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УРЕДНИчКА БЕЛЕШКА

Oвај те мат ски збор ник ра до ва при пре мљен је у част про фе сор ки др 
Гор да ни Ву ко вић по во дом де се то го ди шњи це ње не смр ти. Гор да на Ву ко вић 
је од 1968. до 2001. го ди не би ла са рад ник Ин сти ту та за лин гви сти ку и ре-
дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, углед ни на уч ни 
рад ник, ру ко во ди лац про је ка та по кра јин ског и ре пу блич ког ран га. Сво је 
на уч не при ло ге за ову књи гу и до при нос ње ном уре ђи ва њу и об ја вљи ва њу 
да ли су ауто ри ко ји су ду го го ди на ра ди ли или са ра ђи ва ли са њом на за јед-
нич ким на уч ним по сло ви ма, ко ји су би ли ње ни сту ден ти, ко ји су по што ва-
ли њен на уч ни рад, це ни ли је и во ле ли као про фе со ра, из у зет ног пе да го га 
и чо ве ка. 

На сто ја ли смо да овим збор ни ком бу ду об у хва ће не те ме ко је су нај че-
шће би ле и пред мет на уч ног ин те ре со ва ња Гор да не Ву ко вић. Ра до ве смо гру-
пи са ли у не ко ли ко це ли на: Лек си ко ло шко-лек си ко граф ска ис тра жи ва ња, 
Оно ма сти ка и тер ми но ло ги ја, Се ман ти ка и де ри ва ци ја, Син так са и се ман-
ти ка.
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БИБЛИОГРАФИЈА

Проф. др Гор да на Ву ко вић (Ки сач, 2. 5. 1941 – Но ви Сад, 2.11.2001). 
Основ ну шко лу за вр ши ла је у род ном ме сту, а гим на зи ју и Фи ло зоф-

ски фа кул тет у Но вом Са ду. На истом Фа кул те ту је ма ги стри ра ла 1969. 
го ди не на Ка те дри за ју жно сло вен ске је зи ке и док то ри ра ла 1987. У Ин сти-
ту ту за лин гви сти ку ра ди ла је од 1968, а по том у зва њу до цен та, ван ред ног 
и ре дов ног про фе со ра на Од се ку за срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф-
ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ње на на уч на ис тра жи ва ња би ла су усме ре на 
на раз ли чи те лин гви стич ке обла сти, пр вен стве но на лек си ко ло ги ју, оно ма-
сти ку, син так су и ди ја лек то ло ги ју.

I Посебнаиздања

Osnov na pi ta nja no mi nal ne sin tag me. – No vi Sad : In sti tut za hun ga ro lo gi ju, 1972 
(No vi Sad : Fo rum). – 119 str. : di a gra mi ; 26 cm. – (Lingvistički ra do vi In sti tu ta 
za hun ga ro lo gi ju. Kon tra stiv na gra ma ti ka srp sko hr vat skog i mađarskog je zi ka ; 2) 
(sa M. Mikeš, L. Dežeom)
Sadržaj: Uvod (3); I deo – Pro ce si ak tu a li za ci je no mi nal ne sin tag me: Opšte ka-
rak te ri sti ke pro ce sa ak tu a li za ci je (19); Kva li fi ka ci ja (25); Kvan ti fi ka ci ja (30); 
Iden ti fi ka ci ja (37); II deo – Kon tra stiv na pra vi la ak tu a li za ci je srp sko hr vat ske i 
mađarske no mi nal ne sin tag me (57); Li te ra tu ra (115); Sum mary (117).

Srp sko hr vat ska lek si ka ri bar stva. – No vi Sad : In sti tut za lin gvi sti ku, 1977 [štam-
pano 1978]. – XLIX, 457 str., [31] ta bla ; 24 cm (za jed no sa V. Mihajlovićem).
Sadržaj: Uvod ne na po me ne (VII); Srp sko hr vat ska ri bar ska ter mi no lo gi ja (XV); 
Spi sak punk to va i in for ma to ra (XLI II); Spi sak eks cer pi ra nih iz vo ra (XLV); Li-
te ra tu ra (XLVII); Rečnik (1); Fo to gra fi je, crteži i di ja le kat ske kar te (459); Re gi-
star: Vr ste ri ba (pre ma la tin skoj no men kla tu ri) (431); Vr ste ri ba (na rod na ime na) 
(436); Iz ra zi u ve zi sa ri ba ma (440); De lo vi ri be (443); Mreže i nji ho vi de lo vi 
(443); Udičarski alat i nje go vi de lo vi (448); Ri bar ske spra ve ple te ne od pruća i 
nji ho vi de lo vi (449); Osta le spra ve i nji ho vi de lo vi (449); Za ga ti i nji ho vi de lo vi 
(449); Ra zna sred stva za ubi ja nje i tro va nje ri ba (450); Pomoćne spra ve i nji ho vi 
de lo vi (450); Čamci, bar ke, ve sla i nji ho vi de lo vi (451); Iz ra zi u ve zi sa pra vlje-
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njem, po prav kom i održavanjem ri bar skog ala ta i čamaca (453); Mam ci (453); 
Na zi vi za ri ba re i raz ne vr ste ri ba ra (454); Iz ra zi u ve zi sa vo dom (455); Ge o graf-
ski na zi vi (u širem smi slu) (456); Pti ce ko je se hra ne ri bom (457).

Реч ник пре зи ме на Шај ка шке : (XVI II и XIX век). – Но ви Сад : Фи ло зоф ски 
фа кул тет, 1983. – 202 стр. ; 21 cm (за јед но са Љ. Не дељ ков).
Са др жај: Увод не на по ме не (5); Ана ли за па тро ним ских осно ва (14); Су фик-
сал на ана ли за пре зи ме на (56); Нај фре квент ни ја пре зи ме на на те ри то ри ји 
Шај ка шке (58); Спи сак из во ра (63); Спи сак скра ће ни ца ме ста (65); Реч ник 
(71); Ли те ра ту ра (199). 

Вој во ђан ска ко лар ска тер ми но ло ги ја. – Но ви Сад : Ин сти тут за ју жно сло-
вен ске је зи ке, 1984. – 258 стр. : лин гви стич ке кар те ; 24 cm (за јед но са Ж. 
Бо шња ко ви ћем, Љ. Не дељ ков).
Са др жај: I Увод (1); II Лек сич ко-се ман тич ка и аре ал на ана ли за (9); III Твор-
бе на ана ли за (116); IV За кљу чак (123); V При ло зи (132); V.1. Реч ник (133); 
V.2. Спи сак пунк то ва и ин фор ма то ра (219); V.3. Лин гви стич ке кар те (225); 
V.4. Ли те ра ту ра (253).

Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни. – Но ви Сад : Фи ло зоф ски фа-
кул тет, Ин сти тут за ју жно сло вен ске је зи ке, 1988 (Су бо ти ца : Ми нер ва). – 
508 стр. : илу стр.; 24 cm.
Са др жај: I Увод (1); II Лек сич ко-се ман тич ка ана ли за (7); 1. Ку ћа и ње ни де-
ло ви (7); 2. Отво ри за све тлост и њи хо ви де ло ви (22); 3. Ула зи и њи хо ви де ло-
ви (24); 4. Ма те ри јал, спра ве и рад ње у ве зи са град њом и уре ђе њем ку ће (28); 
5. Про сто ри је у ку ћи (31); 6. Соб ни на ме штај (33); 7. Ку хињ ски на ме штај (37); 
8. Пе ћи и њи хо ви де ло ви (40); 9. Спра ве ко је се упо тре бља ва ју око пе ћи и на-
зи ви рад њи (42); 10. На пра ве за ку ва ње и њи хо ви де ло ви (43); 11. Су до ви за ку-
ва ње (45); 12. Су до ви за пе че ње (48); 13. Су до ви за обе до ва ње и сер ви ра ње (49); 
14. По су де и спра ве за ме ше ње хле ба и дру гих вр ста те ста (53); 15. По су де за 
мле ко и млеч не про из во де (54); 16. По су де за во ду и њи хо ви де ло ви (57); 17. 
Су до ви за ал ко хол на пи ћа (60); 18. По су де за на мир ни це (61); 19. По су де и 
при бор за лич ну хи ги је ну (62); 20. По су де и спра ве за пра ње и пе гла ње и на-
зи ви рад њи (63); По су де и спра ве за пра ње по су ђа (65); 22. Пред ме ти за чи-
шће ње (66); 23. По сте љи на (66); 24. Пре кри ва чи, про стир ке и плат не не ке се 
(69); 25. Пред ме ти за но ше ње на мир ни ца (70); 26. Раз не спра ве за до ма ћин-
ство (73); 27. Све тиљ ке и њи хо ви де ло ви (77); 28. По су де и спра ве за пре ра ду 
во ћа (78); 29. Спра ве за кру ње ње и мле ве ње ку ку ру за (84); 30. Окућ ни ца и 
ње ни де ло ви (85); 31. Огра де и њи хо ви де ло ви (87); 32. Оста ве, спре ми шта 
(89); 33. Сме штај ни објек ти за сто ку (92); 34. Сме штај ни објек ти за жи ви ну и 
го лу бо ве (95); 35. Бу нар и ње го ви де ло ви (96); Оста ле згра де на окућ ни ци и 
њи хо ви де ло ви (99); 37. Про стор ван окућ ни це (100); 38. Уре ђа ји за мле ве ње 
жи та ри ца, обич но ван ку ће (101); 39. Објек ти ван се ла (102); III За кљу чак (105); 
IV Реч ник (113); V Спи сак пунк то ва и ин фор ма то ра (247); VI Ли те ра ту ра 
(253); VII Лин гви стич ке кар те са ко мен та ри ма (257); VI II Ски це (499).
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Милица Грковић

 

Про шло је већ де сет го ди на от ка ко је оти шла, а ме ни се чи ни да ће се 
Гор да на сва ког ча са вра ти ти, по зва ти те ле фо ном или оста ви ти по ру ку. Знам 
да је све вар ка и да ни ка да ви ше не ће до ћи. Ме ђу тим, оста ле су ње не књи ге, 
члан ци и успо ме не ко је у на ма жи ве, то пле и ле пе, ве се ле и сет не. 

Пр ви рад је об ја ви ла још да ле ке 1966. го ди не, две го ди не пре осни ва ња 
Ин сти ту та за лин гви сти ку, у ко јем је ра ди ла од пр вог да на. Иако се нај ви ше 
ба ви ла оно ма сти ком, ње ну па жњу при вла чи ла су и дру га пи та ња. Још на 
по чет ку сво је на уч не ка ри је ре про у ча ва ла је је зик на ших са вре ме них пи са-
ца, о че му нај бо ље ка зу је њен рад При лог вре ме на са да шњег у де ли ма До
бри це Ћо си ћа, об ја вљен да ле ке 1967. 

У из да њу Ин сти ту та иза шла је пр ва књи га Гра ђе за реч ник стра них 
ре чи у пред ву ков ском пе ри о ду, чи ји је аутор Ве ли мир Ми хај ло вић. Он у 
пред го во ру у јед ној ре че ни ци са оп шта ва да мр Гор да на Ву ко вић по след њих 
ме се ци ра ди ис кљу чи во на овом по слу. За јав ност је оста ло не ја сно ко ли ки 
је Гор да нин до при нос да ова књи га угле да све тлост да на. По сле то ли ко про-
те клих го ди на све до чим да је њен труд око ове књи ге да ле ко ве ћи и да би 
на дру гој књи зи тре ба ло по ред Ми хај ло ви ће вог име на да сто ји и ње но.

Са Ве ли ми ром Ми хај ло ви ћем ура ди ла је још јед ну књи гу, а то је Срп
ско хр ват ска лек си ка ри бар ства. Да нас мно ги ње ни ин фор ма то ри ни су жи-
ви, ри ба ри ко ји су по след њи зна ли мно ге ри бар ске тер ми не ко је је Гор да на 
за бе ле жи ла. 

Још јед на зна чај на сту ди ја, са ко ле ги ни цом Љи ља ном Не дељ ков, је сте 
књи га Реч ник пре зи ме на Шај ка шке. Ова књи га осве тља ва осно ве од ко јих су 
на ста ла пре зи ме на у Шај ка шкој. Мно га од тих пре зи ме на жи ва су и да нас и 
мо гу се сре сти не са мо у ме сту где су за бе ле же на не го и ши ре. Гра ђа на 
осно ву ко је је на ста ла ова књи га вр ло је обим на. Мно го сна ге је по тро ше но 
да се до ђе до сва ког из во ра. Ова књи га о пре зи ме ни ма Шај ка шке у осам на е-
стом и де вет на е стом ве ку, ка да су се у мно гим на шим кра је ви ма тек фор ми-
ра ла пре зи ме на, дра го це но је све до чан ство ко је жи вео на том про сто ру.

Гор да ни на док тор ска ди сер та ци ја Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у 
Вој во ди ни, успе шно од бра ње на, а ка сни је штам па на као књи га, сва ка ко је 
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по ду хват вре дан па жње. У том де лу при ка за на је Вој во ди на као под руч је у 
ко је се до ла зи ло са свих стра на. На рав но, то се до бро ви ди и у лек си ци ку ће 
и по кућ ства, где су се тер ми ни ра зно вр сног по ре кла са чу ва ли кроз ве ко ве.

Ако по гле да мо све ње не обим ни је ра до ве ја сно се ви ди да је зна ла да 
са гле да ка ко ет но ло шку та ко и на ци о нал ну кар ту Вој во ди не и да је тач но 
зна ла ка ко су на ро ди ути ца ли јед ни на дру ге и ко ли ко су је зич ки кон так ти 
у Вој во ди ни би ли ин тен зив ни. О то ме мо жда нај бо ље све до чи њен рад На
зи ви за обе ле жа ва ње срод ни ка, ура ђен на гра ђи срп ско хр ват ског, ма ђар-
ског, не мач ког и сло вач ког је зи ка.

У ни зу ра до ва из не ла је ре зул та те про у ча ва ња од но са ма ђар ског и срп-
ског је зи ка. Иако су два је зи ка и ти по ло шки и ге нет ски раз ли чи та, бу ду ћи 
да срп ски при па да ин до е вроп ској по ро ди ци а ма ђар ски угро фин ској, она је 
ус пе ла да уочи и њи хо ве за јед нич ке цр те. 

По ред ба вље ња кон так ти ма срп ског и ма ђар ског, па жњу је по све ти ла 
и ме ђу у ти ца ји ма срп ског и ру мун ског је зи ка, пи шу ћи о тра го ви ма ко је је 
ру мун ски је зик оста вио у срп ском је зи ку. То се нај бо ље ви ди у ра ду Ру мун
ске по зај ми це у пред ву ков ском пе ри о ду, ко ји је ра ђен на ма те ри ја лу књи ге 
Гра ђа за реч ник стра них ре чи у пред ву ков ском пе ро ду. 

Гор да ни но по след ње де ло, Еп ски име но слов, ра ђе но у ко а у тор ству са 
Ма јом Кле ут, оста ло је не за вр ше но. Смрт је би ла бр жа.

Ни је сти гла да за вр ши све што је за ми сли ла или за по че ла. Ни је бо ло-
ва ла па нам је сви ма ко ји смо је во ле ли њен од ла зак био тим те жи и бол ни-
ји. Ра ди ла сам у ис тој ку ћи са њом од 1968, од осни ва ња Ин сти ту та за лин-
гви сти ку. За јед но смо до че ка ле спа ја ње Ин сти ту та са Фи ло зоф ским фа кул-
те том. Ве зи ва ле су нас исте ра до сти и исте бри ге. 

Иако Гор да на већ ду го ни је ме ђу на ма, се ћа ње на њу је жи во, о че му 
све до чи и овај збор ник њој по све ћен.

Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
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Човек је дужан своме завичају.
Иво Андрић

Упо зна ла сам Гор да ну дав не 1961. го ди не ка да сам се упи са ла на Фи ло-
зоф ски фа кул тет, на Гру пу за ју жно сло вен ске је зи ке и ју го сло вен ску књи-
жев ност. Она је та да би ла сту дент дру ге го ди не на тој ис тој гру пи. Пр ви 
ути сак: пред у сре тљи ва, ле по вас пи та на и до бро на мер на. Исте смо го ди не 
(1965) ди пло ми ра ле и исте го ди не (1969) ма ги стри ра ле. Ка ко сам се ја од-
мах по сле ди пло ми ра ња за по сли ла (ван стру ке), Гор да на се у но во о сно ва ни 
Ин сти тут за лин гви сти ку за по сли ла и иза бра на за аси стен та већ 1968, а ја 
не ко ли ко ме се ци ка сни је – ја ну а ра 1969. го ди не. Од та да смо стал но – пре ко 
три де сет го ди на – ра ди ле за јед но у Ин сти ту ту, а за тим (по сле ин те гра ци је) 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту. Ма да до ста раз ли чи те по тем пе ра мен ту, увек 
смо се до бро сла га ле и по што ва ле; по ста ле смо не са мо до бре ко ле ги ни це, 
не го и ис кре не при ја те љи це. Би ло је то ти хо, по сто ја но при ја тељ ство. 

