дпбип(ла) је пскар
НЕ: не види се тпме ппшетка ни краја
ДА: не види се тпме ппшетак и крај
НЕ: у дискусији су сви узимали живпг ушещћа
ДА: у дискусији су сви узимали живп ушещће
НЕ: не жели да каже ниједне реши
ДА: не жели да каже ниједну реш
НЕ: није имап ни авантура, ни дугпва, ни сукпба
ДА: није имап авантуре, дугпве и сукпбе
НЕ: имати ппсла с оим и пбавеза према другима
ДА: имати ппсап с оим и пбавезе према другима
НЕ: недпстаје му мира, сппкпја и тищине
ДА: недпстаје му мир, сппкпј и тищина
НЕ: није билп већег лпма ни скандала
ДА: није бип већи лпм и скандал
НЕ: нема нишег пд тпга
ДА: нема нещтп пд тпга
НЕ: није налазип пнпг узбуђеоа
ДА: није налазип пнп узбуђеое
НЕ: свакп тражи заклпна и склпнищта
ДА: свакп тражи заклпн и склпнищте
НЕ: та ствар нема стварнпг пблика ни места у прпстпру
ДА: та ствар нема стваран пблик и местп у прпстпру
НЕ: нема ущтеђенпг нпвца ни некпг другпг капитала
ДА: нема ущтеђен нпвац ни неки други капитал
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НЕ: с кпјег је несталп дущека и прпстирке
ДА: с кпјег је нестап дущек и прпстирка
НЕ: защтп ниси бацип тпг свпг птрпва?
ДА: защтп ниси бацип тај свпј птрпв?
НЕ: тражећи кавге и мегдана
ДА: тражећи кавгу и мегдан
НЕ: нишег пд тпг рпда и нишег пд тпг имаоа
ДА: нищта пд тпг рпда и нищта пд тпг имаоа
НЕ: узеп је ушещћа у тпме
ДА: узеп је ушещће у тп
НЕ: стали су на једнпм узвищенпм и пцедитпм месту
ДА: стали су на једнп узвищенп и пцедитп местп
НЕ: није бип за тпг ппсла; таквпг ппсла нема
ДА: није бип за тај ппсап; такав ппсап нема
НЕ: мпгу да имају некпг знашаја
ДА: мпгу да имају неки знашај
НЕ: није псталп другпг трага
ДА: није пстап други траг
НЕ: нема кпме да пплаже рашуна; нема некпг рашуна пд тпг ппсла
ДА: нема кпме да пплаже рашун; нема неки рашун пд тпг ппсла
НЕ: није имап свпје куће, ни ппрпдишнпг имена, ни пдређенпг занимаоа
ДА: није имап кућу, ппрпдишнп име и пдређенп занимаое
НЕ: с оим је имап заједнишких ппслпва
ДА: с оим је имап заједнишке ппслпве
НЕ: имап је знатних губитака
ДА: имап је знатне губитке
НЕ: имап је и других прпблема
ДА: имап је и друге прпблеме
НЕ: такп је несталп лепе људске задужбине
ДА: такп је нестала лепа људска задужбина
НЕ: лице нема псмејка ни ппгледа
ДА: лице нема псмејак и ппглед
НЕ: оегпв гпвпр нема ни ппшетка ни краја
ДА: оегпв гпвпр нема ппшетак и крај
НЕ: немамп прпблема у раду
ДА: немамп прблеме у раду
Б/ РЕДПСЛЕД РЕЧИ У РЕЧЕНИЦИ ПДРЕЂУЈЕ СМИСАП ИСКАЗА, А РЕДПСЛЕД ПРПСТИХ И ПРПШИРЕНИХ
РЕЧЕНИЦА У СЛПЖЕНПЈ РЕЧЕНИЦИ ПДРЕЂУЈЕ ПРАВИЛНПСТ ИСКАЗА

НЕ: Сектпр за ванредне ситуације МУП-а Србије
Тумашеое: сектпр кпји интервенище кпд ванредних ситуација у кпјима се налази МУП Србије
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ДА: Сектпр МУП-а Србије за ванредне ситуације
НЕ: Министар ппљппривреде у Влади Републике Србије
Тумашеое: ппстпји ппљппривреда у Влади Републике Србије, и оен министар
Да: Министар ппљппривреде, име и презиме
НЕ: Мещтани су ппслали у град свпг представника.
ДА: Мещтани су ппслали свпг представника у град.
НЕ: Сваки пд оих је налазип за пнп щтп жели и на щта је већ рещен, дпвпљнп пптврде у свему.
ДА: Сваки пд оих је налазип дпвпљнп пптврде у свему, за пнп щтп жели и на щта је већ рещен.
НЕ: У свешанпј сали директпр је предап пред мнпгпбрпјним званицама,најбпљем раднику признаое.
ДА: Директпр је у свешанпј сали предап признаое најбпљем раднику, пред мнпгпбрпјним званицама.
НЕ: Какп стаое ппистпвећенпсти с пним п кпме се приппведа непсетнп наступи.
ДА: Какп непсетнп наступи стаое ппистпвећенпсти с пним п кпме се приппведа.
НЕ: Страни представник се спрема да птвпри у Бепграду рпбну кућу.
ДА: Страви представник се спрема да птвпри рпбну кућу у Бепграду.
НЕ: Власник је изащап миран и сталпжен, пптпунп измеоен,међу људе.
ДА: Власник је изащап међу људе миран, сталпжен и пптпунп измеоен.
НЕ: У ппсреднпј или неппсреднпј вези с оима мнпги се је ппдигап а мнпги ппсрнуп и пап.
ДА: У ппсреднпј или неппсреднпј вези с оима мнпги су се ппдигли, а мнпги ппсрнули и пали.
НЕ: Скела ради цеп дан, превпзећи с једне пбале на другу грађу, раднике и стпку.
ДА: Скела ради цеп дан, превпзећи грађу, раднике и стпку с једне пбале на другу.
НЕ: Ћути,слущај маму и шувај се, дпк си жив, дущманина, прпклетника.
ДА: Ћути,слущај маму, дпк си жив шувај се дущманина, прпклетника.
НЕ: Ппщап је да дпстави ппруку мещтана у град, кпме треба.
ДА: Ппщап је у град да дпстави ппруку мещтана, кпме треба.
НЕ: На капију су наищли, спприм кпракпм и са пущкпм на гптпвс, мађарски хпнведи.
ДА: На капију су наищли мађарски хпнведи, спприм кпрацима и с пущкама на гптпвс.
НЕ: Никад никп није запамтип такву тищину.
ДА: Нису запамтили такву тищину ( Не памте такву тищину).
НЕ: Дпщап је кап шинпвник, пдмах ппсле рата, у град.
ДА: Пдмах ппсле рата је дпщап у град кап шинпвник.
НЕ: На капији, уместп празнишнпг распплпжеоа, тищина.
ДА: Уместп празнишнпг распплпжеоа, на капији тищина.
НЕ: Кад трубаш, у девет сати увеше, пдсвира ппвешерје, настане тищина.
ДА: Тищина настане у девет сати увеше, кад трубаш пдсвира ппвешерје.
НЕ: Гађали су ппсле тпга једнпвременп и сталнп мпст.
ДА: Ппсле тпга су једнпвременп и сталнп гађали мпст.
НЕ: Прилазип је прекп брда, ускпм стазпм, дп свпје куће.
ДА: Прилазип је свпјпј кући ускпм стазпм, прекп брда.
НЕ: Шији му се изглед није дппап.
ДА: Шији изглед му се није дппап.
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НЕ: Све су те реши изгпвпрене.
ДА: Све те реши су изгпвпрене.
НЕ: Та је реш важна.
ДА: Та реш је важна.
НЕ: Те се реши гпвпре.
ДА: Те реши се гпвпре.
НЕ: Тај је аутп нпв.
ДА: Тај аутп је нпв.
НЕ: Ппщта је тежоа савременпг правпписа да се ...
ДА: Ппщта тежоа савременпг правпписа је да се ...
НЕ: У свим псталим властитим именима ппщта реш кпја није на ппшетку пище се малим слпвима
ДА: У свим псталим властитим именима пище се малим слпвима ппщта реш кпја није на ппшетку
НЕ: Кад неки дпгађај има утврђен назив,пище се ппшетнп великп слпвп.
ДА: Ппшетнп великп слпвп се пище кад неки дпгађај има утврђен назив.
НЕ: Сугласнишки систем кап примарни или првпбитни слпвенски бип је врлп упрпщћен.
ДА: Првпбитан или примаран слпвенски сугласнишки систем бип је врлп упрпщћен.
НЕ: Тплика је жива кпд слабпг шпвека пптреба да се вара и такп непгранишена мпгућнпст да буде преварен.
ДА: Кпд слабпг шпвека је тплика жива пптреба да се вара и такп непгранишена мпгућнпст да буде преварен.
В/ ЧИТАОЕ (ИЗГПВАРАОЕ) ВЕРЗАЛНИХ СКРАЋЕНИЦА ПИСАНИХ ЋИРИЛИЦПМ И ЛАТИНИЦПМ
Верзалне скраћенице јесу сппјена велика слпва без ташака. Ћирилишке скраћенице се шитају
пп принципима –„ једнп слпвп,један глас“ и„ шитај какп пище“. Примери: Радип телевизија
Србије (РТС) се шита (изгпвара) РТС; Радип телевизија Впјвпдине (РТВ) се шита (изгпвара ) РТВ;
Впјнпмедицинска академија (ВМА) се шита(изгпвара) ВМА; Впјнпмедицински центар (ВМЦ) се
шита (изгпвара ) ВМЦ; ИТ сектпр се шита(изгпвара) ИТ сектпр; АПВ се шита (изгпвара) АПВ; СДК
се шита (изгпвара) СДК; ПТТ се шита (изгпвара) ПТТ; ТВ се шита (изгпвара) ТВ; ММФ се шита (изгпвара) ММФ; САНУ се шита (изгпвара) САНУ; Српска напредна странка (СНС) се шита (изгпвара)
СНС; Спцијалистишка партија Србије(СПС) се шита (изгпвара) СПС; Српска радикална странка
(СРС) се шита (изгпвара) СРС; генетски мпдификпвани прганизми (ГМП) се шита(изгпвара) ГМП ...
Ппстпји прпблем приликпм шитаоа и изгпвараоа скраћеница писаних латиницпм. Када разгпварамп с неким, важнп је да узмемп у пбзир п кпјпј теми гпвпримп: да ли је везанп за теме
кпје су пбрађене или се у тпку разгпвпра пднпсе на језишка ппдрушја кпја кпристе абецедну азбуку, тј. да ли се слпва шитају и изгпварају претхпднп написана латиницпм у другим језицима,
где је пбавезнп двпгласнп изгпвараое ппјединих слпва (be,ce,de,ef,ge,ha,ka,el,em,en… ili ej,bi,si,
di,ef,dži…). Тада имамп пбавезу да та слпва изгпварамп такп у скраћеницама. Међутим, акп гпвпримп п темама у нащем гпвпрнпм ппдрушју, где су заступљене латинишке скраћенице, нащпм
латиницпм, нема смисап да слпва изгпварамп двпгласпм, јер латинишка слпва немају двпглас,
негп се изгпварају кап ћирилишка – једнп слпвп, један глас (a,b,c,č,d,d,e,f,l,m,n,…), сем диг-

рама(диграфа), где се два слпва сједиоују и изгпварају кап један глас (dž,đ,lj,nj). У српскпм
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језику не ппстпји ABECEDA, кап щтп је заступљенп у нащем щкплству и уппщте прпсвети. Наведена латинишка слпва имају један глас, па нема језишкп-лпгишки смисап да „ппстпји“ ABECEDA
пд слпва латинице кпја се изгпварају једним гласпм. Питаое је разумнп – какп су ти „језикп-

слпвци“ успели да „ствпре“ ABECEDU пд слпва A,B,C,Č,D? ABECEDA настаје језишкп-лпгишким ппвезаним изгпвараоем оена прва шетири слпва – A,BE,CE,DE(немачка азбукаdas alphabet; изговор – aussprache, као име слова – name buchstabe: a,be,ce,de,e,ef, ge,
ha,i,jot,ka,el,em,en,o,pe,ku,er,es,te,u,fau,ve,iks,ipsilon,cet ; стандардни РЕЧНИК немачкосрпскохрватски, српскохрватско-немачки, 1986.), щтп није свпјственп нащпј латиници.
Дакле, верзалне скраћенице писане нащпм латиницпм шитају се пп принципима кап за ћирилицу – једнп слпвп, један глас; шитај какп пище. У тпм смислу, скраћеница BG шита се и изгпвара BG, па такп не ппстпји BE GE впз и регистрација аутпмпбпла, јер би„ппщтпваоем“те небулпзе требалп да изпварамп ZR кап ZE ER (CET ER), KG кап KA GE, NS кап EN ES, SU као ES U, KI

као KA I, NI као EN I, LO као EL O … итд.
Такп се VMA не изгпвара

ME (мекетаое), негп ЕМ,
али у(не„нащпј“)АБЕЦЕДИ. Затп је правилнп да се скраћеница гпвпри VMA,кап и VMC.
се изгпвара кап

VE;

VE ME A, јер се немашкп слпвп V изгпвара FAU,а W

не ппстпји слпвп(глас) кпје се изгпвара

Г/ УППТРЕБА ПРИДЕВА (ППЗИТИВ) УЗ ИМЕНИЦЕ МУШКПГ РПДА
Придеви су несампсталне пдредбене реши кпје се стављају (придевају) уз именицу да пзнаше
оене пспбине. Имају пблике за три рпда (мущки,женски,средои), за два брпја (једнина и мнпжина – дпбар, храбар, леп шпвек ; дпбра, храбра, лепа жена ; дпбрп, храбрп, лепп дете ; дпбри,
храбри, лепи људи) и пблике за пзнашаваое падежа, пнпликп кпликп тп има именица. Ппстпје
придеви кпји имају самп мнпжину, и стпје уз именицу у нпминативу једнине и мнпжине. Уз

именицу мущкпг рпда пбавезнп стпји придев мущкпг рпда,сем придева кпји
има самп мнпжину.
ПРИМЕРИ :

1/ ПРИДЕВИ КПЈИ СТПЈЕ УЗ ИМЕНИЦУ МУШКПГ РПДА У НПМИНАТИВУ ЈЕДНИНЕ И МНПЖИНЕ
НПМИНАТИВ ЈЕДНИНЕ

НПМИНАТИВ МНПЖИНЕ

црвен щал
суншан дан
зреп плпд
мещпвит раствпр
дрвен стуб
цеп дан
цеп живпт

црвени щалпви
суншани дани
зрели плпдпви
мещпвити раствпри
дрвени стубпви
цели дани
цели живпти
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храбар младић
истпветан лик
пескпвит брег
писан текст
уписан бираш
трнпвит пут
духпвит шпвек
разбприт гпвпрник
непдгпвпран шпвек
црнпкпс шпвек
црвен аутпмпбил
беп аутп
кисеп купус
брегпвит предеп
приступашан улаз
прелазан успех
зелен тепих
пдгпвпран радник
зреп кукуруз
успещан пптез
кпренит запкрет
првенствен циљ
златан бпкал
сребрн пехар
прирпдан састпјак
дпвпљан разлпг
дпбар ушеник
врлп дпбар ушеник
пдлишан ушеник
слаб ушеник
сјајан шпвек
трајан задатак
трајан мир
дебеп шпвек

храбри младићи
истпветни ликпви
пескпвити брегпви
писани текстпви
уписани бираши
трнпвити путеви
духпвити људи
разбприти гпвпрници
непдгпвпрни људи
црнпкпси људи
црвени аутпмпбили
бели аути
кисели купуси
брегпвити предели
приступашни улази
прелазни успеси
зелени теписи
пдгпвпрни радници
зрели кукурузи
успещни пптези
кпренити запкрети
првенствени циљеви
златни бпкали
сребрни пехари
прирпдни састпјци
дпвпљни разлпзи
дпбри ушеници
врлп дпбри ушеници
пдлишни ушеници
слаби ушеници
сјајни људи
трајни задаци
дебели људи ...

2/ ПРИДЕВИ КПЈИ ИМАЈУ САМП МНПЖИНУ
НПМИНАТИВ ЈЕДНИНЕ

НПМИНАТИВ МНПЖИНЕ

зимски пејзаж
впјни хеликпптер
ратни план

зимски пејзажи
впјни хеликпптери
ратни планпви
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мали шпвек
летои дан

мали људи
летои дани ...

3/ ШИРИ ПБЛИК ПРИДЕВА
Придеви кпји дају привидну пспбину предмета: предмети нису „тп“стварнп, већ их „укращавамп“, да би се дпбила и упшавала разлишитпст у пднпсу на друге.
Примери: „златни кптлић“,„златни каращ“, Нпви Бепград,Нпви Сад, Нпви Бешеј, Херцег Нпви,
..., ...
Ппсебнп је интересантна неправилна упптреба придева изведених из именица женскпг рпда, а дата су им свпјства мущкпг рпда :
НЕ: трещоевп дрвп, трещоев цвет, вищоева кпра, вищоев спк, крущкпвп дрвп,крущкпва кпра,
липпв хлад, липпв цвет, лпзпв спк, лпзпв лист, лпзпва ракија, букпвп дрвп, букпва кпра, букпва
щума, букпвик, врбпвп дрвп, врбпв щтап, врбпва грана, брезпв спк, брезпвп стаблп,брезпвик,јабукпвп сирће - једнакп кап мущки рпд : дудпв, багремпв, храстпв, щимщирпв, брестпв...
ДА: трещоинп дрвп, трещоин цвет, вищоина кпра, вищоин спк, крущкинп дрвп, крущкина кпра, липин хлад,липин цвет,лпзин спк,лпзин лист, лпзина ракија, буквинп дрвп,буквина кпра,буквина щума,буквик,врбинп дрвп,врбин щтап,врбина грана,врбик,брезин спк,брезинп стаблп,брезик, јабукинп сирће, јабукин плпд, јабукинп дрвп, јабукин цвет ...
Д/ И ЈПШ НЕШТП, ШТП ЈЕ ВАЖНП И КПРИСНП :

а)

Уместп „ зпвем се“, „зпвещ се“, „какп се зпвещ?“, треба да гпвпримп – име ми је, име ти је,

какп ти је име (кпје ти је име)?

б) Уместп „свирам виплину“,„свирам хармпнику“,„свирам клавир“,..., треба да гпвпримп – свирам виплинпм, свирам хармпникпм, свирам клавирпм,..., јер се не свира музишки инструмент,
већ музика, кпја се оиме ствара, кап щтп хирург не пперище скалпел, негп скалпелпм пперище
пацијента. Према „лпгици“ загпвпрника таквих небулпза,кпд свакпг пркестра бисмп мпрали да
гпвпримп кпји „инструмент свира“ сваки музишар ппсебнп у тпм пркестру. Какп бисмп тп мпгли
да „изведемп“ кпд симфпнијскпг пркестра? Музика (гршки) јесте уметнпст изражаваоа ппмпћу
тпнпва (ствараое и усклађиваое тпнпва), где кпмппзитпрпву замисап (нпте,кпмппзиција, партитура) репрпдуктиван уметник претвара у тпнпве ппмпћу музишкпг инструмента или гласа( замислимп - „певам глас“). Музишар не „свира инструмент“, негп инструментпм свира му-

зику, певаш не „пева глас“, негп гласпм пева арију(песму).

в)

Упптреба неких глагпла :

Не: спащавати, спащен, спащена, спащенп, спащени, дпнещен, дпнещена, дпнещенп,дпнещени,

14

15
пренещен, пренещена, пренещенп, пренещени, унещен, унещена, унещенп, унещени, изнещен,
изнещена, изнещенп, изнещени, дпвежен, дпвежена, дпвеженп, дпвежени, увежен, увежена,
увеженп, увежени, извежен, извежена, извеженп, извежени, вежен,вежена,веженп, вежени,
принещен, принещена, принещенп, принещени, пдвежен, пдвежена, пдвеженп, пдвежени ...
ДА: спасавати, спасен, спасена, спасенп, спасени, дпнесен, дпнесена, дпнесенп, дпнесени, пренесен, пренесена, пренесенп, пренесени, унесен, унесена, унесенп, унесени, изнесен, изнесена,
изнесенп, изнесени, дпвезен, дпвезена, дпвезенп, дпвезени, увезен, увезена, увезенп, увезени,
извезен, извезена, извезенп, извезени, везен, везена, везенп, везени, принесен, принесена,
принесенп, принесени, пдвезен, пдвезена, пдвезенп, пдвезени ...

г)

У гпвпру се шещће упптребљава предлпг С у пднпсу на предлпг СА, јер је практишнији, али

мпже да се кпристи и предлпг СА уместп С, акп тп дппринпси изражајнпсти, мелпдишнпсти, римпваоу ... Предлпг С не мпже да се упптреби испред реши кпје ппшиоу слпвима Ж, З, С, Щ, и у
изузтнпм слушају - СА МНПМ. ( правилнп : С ПБЗИРПМ)

д)

„СТАТИШАН“ – пнај кпји мирује, неппкретан, трпм, без неппсредне везе с принципима статике : статишан шпвек, статишан притисак, статишан електрицитет...
„СТАТИШКИ“ – сталан, ппстпјан, кпји се ппнаща на пснпву принципа статике, гране механике
– услпви у кпјима телп мирује ппд дејствпм сила; статишки прпрашуната стабилнпст пбјекта у мирпваоу у датим услпвима: статишки птппран, статишки стабилан...
„ДИНАМИШАН“ – пнај кпји је пун енергије, ппкретљив, живахан,без неппсредне везе с принципима динамике: динамишан тпк, динамишан рад, динамишна игра, динамишан тип...
„ДИНАМИШКИ“ – ппкретан, активан, кпји се ппнаща на пснпву принципа динамике, гране
механике –прпмена стаоа кретаоа тела ппд дејствпм сила; динамишки прпрашуната стабилнпст
тела у кретаоу у датим услпвима: динамишки ппстпјан, динамишки стабилан...
„ЛПГИШАН“ – дпвпљним разлпгпм ппвезана мисап,пнп щтп је у складу с правилним мищљеоем, без неппсредне везе с лпгикпм кап наушнпм дисциплинпм, негп са здравпразумским мищљеоем или лпгикпм кпју кпристимп, иакп је мпжда нисмп свесни – „ logica utens”.
„ЛПГИШКИ“ – правилнп ппвезанп и разлпжнп мищљеое кпје је неппсреднп везанп за лпгику
кап наушну дисциплину, где су термини прецизнп пдређени и свпјим знашеоем шестп пдступају
пд здравпразумске упптребе ( лпгика кпја се уши – “ logica docens” ).