Го ца је би ла оли че ње гра ђан ске че сти то сти: скром на, ве о ма вред на, 
уви ђав на. Би ла је на из глед спо ра, а за пра во си сте ма тич на, ор га ни зо ва на и 
увек до сти жна. Зна ла је би ти ве о ма уз др жа на, опре зна и ра ди је спрем на да 
не што пре ћу ти не го да се су прот ста вља и су ко бља ва. Во ле ла сам и це ни ла 
ње ну не зло би вост, ти ху и упор ну пре да ност по слу, пре ма сви ма ко рек тан 
од нос и спрем ност да по мог не. На ро чи то ми се до па дао онај њен спе ци фич-
ни за о ши ја ни бач ки ху мор и онај мир ни ‘као да не ће’ на чин на ко ји је при-
ча ла нај че шће ла лин ске ви це ве. Би ло је с њом увек и при јат но и ко ри сно 
ра ди ти и дру жи ти се. Ни ка да јој ни је би ло те шко да нас од ве зе или раз ве зе 
по сле са ста на ка или сла вља сво јим ста рим фи ћом. Тим фи ћом је она не у мор-
но кр ста ри ла Вој во ди ном и, не по сред на и јед но став на, ла ко ус по ста вља ла 
кон такт са ин фор ма то ри ма ра зних за ни ма ња – ри ба ри ма, ко ла ри ма, зе мљо-
рад ни ци ма, до ма ћи ца ма, све ште ни ци ма, чи нов ни ци ма ме сних кан це ла ри-
ја... стр пљи во при ку пља ју ћи по дат ке за мно го број на ис тра жи ва ња, књи ге, 
ра до ве. То је би ло ве о ма на пор но, али је она у то ме ужи ва ла, јер је во ле ла 
ис тра жи вач ки по сао, ко му ни ка ци ју са љу ди ма, во ле ла је Вој во ди ну.

Би ла је ве о ма ода на ћер ка, се стра, а на ро чи то до бра тет ка сво јим две ма 
се стри чи на ма ко ји ма је мно го па жње по све ћи ва ла и ко ји ма се по но си ла. 
Во ле ла је при ро ду, шет ње, пла ни на ре ње. Би ла је вр сна до ма ћи ца, увек спрем-
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на да, гу сти ра ју ћи, из дик ти ра не ки но ви ре цепт. Ње но ин те ре со ва ње за ку-
ли нар ску тер ми но ло ги ју ни је би ло са мо струч но-на уч не, не го и вр ло прак-
тич не при ро де.

У Го ци ној лич но сти би ло је тра ди ци о нал но и па три јар хал но ис пре-
пле те но са тра га њем за но вим, мо дер ним и кре а тив ним. За Го цин на уч ни 
раз вој срећ на окол ност је, по мо ме ми шље њу, би ла ње на пре о ри јен та ци ја, 
пре ба ци ва ње са јед ног уга ше ног ин сти тут ског про јек та на но во о сно ва ни 
про је кат Оно ма стич колек си ко ло шка ис тра жи ва ња на те ре ну Вој во ди не и 
са рад ња са Ве ли ми ром Ми хај ло ви ћем ко ји је во дио тај про је кат. Ве ља је 
био ис ку сан ар хив ски рад ник, а што је још ва жни је, он се три го ди не уса вр-
ша вао у Ин сти ту ту ру ског је зи ка Ака де ми је на у ка СССР-а у Мо скви, у Сек-
то ру за ети мо ло ги ју и оно ма сти ку ко јим је ру ко во дио чу ве ни свет ски ауто-
ри тет у обла сти сло вен ске ети мо ло ги је и оно ма сти ке Олег Ни ко ла је вич 
Тру ба чов.Ту се упо знао са са вре ме ним лек си ко ло шким, оно ма стич ким и 
ети мо ло шким ме то да ма. Ис тра жи ва ња та кве вр сте у то вре ме у Вој во ди ни 
ни је би ло (а рет ка су би ла и на та да шњем ју го сло вен ском про сто ру), ни ти 
смо на сту ди ја ма о то ме слу ша ли. Гор да на се, укљу чив ши се на по ме ну ти 
про је кат, окре ну ла лек сич ко-тер ми но ло шким и оно ма стич ким ис тра жи ва-
њи ма и овла да ва њу од го ва ра ју ћом ме то до ло ги јом. Ње но пре вас ход но по ље 
ин те ре со ва ња по ста је Вој во ди на у сво јој мар кант ној кул ту ро ло шкој, лек-
сич кој, а по че сто и ет но лин гви стич кој сли ци: тер ми но ло ги ја и лек си ка срп-
ског је зи ка ве за на за на род ну ма те ри јал ну и ду хов ну кул ту ру, за ста ре за-
на те ко ји не ста ју, за ста но ва ње, ку ли нар ство, ве ро ва ња и пра зно ве ри це, 
из бор име на и пре зи ме на, осло вља ва ње не по зна тих осо ба, на зивe срод ни-
ка... – и у све му то ме ме ђу кул тур но и ме ђу је зич ко ути ца ње и по зајм љи ва-
ње. Но во и не тра ди ци о нал но при том би ло је то што та квих и та ко ши ро ко 
и на огром ном бро ју лин гви стич ких по да та ка за сно ва них сту ди ја и реч ни-
ка у Вој во ди ни до та да уоп ште ни је би ло. Ме то до ло шке но ви не ти чу се, пре 
све га, за чет ка си сте мат ског ис тра жи ва ња тер ми но ло шке лек си ке (Срп ско
хр ват ска лек си ка ри бар ства [у ко а у тор ству са В. Ми хај ло ви ћем], Вој во ђан
ска ко лар ска тер ми но ло ги ја [у ко а у тор ству са Ж. Бо шња ко ви ћем и Љ. Не-
дељ ков], Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни – као нај е кла тант ни-
ји при ме ри), за тим из ра де пр вог ге о граф ско-исто риј ског па тро ни миј ског 
реч ни ка на те ри то ри ји срп ско хр ват ског је зи ка (Реч ник пре зи ме на Шај ка
шке – XVI II и XIX век [у ко а у тор ству са Љ. Не дељ ков]), као и при ме не лин-
гво ге о граф ског ме то да на ве ћем ге о граф ском про сто ру у Ју го сла ви ји и из-
радe ве ли ког бро ја лин гви стич ких ка ра та са ко мен та ри ма (Срп ско хр ват ска 
лек си ка ри бар ства, Вој во ђан ска ко лар ска тер ми но ло ги ја и на ро чи то Тер
ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни).

Све стра но ис тра жу ју ћи и спа са ва ју ћи од за бо ра ва тра ди ци о нал но, 
тра га ју ћи за но вим (ис тра жи ва ње со ци о лин гви стич ких аспе ка та ре клам-
них по ру ка, хре ма то ни ма, осло вља ва ња итд.) и при ме њу ју ћи по ме ну те но ве 
ме то до ло шке по ступ ке, а оста ју ћи при том вер на вој во ђан ском про сто ру, 
Гор да на се ча сно оду жи ла и стру ци и сво ме за ви ча ју.
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Го цин из не над ни ко нач ни од ла зак пре де сет го ди на ме не је, ду бо ко 
оја ђе ну, за те као у да ле ком Се у лу. Ни сам се са њом опро сти ла и ис пра ти ла 
је на веч ни по чи нак. Не ка ово се ћа ње бу де мој опро штај са Го цом, дра гом 
ко ле ги ни цом и при ја те љи цом.

Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду
mi rajns@sbb.rs





ЛЕКСИКОЛОШКО-ЛЕКСИКО ГРАФСКА 
ИСТРАЖИВАЊА
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Даринка Гортан Премк

О КВАЛИФИКАТОРУ ФИГУРАТИВНО У СРПСКИМ
(СРПСКОХРВАТСКИМ) ДЕСКРИПТИВНИМ РЕчНИЦИМА

Рад представља поновни покушај да се уведу правила о употреби квалификатора 
фиг. у српској дескриптивној лексикографији.

Кључне речи: лексема, семантичка реализација, семантичка позиција, лексичко 
партнерство, фигуративност, експресивност.

1. О квалификатору фиг. и његовој функцији доста је писано у српској 
теоријској лексикографији, али у српској практичној лексикографији мало 
је, или никако, уважавано оно што је написано.1

2. Сведок сам, мислим поуздан, еволуције лексикографског знања о 
фигуративности и прилагођавања, спорог, непрецизног, том знању. Као 
фиг. раније смо, половином прошлога века, и нешто пре тога, квалифико-
вали готово свако секундарно значење добијено метафором, а и метони-
мијом (што је на нивоу садашњег нашег знања недопустиво, недопустиво 
је, нпр., секундарну реализацију лексеме варош дефинисану као сви ста-
новници вароши и пoтврђену примером цела варош је изишла на улицу оз-
начити као фиг., као што је учињено у другоме тому Речника САНУ). О 
фигуративности је, колико ја могу сведочити, прва код нас говорила и пи-
сала Ирена Грицкат: „На крају ... долазимо до стилски релевантних поме-
рања у речима – до добро познатих метафора и метонимија. Треба имати на 
уму да постоји метафорично одн. метонимијско померање које не излази из 
оквира једне речи (Мрак његовог живота постаје му све теже подношљив), 
као и такво које захвата нешто шири одсечак текста (Мрак који се надвио 
над његовим животом постаје све гушћи). По томе се заправо разликује 
фигуративно значење речи од њене такозване фигуративне употребе. Мрак 

1 По на вљам оно што сам већ мно го пу та го во ри ла и оно о че му сам већ мно го пу та пи-
са ла пи шу ћи о лек сич ком си сте му уоп ште. Ово чи ним у же љи да сва ки лек си ко граф ски пре-
га лац у сва кој сво јој об ра ди ма кар ма ло уна пре ди срп ску лек си ко гра фи ју уса гла шу ју ћи је са 
са вре ме ним лек си ко ло шким зна њи ма и ма кар ма ло по ме ра ју ћи уна пред та зна ња. Без те о риј-
ских зна ња не ма фо не ти ке и фо но ло ги је, као ни мор фо ло ги је и син так се, па ни де ри ва то ло-
ги је и лек си ко ло ги је. А без ових две ју по след њих гра на лин гви сти ке, раз у ме се и без свих 
дру гих, не ма ни до бре и са вре ме не лек си ко гра фи је.
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у првом случају има фигуративно значење, док у другом – тј. када се каже 
да се мрак надвија и згушњава – реч м р а к, у ствари, стоји у сопственом 
појмовном амбијенту (надвијање, згу шња ва ње), она са ма и ни је по ме ре на, 
не го је упо тре бље на у по ме ре ној, ме та фо рич ној гру па ци ји ре чи” (Грицкат
1967: 219 и да ље). Да кле, у дру го ме слу ча ју лек се ма мрак упо тре бље на је у 
сло бод ној се ман тич кој по зи ци ји, са лек сич ким парт не ри ма са ко ји ма се ре-
а ли зу је ње но основ но зна че ње, а це ла ре че ни ца, це ла „гру па ци ја ре чи” упо-
тре бље на је као сли ка, као фи гу ра. У пр во ме пак при ме ру лек се ма мрак 
ре а ли зу је се у се ман тич кој по зи ци ји са де тер ми на то ром, оној ко ја ни је сло-
бод на, оној у ко јој лек сич ки парт нер, де тер ми на тор ука зу је на то о ка квој је 
се ман тич кој тран сфор ма ци ји реч, о ка квом је се кун дар ном зна че њу реч; у 
син таг ми мрак ње го вог жи во та но во се зна че ње не би мо гло раз ви ти без 
де тер ми на то ра ње го вог жи во та. Уп. Мрак ње го вог жи во та по ста је му све 
те же под но шљив са Мрак по ста је му све те же под но шљив; у дру го ме при-
ме ру има мо основ но зна че ње лек се ме мрак, у пр во ме има мо се кун дар но 
зна че ње (ко је би смо мо гли де фи ни са ти као из о ста нак на прет ка, пер спек
ти ве или ка ко слич но и ко је би смо мо гли ква ли фи ко ва ти као фиг.).

3. И ово је са свим тач но. По ла зе ћи од ово га, ја сам пре ви ше од две де-
це ни је по ку ша ла, пр во, да од ре дим по зи ци ју у ко јој се оства ру је, ка ко ка же 
И. Гриц кат, „по ме ра ње ко је не из ла зи из окви ра јед не ре чи”, као и по зи ци ју 
у ко јој се оства ру је оно по ме ра ње „ко је за хва та не што ши ри од се чак тек ста” 
и, дру го, да пред ло жим лек си ко граф ска ре ше ња ко ја ће би ти са гла сна за-
кључ ци ма до ко јих бу дем до шла у од ре ђи ва њу по зи ци је.

Но ва се зна че ња јед не лек се ме ре а ли зу ју, увек и са мо, у од ре ђе ној се-
ман тич кој по зи ци ји, оној ко ја се мо же и опи са ти и де тер ми ни са ти. Ви ше 
сам је пу та и опи си ва ла и де тер ми ни са ла, а сад ћу по но ви ти украт ко: се-
ман тич ка је по зи ци ја ме сто ре а ли за ци је јед не лек се ме, ме сто у ли не ар ном 
по рет ку ре чи, и она је од ре ђе на, с јед не стра не, лек сич ким сла га њем, лек-
сич ким парт нер ством и, с дру ге стра не, син так сич ком функ ци јом; лек сич-
ко сла га ње, ко ло ка ци ја, уза јам ни је од нос лек се ма у син таг ми или ре че ни-
ци, и оно се огле да у ком па ти бил но сти, се ман тич кој спо ји во сти по је ди них 
лек се ма; син так сич ка је функ ци ја од ре ђе на ре че нич ком функ ци јом лек се ме 
или ре че нич ком функ ци јом лек се ме и при сут ством син так сич ких парт не-
ра. Лек сич ко сла га ње мо же би ти тро ја ко: сло бод но, са се ман тич ким де тер-
ми на то ром и са за да ним се ман тич ким де тер ми на то ром; и син так сич ка 
функ ци ја мо же би ти тро ја ка: сло бод на, огра ни че но сло бод на и за да на. 
Основ на зна че ња ре а ли зу ју се у се ман тич кој по зи ци ји сло бод ног лек сич ког 
сла га ња и сло бод не син так сич ке функ ци је, а то зна чи да ова кво лек сич ко 
сла га ње об у хва та све ком па ти бил не лек се ме, све лек се ме чи ји се се ман тич-
ки са др жа ји мо гу до ве сти у ка кав се ман тич ки и син так сич ки од нос са по-
сма тра ном лек се мом (гла ва као део људ ско га те ла тај са др жај мо же ре а ли-
зо ва ти у син таг ма ма ве ли ка гла ва, ма ла гла ва, ле па гла ва, кли ма ти гла вом 
и др.). Се ман тич ка по зи ци ја са се ман тич ким и син так сич ким де тер ми на то-



29

О КВАЛИФИКАТОРУ ФИГУРАТИВНО У СРПСКИМ (СРПСКОХРВАТСКИМ) ДЕСКРИПТИВНИМ РЕчНИЦИМА

ром, ре ђе са за да ним де тер ми на то ром, услов је за ре а ли за ци ју свих се кун-
дар них зна че ња, без об зи ра да ли су она ин ду ко ва на ме то ни ми јом, си нег до-
хом или ме та фо ром. Тип се ман тич ке по зи ци је у ко јој се ре а ли зу ју зна че ња 
ин ду ко ва на ме то ни ми јом за ви си од ар хи се ме, од но сно од лек сич ко-се ман-
тич ке гру пе ко јој лек се ма при па да; за ме то ни миј ски мо дел на се ље ни пункт 
– љу ди ко ји жи ве у ње му ка рак те ри стич на је по зи ци ја у ко јој се реч у пре-
ди ка ту ја вља као де тер ми на тор (град је леп и цео град спа ва); за мо дел по
су да – ко ли чи на ко ја ста је у њу по треб на је по зи ци ја са де тер ми на то ром 
(ста вио је ка ши ку ше ће ра у шо љу, пре ма ста вио је ка ши ку у шо љу). Зна че-
ња ин ду ко ва на си нег до хом и ме та фо ром нај че шће се оства ру ју у кон тек сту 
са се ман тич ким де тер ми на то ром ко ји има функ ци ју и син так сич ког де тер-
ми на то ра (нпр. гла ва це лог по кре та или гла ва кли на, је зик на ци пе ла ма). 
Ме та фо рич на екс пре сив на зна че ња ве за на су или за во ка тив или за функ-
ци ју пре ди ка ти ва (нпр. ку ћо мо ја, ка ко си ми?; гу ско јед на; она је гу ска)2. 
Де тер ми на то ри у по зи ци ја ма у ко ји ма се ре а ли зу ју се кун дар на зна че ња мо-
гу из о ста ти са мо у слу ча је ви ма елип се иза зва не се ман тич ком ком пре си јом 
(по пио је већ три ча ше – под ра зу ме ва се, зна се ка квог пи ћа) (Гортан‑Премк
1997: 49–58 и да ље).