ђ) Меоаое лишних имена пп падежима(лишнп име се састпји пд рпђенпг имена и презимена):
Женскп лишнп име
нпминатив ( кп )
генитив ( пд кпга )
датив ( кпме )
акузатив ( кпга )
впкатив ( хеј )
инструмантал ( с ким )

Славица Симић
Славице Симић
Славици Симић
Славицу Симић
Славице Симић
Славицпм Симић

Симић
Симић
Симић
Симић
Симић
Симић

Славица
Славице
Славици
Славицу
Славице
Славицпм
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лпкатив ( п кпме )

Славици Симић

Симић Славици

Мущкп лишнп име
Славкп Симић
Славка Симића
Славку Симићу
Славка Симића
Славкп Симићу
Славкпм Симићем
Славку Симићу

е)

Симић
Симић
Симић
Симић
Симић
Симић
Симић

Славкп
Славка
Славку
Славка
Славкп
Славкпм
Славку

Андрић Ивп
Андрић Ива
Андрић Иву
Андрић Ива
Андрић Ивп
Андрић Ивпм
Андрић Иву

Ивп Андрић
Ива Андрића
Иву Андрићу
Ива Андрића
Ивп Андрићу
Ивпм Андрићем
Иву Андрићу

Милп Перп
Мила Пера
Милу Перу
Мила Пера
Милп Перп
Милпм Перпм
Милу Перу

Даркп
Дарка
Дарку
Дарка
Даркп
Даркпм
Дарку

Ппгрещнп изгпвараое лишних имена
Филм с Кирк Дагласпм, треба – филм с Киркпм Дагласпм
Филм с Чпн Вејнпм, треба – филм с Чпнпм Вејнпм
Филм с Тпм Крузпм, треба – филм с Тпмпм Крузпм
Песма Тпм Чпнса, треба – песма Тпма Чпнса
Слущам Дин Мартина, треба – слущам Дина Мартина ...

ж)

Ппгрещнп изгпвараое назива улица
Улица Кнез Михајлпва, треба – улица Кнеза Михајла, кап Кнеза Вищеслава, Кнеза Милпща,
Краља Петра ...
Улица Браће Јпванпвића, треба – улица Браће Јпванпвић
Улица Браће Југпвића, треба – улица Браће Југпвић ...

з)

Шестп шујемп или прпшитамп – „исправан гпвпр“, „исправнп гпвприти“, „исправнп писати“,
“исправнп се ппнащати“ ... Правилнп је: правилан гпвпр, правилнп гпврити, правилнп писати,
правилнп се ппнащати, правилнп се изражавати, правилнп ппступати, правилни пткуцаји срца,
правилан рад мптпра, а „исправнп“ се пднпси на – исправан инструмент, исправан мптпр, исправан агрегат, исправан аутпмпбил ...

и)

Када се у медијима гпвпри или пище п Бепграду, редпвнп је присутан„нащ бели град“, кao

дa je реш п „БЕЛИГРАДУ“. Оегпвп име гпвпри све п правилнпсти изгпвараоа – БЕПГРАД је
састављен пд две реши: БЕП и ГРАД. Правилнп је да гпвпримп „ нащ беп град“. Ваља да знамп да је првп име, ппсле Сингидунума, билп БЕЛПГРАД, БЈЕЛГРАД (Бугари, 878. гпдина). Сада је
у странпј терминплпгији BELGRADE. Примећујемп да је први деп БЕЛ, БЈЕЛ, BEL. Бпг старих Срба је бип БЕЛ, и бпгиоа БЕЛА ( презимена: Бела, Белашевић, Белашић, Белајац, Белајев, Белакпвић, Беламарић, Белан, Беланпв, Беланпвић, Белшевић, Белеслин, Белевић, Белић, Белин, Белинић, Белпвић, местп Беланпвица). Оихпв син је НИНП БЕЛПВ. Презиме аутпра пвпг текста пптише пд Нина Белпва (Книн, Нин, Нинпслав, Ниншатпвић, Ниншетпвић,Ниншић,Нинески,Нинић,
Нинкић, Нинкпв, Нинкпвић, Нинпвић).
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Нпвинари, извещташи и впдитељи емисија гпвпре „на Нпвпм Бепграду“. На пснпву те нпвинарске „лпгике“мпгли бисмп да кажемп: на Бепграду, на Земуну, на Паншеву, на Нпвпм Саду, на
Нищу... Правилнп је у Нпвпм Бепграду.

ј)

Не ппстпји неташна,непптпуна или лажна инфпрмација,јер је тп ппдатак или пбавещтеое кп-

ји су прпверени и пптврђени. Инфпрмацији се верује,све псталп су ппдаци или пбавещтеоа кпји нису дпвпљнп прпверени, па мпгу да буду делимишнп ташни или лажни.

к)

Шестп нисмп пдлушни какп нещтп да гпвпримп,да бисмп били сигурни да је правилнп. Дпвпде нас у несигурнпст лпкални изгпвпри, кпји се правдају да су настали на пснпву дугпг искуства,
у пквиру заједнице кпја сматра да такп треба да буде. Ппсебни примери су када станпвници
Прпкупља кажу да су „Прпкупшани“; у правпписнпм решнику(1995.) пище: „прищтевски“, „Прищтевац“, „Прищтевка“; за станпвнике Сјенице мнпги гпвпре да су „Сјенишанци“. Називи везани
за места мпрају да буду грађени према језишкп-лпгишким везама, на пснпву једнакпсти.
Акп се „негује“ назив „Прпкупшани“, тада би станпвници Скппља били „Скппшани“, станпвници Цеља би били „Цељшани“, станпвници Грпсупља би били „Грпсупшани“, станпвници Щтимља
би били „Щтимшани“. С пбзирпм да је правилнп да кажемп Скппљани или Скппљанци, Цељани,
Грпсупљани, Щтимљани, треба да гпвпримп Прпкупљани, јер заврщетак „шани“ имају станпвници – Алексинац, Алексиншани; Арадац, Арадшани; Крагујевац, Крагујевшани; Александрпвац, Александрпвшани; Щабац, Щабшани; Митрпвица, Митрпвшани; Субптица,Субптишани; Свилајнац,
Свилајншани; Петрпвац, Петрпвшани; Сјеница, Сјенишани, не Сјенишанци; Иваоица, Иваоишани,
не Иваоишанци; Ппппвац, Ппппвшани; Лескпвац, Лескпвшани; Трстеник, Трстенишани; Ппдгприца, Ппдгпришани; Лпзница, Лпзнишани ... Прищтина, Прищтинци, Прищтиоани, Прищтинац,
Прищтиоан, Прищтинка, Прищтиоанка, не Прищтевци, Прищтевац, Прищтевка(тп се пднпси на
Прищтевп, Прищтевци, Прищтевац, Прищтевка); Кутина, Кутинци, Кутиоани, Кутинац, Кутиоан,
Кутинка, Кутиоанка; Паншевп, Паншевци; Старшевп, Старшевци; Кушевп, Кушевци; Јагпдина, Јагпдинци, Јагпдиоани, Јагпдинац, Јагпдиоан, Јагпдинка, Јагпдиоанка, не Јагпдевци; Шапљина,
Шапљинци, не Шапљевци; Бежанија, Бежанијци и бежанијски, не Бежанинци и бежанински; Турија, Туријци и туријски, не Туринци и турински ...

л)

Палатализацијпм (сибиларизацијпм),језишкoм алтернацијпм,граматика пдређује да се у ре-

мајка смеоује задопнепшани сугласник к предопнепшаним алтернантпм ш у придеву кпји
ппказује шије је щта - мајшин, щтп нас дпвпди у ппзицију да будемп за тренутак непристпјни
ши

према сагпвпрнику и себи, јер изгпварамп нещтп щтп ће аспцирати на тп- идем у мајшину ...ку-

ћу, идем у мајшину...спбу, идем у мајшину...викендицу, видим мајшину...хаљину, дпдирујем мајшину...руку,...мајшинп дете, мајшинп шедп,... Таква замена има пправдаое
самп када кажемп – мајшински пднпс, мајшинскп псећаое, мајшинска љубав, али је
лепп и правилнп да кажемп – мајкин пднпс, мајкинп псећаое, мајкина љубав. Билп
би дпбрп да ппщтујемп нежнпст, пбзирнпст и љубљав према мајки, такп щтп ћемп гпвприти

идем у мајкину кућу, идем у мајкину спбу, идем у мајкину викендицу,видим мајкину
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хаљину,дпдирујем мајкину руку, мајкинп дете, мајкинп шедп. Кажемп: ппред мајке, пд
мајке, уз мајку, испред мајке, иза мајке, близу мајке, далекп пд мајке, пре мајке, ппсле мајке,
имам мајку, видим мајку, мајкп, с мајкпм ... Защтп треба сугласник к да се испред сампгласника и замеоује алтернантима ш или ц? Зар није нпрмалнп да се задржи

к, кап нпрмалан глас у

нпрмалнпм изгпвпру такп лепе реши, јер га је лакп изгпвприти,без напрезаоа језика у изгпвараоу алтернаната? Лепп је и ппжељнп да будемп пбзирни према највећпј прирпднпј и људскпј
вреднпсти – мајки. Важнп је да кажем да се реш снајка не меоа у снајшин, већ је снајкин,

снајки; у Рајке је Рајкин, Рајки; у Лајке је Лајкин, Лајки; у Мирке је Миркин, Мирки; ...

Мајка јесте најлепща именица. Чувајмп јпј дпстпјанствп.
љ)

У наведенпм правпписнпм решнику пище: „пбадва, ек.пбадве, ијек. пбадвије, пбадвпјица,

пба знаши два мущкарца.
Кад ппделимп реш пбадва на два дела дпбијамп – пба(два мущкарца) и два(два мущкарца),
= шетвприца; пбадве, знаши пба(два мущкарца) и две(две жене) = шетвпрп; пбадвпјица кап пбадва = шетвприца; пбадвпје , знаши пба(два мущкарца) и двпје(мущкарац и жена), знаши три мущкарца и жена = шетвпрп. Бесмисап. Правилнп јесте:
пба(два мущкарца, двпјица, пбпјица), пбе(две жене), пбпје(мущкарац и жена, двпје).
пбадвпје, пбадвпји“. Пшигледнп немаое језишке лпгике. Реш

м) Граматика је пдредила шетири акцента: краткпсилазни, краткпузлазни, дугпсилазни,дугпузлазни. Тп пптише пд Вука Ст. Карачића, „Српски рјешник“ 1852. У изгпвпру реши планина
пдредип је да краткпузлазни акценат буде изнад слпва и, али је тај акценат пдредип да кпд
реши планину и планине буде изнад слпва а, щтп није дпследнп ппшетнпј ппставци. Такп
је и у реши планика, где је тај акценат изнад првпг слпва а, а разлика је самп у к и н у задоем слпгу те две реши. И у решима планинка и планински, тај акценат је изнад а у првпм слпгу.
Шестп се ппмерају акценти у изгпвараоу градпва, у лпкативу у пднпсу на нпминатив. Краткп-

силазни акценат у називу Земун налази се изнад е, да би се у Земуну дугпузлазни акценат ппставип изнад првпг у. Једнакп је и у називу Футпг, где је краткпсилазни акценат
изнад

у, да би у Футпгу дугпузлазни бип изнад п.

Ппкущајмп да изведемп тп у називима

– Крагујевац, Субптица, Спмбпр, Паншевп, Краљевп, Ужице, Зреоанин, Митрпвица, Лпз-

ница,Иваоица, Ппдгприца, Зајешар, Кушевп, Прищтина, Леппсавић, Бпгатић, Прељина,
Лајкпвац, Степпјевац, Ваљевп, Прещевп, Пирпт, Бешеј ... Кпд назива места и градпва
акценти у лпкативу пстају кап у нпминативу, акп су изнад сампгласника, а акп су изнад
сугласника у нпминативу ппмерају се на сампгласник у лпкативу, пр.Сврљиг(р), у Сврљигу(и).
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н)

Ппнекад шујемп „вищљи“, щтп знаши и „нижљи“. Треба „вищи“ и „нижи“.

о) Шестп кпристимп негацију негације да бисмп „дпшарали“ пзбиљнпст и важнпст казанпг.

Тп је

кпристип и Ивп Андрић у писаоу: никад није; никад никп није... Ппсматранп са станпвищта
практишнпсти, лпгишнпсти и лпгишкпг, није прихватљивп. Негација не мпже да се негира негацијпм, јер се дпбија афирмација. Примери: никад нисам бип тамп---ппстпји – бип сам та-

мп; нисам бип тамп, или, на питаое да ли си некад бип тамп? пдгпварам – нисам, или
нисам ниједнпм, или нисам дп сада, без никад. У пба примера саппщтена је пптврда щта
сам радип, без непптребнпг дпдаваоа негације, јер кпд нисам бип тамп писаоем или изгпвараоем никад испред тпга, услпвљавамп и писаое (изгпвараое) сталнп (увек). Уппредимп:
никад нисам и сталнп (увек) нисам. Кпд сталнп(увек) нисам јаснп пзнашавам да кпнстантнп нисам, дакле, нисам; кпд никад нисам јаснп пзнашавам да ниједнпм није билп
нисам, дакле, не ппстпји нисам, щтп јаснп пзнашава да сталнп(увек) јесам, или, једнпставнп, јесам. Једнакп је и кпд никад нећу, щтп знаши да неће ппстпјати нећу, щтп, даље, знаши
да сталнп (увек) хпћу, или, једнпставнп, хпћу, где мпра да се јаснп разликује пд сталнп
(увек) нећу, и није пптребнп да пищем испред оих сталнп (увек), јер кад кажем хпћу или
нећу јаснп је щта ми је намера, без претхпднпг(непптребнпг)„ппјашаваоа“ негације или пптврде. Ппстпји забавна емисија „Никад није каснп“, щтп у „превпду“ знаши„сталнп (увек)
јесте каснп“, јер никад није знаши да не ппстпји није, щтп, даље знаши да сталнп(увек)
ппстпји јесте. Треба „И сад није каснп“. У Андрићевпм (Ивпвпм) писаоу треба уместп никад није да пище није, или није дп сада; уместп никад никп није да пище није или нису,
или није дп сада (нису дп сада). Такп и никад немам знаши сталнп (увек) имам,или имам,
... Реш никад пзнашава непгранишену временску непдређенпст, у кпјпј неће да се дпгпди пдређенпст, трајнп неппстпјаое пдређенпсти. Треба да је избегавамп, јер углавнпм пзнашава ппгрещнпст, кап у наведеним и слишним примерима.
Шујемп ппнекад какп у бесу некп„вређа“некпг - „ти ниси никп и нищта“, щтп у„превпду“
знаши „ти јеси некп и нещтп“, и узвратнп „ти јеси никп и нищта“.
Кажемп дпк не дпђе, дпк не уради, дпк се не дпгпди, дпк не пптеше, дпк се не пства-

ри ... Ушесталпст негације ущла је у навику, па је непбишнп акп некп саппщти тп другашије, правилнп. Негацијпм мпгућег пдређујемп да неће да се дпгпди тп. Акп шекамп дпк се тп не...
пзнашавамп да узалуд шекамп тп, јер се неће дпгпдити. Затп треба да ппщтујемп афирмацију
акп пшекујемп некпг или нещтп: шекам дпк дпђе(да дпђе), шекам дпк уради(да уради),
шекам дпк се дпгпди(да се дпгпди), шекам дпк пптеше(да пптеше), шекам дпк се пствари(да се пствари)...
Кад се дпгпди сапбраћајна или друга незгпда ппасна пп живпт, извещташи с терена или из
студија кажу налази се у живптнпј ппаснпсти, или не налази се у живптнпј ппаснпсти,
кап щтп кажемп страх га да се не ппвреди, страх га да не ппгине... Не ппстпји живптна

ппаснпст, негп ппаснпст пп живпт, или смртна ппаснпст. Непријатна је ппмисап да
некп жели да се ппвреди или ппгине, па га је страх да се неће ппвредити или страх да
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неће ппгинути . Правилнп је да кажемп страх га да се ппвреди(да ће се ппвредити),
страх га да ппгине(да ће ппгинути). „Страхпви“ да се неће ппвредити и да неће ппгинути јављају се самп кпд суицидних типпва људи,кпји желе да им се дпгпди тп јер сигурнп
„ппщтују“ „хрищћанску духпвну традицију“„пвекпвешену“ у лажнпм „Светпм писму нпви завјет“(„Кпји шува живпт свпј, изгубиће га,а кпји изгуби живпт свпј мене ради,наћи ће га“,

„Матеј“, 10. 39; „Јер кп хпће живпт свпј да сашува, изгубиће га; а акп кп изгуби живпт
свпј мене ради, наћи ће га“, истп, 16.25; „Јер кп хпће живпт свпј да сашува, изгубиће
га, а кп изгуби живпт свпј мене ради и јеванђеља пнај ће га сашувати“, „Маркп“, 8.35;
„Јер кп хпће живпт свпј да сашува, изгубиће га; а кп изгуби живпт свпј мене ради, тај
ће га сашувати“, „Лука“, 9.24; „Кпји впли живпт свпј изгубиће га, а кп мрзи живпт свпј
на пвпме свијету сашуваће га за живпт вјешни“,„Јпван“,12.25.). Изразитп сугестиван

ппдстрек да људи не впле,не шувају и да мрзе живпт свпј: да га„радп“„изгубе“„за“„Христа“и„јеванђеље“, па „ће“га „такп“„сашувати“„за живпт вешан“,
шиме се изразитп сугерище сампубиствп – смрт , „ппдупртп“„безвреднпщћу“ шпвека и оегпве лишнпсти („Тада Исус реше ушеницима свпјим: Акп хпће кп
замнпм ићи, нека се пдрекне себе...“, „Матеј“, 16.24; „Кп хпће за мнпм да иде нека
се пдрекне себе...“, „Маркп“, 8.34; „Акп кп хпће да иде за мнпм, нека се пдрекне
себе ...“, „Лука“, 9.23.), јер „безвредан“„шпвек“, без лишнпсти и дпстпјанства,
„лакп“се „пдрише живпта“кпји мрзи,не впли и не шува га,у„име“„Христа“!?!
П лажнпм„Светпм писму нпви завјет“написап сам у текстпвима ПИТАОА БЕЗ ПДГПВПРА, ППСТПЈАОЕ И ППЩТПВАОЕ ИСТИНЕ и СВЕТЛПСТ БУДУЋНПСТИ.

п) Све шещће се шује, или прпшитамп у щтампи: два пута маое, десет пута маое, некпликп пута маое... дуплп маое... трпструкп маое...

увећаваое. За умаоиваое: уместп два
уппла,уместп десет пута маое каже се десети деп пд, десет
некпликп пута маое каже се знатнп(знашајнп) маое, уместп
уппла маое, уместп трпструкп маое каже се трећина.

Реши пута, дуплп и трпструкп пзнашавају

пута маое каже се

пдстп пд,

уместп

дуплп маое каже се

п) Свакпдневнп кпристимп израз „равнпправнпст“, а не улазимп у правилнпст знашеоа. Уз тп, или пре и ппсле тпга, гпвпримп п„једнаким правима“,не п„равним правима“. „Једнака права“ усмеравају на „једнакпправнпст“.
р) Хрватски језик: анализирати(анализираое),синтетизирати(синтетизираое),мпделирати(мпделираое), пблицирати(пблицираое), систематизирати(систематизираое), кпригирати(кприги20
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раое), реализирати(реализираое), карактеризирати(карактеризираое), критизирати(критизираое), генерализирати(генерализираое), диригирати(диригираое), игнприрати(игнприраое),
регулирати(регулираое), ревитализирати(ревитализираое),стабилизирати(стабилизираое),сублимирати(сублимираое), тплерирати(тплерираое), трансппртирати(трансппртираое), фавпризирати(фавпризираое), функципнирати(функципнираое),практицирати(практицираое),кпмппнирати(кпмппнираое), легализирати(легализираое), прганизирати(прганизираое)...

Српски језик: анализпвати(анализпваое), синтетизпвати(синтетизпваое), мпделпвати(мпделпваое), пбликпвати(пбликпваое), систематизпвати(систематизпваое), кпригпвати(кпригпваое), реализпвати(реализпваое), карактеризпвати(карактеризпваое), критикпвати(критикпваое), генерализпвати(генерализпваое), диригпвати(диригпваое), игнприсати(игнприсаое),
регулисати(регулисаое), ревитализпвати(ревитализпваое), стабилизпвати(стабилизпваое), сублимпвати(сублимпваое), тплерисати(тплерисаое), трансппртпвати(трансппртпваое), фавпризпвати(фавпризпваое), функципнисати(функципнисаое), практикпвати(практикпваое), кпмппнпвати(кпмппнпваое), легализпвати(легализпваое), прганизпвати(прганизпваое)...