4. А сад о фи гу ра тив ној упо тре би лек сич ких је ди ни ца, о оним стил-
ским по ме ра њи ма ко је ре чи оства ру ју, ка ко ка же И. Гриц кат, „у соп стве ном 
пој мов ном ам би јен ту” Поч ни мо с илу стра ци ја ма. У Реч ни ку СА НУ основ-
но зна че ње ре чи гла ва по твр ђе но је и са не ко ли ко при ме ра фи гу ра тив не 
упо тре бе; на ве шће мо са мо два: По га же но и смр вље но цве ће обо ре ном гла-
вом при по ве да ло је, ка ква је вој ска би ла што га је ... по га зи ла (Ђ. Јак шић). 
И сти дљи ве из ми ри сне тра ве/ Љу би чи це по ди го ше гла ве (В. Илић). Или – 
основ но зна че ње ре чи же ра ви ца по твр ђе но је и са два фи гу ра тив на при ме-
ра; на ве шћу је дан: По ку ша вам да у ње му раз бу дим за пре те ну же ра ви цу 
успо ме на (С. Ба ту шић). И да не на бра јам ви ше јер је и ово до вољ но за за-
кљу чак да се фи гу ра тив на упо тре ба ка кве лек се ме у ка квом зна че њу, а по 
пра ви лу је то у основ ном зна че њу, ре а ли зу је у ис тој се ман тич кој по зи ци ји 
као и са мо зна че ње. И опет по пра ви лу, ре а ли зу је се у основ ном зна че њу 

2 Ова су ме та фо рич ка зна че ња у пре ди кат ској функ ци ји пре по зна тљи ва и пре ма ти пу 
од ред бе ка те го ри зо ва ња; в. М. Ивић, О од ред ба ма ка те го ри зо ва ња, Ју жно сло вен ски фи ло лог, 
књ. 47, Бгд 1991, 29–36. и О „де но та тив ном” и „ко но та тив ном” ка те го ри зо ва њу, Ју жно сло вен-
ски фи ло лог, књ. 48, Бгд 1992, 1–11. Из дру го га ра да ци ти ра ћу са мо при ме ре ко ји се од но се 
на ди стри бу ци ју про то тип ских од ре да ба до бар и пра ви: „ма ко ли ко спо је ви ти па пра ви елек
три чар / до бар елек три чар, пра ви ле кар / до бар ле кар, пра ва мај ка / до бра мај ка, пра ви пе
сник / до бар пе сник из гле да ли си но ни мич ни, они то у ства ри ни су, о че му се чо век ла ко мо же 
уве ри ти ако упо ре ди при хва тљи вост ових из ја ва: Он је до бар пе сник, али ни је осе ћа јан, Он 
је до бар ле кар, али се не ра до ода зи ва но ћу на по зи ве бо ле сни ка, Она је ина че до бра мај ка, али 
кад је он у пи та њу, спрем на је да на пу сти и ро ђе но де те са не при хва тљи во шћу ових: Он је 
пра ви пе сник, али ни је осе ћа јан; Он је пра ви ле кар, али се не ра до ода зи ва но ћу на по зи ве бо
ле сни ка; Она је ина че пра ва мај ка, али кад је он у пи та њу, спрем на је да на пу сти и ро ђе но 
де те (Ibid., 6). 
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про стих, основ них лек се ма сто га што је да ле ко ве ћа спо соб ност основ них, 
па и се кун дар них, из ве де них лек се ма да бу ду фи гу ра тив но упо тре бље не у 
но ми на ци о ним зна че њи ма, да кле, у оним зна че њи ма ко ја су нај бо га ти ја 
што се сем ског са ста ва ти че не го у се кун дар ним. Раз лог ово ме је, с јед не 
стра не, у ра зли ци из ме ђу основ ног и се кун дар ног се ман тич ког са др жа ја и, 
с дру ге стра не, у ти пу се ман тич ке по зи ци је у ко јој се ова зна че ња ре а ли зу-
ју, оства ру ју. На и ме, основ ни се ман тич ки са др жа ји има ју ви ше се ман тич-
ких ком по не на та, ре а ли зо ва них и по тен ци јал них, не го се кун дар на зна че-
ња, па са мим тим и ви ше мо гућ но сти за сли ко ви ту, фи гу ра тив ну упо тре бу. 
Да ље, основ на се зна че ња ре а ли зу ју сло бод но, а се кун дар на син таг мат ски, 
а то, та ко ђе, сма њу је мо гућ ност фи гу ра тив не упо тре бе.3

5. Из ово га би за кључ ка сле дио дру ги – без се ман тич ке по зи ци је са се-
ман тич ким и син так сич ким де тер ми на то ром, да кле, без мар ки ра не по зи ци-
је не ма се кун дар не ре а ли за ци је, не ма но во га зна че ња. И да ље – ни је сва ка 
ме то ни ми ја, си нег до ха и ме та фо ра и лек сич ка ме то ни ми ја, си нег до ха и ме-
та фо ра.

Јед на на по ме на у ве зи са Ба ту ши ће вим при ме ром. Син таг ма за пре те
на же ра ви ца успо ме на ли чи на се ман тич ку по зи ци ју у ко јој се ре а ли зу ју 
се кун дар на зна че ња ин ду ко ва на ме та фо ром, али она то, ипак, ни је, као што 
ни је ни же ра ви ца успо ме на лек сич ка ме та фо ра. На и ме, у се ман тич ким са-
др жа ји ма лек се ма же ра ви ца и успо ме на не ма се ма ко је би по би ло ко јем 
мо де лу ме та фо ри за ци је (Гортан‑Премк1990: 251 и да ље) мо гле до ве сти до 
не ка кве се кун дар не но ми на ци је; же ра ви ца успо ме на је са мо фи гу ра тив на 
упо тре ба, и не баш мно го ус пе ла, ре чи же ра ви ца.

6. По ступ ке у об ра ди та ко зва них фи гу ра тив них зна че ња у Реч ни ку 
СА НУ, а они су ве о ма слич ни и у дру гим ве ли ким опи сним реч ни ци ма, опи-
са ла је Ми ли ца Ра до вић Те шић, и ја ћу то са мо украт ко по но ви ти. Ци ти ра ћу: 
„Ако је реч или це ла ре че ни ца с том реч ју упо тре бље на та ко да је фи гу ра-
тив на упо тре ба ја сна и не зах те ва по себ но де фи ни са ње, тј. ако се упо тре ба 
ни је раз ви ла у по себ но зна че ње, не го се ме та фо рич но, ме то ни миј ско или ко је 
дру го по ме ра ње за др жа ло у окви ру јед не ре чи, по сту пак је сле де ћи: по сле 
при ме ра ко ји сто ји као по твр да за основ но (ре ал но) зна че ње ста вља се у про-
ду жет ку скра ће ни ца фиг. иза ко је сле де при ме ри са из во ром ко ји по ка зу ју 
да се основ но зна че ње упо тре бља ва не са мо у бу квал ном сми слу”. И да ље: 
„Де ша ва се, ме ђу тим, да фи гу ра тив но зна че ње ре чи ко је не из ла зи из окви-
ра основ ног зна че ња, зах те ва бли жу од ред бу у ви ду кра ће де фи ни ци је, ко ја 
у не ку ру ку пред ста вља про ду же так, до пу ну глав не де фи ни ци је за зна че ње 
у окви ру ко га се да је... Слу ча је ве у ко ји ма је фи гу ра тив но зна че ње одво је но 
од ре ал ног то ли ко да зах те ва по се бан опис, али и да ље по се ду је ви ше за јед-
нич ких ком по не на та са њим – РСА НУ да је под по себ ном тач ком (слов ном 

3 До ово га сам за кључ ка до шла те о риј ски, а про ве ри ла га пре чи та ва ју ћи Реч ник СА НУ. 
Ову би чи ње ни цу, ипак, тре ба ло де таљ ни је ис пи та ти.

ДАРИНКА ГОРТАН ПРЕМК
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или број ча ном – за ви сно од се ман тич ке уда ље но сти) обич но у сле ду иза 
оно га зна че ња, че сто и ви ше кон крет них зна че ња, од ко га се раз ви ло, или 
од ко јих се мо гло раз ви ти”. И са мо још је дан ци тат. „По ме ре на зна че ња ко-
ја су по ста ла обич на, ши ро ко рас про стра ње на, вр ло по зна та и фре квент на 
у ра зним сти ло ви ма је зи ка РСА НУ да је под за себ ним бро јем без озна ке фиг.” 
(тешић1984: 149–150; 2009: 45–53).

Опис чи ње нич ког ста ња, да та ко ка же мо, до бар је, али би са мо ста ње 
мо гло би ти и бо ље. И ево у че му би мо гло би ти бо ље. 

 Ква ли фи ка тор фиг. ја вља се у три слу ча ја: пр ви је слу чај ка да се фиг. 
ста вља ис пред при ме ра ко ји ма се илу стру је фи гу ра тив на упо тре ба лек се ме 
у окви ру ка квог ре ал ног зна че ња, дру ги је ка да се ста вља ис пред крат ке де-
фи ни ци је исте та кве упо тре бе и тре ћи је ка да се ста вља ис пред не ких зна-
че ња ин ду ко ва них ме то ни ми јом, си нег до хом и ме та фо ром. У пр ва два слу-
ча ја ква ли фи ка тор фиг. знак је та ко зва не фи гу ра тив не упо тре бе, а у тре ћем 
пак знак је та ко зва ног фи гу ра тив ног зна че ња. Или, дру гим ре чи ма, у пр ва два 
слу ча ја фиг. је знак за вр сту ко му ни ка ци је, из ра жа ва ња, за по себ ну стил ску 
функ ци ју, тј. знак је за ме та фо ру, ме то ни ми ју и си нег до ху у сти лу, а у тре ћем 
је знак за онај тип се ман тич ког са др жа ја, за се ме му ко ја осим не ве ли ког бро-
ја иден ти фи ка ци о них се ма са др жи и екс пре сив не, ко но та тив не се ме, тј. знак 
је за ме та фо ру, ме то ни ми ју и си нег до ху у је зи ку, у лек сич ком си сте му; пр ви и 
дру ги слу ча је ви, по пра ви лу, не пре ра ста ју у но ва зна че ња, тре ћи су, по пра-
ви лу, но ва зна че ња, или тач ни је, зна че ња ко ја су на пу ту да по ста ну но ва. 

И ево ка ква су прак тич на лек си ко граф ска ре ше ња.
Пр ви слу чај. Уз основ но зна че ње лек се ме клац ка ли ца, ко је је де фи ни-

са но као гре да или да ска с ослон цем на сре ди ни ко ја се мо же, као дво кра ка 
по лу га, по кре та ти на ви ше и на ни же и ко ја слу жи де ци за љу ља ње и при-
ме ре ко ји ово зна че ње по твр ђу ју дат је и је дан при мер ис пред ко га сто ји 
ква ли фи ка тор фиг.; при мер гла си: Био је ... по год на лич ност за одр жа ва ње 
рав но те же на клац ка ли ци уна пре ђе ња (Ву чо). Уз основ но зна че ње лек се ме 
кла да, ко је је де фи ни са но као од се чен, нео те сан ко мад ста бла, бал ван, 
тру пац, пањ; це па ни ца дат је и је дан при мер ква ли фи ко ван са фиг. пре зр. 
Ха физ [је] по стао ... труп, кла да од ме са ко ју се вап и брат ска љу бав одр жа-
ва ју у жи во ту (Ан дрић).

Дру ги слу чај. До бар је при мер до бро га ре ше ња об ра да лек се ме гла ва 
у РСА НУ. А ни је ни чу до што је то та ко до бро – об ра ђи вач је би ла На та ли ја 
Цви је тић, а ре дак тор Ире на Гриц кат (овај се по да так не мо же на ћи у тре ћем 
то му Реч ни ка СА НУ, у ко ме је лек се ма гла ва, јер та да још ни смо обе ле жа ва-
ли аутор ства по сек ци ја ма, али ја га знам). Као фиг. озна че на су са мо че ти-
ри при ме ра на ве де на на кра ју да тих илу стра ци ја за основ но зна че ње; уз то 
фиг. да та је и де фи ни ци ја цвет, цваст биљ ке (код ко је је то нај круп ни ји део; 
кро шња др ве та). И то је је ди но фиг. у об ра ди лек се ме гла ва.

У пр во ме и дру го ме слу ча ју иден ти фи ка ци ја фи гу ра тив не упо тре бе 
лек се ме ко ја се об ра ђу је лек си ко гра фи ма, ре кло би се, не ства ра ве ће ди ле-
ме и те шко ће. Ако се и ја вља ју ди ле ме и те шко ће оне ре зул ти ра ју ти ме да 
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се фи гу ра тив на упо тре ба про гла си по себ ним зна че њем. А то, раз у ме се, 
ни је до бро.

Тре ћи слу чај. Још ма ње је до бро ово: лек си ко гра фи су скло ни, и чи ни 
ми се све скло ни ји да мно га се кун дар на зна че ња про гла се фи гу ра тив ним, и 
он да ка да за то не ма ама баш ни ка квог раз ло га. На ве шће мо не ко ли ко та-
квих при ме ра.

Основ но је зна че ње лек се ме обол си тан ста ро грч ки пре те жно сре бр
ни но вац у вред но сти јед не ше сти не драх ме; се кун дар на су зна че ња обич но 
ма њи нов ча ни по клон, дар, при лог, па до при нос, при лог не че му, и, на кра ју 
оба ве зни при лог, да нак; и ова су се кун дар на зна че ња ква ли фи ко ва на као 
фи гу ра тив на. А не ма ту ни ка кве фи гу ре; сва су се ова се кун дар на зна че ња 
раз ви ла ре гу лар но, пр во, лек сич ком ме та фо ром ин ду ко ва ном се мом ни же га 
ран га из се ме ме основ ног зна че ња – ко ји је ма ле вред но сти, а дру го, на исти 
на чин или, евен ту ал но, ме то ни ми јом. И још је дан, и по след њи при мер из 
Реч ни ка СА НУ. Основ но је зна че ње лек се ме обу ћи на ву ћи оде ћу или одев ни 
пред мет на се бе или не ко га дру го га; као се кун дар на зна че ња и ква ли фи ко-
ва на као фи гу ра тив на да та су да ти не че му од ре ђе ни об лик, фор му об ли ко ва
ти, уоб ли чи ти, за де ну ти не чим, из ра зи ти на од ре ђен на чин, па пре тво ри ти 
у не што, и снаб де ти, об да ри ти не чим; ова су зна че ња по твр ђе на при ме ри ма 
(на ве шћу са мо по је дан): Он је сво је де ло обу као у рас ко шно ба рок но ру хо 
(М. Пан тић), Ви сте лаж у ре чи тост обу кли (Н. Дре но вац), И сва ка про ста 
реч у тој бе се ди ...бе ше об у че на у сна гу (М. Гли шић). У ве зи са овим фи гу-
ра тив ним зна че њи ма два су пи та ња: пр во, да ли су ово се кун дар на зна че ња, 
но ва у од но су на основ но и, дру го, да ли су она фи гу ра тив на. Не га тив но 
бих од го во ри ла на оба пи та ња и од го во ре бих ова ко обра зло жи ла. Пр во, 
ово ни су но ва зна че ња за то што се она оства ру ју у ис тој се ман тич кој по зи-
ци ји и у ис тој син так сич кој функ ци ји као и основ но зна че ње. Дру го, ов де се 
пре ра ди о екс пре сив но сти не го о про стој фи гу ра тив но сти. 

Да мно го не ду жим, да ћу још ко ју илу стра ци ју из Реч ни ка срп ско га 
је зи ка МС. У ово ме су реч ни ку мно га се кун дар на зна че ња ква ли фи ко ва на 
као фи гу ра тив на. Исп., нпр., об ра ду лек се ма абе це да, аван гар да, авет, аго
ва ти, ад, адво кат, адво ка ти са ти, адут, аду ти ра ти, Ази јат, ажда ја, ај гир, 
ај ги ро вит, ај ги ру ша, ај ку ла, акреп, акро ба та, акро ба ци ја, ак це нат, ак
цен то ва ти, ала, ак ци ја, алар ми ра ти, але лу ја, алем, алер ги чан, али мен
та ци ја, ал фа, ама зон ка, амал гам, амал га ми са ти, ама тер, ам ба са дор, 
ам бро зи ја, амор фан, и да да ље не на бра јам. Абе це да је у основ ној ре а ли-
за ци ји сло ва ла ти ни це (као це ло вит си стем) по ре ђа на по утвр ђе ном ре ду, 
а у се кун дар ној основ на зна ња из не че га; и она је да та као фи гу ра тив на. 
(Уз гред да ка же мо код лек се ме азбу ка исто дру го зна че ње ни је ква ли фи ко-
ва но као фиг., што је, раз у ме се, бо ље). Код лек се ме аван гар да основ на 
се ман тич ка ре а ли за ци ја прет ход ни ца, из вид ни ца; чел ни део вој них сна га у 
на па ду, на пре до ва њу мар ки ра на је са вој., од но сно мар ки ра на је при пад но-
шћу вој ној тер ми но ло ги ји, а се кун дар на ре а ли за ци ја да та је са ква ли фи ка-
то ром фиг. и де фи ни ци јом пред вод ни ца, дру штве на, кла сна, умет нич ка и 
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сл. гру па ко ја пред во ди не ки по крет: ~ рад нич ке кла се, по зо ри шна ~; об ра да 
ове лек се ме зах те ва по се бан ко мен тар. Да ћу га украт ко у не ко ли ко та ча ка: 
пр во, тер ми ни су ре чи ко је при па да ју по себ ним си сте ми ма; од ре чи оп ште га 
лек сич ког фон да они се раз ли ку ју у се ман ти ци, у ти пу зна че ња; у њи хо вом 
је се ман тич ком са др жа ју са мо ап страк ци јом из дво је на пој мов на вред ност 
ре а ли је на ко ју се од но си но ми на ци ја тер ми на, од но сно у њи хо вом са др жа ју 
је са мо ар хи се ма, или не што слич но ар хи се ми, дру го, ова ква се ман ти ка за 
по сле ди цу има ве о ма огра ни че ну спо соб ност да ље дис пер зи је, тре ће, ка ко 
у се ман тич ком са др жа ју тер ми на из о ста ју се ман тич ке ком по нен та ни же га 
ран га, оне ко је се од но се на еле мен те ре а ли за ци је, тј. оне ко је су из во ри шта 
ме та фо рич них тран сфор ма ци ја, то се из тер ми но ло шких ре а ли за ци ја не 
мо гу раз ви ја ти фи гу ра тив на зна че ња, че твр то, ако фи гу ра тив них зна че ња 
има, она су се раз ви ла тек по што је тер ми но ло шка је ди ни ца по че ла да функ-
ци о ни ше и као оп шта лек сич ка је ди ни ца, тек по што је она из сво га за тво ре-
ног си сте ма ушла, нај че шће пре ко пу бли ци сти ке, у оп шти лек сич ки фонд 
и, пе то, ако је то слу чај са лек се мом аван гар да, он да би бо ље би ло да је се-
кун дар на се ман тич ка ре а ли за ци ја да та као основ но зна че ње, без оно га фиг., 
а основ но као се кун дар но са ква ли фи ка то ром вој.

7. На ме сто за др жа ва ња на оно ме што је мо гло би ти и друк чи је по ку-
ша ћу, по ко зна ко ји пут, да ка жем ка ко ми слим да тре ба упо тре бља ва ти 
ква ли фи ка тор фиг.

Пр во. Ево ка ква би из ме на, по на шем ми шље њу, би ла нај при хва тљи ви-
ја и нај бе збол ни ја. Сим бол фиг. ста ви ти као знак фи гу ра тив не упо тре бе у 
окви ру ка квог ре ал ног зна че ња, а по пра ви лу су то основ на зна че ња, без об зи-
ра на то да ли уз то фиг. сле ди или не сле ди ка ква де фи ни ци ја. Уз гред, бо ље 
је из бе га ва ти та кве де фи ни ци је јер при ме ри због ко јих се оне да ју не мо ра ју 
би ти знак не ког лек сич ког ста ња ко је прет хо ди но во ме зна че њу; та ко је и де-
фи ни ци ја да та уз при ме ре фи гу ра тив не упо тре бе лек се ме гла ва у основ ном, 
но ми на ци о ном зна че њу без ште те мо гла из о ста ти. (Мо гло би се пред ло жи ти 
и дру га чи је ре ше ње, нпр., да се у ова квим слу ча је ви ма сим бол фиг. за ме ни 
сим бо лом сли ко ви то, али то је те же учи ни ти јер та кав сим бол у на шем ве-
ли ком реч ни ку не ма мо и тре ба ло би га тек уво ди ти, и то без скра ћи ва ња да 
се не би по кло пио са скра ће ни цом слик., ко ја зна чи сли кар ство, сли кар ски).

 Дру го. Ква ли фи ка тор фиг. не ста вља ти ис пред по себ них зна че ња, ис-
пред де фи ни ци ја ко ји ма се иден ти фи ку ју по себ не се ман тич ке ре а ли за ци је; 
да кле, од у зе ти му дру гу вред ност, спо соб ност да ука зу је на та ко зва на фи гу-
ра тив на зна че ња. Од ово га од сту пи ти са мо у из у зет ним слу ча је ви ма, са мо 
ако се мо ра, са мо ка да су у пи та њу, да та ко ка же мо, не до вр ше не се ман тич ке 
ре а ли за ци је или оне ко је су не где из ме ђу сли ке фор ми ра не ре чи ма и но во га 
лек сич ког фак та. Нпр. мо жда је би ло оправ да но уз тач ку б. уз основ но зна че-
ње лек се ме зуб ста ви ти фиг. и де фи ни ци ју мр жња не при ја тељ ство, по твр ђе-
ну јед ним при ме ром: Мо же мо су сје ду без зу ба и за зо ра ре ћи... (Ф. Ку ре лац); 
а са свим ни је оправ да но сва се кун дар на зна че ња лек се ме из вор за че так 
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по че так, па по ста нак по ре кло, па узрок, по вод, па да ље сре ди на, ме сто из 
ко га по ти чу ве сти, па на ла зи ште до ба ра, сред ста ва, па сна га, вре ло, па пи
са ни спо ме ник и ори ги нал ка кво га спи са ква ли фи ко ва ти са фиг. (И ов де би 
се мо гло пред ло жи ти и ка кво дру го ре ше ње, нпр., да се ис пред де фи ни ци ја 
оних се кун дар них зна че ња ко ја се, ка ко се по пу лар но и не пре ци зно ка же, још 
ни су уста ли ла ста вља скра ће ни ца прен., што би зна чи ло пре не се но; а то, сва-
ка ко, не би би ло до бро нај ма ње из два раз ло га: пр во, то би би ло уво ђе ње но-
вог сим бо ла у на шу лек си ко граф ску прак су, што, кад се мо же, и уко ли ко се 
мо же, тре ба из бе ћи и, дру го, тер мин „пре не се но” по пра ви лу се схва та као 
да се зна че ње пре но си, а не, ка ко је је ди но ис прав но да се но ми на ци ја, но ми-
на ци о на је ди ни ца пре но си са јед но га пој ма на дру ги, раз у ме се, по за ко ни-
ма ко ји вла да ју лек сич ким си сте мом).

Да ли ће мо и ка ко ће мо ква ли фи ко ва ти се кун дар не се ман тич ке ре а ли-
за ци је за ви си, с јед не стра не, од екс пре сив не не мар ки ра но сти/мар ки ра но сти 
њи хо вих се ман тич ких са др жа ја и, с дру ге стра не, од не мар ки ра но сти/мар-
ки ра но сти њи хо ве праг ма тич не вред но сти. Об ја сни ће мо и јед но и дру го.

Тре ће. Се кун дар не се ман тич ке ре а ли за ци је, ко ли ко за сад зна мо, или 
су пла ти се мич не или су ре зул тат де ло ва ња лек сич ких ин дук то ра, лек сич ке 
ме то ни ми је, си нег до хе и ме та фо ре, тј. ме то ни ми је, си нег до хе и ме та фо ре 
ко је су ре а ли зо ва не у од ре ђе ној се ман тич кој по зи ци ји. Пла ти се мич на и ме-
то ни миј ска се кун дар на зна че ња екс пре сив но су не мар ки ра на; пр ва – за то 
што су у њи хо вој осно ви тзв. мр тве ме та фо ре, уко ли ко уоп ште из син хро-
ниј ске, а и дру ге пер спек ти ве, мо же мо ана ли зи ра ти њи хов на ста нак; дру ге 
– за то што им је у осно ви са мо му та ци ја де ло ва ар хи се ме при мар ног зна че ња 
уз за др жа ва ње или сла бље ње дру гих се ман тич ких ком по не на та. Ме та фо-
рич на се кун дар на зна че ња мо гу би ти екс пре сив но мар ки ра на, али и не мо-
ра ју. У осно ви свих ме та фо рич них пре но са но ми на ци је ле жи асо ци ја тив но 
по ве зи ва ње се ма, се ман тич ких ком по не на та ни же га ран га два ју раз ли чи тих 
се ман тич ких са др жа ја, по ла зног пој ма и циљ но га, оно га ко ји се се кун дар но 
но ми ни ра уз оба ве зно за ме њи ва ње ар хи се ма, као и дру гих тран сфор ма ци јом 
не за хва ће них се ман тич ких ком по не на та. А ови пој мо ви – по ла зни и циљ ни, 
тј. по јам у ко ме се ин ду ку је ме та фо ра и по јам у ко ме се она ре а ли зу је, од-
но сно лек сич ко-се ман тич ке гру пе ко ји ма при па да ју лек се ме ко је но ми ну ју 
ове пој мо ве и од ре ђу ју мо де ле ме та фо рич них по ли се ман тич ких дис пер зи ја. 
А упра во од мо де ла ме та фо ри за ци је за ви си не мар ки ра ност/мар ки ра ност 
циљ но га се ман тич ког са др жа ја. Уни вер зал ни и, сва ка ко, нај фре квент ни ји 
мо дел по фор му ли кон крет но → ап стракт но, не ре зул ти ра екс пре сив ном 
мар ки ра но шћу циљ но га се ман тич ког са др жа ја, нпр. ви сок чо век → ви со ка 
свест; не ре зул ти ра екс пре сив но шћу циљ но га се ман тич ког са др жа ја ни ме-
та фо ри за ци ја по мо де лу пред мет → део ка квог пред ме та / ка кав пред мет, 
нпр. ка ши ка → ми стри ја; ни мо де ли део те ла → део ка квог пред ме та или, 
ре ђе, ка кав пред мет (гла ва → гла ва бр да); та ко ђе не раз ви ја ју екс пре сив не 
се ман тич ке ре а ли заци је ни ре чи ко је озна ча ва ју чу ла, чу ло ви да, слу ха и ми ри-
са, као и спо соб ност при ма ња на драж аја пре ла зе ћи ме та фо ри чном тран сфор-
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ма ци јом у реч из ког ни тив не или емо тив не сфе ре: мач ке ви де и но ћу → ви
дим на че му смо; ми ри шем ру жу → не ми ри шем Пе ру. По след њи при мер 
зах те ва из ве стан ко мен тар. Ово је зна че ње у РСА НУ да то са ква ли фи ка то-
ром фиг.; и на пр ви по глед то из гле да ко рект но. Ме ђу тим, и ни је ко рект но: 
у ово ме зна че њу има мар ки ра но сти, али ми слим не екс пре сив не, већ упо-
треб не; сто га је ов де, по мо ме ми шље њу тре ба ло ста ви ти ква ли фи ка тор 
разг. (што зна чи раз го вор но). На ста вљам да ље са ин вен та ри за ци јом, сва ка-
ко не пот пу ном, ме та фо ри чих мо де ла; зо о мор фи зми пре ла зе или у реч са 
зна че њем ка квог пред ме та, раз у ме се, без екс пре сив не мар ки ра но сти: коњ 
→ коњ као гим на стич ка спра ва, или у ре чи са зна че њем ли ца од ре ђе них 
осо би на, оних ко је се у ко лек тив ној све сти или екс пре си ји при пи су ју по ла-
зном пој му: гу ска → глу па жен ска осо ба, ли си ца → лу ка ва осо ба, и ова 
ме та фо ри за ци ја увек као ре зул тат да је екс пре сив но мар ки ра ну се кун дар ну 
лек сич ку је ди ни цу.4 Узрок ове екс пре сив но сти је, с јед не стра не, у екс пре-
сив ној се ми по ла зног се ман тич ког са др жа ја и, с дру ге стра не, у хи је рар хиј-
ском ран гу пој мо ва ко ји се у ме та фо ри чан од нос до во де. На и ме, кад год је 
циљ ни по јам чо век, а по ла зни жи во ти ња, ме та фо рич на тран сфор ма ци ја ре-
зул ти ра екс пре сив но шћу (не га тив ном, као у овим при ме ри ма или по зи тив-
ном као у при ме ру мач ки це мо ја, у обра ћа њу де вој ци). И ова ква зна че ња 
тре ба ква ли фи ко ва ти са екс пр. Исто је и са лек се ма ма из бо та нич ке сфе ре 
ко је ин ду ку ју ме та фо ру ко јој је циљ ни по јам чо век: ру жа → ру жа као ле па 
де вој ка, и њих тре ба ква ли фи ко ва ти са екс пр.; ка да пак ове исте лек се ме 
пре ла зе у ре чи са зна че њем ка квог пред ме та или пој ма, екс пре сив но сти 
не ма: гра на → гра на свећ ња ка, гра на → гра на де лат но сти. По ме ни мо још 
са мо со ци о мор фи зме; лек се ме из ове гру пе у ме та фо рич ном про це су пре ла-
зе у ре чи са зна че њем осо ба од ре ђе них осо би на: мај ка → си ро тињ ска мај ка, 
брат → брат као бли зак при ја тељ или све кр ва → зла же на, же на → ку ка
ви ца, пла шљи вац. Да ли ће се ман тич ки са др жај у ко ме се ре а ли зу ју ове 
ме та фо ре би ти екс пре сив но не мар ки ран или мар ки ран за ви си од се ме у по-
ла зном са др жа ју – ако је се ма ко ја ин ду ку је ме та фо ру ре зул тат ко лек тив ног 
схва та ња, ко лек тив не екс пре си је, циљ ни ће са др жај би ти екс пре си ван, као 
у при ме ри ма све кр ва → зла же на, же на → пла шљи вац. И у ова квим слу ча-
је ви ма на ме сто ква ли фи ка то ра фиг., тре ба ло би упо тре би ти ква ли фи ка тор 
екс пр.

че твр то. Ис пред се кун дар них се ман тич ких ре а ли за ци ја ин ду ко ва них 
ме та фо ром не ста вља ти ни ка кав ква ли фи ка тор ако им се ман тич ки са др жај 
ни је екс пре сив но мар ки ран; уко ли ко им је пак са др жај екс пре сив но мар ки ран, 
тј. уко ли ко са др жи екс пре сив не се ме, ипред де фи ни ци је ста ви ти ква ли фи-
ка тор екс пр. (што зна чи екс пре сив но). 

4 И. Гриц кат је де фи ни са ла се кун дар ну ре а ли за ци ју ово га ти па код лек се ме зми ја: фиг. 
у сли ко ви том из ра жа ва њу, че сто у уста ље ним обр ти ма и фи гу ра ма а. љу та зла, од врат на 
осо ба...б. осо ба ко ја на све мо три ве о ма буд но, стро го... Ово је, сва ка ко, бо ље, бо ље је са до-
дат ком „у сли ко ви том из ра жа ва њу” не го са мо ста ви ти фиг. 
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Пе то. Се кун дар не се ман тич ке ре а ли за ци је ин ду ко ва не си нег до хом, по 
пра ви лу, ни су екс пре сив не: гла ва → осо ба, лич ност, по је ди нац, гр ло → је
дин ка сто ке, а по го то ву ни су екс пре сив не у слу ча је ви ма пре ла ска име на 
ши ре га пој ма на ужи, нпр. ко ла → ауто мо бил. 