с) „Писанп“ и „писменп“:
Свакпдневнп мпжемп да шујемп да неке дпкументе треба да предамп некпм„писме
нп“. „Писменпст“се пднпси на правилнпст изражаваоа усменп и писанп, щтп знаши да и
писанп и усменп изражаваое треба да буде писменп,језишки и гпвпрнп правилнп. „Писанп“се пднпси на„технику“саппщтаваоа,дакле,пищемп неки дпкумент кап нашин изражаваоа(писанп или усменп),а тп писанп саппщтаваое треба да буде пбрађенп писменп,
дакле,језишки правилнп написанп, уз ппщтпваое правпписа и граматике. Такп и приликпм усменпг саппщтаваоа треба да урадимп тп писменп,дакле,уз ппщтпваое правпписа и граматике. И усменп треба да буде писменп.

т) „Умеће“ или „умеое“?
Дп сада нисам шуп да је некп рекап „умеое“ ствараоа. У непрекиднпј упптреби јесјесте израз„умеће“. У редпвнпј упптреби јесте израз „знаое“,не „знаће“. Акп ппредимп
изразе„умеое“и„умеће“мпжемп да упшимп знашајну разлику, јер „умеће“ се пднпси на
некаквп„уметаое“,да некп „умеће“нещтп у нещтп. У пднпсу на правилан израз„знаое“,
без небулпзнпг „знаћа“, треба да нас усмери на правилнп изгпвараое израза „умеое“:
УМЕОЕ СТВАРАОА. Дакле, ЗНАОЕ И УМЕОЕ.

ћ) У писаним медијима, телавизијама и интернету пище и гпвпри се п „Кпмисији за
нестала лица Владе Републике Србије“ и „Центру за разминираое Републике Србије“. Да ли је некп упшип да су тп две неверпватне али истинитп саппщтене небулпзе, кпје „красе“ наще нпвинарствп и уппщте „изражаваое“„пп принципу“- „щије ми
га Ђура тај језик“,кап и претхпднп наведене небулпзе ппд Б) -„Сектпр за ванредне си
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-туације МУП-а Србије“и„Министар ппљппривреде у Влади Републике Србије“.
У првпм „слушају“- „Кпмисија за нестала лица Владе Републике Србије“,ппкријмп „Кпмисија за“, и видимп да пстаје „нестала лица Владе Републике Србије“, щтп
би „требалп“ да „знаши“ да су „нестала лица“ из Владе Републике Србије, па је „пфпрмљена“„кпмисија за оихпвп тражеое“,с „питаоима“- да ли су ппбегли из Владе; да ли су

Правилнп јесте: Кпмисија Владе Републике
Србије за нестала лица!!!
„птети“; да ли су„страдали“?

У другпм „слушају“- „Центар за разминираое Републике Србије“„ппдразуме

-ва“да је„минирана Република Србија“,па је треба„разминирати“. Правил-

нп јесте: Центар Републике Србије за разминираое!!!
у) „Храоив“ или „хранљив“?
Уппредимп: „храна“ и „рана“.
Кад ппкријемп слпвп „х“ у реши „храна“ дпбијемп „рана“, дакле „рана“ и „рана“. Кад
желимп да кажемп да је некп „ппдлпжан“„раоаваоу“, кажемп „раоив“, не „ранљив“,
дакле, кад пткријемп слпвп „х“ дпбијемп ппет „храна“, щтп знаши да јесте „храоив“, не
„хранљив“.
Слишнп је у реши „браоив“ (кпји мпже да се брани), не „бранљив“; „пдбраоив“, не
„пдбранљив“...

ф) „Пбука впзаша“?
Шестп срећемп аутпмпбиле с пзнакама на крпву „пбука

впзаша“.

Защтп пбука вп-

заша? Какву пбуку мпже да има, кад је већ впзаш? Сведпци смп кад прпђе неки аутпбус
или камипн, на кпјима пище „пбука

впзаша“ или „дппбука впзаша“. У тпј ситуацији пдређена фирма, шија су впзила, прганизује пбуку или дппбуку впзаша кпји
треба да управљају нпвим впзилпм кпје нису впзили дп тада. Рецимп, тп је пбавезна
пракса ГСП. Аутпмпбили у аутп щкплама треба да имају натпис „пбука
или „аутп

щкпла“, јер

за впзаше“

пбушавају кандидате за впзаше кпји немају ту квалификаци-

ју.

х) „Женски фризер“, „мущки фризер“?
На фризерским салпнима углавнпм пище кап наведенп. Ппщтујући језишку лпгику
закљушујемп да у салпну „женски фризер“ ради „фризер“ женскпг ппла, а да у салпну
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„мущки фризер“ ради фризер мущкпг ппла. Једнпставан и правилан назив јесте „фри-

зер за жене“, „фризер за мущкарце“или „фризер за жене и мущкарце“.

ц) „Временска прпгнпза“ и „слишнп“?
Правилнп је да кажемп „прпгнпза времена“, кпјпм прпгнпзирамп време, а „временска прпгнпза“знаши да ће се нека прпгнпза „пдвијати“у некп пдређенп време, пп пптреби.

„Пбала мпра“,не„мпрска пбала“; „пбала реке“,не„решна пбала“,јер би знашилп да је пбала прирпднп „нашиоена“пд „мпра“(впде),и пд„реке“(впде),али је правилнп да кажемп „мпрски таласи“и „решни таласи“, јер таласају впду.
На разним пащтетама пище – „јетрена пащтета“, јер је нашиоена пд јетре; „пиле-

ћа пащтета“, јер је нашиоена пд делпва пилета; „свиоска пащтета“, јер је нашиоена пд делпва свиое; „рибља пащтета“, јер је нашиоена пд делпва рибе.

Пд шега

је нашиоена „ђашка пащтета“???
ш) „Нарпдна банка“?
На згради Централне банке Србије пище „NATIONAL BANK”,а „превпд“на
истпј згради-„НАРПДНА БАНКА“. Израз„НАЦИПНАЛНП“детаљнп је пбрађен
у тексту НАЦИЈА(ДРЖАВА) И НАЦИПНАЛНП(ДРЖАВНП). Пплазим пд јаснпг
знашеоа кап щтп пище на згради Уједиоених нација у Оујпрку „UNITED NATIONS”, у превпду на српски – „УЈЕДИОЕНЕ НАЦИЈЕ“. „НАЦИЈА“ је ту стрпгп
Пдређена кап ДРЖАВА. Такп НАЦИПНАЛНП јесте ДРЖАВНП. С тим у вези,
није правилан назив „НАРПДНА БАНКА“, негп „ДРЖАВНА БАНКА“.

ћ) 1/ Реш „ппследои“
Та реш је заступљена у свим медијима, и у свакпдневнпм гпвпру.
Наравнп, питамп се: кпје знашеое има, када је тплика„неппхпднпст“оенпг кприщћеоа?
У вестима свих телевизија и у писаним медијима гпвпре и пищу:
„У ппследоа 24 шаса брпј нпвппбплелих је...“;
Щта би мпглп да знаши таквп саппщтеое?
Ппђимп пд неких лпгишких ппказатеља знашеоа те реши:
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У лпгици ппстпје лпгишки низпви; у математици ппстпје математишки низпви; у свакпдневнпм гпвпру ппстпје истпрпдни и разнпрпдни
низпви дпгађаоа кпји су серијски ппређани и шине узрпшнп-ппследишне везе и пднпсе везане за једну или вище ппвезаних ппјава. Низпви се устаљенп стварају утицајем пдређених фактпра.
Низ мпже да буде кпнашан и бескпнашан, једнпрпдан и разнпрпдан.
Сваки низ,сем бескпнашнпг,има крај.
„Крај“ пзнашава пптпун заврщетак низа.
„Крај“ јесте ппследои у низу!!!
Када кажемп „ппследои пут“: мислимп – неће да се дпгпди вище тп на
щта се пднпси та синтагма.
Или,кажемп „ппследои испраћај“– мислимп да је тај испраћај ппследои у
низу тих „испраћаја“,и да се неће дпгађати даље, везанп за тај низ.
Да не бисмп щирили тему, једнпставнп рещеое јесте:
Уместп да гпвпримп„у ппследоа 24 шаса“,јер не ппстпји та пдредница у бескпнашнпмнпм „низу“ времена, треба да кажемп - у прет-

хпдна 24 шаса,

јер бисмп мпгли да схватимп јединп кап кпнашнпст

нешијег живпта: „ппследоа 24 шаса живпта“!
Или,уместп да питамп некпга: „Када си ппследои пут бип пвде“,а шп
-век стпји испред нас пвај пут,треба - „Када си претхпднп бип пвде“?
2/ Ппщтапалица „хвала бпгу“

У једним ТВ вестима, у оквиру прогнозе времена, сазнајемо да се у једној држави догодио погром невременом, с великим поплавама,бујицама воде,одронима и клизиштима
Дежурна новинарка каже:„хвала богу што се није то до
-годило нама“!?!
Тумачење: С обзиром да се неком другом догодила та нес24

25

рећа, а нама није, тумачимо - „хвала богу што се њима
догодила та несрећа, а нама није“!!!
Какву не-„логичност“ можемо да подразумемо давањем
такве изјаве???
Ако се неком нешто догоди страшно, можемо да подразумемо,према претходној изјави „хвала богу што се није
то догодило нама“, „да“ „је“ „бог“ „одлучио“ да„нанесе“
„њима“такву штету:„хвала богу што је њима нанео огромну штету, а нама није“. Пакост кроз себичност!!!

Или:
У вестима те ТВ, после погрома невременом у Лучанима,
Ивањици, и широј околини, где су страдала многа домаћинства, неколико погинулих и већи број повређених људи, усеви и стока, један мештанин, који је тешком муком
опстао у свему томе,каже:„Хвала богу,остао сам жив и
неповређен“!!!
Тумачење: С обзиром да се догодила та тешка несрећа за
све, подразумевамо, према казаном, да је„бог“„одлучио“
да уништи све, убије и повреди неке људе, али „је“ „оставио“живог мештанина, који се „радује“„тој својој срећи“
што се све„то“„догодило“„другима“„по божијој одлуци“:
„Хвала богу што је учинио другима све то, а мене је ос
тавио да живим неповређен“. Пакост кроз себичност!!!

Или:
Док гледамо фудбалску утакмицу уочавамо да се скоро обавезно „прекрсте“ центарфор једног тима и голман про25

26

тивничког тима, и при томе погледају у небо. Зашто?
Центарфор: „помози боже да дам гол“! Ако постигне
гол:„хвала ти,боже,што си дозволио да постигнем гол“!
Уједно, „путем бога“ упућена пакост према противничком голману: „хвала ти, боже, што си омогућио да мој
противник прими гол“!!!
Голман: „помози боже да не примим гол“! Ако не прими гол: „хвала ти, боже, што си дозволио да не примим
гол“!
Уједно,„путем бога“,упућена пакост према противниковом центарфору: „хвала ти, боже, што си спречио мог
противника да постигне гол“!!!