Ше сто. И јед на на по ме на о не мар ки ра но сти/мар ки ра но сти упо треб не 
вред но сти. Ми слим да би смо ми лек си ко гра фи мо ра ли ма ло ви ше обра ти ти 
па жњу на праг ма тич ну вред ност се кун дар них зна че ња. Не кад смо скло ни да 
пре ви ди мо огра ни че ност њи хо ве упо тре бе, по себ но он да ка да она не при па-
да ју не ком по себ ном функ ци о нал ном сти лу. Не знам да ли пре ви ђа мо да је, 
нпр., ли це у зна че њу ра зи на, ни во (во де, мо ра) не у о би ча је но, не рас про стра-
ње но, или нам је жао да но ву лек сич ку је ди ни цу би ло чи ме обе ле жи мо и на 
тај на чин из дво ји мо из оп штег лек сич ког фон да. Би ће да је ово дру го у пи-
та њу.

И да за кљу чи мо. 
О ре ал ним зна че њи ма. Фи гу ра тив но ква ли фи ко ва ти упо тре бу ка кве 

лек се ме у ре ал ном зна че њу, по пра ви лу основ ном, ко ја се ја вља у уоби ча је-
ном лек сич ком окру же њу, али у сли ко ви том из ра жа ва њу, оно ме ко је цео да је 
по ме ре ну пред ста ву, по ме ре ну упо тре бу свих, или ве ћи не лек се ма у кон тек-
сту (И сти дљи ве из ми ри сне тра ве/ Љу би чи це по ди го ше гла ве).

О се кун дар ним зна че њи ма. Ни је сва ка ме то ни ми ја, си нег до ха и ме та фо-
ра и лек сич ка ме то ни ми ја, си нег до ха и ме та фо ра. Оне лек сич ке ре а ли зу ју се 
у од ре ђе ној се ман тич кој по зи ци ји и ре зул ти ра ју увек но вом се ман тич ком 
ре а ли за ци јом. Но ве су се ман тич ке ре а ли за ци је, по пра ви лу, екс пре сив но не-
мар ки ра не; за пра во, увек су не мар ки ра не ка да су ин ду ко ва не ме то ни ми јом 
(цео град спа ва) и си нег до хом (он је гла ва по ро ди це), а ка да су ин ду ко ва не 
ме та фо ром, мо гу би ти и не мар ки ра не и мар ки ра не; не мар ки ра не су нај че-
шће (гла ва мо то ра, зуб сте не), а мар ки ра не су рет ко, и то као екс пре сив не, 
а не фи гу ра тив не, са мо у слу ча је ви ма ка да је се ма из по ла зног са др жа ја ко ја 
ин ду ку је ме та фо ру ре зул тат ко лек тив не екс пре си је (она је пра ва све кр ва) и 
у слу ча је ви ма ка да је по ла зни са др жај жи во ти ња или биљ ка, а циљ ни чо век 
(гу ско јед на, ко њу је дан, он је пра ва бу ква).
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S u m m a r y

Not every metonymy, synecdoche and metaphor is lexical metonymy, synecdoche and meta-
phor. These lexical ones are realized in certain semantic position and always result with new seman-
tic realization. As a rule, new semantic realizations are expressively unmarked. Actually they are 
always unmarked when they are induced by metonymy and synecdoche and when they are induced 
by metaphor they can be both marked and unmarked. They are marked in the cases when the seme 
from the starting content that induces metaphor is the result of collective expression and in the 
cases when the starting content is an animal or a plant and target is a man.
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Данко Шипка 

ПАРАМЕТРИ МЕЂУЈЕЗИчКОГ ЛЕКСИчКОГ
АНИЗОМОРФИЗМА1

У ра ду се де фи ни ше по јам ме ђу је зич ког лек сич ког ани зо мор фи зма, да је пре глед 
ње го ве об ра де у ре ле вант ној ли те ра ту ри, те ус по ста вља ка та лог па ра ме та ра ове по ја ве 
са по себ ним освр том на по сле ди це ко је при су ство по је ди них па ра ме та ра има у три 
основ не гра не при ме ње не лин гви сти ке: лек си ко гра фи ји, пре да ва њу стра них је зи ка и 
пре во ђе њу.

Кључ не ре чи: лек си ко ло ги ја, лек си ко гра фи ја, ме ђу је зич ки ани зо мор фи зам, фи ло-
зо фи ја је зи ка, при ме ње на лин гви сти ка.

1. ПојмовнамаПа. Ме та лек си ко граф ски нај ре ле вант ни је од ре ђе ње ме ђу-
је зич ког лек сич ког ани зо мор фи зма дао је Згу ста у свом При руч ни ку лек си ко-
гра фи је. Он твр ди да је глав ни за да так дво је зич ног реч ни ка ко ор ди на ци ја 
лек сич ких је ди ни ца два је зи ка, па на ста вља: „The fun da men tal dif fi culty of 
such a co-or di na tion of le xi cal units is ca u sed by the ani so morp hism of lan gu a ges, 
i.e. by the dif fe ren ces in the or ga ni za tion of de sig na te in the in di vi dual lan gu a ges 
and by ot her dif fe ren ces bet we en lan gu a ges. What le aps most to the at ten tion 
of even the ave ra ge layman are the ca ses of the so-cal led cul tu re-bo und words” 
(Zgusta 1971: 294). На не ко ли ко да љих ме ста у тек сту Згу ста се вра ћа ани-
зо мор фи зму: „It wo uld, ho we ver, be com ple tely wrong to li mit the con cept of 
ani so morp hism and the di scus sion of it to the ‘cul tu re-bo und words’ only. On the 
con trary, ani so morp hism must be ex pec ted in all le xi cal units and can be fo und 
in most of them” (Zgusta 1971: 296); „We know how com plex the le xi cal me a-
ning is. Ab so lu te equ i va len ce re qu i res then, that the le xi cal me a ning of the two 
le xi cal units be ab so lu tely iden ti cal, in all com po nents (de sig na tion, con no ta tion, 
ran ge of ap pli ca tion). Be ca u se of the ani so morp hism of lan gu a ges (7.1), such ab-
so lu te equ i va lents are rat her in fre qu ent (out si de the do main of sci en ti fic ter mi no-
lo gi es). The usual si tu a tion is that the le xi cal me a ning of the re spec ti ve le xi cal 
unit of the tar get lan gu a ges is only partly iden ti cal with that of its co un ter part in 
the so ur ce lan gu a ge” (Zgusta 1971: 316).

Ра ди се, да кле, о раз ли чи тим слу ча је ви ма где екви ва лен ци ја, на овај 
или на онај на чин, од сту па од обра сца 1:1 (нпр. у срп ском но га пре ма ен гле-

1 Скупљање грађе за овај рад помогла је тромесечном истраживачком стипендијом 
Фондација Александер фон Хумболт (Alexander von Humboldt-Stiftung).
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ском leg и fo ot), а ти су слу ча је ви од сту па ња екви ва лен ци је у лек си ко граф-
ским и дру гим при ме ње но лин гви стич ким слу ча је ви ма за пра во и нај че шћи. 
Екви ва лен ци ја 1:1 ја вља се ве о ма рет ко, углав ном у сфе ри тер ми но ло ги је.

Циљ је ово га ра да да се пред ста ве основ ни па ра ме три ове по ја ве, упра-
во, ко јег ти па ре че не раз ли ке мо гу би ти и ка кве су по сле ди це раз ли чи тих 
пот ка те го ри ја ове по ја ве у при ме ње ној лин гви сти ци. Пре са мог пред ста-
вља ња па ра ме та ра пру жи ће мо кра так пре глед раз ма тра не по ја ве у ре ле-
вант ној ли те ра ту ри, где су и из дво је ни не ки од па ра ме та ра. 

2.теоријскаоснова. Пре глед ре ле вант не ли те ра ту ре ука зу је на чи ње-
ни цу да по сма тра ни фе но мен има мар ги на лан ста тус, што је са свим ра зу-
мљи во узев ши у об зир да су основ ни то ко ви је зи ко слов ног и фи ло зоф ско је-
зич ког ми шље ња те жи ли углав ном про на ла же њу за јед нич ког у је зи ци ма а 
не оно га по че му се раз ли ку ју. Но ви ји пре глед европ ског ми шље ња о је зи ку 
(trabant 2006) по ка зу је ипак по ја вљи ва ње по је ди них ре ле вант них раз гра-
ни че ња. Већ Пла то но во од ре ђе ње ар би трар но сти је зич ког зна ка за пра во 
омо гу ћа ва го во ре ње о раз ма тра ној по ја ви. Лек сич ки ани зо мор фи зам из ри-
је ком се по ми ње код Беј ко на и Ло ка, као при мјер пре пре ке за ус по ста вља ње 
пре ци зног на уч ног је зи ка. Та ко Лок ка же „A mo de ra te skill in dif fe rent lan-
gu a ges will easily sa tisfy one of the truth of this, it be ing so ob vi o us to ob ser ve 
gre at sto re of words in one lan gu a ge which ha ve not any that an swer them in 
anot her. Which pla inly shows that tho se of one co un try, by the ir cu stoms and man-
ner of li fe, ha ve fo und oc ca sion to ma ke se ve ral com plex ide as and gi ve na mes to 
them, which ot hers ne ver col lec ted in to spe ci fic ide as.” (Es say Con cer ning Hu man 
Un der stan ding 1690, IIIv8). У ка сни јим про ми шља њи ма бит на је стру ја ко ја 
иде од Кон ди ја ка и ње го ве иде је о ду ху на ро да до Хер де ра, ко ји ус по ста вља 
ве зу из ме ђу ре чи и све та, те Хум бол та са ње го вом те о ри јом све то на зо ра. 
Фи ло зоф ско је зич ко за ни ма ње за про ма тра ну по ја ву ја вља се он да у то ку ана-
ли тич ке фи ло зо фи је је зи ка, ма да и ту има мар ги на лан ста тус, а нај ди рект-
ни је је њом за ин те ре со ван Фре ге, ко ји ус по ста вља раз гра ни че ње из ме ђу 
сми сла и зна че ња: „Es li egt nun na he, mit einem Ze ic hen (Na men, Wor tver bin-
dung, Scr hift ze ic hen) außer dem Be ze ic hne ten, was die Be de u tung des Ze ic hens 
heißen möge, noch das ver bun den zu den ken, was ist den Sinn des Ze ic hens nen-
nen möchte, wo rin die Art des Ge ge ben se ins ent hal ten ist” (Frege 1892: 41). Што 
се лин гви стич ких при сту па ти че, ве ћи на оних нај по пу лар ни јих оста је за ову 
по ја ву ма ње-ви ше не за ин те ре со ва на (HPSG, те о ри ја оп ти мал но сти и ми ни-
ма ли зам сва ка ко, док ког ни тив на лин гви сти ка ипак по ка зу је не ки мар ги на-
лан ин те рес). У прин ци пу не ко ин те ре со ва ње за лек сич ки ани зо мор фи зам 
ја вља се у ма ње по пу лар ним те о риј ским при сту пи ма, ра ни је ре ци мо код 
Хјелм сле ва, а да нас код Мељ чу ка. Кад је лин гви сти ка у пи та њу, сва ка ко су 
се лек сич ким ани зо мор фи змом ба ви ли кон тра стив ни лин гви сти, ме та лек-
си ко гра фи, по сле ни ци из обла сти усва ја ња стра них је зи ка те те о ре ти ча ри 
пре во да. У кон тра стив ној лин гви сти ци већ од са мих по че та ка на ла зи мо ре-
ле вант на раз гра ни че ња, ка ко је ре ци мо код Ла да, ко ји го во ре ћи о раз ли ка ма 
кул ту ра на во ди низ кон крет них при ме ра ани зо мор фи ма: „In Spa nish ani mals 
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ha ve pa tas ‘ani mal legs’ and hu mans ha ve pi er nas ‘hu man legs.’ Si mi larly in En-
glish ani mals and hu mans ha ve backs and necks, whi le in Spa nish, ani mals ha ve 
lo mo and pe scu zeo ‘ani mal back’ and ‘ani mal neck’ and hu mans ha ve espal da and 
cu el lo ‘hu man back’ and ‘hu man neck’” (Lado 1957: 116). Ме ђу тим, чак и но-
ви је кон тра стив но лин гви стич ке сту ди је на сто је не ка ко да из бег ну ба вље ње 
овим про бле мом, твр де ћи да се ту не ја вља ју ре ле вант ни обра сци, нпр. „The re 
are no per su a si ve ge ne ra li za ti ons to be ma de in the dis tin cti ons ex pres sed by the 
le xi cal in ven to ri es of two lan gu a ges, even tho ugh the re may be syste ma tic con trast 
in spe ci fic subsystems of the le xi con. The re are nu me ro us con trasts and the se con-
trasts are typi cally ran dom and dif fi cult to syste ma ti ze” (König– gast 2007: 260). 
Ме та лек си ко граф ски ин те рес раз ма тра ном по ја вом ви ди се код Јон га и Пен-
га: „Lan gu a ges ari se from dif fe rent cul tu ral bac kgro unds and out of dif fe rent com-
mu ni ca ti ve ne eds of spe ci fic spe ech com mu ni ti es. Na ti ons ha ve de ve lo ped dif fe-
rent ways of li fe, dif fe rent ways of thin king, and dif fe rent lin gu i stic systems for 
com mu ni ca tion, owing to dif fe ren ces in ge o grap hi cal lo ca ti ons, na tu ral sur ro un-
dings, so cial cu stoms, cul tu ral in flu en ces, re li gi o us be li efs, so cial systems, eco no mic 
con di ti ons, and so on. Re gar dless of the se dif fe ren ces, the re must exist lin gu i stic 
uni ver sals, so cial com mon ness and cul tu ral si mi la ri ti es among dif fe rent na ti ons, 
ot her wi se hu man com mu ni ca tion wo uld ne ver be pos si ble.” (Yong–Peng 2007: 
138–139). У те о ри ја ма усва ја ња стра ног је зи ка по сто ји ток ко ји се ба ви из у-
ча ва њем та ко зва ног тран сфе ра. Па влен ко (2007) пред ста вља при мер но ви је 
сту ди је ко ја се ба ви упра во лек сич ким тран сфе ром. Ко нач но, у тран сла то ло-
ги ји већ је Нај да (1964) унео из у зет но би но раз гра ни че ње из ме ђу фор мал ног 
и ди на мич ког пре во да, ко је у по за ди ни за пра во има лек сич ки и дру ги је-
зич ки ани зо мор фи зам.

Пре глед ре ле вант не ли те ра ту ре упу ћу је на чи ње ни цу да је и по ред мар-
ги нал ног ста ту са по сма тра не по ја ве ипак ус по ста вљен низ ре ле вант них раз-
гра ни че ња ко ја упу ћу ју на па ра ме тре, ко ји ма ће мо се ба ви ти у сле де ћем де лу.

3. Параметри. На осно ву пре гле да ли те ра ту ре и ма те ри ја ла при ку пље-
ног у то ку ду го го ди шњег ис тра жи вач ког ра да, мо же мо из дво ји ти сле де ће 
па ра ме тре лек сич ког ани зо мор фи зма. а) не е кви ва лен ци ја пре ма де ло мич ној 
екви ва лен ци ји, 

б) опе ра то ри у од но су на сим бо ле, 
в) ен ти тет ски пре ма пој мов ном, 
г) де но та циј ски пре ма ко но та циј ском, 
д) ре фе рен ци јал ни пре ма сим бо ли за циј ском, 
ђ) де об ни пре ма пре клоп ном, 
е) оп се гов ни пре ма ор га ни за циј ском, 
ж) па ра диг мат ски пре ма син таг мат ском, 
з) ска лар ни пре ма не ска лар ном, 
и) не хи је рар хиј ски пре ма хи је рар хиј ском, 
ј) уну тар њи пре ма мре жном, 
к) суп стан ци јал ни пре ма фре квен циј ском, 
л) оп шти пре ма ра зин ском. 
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Сви ови па ра ме три би ће у да љем тек сту об ја шње ни и опри ме ре ни. 
Основ на иде ја је да се до ђе до од ре ђе ног бро ја ми ни мал них је ди ни ца ко је 
он да мо гу би ти упо тре бље не да се до ђе до опи са мо гу ћих ме ђу је зич ких 
лек сич ких раз ли ка с по себ ним освр том на њи хо ве при ме ње но лин гви стич-
ке по сле ди це.

Пр ви на ве де ни па ра ме тар раз гра ни ча ва слу ча је ве где не по сто ји ино-
је зич ки екви ва лент или за то што не ма ре а ли је (нпр. kòutóu 叩头, ки не ско тра-
ди ци о нал но па да ње ни чи це пред су ве ре ном и уда ра ње гла вом о под) или за то 
што је ор га ни за ци ја пој ма кул тур но спе ци фич на (нпр. осет ско agawyghd, 
ко је об у хва та ог њи ште, ко тао и ве ри ге као це ли ну) од оних слу ча је ва где 
екви ва лент по сто ји али се ја вља не по кла па ње не ке вр сте. 

Дру ги би тан па ра ме тар од но си се на то да ли се раз ли ка ја вља код опе-
ра то ра (нпр. пољ ско знат но че шће упо тре бља ва ње раз ли чи тих ти ту ла и де-
ми ну ти ва на од но су на срп ски), да кле оно га што ко ри сти мо да „де лу је мо ре чи-
ма” или код сим бо ла (нпр. три ру ске ре чи за раз ли чи те вр сте цр ка ва, цер ко вь, 
ко стёл, кир ха, у од но су на јед ну на шу) ко ји он да мо гу би ти са др жин ски или 
функ ци о нал ни, по мо ћу ко јих „ми сли мо”.

Ра ни је по ме ну ти ки не ски и осет ски при ме ри илу стру ју раз ли ку из ме-
ђу ен ти тет ског ани зо мор фи зма (ки не ски при мер, та квог ен ти те та не ма у дру-
гим кул ту ра ма) и пој мов ног (осет ски при мер, сви ти ен ти те ти по сто је али 
их ве ћи на дру гих кул ту ра не уоб ли ча ва у је дан по јам). Не ка да је пре лаз из-
ме ђу ова два ти па ани зо мор фи зма по сте пен. Ре ци мо, ма да ка ме ње по сто ји 
у свим кул ту ра ма, у ве ли ком бро ју за пад но е вроп ских је зи ка не по сто ји по-
јам ка ме на за ку пус јер се у тур ши ју ста вља са мо ри ба нац. Та ко је он да од го-
ва ра ју ћа од ред ни ца из Шип ка (2000) зах те ва ла ово де таљ но об ја шње ње за 
ен гле ске го вор ни ке: „ko ka men za ku pus PP (lit. li ke the sa u er kra ut sto ne, i.e., 
the sto ne tra di ti o nally put on the top of the he ads of cab ba ge in a bar rel with salty 
wa ter: sa u er kra ut is not only shred ded but is al so ma de from who le he ads of cab-
ba ge) big in si ze”.

До са да на ве де ни при ме ри ис по ља ва ју раз ли ке у де но та ци ји. Мо гу ће је, 
ме ђу тим, и да ко но та ци ја бу де раз ли чи та. До вољ но је узе ти екви ва лен те ти-
ту ле друг или пар ти ја у ис точ но е вроп ски и за пад но е вроп ским је зи ци ма.

За раз ли ку од по ми ња них сим бо ли за циј ских раз ли ка (ре ци мо оне три 
ру ске ре чи за цр кву пре ма јед ној срп ској), мо гу ће је да се раз ли ка ја ви у то ме 
на шта лек се ма упу ћу је, та ква је на ша рећ цр ћи у по ре ђе њу с ен гле ском, где је 
ре фе рен ци ја увек не у трал на: crći crk nem, nu, cr kao, kla, koh xv r(Ø) to die /
of animаls ne u trally, of ap pli an ces col lo qu i ally, of pe o ple pe jo ra ti vely/ (од ред ни-
ца је из ауто ро вог срп ско-ен гле ског реч ни ка у при пре ми за из да вач ку ку ћу 
Про ме теј).

Де об ни ани зо мор фи зам под ра зу ме ва да ши рем пој му у јед ном је зи ку 
од го ва ра ју два или ви ше ужих пој мо ва у дру гом, нпр. ру ка у срп ском је у 
ен гле ском или hand или arm. С дру ге стра не по сто је пре кла па ња, где на ша 
кар та и ен гле ско card има ју не ка за јед нич ка зна че ња, да кле пре кла па ју се 
(нпр. игра ћа или кре дит на) али и не ка ко ја су спе ци фич на са мо за је дан од 
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два је зи ка (нпр. зна че ње спорт ског жу тог или цр ве ног кар то на у ен гле ском 
или во зне кар те у срп ском).

Прет ход но по ме ну ти при ме ри ани зо мор фи зма од но си ли су се на оп сег 
лек сич ких је ди ни ца. По сто је, с дру ге стра не, при ме ри ко ји где се ја вља ју 
раз ли ке у ор га ни за ци ји лек сич ког ма те ри ја ла. Ре ци мо, ен гле ски, за раз ли ку 
од срп ског има огро ман број фра зе ма ко ји се ба зи ра ју на оруж ју (нпр. gun 
shy ‘нео д лу чан, досл. плах са пи што љем’, trig ger happy ‘спре ман да ура ди 
не што, досл. за до во љан оба ра чем’, to sho ot one self in the fo ot ‘пре се ћи гра ну 
на ко јој се се ди, досл. упу ца ти се у сто па ло’), аме рич ком фуд ба лу, без бо лу, 
итд. че га не ма у срп ском па је ту ор га ни за ци ја лек сич ких је ди ни ца иста а 
оп сег је исти.

До са да по ми ња ни при ме ри илу стру ју па ра диг мат ски ани зо мор фи зам, 
по сто је да кле раз ли ке у си стем ском оп се гу и ор га ни за ци ји лек се ма. По сто-
ји и син таг мат ски ани зо мор фи зам, где се раз ли ке ја вља ју због кон тек ста 
(нпр. ка да ће се за на ше су ди ја у ен гле ском ко ри сти ти jud ge а ка да re fe ree 
за ви си од то га да ли је ми ље прав ни или спорт ски) или ко-тек ста, окол них 
ре чи у син таг мат ском ни зу, ка ко је у слу ча ју не мач ког schwer и schwi rig за 
на ше те жак. 

Ани зо мор фи зам мо же по сто ја ти ван не ке ска ле или би ти њен део. Бер-
лин и Кеј (berLin–KaY 1969) у сво јој кла сич ној сту ди ји о на зи ви ма за бо је 
у ра зним је зи ци ма да ју низ при ме ра ска лар ног ти па ани зо мор фи зма. Сли чан 
је и при мер основ них на зи ва на тем пе ра тур ној ска ли у срп ском и пољ ском, 
где пољ ски има из гра ђе ни ји хлад ни а срп ски то пли крај те ска ле:

go rący – ci e pły – let ni – chł odny – zimny 
врео – врућ – то пао – млак – хла дан
Би тан је па ра ме тар и то да ли је раз ли ка хи је рар хиј ска или не. На при-

мјер, не по сто ја ње у срп ском ре чи ти па ен гле ског si bling, не мач ког Geschwi-
ster, или пољ ског rod ze ńst wo је хи је рар хиј ско, ра ди се о ге не ра ли за циј ској 
пра зни ни, па се увек мо же за ме ни ти ни же ра зин ским: брат и(ли) се стра, док 
се не ка не хи је рар хиј ска пра зни на мо ра опи са ти.

По ред по ми ња них при ме ра где се лек се ме раз ли ку ју по сво јим уну тра-
шњим ка рак те ри сти ка ма, по сто ји и низ ти по ва ани зо мор фи зма где је раз-
ли ка у то ме да у јед ном је зи ку лек се ма ус по ста вља не ке ве зе у је зич кој или 
ши рој ког ни тив ној мре жи а у дру гом не чег та квог не ма. Ти по ви тих ве за 
мо гу би ти нај ра зли чи ти ји. Ре ци мо, не мач ка лек са ма Handy сту па у та кву 
ве зу да су сви све сни ње ног стра ног по ре кла, ра ди се о псе у до ан гли ци зму, 
че га не ма у слу ча ју срп ског мо би тел. Срп ски има твор бе ну ве зу сле де ћи три 
лек се ме, а пољ ски не ма: čaj, čajnik, čajno pe ci vo vs. her ba ta, czaj nik, her bat nik, 
лек се ма „фи ло зо фи ја” у аме рич ком ен гле ском ко ри сти се мно го ли бе рал ни-
је не го у европ ским је зи ци ма, нпр. po li ti cal phi lo sophy, te ac hing phi lo sophy: 
по ли тич ка те о ри ја, при ступ под у ча ва њу, слич ност фор ме ре чи у јед ном 
је зи ку омо гу ћа ва ме та фор ска про ши ре ња, че га не ма у дру гом, та ко је у срп-
ском слен гу са реч ју пе дер, ко ја са мо због слич но сти фор ме ства ра се ман-
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тич ка про ши ре ња ре чи: пе шкир, пе да ла, Пе ђа, пе пи, итд., че га опет не ма, 
ре ци мо у ен гле ском.

За раз ли ку од ве ћи не по ми ња них слу ча је ва суп стан ци јал ног ани зо мор-
фи зма, мо гу се ја ви ти при ме ри раз ли ка у фре квен ци ји. Та кав је ре ци мо од нос 
ен гле ских екви ва лен та срп ске ре чи знач ка. По што се знач ке у Аме ри ци не 
ску пља ју, у аме рич ком ен гле ском су екви ва лен ти знат но ре ђи, што је зах те-
ва ло ову на по ме ну у по ме ну том срп ско-ен гле ском реч ни ку у при пре ми: 
značka pin, bad ge /la pel pin or bad ge, a com mon col lec tor’s item in the re gion/.

Ко нач но, ја вља ју се слу ча је ви где на не ком ни воу вла да ња је зи ком или 
не ком ни воу оп што сти је зи ка по сто ји ани зо мор фи зам, а на дру гом га не ма, 
што се мо же од ре ди ти као ра зин ски ани зо мор фи зам. По но во, у по ме ну том 
срп ско-ен гле ском реч ни ку у при пре ми, по сто ји ова ква од ред ни ца:

ada e f 1a (ri ver) island [rečna]; 1b (la ke) island [o strv ska]; 1c BE ait, eyot [bi lo ko-
ja, vr lo ret ka reč].

Ка ко је тре ћи ен гле ски екви ва лент, ов де под ву чен, из у зет но ре дак и 
ге о граф ски огра ни чен, он и ни је уне сен у реч ник од 25 хи ља да од ред ни ца 
јер на том ни воу вла да ња је зи ком ко ри сни ци ма ни је ни по тре бан.

Сва ки из дво је ни па ра ме тар има сво је по сле ди це у при ме ње ној лин гви-
сти ци. Та ко се, на при мер, у слу ча ју не по сто је ће екви ва лен ци је у реч ни ку 
мо ра ти опи са ти лек се ма из из во ри шног је зи ка а у слу ча ју ви ше стру ке екви-
ва лен ци је да ти ви ше лек сем ских екви ва ле на та, у слу ча ју об ра де опе ра то ра 
би ће по треб не до дат не на по ме не, че га не ће би ти у слу ча ју сим бо ла, ен ти-
тет ски ани зо мор фи зам у прин ци пу ће се у илу стро ва ном реч ни ку мо ћи 
об ја сни ти сли ком, а пој мов ни углав ном не ће, ко но та циј ски ани зо мор фи зам 
из и ски ва ће лек си ко граф ску гло су, а де но та циј ски углав ном не ће, у слу ча ју 
ре фе рен ци јал ног ани зо мор фи зма мо ра ће се на зна чи ти на ко је се да то сти 
екви ва лент од но си, у слу ча ју де об ног ани зо мор фи зма ви ше стру ка екви ва-
лен ци ја по сто ја ће са мо у јед ном сме ру реч ни ка а у слу ча ју пре клоп ног у оба, 
код раз ли ка у ор га ни за ци ји лек си ко граф ће мо ра ти од лу чи ти да ли ће на ве-
сти и до слов но зна че ње фра зе ма, син таг мат ски ани зо мор фи зам зах те ва ће 
на зна ку о ко јем се кон тек сту или ко-тек сту ра ди, ска лар ни ани зо мор фи зам 
мо ћи ће се илу стро ва ти це лом ска лом у илу стро ва ном или те мат ском реч-
ни ку, хи је рар хиј ска пра зни на мо ћи ће се об ја сни ти хи по ни ми ма а не хи је-
рар хиј ска не ће, мре жни ани зо мор фи зам зах те ва ће до дат не на по ме не уко ли-
ко се ра ди о обим ни јем реч ни ку, фре квен циј ски ани зо мор фи зам по кре ну ће 
пи та ње лек сич ке се лек ци је и то га да ли је по треб на на по ме на о раз ли чи тој 
фре квен ци ји, а ра зин ски ће на мет ну ти од лу ку да с лек се ма укљу чи или не 
укљу чи у реч ник од ре ђе ног оби ма.

Слич но је и у дру ге две основ не гра не при ме ње не лин гви сти ке – раз-
ли чи ти ти по ви ани змор фи зма тра жи ће раз ли чи те стра те ги је под у ча ва ња и 
усва ја ња је зи ка, по ја вљи ва ће се на раз ли чи тим ни во и ма вла да ња је зи ком, 
итд. Та ко је и у пре во ђе њу, где ће сва ки од на ве де них па ра ме та ра зах те ва ти 
раз ли чи ту стра те ги ју пре во ђе ња.
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На рав но, из дво је ни па ра ме три са мо су пр ви ко рак у про це су ис тра жи-
ва ња ме ђу је зич ког лек сич ког ани зо мор фи зма. Тре ба да ље ис пи та ти ка ко се 
они ком би ну ју у кон крет ним слу ча је ви ма и ка кве све при ме ње но лин гви-
стич ке по сле ди це мо гу би ти. Исто вре ме но, они су пр ви ко рак у тра же њу 
ши рих за ко ни то сти. На при мер, у Шип ка (2008) по ка за но је да по сто је ши ри 
обра сци ви ше стру ке екви ва лен ци је из ме ђу срп ског и ен гле ског, да ће јед ној 
срп ској ре чи од го ва ра ти ви ше ен гле ских (као де об ни или пре клоп ни ани зо-
мор фи зам) кад се ра ди о зна че њи ма ко ја се по ве зу ју са ши ро ко схва ће ним 
ме ре њем, укљу чу ју ћи ло гич ке опе ра то ре и де ло ве те ла, те дру штве ном ин-
тер ак ци јом. Јед ној ен гле ској лек се ми од го ва ра ће ви ше срп ских екви ва ле на та 
ка да се го во ри о по мо ви ма ко ји су по сто ја ли још у ста рој ру рал ној кул ту ри, 
кад се го во ри о осо би на ма и кре та њу. Упра во тра же ње ши рих уни вер зал-
ник обра за ца ме ђу је зич ког ани зо мор фи зма от ва ра мо гућ но сти раз у ме ва ња 
осно ве по сто ја ња раз ли ка ме ђу је зи ци ма.

4. Закључак. На кра ју се мо же ре ћи да ме ђу је зич ки лек скич ки ани зо-
мор фи зам има мар ги на лан ста тус у пред мет ној ли те ра ту ри а да, због сво је 
ак ту ел но сти у при ме ње ној лин гви сти ци, зах те ва знат но ве ћу па жњу. Из два-
ја ње ње го вих па ра ме та ра са мо је пр ви ко рак у об ра ди ове по ја ве. Сле де ћи 
ко ра ци под ра зу ме ва ју пре ци зно са гле да ва ње по сле ди ца од ре ђе них ти по ва 
ани зо мор фи зма у при ме ње ној лин гви сти ци као и тра же ње ши рих обра за ца 
раз ли ка ко ји би ишли у прав цу од го ва ра ња на пи та ње шта је у осно ви ме ђу-
је зич ких раз ли ка или има ли чи сто прак тич ну при ме њи вост, нпр. да олак-
ша ју усва ја ње стра ног је зи ка.
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Danko Šipka

THE PARAMETERS OF CROSS-LINGUISTIC LEXICAL ANISOMORPHISM

S u m m a r y

The phenomenon under discussion comprises various cases of lexical anisomorphism, where 
lexical equivalence deviates from the one-on-one pattern (one target language equicategorial equiv-
alent per one source language lexeme). Concrete examples between English and other languages 
vary from multiple equivalence (e.g., separate lexemes for younger and older sibling in Mandarin 
Chinese or non-differentiation of ‘foot’ and ‘leg’ in Slavic languages) to generalization gaps (such 
as the absence of the word for ‘sibling’ in some Slavic languages) to culture-bound lexemes (for 
example, various baseball-based American English expressions, e.g., ‘strike three’, ‘touch base’, 
which are nonexistent in most other languages) to diverse instances of different configurations (dif-
ferent source domains of metaphors, multiword lexeme versus one-word lexeme, anisomorphic 
scales, etc.)

The first part of the paper examines the theoretical background of this phenomenon while its 
second part addresses its relevant parameters, with an eye toward pertinent applied linguistic rami-
fications.