Или:

„боже правде“
„...
Моћном руком води, брани
будућности српске брод,
Боже спаси,Боже храни,
српске земље,српски род!
Сложи српску браћу драгу
...
а најјачи српству град.
Нек на српској блиста грани
...
српске земље,српски род!
Нек на српско ведро чело
...
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Благослови србу село
...
српске земље,српски род!
...
српске славе нови сјај
...
Отаџбину српску брани
...
моли ти се српски род!“
„То“је„званична“лажна „химна“Републике Србије,којом се изражава дубока себичност Срба према
26 народа (народне-етничке мањине) у заједничкој
држави, који

заједно чине нашу државу(на-

цију) Србију, али да не буду„богом спасени“

заједно са Србима!!!
„У име бога“,„помози боже“(мени-нама),„хвала
богу“, „боже правде“:јесу флоскуле за„поткусу-

ривање“и изражавање своје себичности пу-

тем пакости

према другима!!!

Дубоко и безобразно изражене себичности и пакости према другима
путем „бога свога“, чиме се безмерно
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себично„својата“као„само мој-наш
бог“!!!
3/

„Да ли си видео зеца са ушима“?
То је„везано“за дечију игру,али је користе и одрасли, како би „доказали“ да је упитан саговорник
„глупа незналица“!?
Питач: „да ли си видео зеца са ушима“?
Питан: „јесам“!
Питач: смеје се уз коментар:„глупане,не можеш да
видиш зеца са ушима, нега са очима“!?
Питан: „ниси разумео сопствено питање. Правилно
је да видим зеца са ушима, јер има уши, и живи са
њима, као што смо и ми са ушима. Види се очима,
без предлога „са“(„с“).
Треба: да ли си видео зеца ушима, што би значило
да сам га„видео ушима“, не очима.
Глупим питањем поставио си„замку незнања“себи.
Баш си глупа незналица, па глупо питаш“!!!

ч) Придев „српски(а,е,п,у)“
Српски нарпд: српски језик, српскп писмп, српска ћи
-рилица, српска латиница, српска заједница, српска
култура, српска средина, српскп друщтвп, српскп удружеое, српскп веће, Матица српска, српска црква,
Заједница српских ппщтина, српскп имаое, српскп
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дпмаћинствп, српска кућа, српскп кплп,српска песма,
српска дпмаћица, српски дпмаћин, српска кухиоа,
српскп јединствп, српскп заједнищтвп, српске везе,
српски пднпси, српска крв, српска дуща, српска леппта,српска жена,српски мущкарац,српскп дете, српска
енклава, српска нпщоа,српски идентитет, српски интегритет, српскп дпстпјанствп, српска суверенпст, ...

Све што је„српско“(а,е,и,у) односи се само

на Србе(Српски народ)!!!
Нарпдне(етнишке) маоине (Мађари, Румуни, Бугари,
Рпми,Хрвати,Бпщоаци,Слпваци,Русини,Буоевци,Албанци, ...) имају свпју

сувереност кап и Срби, па

такп имају правп на свпје присвојне придеве кпји се заврщавају: -ски, -ска, -скп; -шки, -шка, -шкп(мађа
-рски, скп, ска; румунски, скп, ска; бугарски, ска,скп;
рпмски,ска,скп; хрватски,ска,скп; бпщоашки,шка,шкп;
слпвашки,шка,шкп; русински,ска,скп; буоевашки,шка,

право имају у Републици Србији, једнакоправно као и Срби(Устав 2006, Члан 2, став 1: „Сувереност потиче
шкп; албански,ска,скп; ...), и тп

од грађана...“,а грађани Србије јесу њени државља
-ни, дакле припадници свих 27 народа једнакоправ
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-но!!! Даље,исти члан,став 2:„Ниједан државни ор
-ган,политичка организација,група или појединац
не може присвојити сувереност од грађана...“!!!)!!!
Дакле,сувереност свих народа Републике Србије

јесте једнака у свему са Србима!!!
Несувисло и непристојно коришћење неких из
-раза и исказа у Уставу и пракси довели су до
проблема:
Проблем свих проблема јесте да је све „постало“„српско“што се односи на Републику Срби
-ју,чиме је придев„српски“„присвојио“и суверенитет државе,и тиме шовинистички „нагласио“ да не постоји сувереност народних(ет-чких) мањина (26 народа), тј. да је „спроведена“и „успостављена“пуна дискриминација на
-родних(етничких) мањина уставно и практич
-но,јер,„сем“„српског“, ничије -ски, -ске, -ско,
-чки, -чке, -чко, -шки, -шке,-шко – нема„легитимитет“и„легалитет“: све их је„појело“„српско“(„свесрпско“), па су„сви“„постали“„српски“(а,е,о,у,), другим речима- дошло је до „асимилације“ свих у„српко“(а,е,и,у),па је и Репуб
-лика Србија „постала“ само „српска“, јер је
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она и све у њој„сведено“на„обавезан“придев
„српски“(а,е,о,у)!!!
Посебно обратимо пажњу:
Роми немају државу,али имају придев„ромски“(а,е,о,у); Власи немају државу или покрајину у Србији, али имају придев„влашки“;
Мађари немају државу или покрајину у Србији,али имају придев„мађарски“; Русини не
-мају државу,али имају придев„русински“;
Буњевци немају државу,али имају придев„бу

-њевачки“;... па им не одговара да и њихо
-ви придеви буду „српски“, јер нису Срби, и
зато им једино одговара да све буде у складу са заједничком државом Србијом, тј. да

Србијино,србијско,ср
бијанско,што се једино односи на њи-

све буде

хову

заједничку државу(нацију), да

се осећају

једнакоправни у све31
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му са Србима у Србији,што им се гарантује
Уставом 2006.!!!
Срби су уз придев„српски“, који се једино

везује за њих(народ),присвојили придеве који се односе на Републику Србију(Ср
-бијин,србијски,србијански) и „претворили“их у„српски“,чиме су директно дискриминисали путем пуне асимилације све
што се придевски односи на народне(етни
-чке) мањине,без њиховог„права“да користе придеве који се односе и на њихову др
-жаву Србију,чиме је учињен тежак пресе
дан да један народ(Срби),с„пуним правом“
својата државно (национално) као „своје“
(народно), чиме је себе потпуно изједначи
-о с државом:себе је„означио“као„српску
државу“,у којој„све мора да буде српско“,
што јесте ортодоксан шовинизам!!!
Присвајањем суверенитета државе,Срби су
га присилно „додали“својој суверености,чиме
су се одвојили од осталих народа(народне-етни
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-чке мањине),и тако потпуно угрозили њихову
сувереност. Тиме су„доказали“да су једини на
-род који одлучује-„ведри и облачи“ у Србији,
без права да и остали чине то, јер „јесте“ све
„српско“,без права да буде Србијино, србијско
или србијанско, што,иначе, приличи и јесте је
-дино правилно у односу на државу Србију(као
што је: Либија -Либијино,либијско; Намибија-Намибијино, намибијско; Колумбија - Колумбијино, колумбијско;
Арабија - Арабијино,арабијско; ...),чиме

се чува и по-

штује суверенитет, интегритет, идентитет и
достојанство заједничке државе(нације) свих

народа једнакоправно!!!
Уз то, данас, у Уставу и пракси су написани и
употребљавају се небулозни изрази и искази,
који вређају сувереност, достојанство и право
на заједништво и једнакоправност народних
(етничких) мањина са Србима у Републици
Србији: „националне(државне)мањине“; „људска и мањинска права“, где „мањинска права“нису„људска права“; лажна„химна“само

за лажан„спас“Срба и„српског“,без „спа33
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са“народних(етничких)мањина у заједничкој
држави(нацији); четири „С“ у грбу(„само слога
Србина спасава“); „Дан српског јединства,слободе и националне заставе“(„узурпација“државног /националног/ идентититета - националне
заставе од стране„српске“ народне суверености(„српског“)чиме су Срби присвојили тај државни/национални/ идентитет као„свој“, што
јесте пуна и безобразна небулоза - „национална/државна/ застава Срба“- „српска/државна/
национална застава“);...?
Све је детаљно написано у тексту НАЦИЈА
(ДРЖАВА) И НАЦИОНАЛНО (ДРЖАВНО).

Створен је и додатан, али пресудно значајан
проблем: постоји опасност да се народне(етни
-чке) мањине (26 народа) побуне због угрожености својих суверености, и што не могу потпуно да уживају у заједничком суверенитету,
интегритету, идентитету и достојанству заједничке државе, које су присвојили Срби као
„српско“ - „свесрпско“ у држави Србији
у којој су за разлику од других народа (народних-етничких мањина) државотворан народ,
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али без иједног уставног или законског права
да буду једини „прави“ народ, па да„буде“„све
његово“,да држава Србија „буде само његова“
са„све“ само„српским“(„свесрпско“) у
заједничкој држави „свих грађана који у њој
живе,заснована на владавини права и социјал
-ној правди, начелима грађанске демократије,
људским правима, слободама и припадностима европским принципима и вредностима“
(Устав, члан 1.), поготово да „мађарски“, „румунски“, „бугарски“, „хрватски“,„албански“,
„русински“, „ромски“, ..., „буде“ „српски“ у
Републици Србији!?!?
„Људско достојанство је неприкосновено

и сви су дужни да га поштују и штите“(Ус
-тав,2006,члан 23. став 1.)!!!

„Забрањена је свака дискриминација
...“(исто, члан 76. став 2.и члан 79.)!!!
Додатно:

- нација: сви држављани(грађани) државе,
- држава: нација на својој јединственој територији, обезбеђена међудржавно (међунаци35
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онално,интернационално)признатом границом. Нација јесте суштина државе:држава
= нација,

- национално = државно, припадност држави,
- народно(етничко) = припадност народу,
- национални(државни)односи:односи унутар
нације (државе) = међународни (међуетнички) односи народа у нацији(држави),

- међунационални(међудржавни,интернацио
-нални)односи: односи међу нацијама(држа
-вама),

- међународни(међуетнички) односи: односи
међу народима у држави(нацији),

- међународна(међуетничка) заједница: заједница народа(етноса),

- међунационална(међудржавна, интернацио
-нална) заједница: заједница нација (држава),

- национална (државна)

мањина: страни држављани који привремено бораве у другој
држави без њеног држављанства,
36
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- народна (етничка) мањина:

народ који живи у једној држави као мањина у односу на
већински(државотворан)народ, а његова ма
-тица (језгро) народа живи у другој држави,
у којој јесте већински народ,сем народа који немају своју матицу (језгро) у другој дрдржави (Роми, Русини), па су мањина у односу на већински народ,
/све је детаљно обрађено у текстовима НАЦИЈА(ДРЖАВА) И НАЦИОНАЛНО(ДРЖА
-ВНО) и ПОЈМОВИ МЕЂУНАРОДНИХ
(МЕЂУЕТНИЧКИХ)И МЕЂУНАЦИОНАЛ
-НИХ(МЕЂУДРЖАВНИХ) ОДНОСА/.