Key words: lexicology, lexicography, cross-linguistic anisomorphism, philosophy of language, 
applied linguistics.
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Рajна Драгићевић

ЛЕКСИКА КВАЛИФИКОВАНА КАО ИНДИВИДУАЛНА
У СРПСКИМ ДЕСКРИПТИВНИМ РЕчНИЦИМА

У раду се разврстава лексика која је квалификована као индивидуална у српским 
дескриптивним речницима, анализира се појам и термин индивидуализам и термини за 
сродне типове лексике, разматра се могућност продора индивидуализама у општи 
лексички фонд, набрајају се ограничења или погодности које поседују неки индивиду-
ализми да би постали узуалне лексеме, а тај пут одређује се као процес сачињен од 
етапа са нејасним границама. 

Кључне речи: индивидуализам, оказионализам, потенцијална реч, лексика срп-
ског језика.

1.основнилексичкифондиПериферијалексичкоГсистема. Највећу па-
жњу у истраживању лексичког система неког језика привлачи основни лек-
сички фонд. Лексеме које припадају том уском централном лексичком кругу 
представљају репрезентативну лексику тога језика. Оне обично имају највећи 
семантички потенцијал који им омогућава најбогатије полисемантичке струк-
туре и деривациона гнезда, као и најфреквентнију употребу. 

Ближе или даље од центра лексичког система групишу се слојеви лек-
сике који сачињавају његову периферију. Један од тих периферијских лек-
сичких слојева чини тзв. индивидуална лексика. Део одговора на пи та ње ко ји 
све ван је зич ки и је зич ки фак то ри омо гу ћа ва ју не кој лек се ми ме сто у до ми-
нант ном, основ ном лек сич ком фон ду ле жи у иден ти фи ка ци ји и опи су ин ди-
ви ду ал не лек си ке. По ре ђе њем лек си ке из ова два лек сич ка кру га мо гла би 
се по дроб ни је осве тли ти при ро да лек сич ког си сте ма и од но са цен трал ног 
пре ма пе ри фе риј ском уну тар ње га. Има ју ћи у ви ду ту пер спек ти ву, за пред-
мет овог ра да ода бра ли смо ин ди ви ду ал ну лек си ку у срп ском је зи ку.

2.остатусутерминаиПојмаиндивидуализам.У сла ви стич кој ли те ра ту-
ри че сто се укр шта ју тер ми ни: ин ди ви ду а ли зам, ока зи о на ли зам, нео ло ги зам, 
ко ва ни ца, ха пакс, по тен ци јал на реч. Ока зи о на ли зми се обично де фи ни шу 
као ин ди ви ду ал не ре чи (ин ди ви ду а ли зми), па се та ко из ме ђу ових пој мо ва 
ста вља знак јед на ко сти. Ока зи о на ли зми се пак че сто ве зу ју за нео ло ги зме. 
На то ука зу је Ђ. Ота ше вић (2008: 61) и за то из јед на ча ва ње или бли ско по ве-
зи ва ње нео ло ги за ма са ока зи о на ли зми ма и ин ди ви ду ал ним ре чи ма на во ди 
број не при ме ре тер ми на из ру ске ли те ра ту ре, нпр: ока зи о нал ни нео ло ги зми, 
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ин ди ви ду ал ноаутор ски нео ло ги зми, ин ди ви ду ал ного вор ни нео ло ги зми итд. 
Због то га, Ђ. Ота ше вић (2008: 63–70) по све ћу је це ло јед но по гла вље сво је 
књи ге раз гра ни че њу ока зи о на ли за ма од нео ло ги за ма. М. Ра до вић Те шић 
(2009: 59) де ли нео ло ги зме на лек сич ке нео ло ги зме, лек сич ко-се ман тич ке 
нео ло ги зме и ин ди ви ду а ли зме-ока зи о на ли зме. За ове по след ње ка же да су 
обич но свој стве ни по је ди ним пи сци ма и да су на пра вље ни по обра сцу нор-
ма тив них твор бе них мо де ла срп ског је зи ка. У Ен ци кло пе диј ском лек си ко ну. 
Мо за ик зна ња тер мин ко ва ни ца из јед на ча ва се са тер ми ном нео ло ги зам, а 
нео ло ги зам се де фи ни ше као „но ва реч, но во тво ри на у је зи ку ко јом се обич-
но за ме њу ју ре чи ту ђег по ре кла, али ко ја сво јом фор мом по ма ло од у да ра од 
уста ље ног на чи на твор бе ре чи те вр сте.” Оче ки ва но би би ло да се тер мин 
нео ло ги зам (као и ар ха и зам) ве зу је за вре мен ско ра сло ја ва ње лек си ке и да се 
њи ме не оце њу је сте пен уоби ча је но сти твор бе ног мо де ла, али да је, из гле да, 
ова кво ту ма че ње тер ми на нео ло ги зам увре же но, све до чи и ми шље ње С. Ба-
би ћа (1981: 81), ко ји ка же да: „riječ neo lo gi zam obično da je stil sko određenje: 
riječ je načinjena u no vi je vri je me, a ni je u skla du s tvor be nim su sta vom, a često 
znači sa mo ovo dru go.”

Са вре ме ни де ри ва то ло зи та ко ђе оце њу ју сте пен уоби ча је но сти твор бе-
ног обра сца и твор бе них сред ста ва тво ре ни ца, али то не ве зу ју са мо за но ве 
ре чи, већ за све тво ре ни це ко је су јед на пут или ма ло пу та по твр ђе не, тј. за 
све ин ди ви ду а ли зме. Пре ма овим но вим схва та њи ма (исп. Петрухина2010; 
клименко–карПиловска2010), ин ди ви ду а ли зми се де ле на ока зи о на ли зме 
и по тен ци јал не ре чи, о че му ће уско ро би ти ви ше ре чи. 

По сма тра но из овог угла, сле ди да је ока зи о на ли зам тип ин ди ви ду а ли за-
ма, али има и схва та ња по ко ји ма је ока зи о на ли зам тип нео ло ги за ма. В. Му-
хвић Ди ма нов ски (2005: 6), на осно ву бо га те ли те ра ту ре ко ју ци ти ра, из но си 
по де лу нео ло ги за ма на де но ми на тив не и сти ли стич ке. Ства ра ње сти ли стич ких 
нео ло ги за ма „dik ti ra isključivo specifičan stil ne kog pi sca. Ta kve se, jed no krat ne 
upo ra be no vih riječi, najčešće označuju kao ha paks ili oka zi o na li zam, od no sno pri
god ni ca kao što ih zo vu ne ki naši auto ri.” Из овог крат ког ци та та са зна је мо још 
и да се из јед на ча ва ју тер ми ни ха пакс и ока зи о на ли зам, као и да хр ват ски 
ауто ри ко ри сте тер мин при год ни ца за ока зи о на ли зме ко је ства ра ју пи сци.1

И да су ми ра мо на ка ква смо тер ми но ло шка укр шта ња ука за ли: ока зи-
о на ли зам = ин ди ви ду а ли зам, ока зи о на ли зам = нео ло ги зам, нео ло ги зам = 
ин ди ви ду а ли зам, нео ло ги зам = ко ва ни ца, ин ди ви ду а ли зам мо же би ти ока-
зи о на ли зам или по тен ци јал на реч, стил ски нео ло ги зам = ха пакс = ока зи о-
на ли зам = при год ни ца. Ве ро ват но би се овај спи сак мо гао про ду жи ти де-
таљ ни јим ис тра жи ва њем ли те ра ту ре, али наш је циљ био да са мо ука же мо 
на тер ми но ло шка и пој мов на укр шта ња у ве зи са овим ти пом лек се ма.

3. терминолоГијауовомраду.Тер ми но ло шка не у са гла ше ност про из ла-
зи из чи ње ни це да сви на ве де ни тер ми ни озна ча ва ју пој мо ве са не ја сним 

1 Де таљ ни ји пре глед де фи ни ци ја нео ло ги за ма, ко ва ни ца и ин ди ви ду а ли за ма, по себ но 
из ру ске ли те ра ту ре, исп. у штасни1997/1998: 87–91. 
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гра ни ца ма и да се ти пој мо ви до ди ру ју и у ве ћој или ма њој ме ри пре кла па-
ју сег мен те сво јих са др жа ја. У овом ра ду, нео ло ги зми се де фи ни шу као но ве 
ре чи – лек се ме ко је се у срп ском је зи ку ко ри сте по след њих два де се так го-
ди на. Ни је од зна ча ја да ли је та лек се ма по зајм ље на из стра ног је зи ка или 
тво ре на од до ма ћег лек сич ког ма те ри ја ла. Та ко ђе, за де фи ни са ње овог пој-
ма ни је од зна ча ја ни то да ли су тво ре ни це гра ђе не на уоби ча јен или на 
не у о би ча јен на чин.

Ин ди ви ду а ли зми су лек се ме за ко је по сто ји јед на или ма ли број по твр-
да. Ве ћи на нео ло ги за ма у ра ној фа зи упо тре бе про шла је кроз ста тус ин ди-
ви ду а ли за ма, али ме ђу ин ди ви ду а ли зми ма има мно го лек се ма ко је су на ста-
ле у про шло сти, а ко је ни ка да ни су до би ле ста тус узу ал не лек се ме. Да кле, за 
де фи ни са ње ин ди ви ду а и зма, за раз ли ку од де фи ни са ња нео ло ги зма, ни је 
од зна ча ја вре ме на стан ка или ула ска у је зик. На ша па жња усме ре на је на 
ин ди ви ду а ли зме – тво ре ни це, да кле ре чи до ма ћег по ре кла на ста ле твор бом 
ре чи. У ра до ви ма чла но ва Ко ми си је за твор бу ре чи Ме ђу на род ног сла ви-
стич ког ко ми те та (исп. Петрухина2010; клименко–карПиловска2010) ин
ди ви ду а ли зми се де ле на ока зи о на ли зме и по тен ци јал не ре чи. Та, го то во 
оп ште при хва ће на по де ла, пред ста вља те о риј ско по ла зи ште и у овом ра ду. 
Ове две вр сте ин ди ви ду а ли за ма раз ли ку ју се по јед ном при лич но нео д ре-
ђе ном кри те ри ју му, а то је сте пен уоби ча је но сти твор бе ног мо де ла и твор-
бе них сред ста ва ко ри шће них за њи хо во гра ђе ње. Ока зи о на ли зми су, по том 
кри те ри ју му, не у о би ча је но тво ре не лек се ме (нпр. име ни ца оси ја лац ко ју је 
Ђ. Мар ко вић-Ко дер упо тре био за сун це, исп. милановић 2011), а по тен ци
јал не ре чи су оне ко је су на ста ле по уоби ча је ним, оп ште при хва ће ним твор-
бе ним обра сци ма (нпр. лек се ма буб ња ли ца М. Те ши ћа). По тен ци јал не ре чи 
због про зир не и по зна те твор бе не струк ту ре има ју мно го ви ше шан се да 
по ста ну узу ал не ре чи од ока зи о на ли за ма. За по тен ци јал не ре чи го вор ни ци 
че сто ни су ни си гур ни да ли оне спа да ју у узу ал ну или у ин ди ви ду ал ну 
лек си ку, јер су оне то ли ко твор бе но пре по зна тљи ве да их го вор ни ци че сто 
до жи вља ва ју као лек се ме ко је по сто је, али их они не ко ри сте.2 С дру ге стра-
не, сви го вор ни ци срп ског је зи ка све сни су нео бич но сти и ори ги нал но сти 
ока зи о на ли за ма. Та ко би бар тре ба ло да бу де. У прак си је че сто те шко по ву ћи 
гра ни цу из ме ђу ока зи о нал не и по тен ци јал не ре чи.

4. терминолоГијаЗанеодомаћенулексикууречникусану.У Реч ни ку 
СА НУ, за не рас про стра ње ну лек си ку ко ри сте се ква ли фи ка то ри ин див., не
рас пр., не у об., нео б. М. Ра до вић Те шић (2009: 65), ду го го ди шњи аутор овог 
реч ни ка, пре ци зи ра да је „прак са по ка за ла да је где кад ри зич но мар ки ра ти 

2 На ову по ја ву ука за но је у ра ду по све ће ном по тен ци јал ним ре чи ма у срп ском је зи ку 
(исп. драГићевић2009). Опи са на је ан ке та у ко јој се од књи жев них кри ти ча ра (струч ња ка за 
срп ски је зик и књи жев ност) тра жи ло да од го во ре на пи та ње по сто ји ли у срп ском је зи ку лек-
се ма буб ња ли ца, ко ја се по ја вљу је у на сло ву јед не збир ке пе са ма пе сни ка М. Те ши ћа. Иако је 
ту лек се му осми слио пе сник и она ни је за бле же на у реч ни ци ма, по ло ви на ис пи та ни ка сма-
тра ла је да буб ња ли ца већ по сто ји у срп ском је зи ку, а дру га по ло ви на буб ња ли цу је свр ста ла 
у умет нич ко оства ре ње Ми ло са ва Те ши ћа. 
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реч са ин див, па је тај ква ли фи ка тив за ме њен, до ду ше не до след но, са не рас
пр. (ако се реч по ја вљу је са мо је дан пут или са мо код јед ног ауто ра), чи ме се 
оста вља мо гућ ност да се у до пун ској гра ђи та реч по но во по ја ви у упо тре би 
и код дру гог ауто ра.” Лек си ко гра фи Реч ни ка СА НУ из бе га ва ју, да кле, ква ли-
фи ка тор ин див. Са мо у пр вим то мо ви ма Реч ни ка СА НУ ко ри стио се ква ли-
фи ка тор ков. (ко ва ни ца), али се и од ње га од у ста ло. У Упут стви ма за из ра ду 
Реч ни ка СА НУ (члан 317) чи та мо сле де ће: „Скра ће ни ца ‘ков.’ (ко ва ни ца) 
ста вља се та ко ђе код нео до ма ће них ре чи, али у чи јем гра ђе њу не ма угле да-
ња на стра не ре чи; в. пр. код бо го ве ран, бо го ве рац, бо го вер ство. ‘Нео л.’ 
(нео ло ги зам) је озна ка за ре чи но ве, још нео до ма ће не, ко је ни су по ста ле кал-
ки ра њем стра них ре чи, а по на чи ну гра ђе ња ни су ти пич не ко ва ни це (нпр. 
уазбу чи вач, бок сач).” Од лек си ко графâ ко ји из ра ђу ју Реч ник СА НУ са зна је мо 
да ква ли фи ка тор нео б. ко ри сте за лек се ме нео бич ног об ли ка (у твор бе ном 
или мор фо ло шком сми слу), не у об. упо тре бља ва ју да би мар ки ра ли по је ди-
на нео бич на зна че ња, док се не рас пр. ко ри сти с ци љем да се ко ри сни ци ма 
реч ни ка ука же на не рас про стра ње ну упо тре бу лек се ме. 

5.ПреГлединдивидуалиЗамаудескриПтивнимречницимасрПскоГјеЗика.
По глед у реч ни ке са вре ме ног срп ског је зи ка – Реч ник срп ско хр ват ског књи
жев ног и на род ног је зи ка СА НУ и Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног 
је зи ка МС, ука зу је на то да на ве де на пра ви ла упо тре бе ква ли фи ка то ра ни су 
стро го ис по што ва на. Да ће мо пре глед иза бра не лек си ке са ква ли фи ка то ром 
ин див. у опи сним реч ни ци ма срп ског је зи ка, ука зу ју ћи са мо на не ке ти по ве 
ове лек си ке. За ову при ли ку па жњу не ће мо усред сре ди ти на лек се ме ко је су 
озна че не као ин ди ви ду ал не јер пред ста вља ју мор фо ло шки ду блет не ке узу-
ал не лек се ме. За др жа ће мо се на они ма ко је са др же не ку твор бе ну или се ман-
тич ку спе ци фич ност. Лек се ме до оца ри ти пре у зе те из Реч ни ка СА НУ, а 
оста ле из Реч ни ка МС и то не ће би ти по себ но на зна че но. 

На осно ву де таљ них ста ти стич ких по да та ка ко је о ин ди ви ду а ли зми ма 
у Реч ни ку МС из но си Г. Шта сни (1997/1998), са зна је мо сле де ће: у Реч ни ку 
МС има укуп но 485 ин ди ви ду ал них ре чи (0,34% од укуп ног бро ја об ра ђе них 
лек се ма у овом реч ни ку). Ме ђу њи ма има нај ви ше име ни ца (укуп но 280), 85 
при де ва, 97 гла го ла и 22 при ло га. Име ни це су нај че шће му шког ро да. Нај-
ве ћи број име нич ких ин ди ви ду а ли за ма озна ча ва ли ца и жи во ти ње (укуп но 
111), за тим пре д ме те и ма те ри је (28), ме сто (23), по ја ве, рад ње и де лат но сти 
(99), ап стракт не пој мо ве, вре ме, осо би не, ме ре (14), де ло ве те ла и чу ла (5). 
Нај ве ћи број ин ди ви ду а ли за ма на стао је де ри ва ци јом (укуп но 236 лек се ма), 
а ме ђу њи ма има 170 име ни ца. Ком по зи ци јом је на ста ло 26 ин ди ви ду а ли за-
ма, сло же но су фик сал ном твор бом 50, пре фик са ци јом 37, док је пре фик сал-
но-су фик сал ном твор бом на ста ла 101 лек се ма.