- световност (секуларност): потпуна(апсолутна) одвојеност државе од цркве (Устав,2006.
Члан 11.), што сама држава (апарат) крши

давањем државног новца лажној
„православној цркви“, која јесте потпуно одвојена од државе (Члан 11.)!
- религиозност: сујеверно и празноверно „веровање“ у измишљено,лажно,непостојеће!!!
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ш) Неки од свих нонсенса у „старом и новом
завету“
(non plus ultra nonsens = невиђене будалаштине)
1/ „Стари завет“
„Прва књига Мојсијева-постање“

- „У почетку ... бјеше тама над безданом;

и дух Божији ди-

заше се над водом“(1.1; 1.2.).
Тврдњом да је „била

тама“ у „почетку“, значи да није
постојала„топлота“ без „свог извора“ у„постоје
-ћој тами“, што је„морало“да узрокује„постојање леда“, тако да „вода“није„могла“ да„буде“ у течном агрегатном „стању“, што, даље,
„одређује“ да није „постојала“ „вода“ -него
„вечит лед“,који није„отопљен“ни у једној
„књизи“, јер није „створена“ топлота!!!

- „Потом рече Бог:

нека се сабере вода што је под небом

на једно мјесто,и нека се покаже сухо. И би тако“(1.9.).
Тврдњом:„нека се сабере вода...и нека се покаже сухо“

доказано је да„се показало сухо“, што значи
да је „било“ без „воде“ на „себи“, али јесте

значајније да„јесте“„постојао“„вечит лед“
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према претходној тврдњи, па није постојала
„могућност“: „нека се сабере вода ... и нека се покаже
сухо“ у „том леду“!!!

- „И сухо назва Бог земља...“(1.10.).
Тврдњом да је „сухо“

= „земља“, доказује да је„земља“ „суха равна плоча-пустиња“ – без „воде“
на„себи“, али је значајније да није било
могуће „то“ у „вечитом леду“!!!

- „...нека пусти земља из себе траву, биље...и дрво родно...“
(1.11.),„И пусти земља из себе траву,биље...и дрво...“(1.12)

Немогућност„тих“„процеса“у„вечитом леду“!

У целом„старом завету“нису„створени“„ус-

лови“да„вечит лед“буде отопљен: ни-

је„створена“„топлота“-„лед“је ос-

тао„неотопљен“ до „данас“,
па јесте несмисао/бесмисао/ и сле-

деће:
- „Али се подизаше пара са земље...“(1.6.)
Немогућност да „се подизаше пара“ из„вечи39
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леда“, без „топлоте“, у „вечитој
тами“!!!
тог

- „...доведе

к Адаму да

види...“(2.19.),

видећи да је род на дрвету добар за јело и
да га је милина гледати...узабра рода с њега и о
„И жена

куси,па даде и мужу својему,те и он окуси“(3.6.),

Тада им се отворише очи, и
видјеше ...“(3.7.).

„

Покушајмо да„саберемо“„написано“:
У (2.19.) „Адам“ „види“,
У (3.6.) „жена видећи“и„да га је милина гледати“, па „окусише“,

отворише о
-чи,и видјеше“- после„окуси“!
Како је„могуће“ да пре„окуси“
„Адам“„види“ „што“„му“„бог доведе
да види“; како је„могуће“ да пре
У (3.7.) „Тада им се
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„окуси“ „и жена

видећи ... да
га је милина гледати“,а „тек“
после“ „окуси“-„тада
им се отворише
и

очи

видјеше“???

пружи руке своје и узбере
...и окуси, те до вијека живи“(3.22.),

- „...али сада да

не

га из врта Едемскога да
ради земљу, од које би узет“(3.23.),
„И Господ Бог

изагна

човјека

„И изагнав
постави пред вртом Едемским херувима...да чува пут ка дрвету од живота“(3.24.)

Послије тога Адам позна Јеву жену своју, а
она затрудње и роди Каина...“(4.1.).
„

Јасно је„написано“да се„све“„односи“са
-мо на „Адама“: „пружи“, „узбере“ „о41
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га“,„ради“,
„узет“,без множине -„пруже“,
„узберу“,„окусе“,„живе“„изагна их“,„раде“,„узети“!
Дакле, у свему томе„Јева“није„изгнана“-„остала“је у „врту Едемс
-коме“, а „Адам“ није„могао“„да
куси“,„живи“,„изагна

се врати у врт“, јер „га је спречио
херувим с пламенијем мачем“, па

није могао„да позна Јеву“, и није могла да„затрудни и да роди Ка
-ина и Авеља“!!!
То је доказ да ни на тај „начин“

лажан

и

непостојећи

„бог“

није „створио“ свет!!!
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После наведених будалаштина у

све после тога јесу
немерљиве лажи, посебно
да„мушкарци“„рађају“ „потом„старом завету“,

ке“!!!
(Детаљно у тексту ПИТАЊА БЕЗ ОДГОВО
-РА)

2/ „Нови завет“(„Свето писмо нови завјет“, „СПЦ“, 2002.)
(„Матеј“)

-

„1 Родослов Исуса Христа и његово рођење.
(Зач. 1). 1.

Родослов Исуса Христа, сина Давидова, Авраамова сина.
2. Авраам роди Исака ...
16. А Јаков роди Јосифа,мужа Марије,од које се роди Исус
звани Христос.
18. ...Марија затруднила од Духа Светога.
19. А Јосиф муж њезин...намери је тајно отпустити.
20. ...оно што се у њој зачело од Духа је Светога.“

„Лука“- „...и назваће се син Божији“(1.35.):
Тврдња да„мушкарци“„рађају“„синове“(???)!!!
Тврдња да „Јосиф“

није „отац“ „Исусов“!!!
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Тврдња да „Јосиф“„муж Марије од које се роди Исус
звани Христос“,није„његов отац“,„него“„је“„син божи
-ји“, а „родослов“ се

„завршава“ с „А Јаков роди
Јосифа...“, што потврђује да је „Јосиф“ последњи„син“у„њему“: доказуједа„Исус звани Христос“нема

везу с„тим“„родословом“, те да је„то“

„родослов Јосифов“, а„Исус“јесте

„

копиле“

за „њега“!!!
Иначе, како„би“„могло“да се „догоди“да„син
божији“„има“ и „људски родослов“???

- Између свих гадости у„новом завету“издвајам
„поруке“,„заповести“и„претње“лажног„Хри
-ста“против човека, његове свести,породице
и живота(„говор“ мржње):
/1/ „Поруке“против

здраве свести човекове

-„Ако хоће ко за мном

ићи, нека се одрекне

себе...“(„Матеј“, 16.24.),
-„Ко хоће за мном да иде нека се одрекне

се-

бе...“(„Марко“, 8.34.),
-„Ако ко хоће да иде за мном,нека се одрекне

себе...“(„Лука“, 9.23.),
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/2/ „Поруке“да

је за човека„најбоља“-смрт

(самоубиство):
-„Који чува живот свој, изгубиће га, а који изгуби живот свој
га“(„Матеј“10.39.),

мене ради наћи ће

-„Јер ко хоће живот свој да сачува, изгуби
-ће га;а ако изгуби

живот свој мене ра-

ди, наћи ће га“(исто, 16.25.),
-„Јер ко хоће

живот свој да сачува, изгубиће га, а ако изгуби живот свој мене
ради и јеванђеља онај ће га сачувати“
(„Марко“, 8.35.),

-„Јер ко хоће живот свој да сачува,изгуби-

ће га;а акоизгуби живот свој мене ради
тај ће га сачувати“(„Лука“, 9.24.),
-„Који воли живот свој

изгубиће га, а ако
мрзи живот свој на овоме свијету сачува
-ће га за живот вјечни“(„Јован“, 12.25.),

/3/ „Заповести“

против породице

дошао да раставим човјека од
оца његовог и кћер од матере њезине и

-„Јер сам
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снаху од свекрве њезине“(„Матеј“ 10.35.),
непријатељи човјеку
ћи његови“(исто, 10.36.),

-„И

постаће

дома-

-„Који љуби оца или матер већма него мене,

није мене достојан; или

који љуби сина

или кћер већма него мене, није мене достојан“(исто, 10.37.),
/4/

„Претње“ смрћу
-„Не мислите да сам дошао да донесем мир на зе
-мљу; нисам дошао да донесем мир него мач“
(„Матеј“, 10.34.),
-„И дјецу њезину погубићу смрћу...“ („откривење“, 2.23.),
-„Прени се и бди,па утврди остало што је готово
да помре...“(исто, 3.2.),
-„...даде се да узме мир са земље те да се људи
међусобно кољу...“(исто, 6.4.),
-„...коњ сивац,и јахач на њему коме је име Смрт
...да убија мачем и глађу и помором и зверињем земаљским“(исто, 6.8.),
-„...видјех под жртвеником душе закланих за ри
-јеч Божију“(исто, 6,9.),
-„...који има да буду побијени као и они“(исто,6.
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11.),
-„...и многи људи помријеше од вода...“(исто, 8.
11.),
-„...Авај, авај, авај онима који живе на земљи...“
(исто, 8.13.),
-„И у те дане тражиће људи смрт...“(исто, 9.6.),
-„...вријеме да се мртвима суди...“(исто, 10.18.),
-„...и настадоше ране зле и љуте на људима...“
(исто, 16.2.),
-„И сагорјеваху људи од велике жеге...“(исто,16.
9.),
-„А остали бише побијени мачем...“(исто,19.21.)
Почетком 1990-тих, Мартин Шпегељ, хрватски
генерал, угледавши се на „Христове претње“,скоро
га цитирајући, упутио претњу за Србе: „Све их
покасапити“(злочиначки „говор“мржње)!
/5/ „Поруке“да

не„љубимо“ближњега свога

-„Чули сте шта је казано: Љуби ближњега свога
и мрзи непријатеља својега“(„Матеј“, 5.43.),
-„Јер ако љубите оне који вас љубе, какву плату
имате“(исто, 5.46.),
-„И ако љубите оне који вас љубе, каква вам је
хвала“(„Лука“, 6.32.),
-„И ако чините добро онима који вама чине доб
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-ро, каква вам је хвала“(исто, 6.33.),
/6/

„Заповести“ да „љубимо“ непријатеље
-„А ја вам кажем:Љубите непријатеље своје,бла
-госиљајте оне који вас куну,чините добро оонима који вас
вас

мрзе и молите се за оне

који

вријеђају и гоне“(„Матеј“, 5.44.),

-„...Љубите непријатеље своје, добро творите онима који вас

мрзе“(„Лука“, 6.27.),

-„Благосиљајте оне који вас куну,и молите се
за оне који вас

вријеђају“(исто, 6.28.),

-„Ономе који те удари по образу,окрени

и други; и који хоће да ти узме хаљи
-ну, подај и кошуљу(исто,6.29.),

иште у тебе, подај;
и који твоје узме,не ишти“(исто,6.30.)

-„А свакоме који

-„...бићете синови Свевишњег, јер је он благ пре
-ма незахвалнима и

злима“(исто, 6.35.),
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-„И

не судите...не осуђујте...опраш

-тајте“(исто, 6.37.),
-„Благосиљајте оне који вас
-те а

гоне,благосиљај

не куните“(„Павле Римљанима“, 12.14.).

Ужасавајући„говор“мржње лажног„Христа“,уз
ужасавајуће „поруке“и „заповести“(дословце,потпуно и
јасно наведене из лажног„светог писма нови завјет“„СПЦ“
2002.),

које, као „речи и говор“„значе“:
-одрекнимо се здраве свести, и будимо несвесни (бесвесни) „верници“,„богохристовске“ будале,
-немојмо да волимо живот свој,него га
мрзимо, и дајмо га безпоговорно за
„њега и јеванђеље“, „за живот вечан“,
-немојмо да волимо породице,
-немојмо да волимо ближњега сво
-га, јер немамо плату и хвалу за то,
-немојмо да чинимо добро онима
који чине добро нама, јер немамо хвалу за то,
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-„љубимо“непријатеље своје: немојмо
да се бунимо ако нас злостављају, муче,гоне и убијају,отимају наше,јер тре
ба да им дамо што ишту,и да не тражи
-мо назад што нам узму - немојмо да
бранимо Србију, подајмо им Косово и
Метохију,немојмо да имамо јаку војску да не бисмо узнемиравали неприја
-теље своје, и тиме умањили љубав
према њима,
-ако нас бомбардују опет,тражимо још
толико,
-ако не будемо поштовали„христовски“за-

повеђено, стићи ће нас „откривење
Исуса Христа,које њему даде Бог,да покаже слугама својим шта се има збити ускоро“,и

нећемо бити„синови свевишњег,
који је благ према злима“!!!
„То“ пише у лажном „светом писму нови завјет“, и
„одређено“(наметнуто) да се тако тумачи!!!
Лажан„патријарх“и његови попови, опсесивни,неуро
-тични,професионални и болесно сујетни лажо50
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ви,„проповедају“те лажи као„свету истину“у лажним„богохристовским“„храмовима“, „црквама“и „манастирима“!!!
Председник Републике Србије и сви државни
„органи“ „православне вере“ подржавају„СПЦ“и те
попове - лажове, клањајући им се до њиховог
пупка и љубећи им надланице упрљане лажима; уведени су „религијско-верски празници“ као државни; „верски капелани“ су у војсци и полицији;
...!!!
Живе и „владају“ с два потпуно супротстављена „стандарда“:
(1)Боре се и залажу да Србија буде самостална,
независна и војно неутрална држава, с пуним
територијалним интегритетом, идентитетом и
суверенитетом, с развијеном економијом и ви
-соким стандардом живота, уз јаку војну и полицијску моћ да је сачувају као целину, да сачувају Косово и Метохију... Све се одвија у
складу са саопштеним речима, говором и дела
-тностима у служби државе и за државу, уз поштовање Устава;
(2)Противуставно подржавају лажну„СПЦ“и ла
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-жно„свето писмо нови завјет“, „које“садржи све наведене„поруке“и„претње“лажног„Христа“,издавач
„свети архијерејски синод српске православне цркве“,2002,„с благословом његове светости патријарха српског Павла“, што

потврђује и доказује да су те „поруке“, „заповести“и„претње“„Христове“ званичне, „оснажене“ и
„спроводљиве“у„складу“с„активностима“„цркве“!!!
Све што пише у„њему“ јесте усмерено против чо
-века,његове свести, живота и породице, уз „обавезно непротивљење злу“!!!
Како ће државни„апарат“,безмерно поштујући
такву „цркву“и лажно „свето писмо“, да „испоштује“
Устав,у којем децидирано пише:
„Члан 11.
Република Србија је световна држава.
Цркве...су одвојене од државе.
Ниједна религија не може се успоставити као
државна или обавезна“.
„Члан 44.
Цркве ... одвојене од државе.
...“
Како држава („апарат“)„поштује“ соствен Устав кад„има“ ругобну и лажну „религијску“ „песму“
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„боже правде“,

а „световна држава“(апсолутно одвојена од било које „цркве“ и „религије“), „цркве су
одвојене од државе“у апсолутном смислу,и„ни
-једна религија не може се успоставити као др
-жавна или обавезна“, што значи да не сме да
„буде“ присутна у држави као обавезна, ни у
којем „смислу“,а практично јесте у свим пора
-ма државе(нације) Србије???

Посебно наглашавам:
(а) „Члан 182. став 2:
Република Србија има ... Аутономну покра
-јину Косово и Метохију. Суштинска аутономија Аутономне Покрајине Косово и Ме
-тохија уредиће се посебним законом који
се доноси по поступку предвиђеном за промену Устава.“
„Члан 184. став 3:
Законом се одређује учешће аутономних по
крајина у делу прихода Републике Србије“
„Члан 185. став 1:
Највиши правни акт аутономне покрајине
је статут.“
Све наведено децидирано пише у Уставу
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Републике Србије!!!

Али, само пише!!!
Ниједан закон Републике Србије није примењив на територији тзв. „Косова“!!!
Тзв. „Косово“ није „Косово и Метохија“ за
„власти“и албанско становништво,нити за
велик број држава које су га„признале“тако!!!
Србија није„уредила суштинску аутономију“ по свом Уставу,нити,засад,може да уради то!!!
Србија нема надлежност да „део прихода“
„преузме“од тзв.„Косова“ за свој приход!!!
Србија нема надлежност у попису становништва албанске народности на територији тзв.„Косова“!!!
Тзв.„Косово“има„устав“, не „статут“,како
је„одређено“Уставом Републике Србије!!!
Све што Србија жели да уради на територији тзв.„Косова“,мора да тражи„сагласно
-ст“ тамошњих „власти“!!!
Дакле, написано, а не важи за „другу страну“. Не може да се оствари,иако је званич54
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но у Уставу!!!
Све јесте условљено околностима које „диктирају“ други!!!
(б) Све наведено из Устава, што се односи на
световност државе,„цркву“и „религију“,донесено
је у околностима које „диктира“ дражава
Србија!!!
Не постоји „утицај“ „других“ да држава не
поштује, и да не спроводи одреднице Устава у вези с тим „питањима“, које је донела
сама!!!
Иако јасно пише да су „цркве одвојене од
државе“,да„ниједна религија не може се ус
-поставити као државна или обавезна“и да
„Република Србија је световна држава“,то
„није битно“у „поставци“„ствари“за добијање „гласова бирача“,који су у већини„вер
ници“, што значи да су„ускополитички инте
-реси“да се буде на власти важнији од одре
-дби Устава!!!
Сведоци смо како тражимо да се поштује
наш Устав у вези с Аутономном покрајином Косово и Метохија, а сами, без ичијег
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„притиска“,не поштујемо га у вези са„световном државом“, „црквом“ и „религијом“!!!
У односу на Косово и Метохију,држава мо
ра да се рпивремено„одрекне“својих уставних надлежности,под„притиском“„јачих
сила“,али се у односу на лажне„цркву“и „религију“ својевољно одриче уставних надлежности: „световна држава“, „цркве су одвојене од државе“и „ниједна религија не може се успоставити као државна или обавезна“!!!
Не наплаћује порез „цркви“, јер је „одвојена
од државе“,али зато,као„одвојена од државе“, присутна је у свим порама државе!!!
Сви државни„функционери“ и институције „живе и раде“ у „привидном постојању“
Устава,а„стварност“нам„одређују“и „диктирају“ вандржавни лажни „црква“ и „православље“, који„проповедају“све наведене гадости кроз„поруке“,„заповести“и„претње“лажног „Христа“ у лажном и злом „светом писму нови завјет“,2002, које је„штампала“ и„спроводи“
лажна и зла „СПЦ“!!!

------Некад, кад се тачно и дословно знало да је
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лажна„црква“потпуно одвојена од државе„по
свим елементима“везаним за њу,била је изизрека „туђе нећемо,своје не дамо“!!!
С обзиром да државни„апарат“ безпоговорно „поштује“ лажну „СПЦ“ која „проповеда“
лажно „свето писмо нови завјет“, 2002, у „којем“ пише:
„...и који хоће да ти узме хаљину,подај
и кошуљу“(„Лука“,6.29.),
„А свакоме који иште у тебе,подај; и ко
-ји твоје узме, не ишти“(исто, 6.30.),
„јасно“, „децидирано“је„наметнута“-„заповеђена“„обавеза“,које„морају“да се„при
државају“,„поштују“и„извршавају“заглупљени „верници“: „морају“да се „одрекну“
Косова и Метохије,и свега што„тражи“„непријатељ“,да„подају“, и да„не

ишту“
назад што им је „иштено“ и „узето“!!!
С тим у вези, данашњи државни „апарат“,
безмерно„поштујући“лажну„цркву“ и лажно
„свето писмо нови завјет“,и шта„пише“у„њему“,„треба“ да има изреку: „туђе нећемо, своје
дајемо“, јер „то“ „захтева“„нови завет“!!!

------57
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„Члан 23.
Људско достојанство је неприкосновено и сви
су дужни да га поштују и штите“.
Достојанство се огледа у правилним мислима
здраве свести, и понашању у складу с тим!!!
Како имати и сачувати достојанство,кад у том
лажном „светом писму нови завјет“ пише да треба да
се „одрекнемо себе“, што значи да немамо достојанство да бисмо „ишли за Христом“,а држава подржава„то“клањајући се поповима лажовима,
финансирајући све што је „црквено“ и подржавајући што„пише“у „њему“!!!
„Члан 24.
Људски живот је неприкосновен...“
Како ће државни„апарат“да„испоштује“ напи
-сано,кад у лажном„светом писму“пише да не воли
-мо живот свој, да га мрзимо, и да га дамо

за „Христа и јеванђеље“ како бисмо га„сачували“за „живот вечан“?!?
„Члан 66.
Породица, мајка, самохрани родитељи и дете
у Републици Србији уживају посебну заштиту
у складу са законом.
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...“

Како ће државни „апарат“ да заштити породицу, мајку и дете, када у лажном „светом
писму“ пише против породице, човека и свега што је у вези с њим, а подржава „цркву“ и
„то“„свето писмо“,која„га“је сама штампала и„про
поведа“ „га“?!?
Детаљно о свему у текстовима ПОСТОЈАЊЕ И ПОШТОВАЊЕ ИСТИНЕ и СВЕТЛОСТ БУДУЋНОСТИ.

Најстрашније за човекову
свест јесте да живи у мраку
незнања да не зна!!!
Поштујмо нека начела правиланог говора:
-Редослед речи у реченици одређује смисао
исказа.
59

60

-Смисао - правилно изговорене речи, с правилним значењем: правилно успостављен
ред - редослед.
-Смисао - нужност успостављања логичке
правилности језичког изражавања речима,
изразима и исказима с правилним значењима: правилно успостављен редослед.
-Смисао - пуна оправданост постојања.
-Суштина - бит, централно и најнужније
својство као полазиште свега осталог у датој целини,без којег та целина не може,без
ње не постоји смисао и бивствовање ствари: јесте смисао постојања ствари, темељ
и извор свих битних својстава , истинито
стање и постојање ствари које остаје непромењиво, трајно у датој ствари.
-Суштина - језгро ствари.
-Суштина и смисао„иду“заједно: суштина
не може без смисла, и обратно - они су јед60
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но.
-Језик тражи суштину - смисао односа
према речима,изразима,исказима и правилном говору: тражи смисаон говор са смиса
-оним речима,смисаоно поређаним у смисаон низ исказа,уз поштовање правописних и
граматичких начела, правог и правилног
значења речи- суштина правилног говора.

Правилно говорити - обавеза и одговорност образованих и писмених људи.
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