5.1. За јед нич ка од ли ка ско ро свих лек се ма са ква ли фи ка то ром ин див. 
је сте да оне пред ста вља ју кре а ци ју књи жев ни ка и да се мо гу ве за ти за књи-
жев но-умет нич ки стил. Са ста но ви шта је зич ког осе ћа ња го вор ни ка са вре-
ме ног срп ског је зи ка, ста тус ве ћи не лек се ма ко је су у реч ни ци ма озна че не 
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као ин ди ви ду а ли зми ни је се про ме нио иако су не ке од њих ква ли фи ко ва не 
као ин ди ви ду ал не пре ви ше од по ла ве ка (ако се узме у об зир да је Реч ник 
МС об ја вљи ван од 1967. до 1976. го ди не и да се пр ва књи га Реч ни ка СА НУ 
по ја ви ла 1954. го ди не). Ме ђу рет ке из у зет ке спа да гла гол вред но ва ти. Он је 
об ра ђен као ин ди ви ду а ли зам, 1965. го ди не, у тре ћој књи зи Реч ни ка СА НУ, 
да би од мах на кон то га, по ре чи ма проф. Д. Гор тан Премк (2004: 19), дру-
штве не и по ли тич ке при ли ке угу ра ле ову реч на мно ге стра ни це за ко на и 
днев не штам пе. Слич но ва жи и за име ни цу кван таш, ко ја је об ра ђе на у де-
ве тој књи зи. Има смо јед но зна че ње: тр го вац на ве ли ко, ве ле тр го вац. Да нас 
ова име ни ца озна ча ва и пи ја цу на ко јој се про да је ро ба на ве ли ко и тр гов ца 
ко ји та ко про да је сво ју ро бу. Ни јед но од ова два зна че ња не би се мо гло од-
ре ди ти као ин ди ви ду ал но. У ову гру пу мо гли би смо, мо жда, увр сти ти и 
не ка пре фик сал на обра зо ва ња, као што су: про у зди са ти (про ве сти не ко 
вре ме уз ди шу ћи) или про и ска ти (про ве сти у тра же њу не ко вре ме; до кра ја 
иска ти, по тра жи ти). С пра вом се мо же по ста ви ти пи та ње ко ли ко су та обра-
зо ва ња би ла нео бич на и у вре ме об ра де. 

5.2. У по себ ну гру пу мо гла би се из дво ји ти обра зо ва ња ни ске фре квен-
ци је, ко ји ма се ла ко мо же од ре ди ти зна че ње на осно ву по зна тих мо тив них 
лек се ма и уоби ча је них твор бе них сред ста ва и ме ха ни за ма: глу во доб ни (ко ји 
се по ја вљу је у глу во до ба, по ноћ ни); глу хо ро дан (глув од ро ђе ња); гној ни ча ти 
(пу ни ти се гно јем, са зре ва ти [о бу бу љи ци, чи ру и сл.]); гну шај (гну ша ње, од-
врат ност); гњав (гу ра ње, гур ња ва, сти ска); гња вац (тла чи тељ, ти ра нин); не у ку
сник (осо ба без ук су са); не у зне мир (ста ње без уз не ми ре ња, не ми ра; спо кој ство, 
сми ре ност); не у зруј (ста ње без узру ја ва ња, не у зру ја ност, не уз бу ђе ност); 
нео д вај (спо је ност), ка жи час (ча сов ник); зво нич но (ко ји зву чи као зво но).

5.3. Те шко је по ста ви ти стро ге гра ни це ме ђу гру па ма ко је на бра ја мо, 
али би смо, ипак, из дво ји ли и гру пу нео бич них лек се ма на ста лих по угле ду 
на не ку од ре ђе ну до бро по зна ту лек се му: по дне вље (вре ме око под не), по угле-
ду на под не бље; пе тиг де (на пе том ме сту), пре ма дру где; нра во пад (опа да ње, 
гу бље ње на ра ви, мо ра ла, об зи ра) и кр во пад (бу ји ца кр ви), пре ма во до пад; 
над ник (онај ко ји се на да), пре ма рад ник; ма ло мо жда нин ([у игри ре чи пре-
ма ма ло гра ђа нин] онај ко ји не ма мно го па ме ти); за руџ би на (за ру ка) као на
руџ би на; ду хо нем (онај ко ји је без ду ха), по угле ду на глу во нем); глуп ни ца 
([у игри ре чи, у ве зи са „луд ни ца”] пре би ва ли ште глу пих љу ди); пре вод ни
лац (пре во ди лац ко ји раз вод ња ва де ло сво јим пре во дом) пре ма пре во ди лац 
и раз вод ни ти. Ове лек се ме су то ли ко се ман тич ки осло ње не на оне по чи јем 
су мо де лу на ста ле да пре у зи ма ју и по не ку се му од њих – та ко је под не бље 
„по зај ми ло” се му ши ри не ко ју но си под не бље, над ник је од рад ни ка „пре у зео” 
се ме на чи на вр ше ња рад ње – те жач ки, с му ком, на пор но, пре да но, нра во пад 
је од во до па да „ис ко ри стио” си ли ну, ин тен зи тет вр ше ња рад ње итд. Ове 
се ме омо гу ћа ва ју из ра зи ту екс пре сив ност на ве де них ин ди ви ду а ли за ма.

5.4. Има ин ди ви ду а ли за ма ко ји има ју про зи ран ме ха ни зам на стан ка, 
ме ђу тим раз ви ја ју у ма њој или у ве ћој ме ри нео че ки ва но зна че ње: пре све
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тлац (ре кло би се да озна ча ва не што [би ло шта] све тло, али у реч ни ку се 
де фи ни ше знат но уже: све тла, спа со но сна ми сао); од сит ни ти (мо гло би се 
прет по ста ви ти да се овај гла гол од но си на би ло ка кво усит ња ва ње, али лек-
си ко гра фи пре ци зи ра ју да се њи ме упу ћу је на ход: оти ћи сит ним ко ра ци
ма); од му дро ва ти (оче ки ва ло би се да овај гла гол зна чи за вр ши ти му дро ва
ње, ме ђу тим, у реч ни ку чи та мо: му дро ва њем за та шка ти); му дро збо ри ште 
(ре кло би се да је ово би ло ко ја уста но ва или ин сти ту ци ја у ко јој се не гу је 
ду хов ни рад, али су лек си ко гра фи и ово га пу та би ли пре ци зни ји: ви со ка 
на уч на уста но ва, ака де ми ја; жи вот ник (то ни је онај ко ји је жив или је жив 
кад и не ко дру ги, већ: онај ко ји до бро по зна је жи вот, ко ји има жи вот ног 
ис ку ства); до у ха (ни је не ка осо ба ко ја је ра стом не ко ме до уха, већ: вест, 
глас); над ма чи ти (овај гла гол не зна чи по бе ди ти не ко га у ма че ва њу, већ: 
по сти ћи по бе ду пи шу ћи [слу жи ти се пе ром као ма чем]); над го лу бље (жи
вот, ста ње ко је под се ћа на го лу бо ве, али их над ма шу је не ви но шћу, чед но
шћу); глу хо не ми ло (ни је ста ње оно га ко је глу хо нем, већ: ду бо ка, глу ва ти
ши на). До та ко из ра же ног пре ци зи ра ња зна че ња у не ким од ових при ме ра 
до шло је ве ро ват но због то га што се лек си ко граф у ту ма че њу зна че ња ве зао 
са мо за је ди ни при мер ко ји му је био на рас по ла га њу, не до пу стив ши мо гућ-
ност да ће се упо тре ба лек се ме про ши ри ти.

5.5. Зна че ње не ких ин ди ви ду а ли за ма ни је ла ко пре по зна ти због то га 
што је тво рац лек се ме упо тре био су фикс у не ти пич ном зна че њу: ода бран
ство (оче ки ва ло би се да озна ча ва не ку де лат ност или за ни ма ње (као па до
бран ство), ме ђу тим то су: ода бра ни љу ди, ода бра ни ци (ве ро ват но по угле ду 
на плем ство); ма гар ци ја да (ре кло би се да је то не ко так ми че ње ма га ра ца 
или так ми че ње у ко јем се ко ри сте ма гар ци (по угле ду на пе ка ри ја да, ра ки
ја да), ме ђу тим, то је: глу пост, лу дост, бу да ла шти на); го вор љив (не зна чи 
са мо ко ји мно го го во ри, већ се кун дар но озна ча ва и: по го дан за из го ва ра ње 
(де кла мо ва ње и сл.). 

5.6. Ме ђу ин ди ви ду а ли зми ма има лек се ма чи је мо тив не ре чи ни су 
упо тре бље не у основ ном зна че њу, па се та ко, ме та фо рич ки или ме то ни миј-
ски, оства ру је и зна че ње мо ти ви са них лек се ма: зе бри ра ти (зе бра сто пре-
кри ва ти, иша ра ти, осен чи ти пру га ма); зе ле на ри ја (не зре ла омла ди на); јор
га ну ша (бо га та же на, она ко ја се по кри ва јор га ном [ску пим по кри ва чем као 
знак имов ног ста ња]);3 кај мак ча ла ни ти се (бо ри ти се хра бро као на Кај мак-
ча ла ну); ко лум бо ва ти (де ло ва ти као про на ла зач); пу те раш (чо век ме кан 
као пу тер); глу во ћу дан (за ба чен, за бит).

5.7. У по себ ну гру пу мо гле би се из дво ји ти ре чи ко ји ма се озна ча ва ју 
ори ги нал не, не сва ки да шње оце не о слич но сти по ја ва и рад њи са дру гим 

3 Лек се ма јор га ну ша чи ја мо тив на реч се од но си на јор ган као сим бол бо гат ства ука зу-
је на то да ме ђу ин ди ви ду а ли зми ма има при ме ра и за за ста ре ле ре чи, јер јор ган да нас ни ка ко 
ви ше ни је сим бол пре сти жа. Ова кви при ме ри по ка зу ју ко ли ко је по гре шно ин ди ви ду а ли зме 
ве зи ва ти за нео ло ги зме. 
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по ја ва ма из око ли не, по себ но са жи во ти ња ма: оков но (као оков); ду гаст (ко-
ји ли чи на ду гу); хр та сто (као хрт); зе ке та ти (го во ри ти по дра жа ва ју ћи 
зе ца); над го лу бље (жи вот, ста ње ко је под се ћа на го лу бо ве, али их над ма шу је 
не ви но шћу, чед но шћу); ла ста ви ти (по на ша ти се као ла ста ви ца, би ти хи тар, 
по ле те ти); ма гар ци ја да (глу пост, лу дост, бу да ла шти на); зве рав (ко ји је као 
у зве ри, ха ла пљив); зве ри ти (по на ша ти се као звер); зе бри ра ти (зе бра сто 
пре кри ва ти, иша ра ти, осен чи ти пру га ма). 

5.8. Тре ба одво ји ти и лек се ме чи ја се кун дар на (ма хом ме та фо рич ка) 
зна че ња но се ква ли фи ка тор ин див.: по де ро ти на (2. ис тро шен, про му као глас); 
го бе ља (1.а. је дан од де ло ва др ве ног кру жног окви ра точ ка; 3. ин див. шаљ. 
обли на тр бу ха код пу них љу ди); звер ство (1. сви ре пост, окрут ност, ди вља-
штво; звер ски на гон; звер ски по ступ ци; 2. зб. ин див. зве ри, зве рад).

5.9. Има до ста при ме ра за ин ди ви ду а ли зме ко ји ма је у твор бе ној осно ви 
оно ма то пе ја: за ха ха ка ти (гро хо том се на сме ја ти); захмка ти (ре кав ши „хм” 
из ра зи ти сум њу); за ту ти ва ти (огла ша ва ти се тут ња вом); за ту ту ру ка ти 
(за сви ра ти на тру бу).

5.10. Иако су мно ги ин ди ви ду а ли зми на ста ли из екс пре сив них раз ло га, 
то је по себ но упа дљи во код оних за ко је по сто је си но ни ми ме ђу узу ал ном 
лек си ком, али су их пи сци све сно из бе гли же ле ћи да по стиг ну ја чи ефе кат 
на чи та о це: чу до ви ло (чу до); обез у ман (без у ман); не у зне мир (спо кој ство, сми-
ре ност); нео д вај (спо је ност); на дла на ти се (на ра ди ти се).

6. судбинаиндивидуалиЗамаујеЗику.Из на ве де ног крат ког пре гле да 
ин ди ви ду а ли за ма ја сно је да су ове лек се ме нај че шће про дукт ори ги нал но сти 
пи са ца, њи хо ве по тре бе за екс пре сив ним, по себ ним, са мо свој ним из ра жа-
ва њем. М. Ра до вић Те шић (2009: 145–154), на осно ву свог лек си ко граф ског 
ис ку ства, из два ја пи сце ко ји су би ли скло ни лек сич ким ино ва ци ја ма. Ме ђу 
пред став ни ци ма про све ти тељ ства, у овом сми слу, из два ја се С. Ми лу ти но-
вић: „Лек си ку ста ре књи жев но сти са из ра зи то мно го успе лих и пот пу но 
не у спе лих, тј. на тег ну тих ко ва ни ца и ока зи о на ли за ма има Си ма Ми лу ти но-
вић Са рај ли ја, ко ја је у до број ме ри, по себ но у не ким књи га ма, оп те ре ти ла 
Реч ник СА НУ (нпр. ма лу так, ма лу шан)” (радовић‑тешић2009: 151). Ме ђу 
ро ман ти ча ри ма по себ но ме сто за у зи ма Л. Ко стић, за ко јег М. Ра до вић Те-
шић кон ста ту је да је имао ша ро ли ку, по не кад твор бе но раз у зда ну лек си ку 
(нпр. пле ти сан ка, до ми шљан ка, Фе ли шћан ка) и да је мор фо ло шко-твор бе не 
обра сце срп ског је зи ка раз ма као „до пу ца ња”. Ме ђу пред став ни ци ма ре а ли-
зма из два ја ју се В. Илић и М. Шап ча нин, ко јег М. Ра до вић Те шић убра ја у 
ма ње зна чај не пи сце, али су де ћи по ци ти ра но сти у Реч ни ку СА НУ, он има 
за па жен лек сич ки по тен ци јал (радовић‑тешић2009: 152). Ме ђу са вре ме ним 
пи сци ма по ори ги нал но сти лек си ке тре ба из дво ји ти пе сни ка Ми ло са ва Те-
ши ћа и ро ма но пи сца Го ра на Пе тро ви ћа. 

Па жњу лин гви ста од у век је при вла чи ла уло га по је ди нач ног го вор ни ка 
у кре и ра њу је зич ких ино ва ци ја. Бо ду ен де Кур те не, го во ре ћи о фо нет ским 
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из ме на ма, од луч но се су прот ста вио схва та њу да је дан чо век мо же би ти аутор 
би ло ка кве но ви не у је зи ку (ци ти ра но пре ма Ђ. Ота ше вић 2008: 64). С дру-
ге стра не, по зна то је да је мла до гра ма ти чар ска лај пци шка шко ла сма тра ла 
да је ре а лан са мо је зик по је дин ца, а да је све дру го ап страк ци ја, па пред-
ност тре ба да ти ин ди ви ду ал ном уз по ти ски ва ње ко лек тив ног (Петковић
2007). Ипак, по сто ји ли шан са да ин ди ви ду а ли зми по ста ну део оп штег лек-
сич ког фон да? По зи ти ван од го вор про на ла зи мо у при ме ру ко ји на во ди В. 
Му хвић Ди ма нов ски (2005: 6): „Po zna to je da je Do sto jev ski u ru ski je zik unio 
mnoštvo no vih riječi, ali se sa mo jed na uko ri je ni la: stuševatsja ’iz gu bi ti se, ne-
sta ti; po sta ti ne pri mje tan’. Do sto jev ski je jed nom re kao ka ko mu se „u ti je ku cje lo-
kup ne ... književne dje lat no sti ... najviše u njoj svi dje lo to što mu je pošlo za ru kom 
da une se jed nu sa svim no vu riječ u ru ski je zik i kad god bi tu riječ sreo ti ska nu, 
uvi jek bi imao ugo dan osjećaj.” Овај при мер по ка зу је да ин ди ви ду а ли зам мо же 
по ста ти део оп штег лек сич ког фон да, што зна чи да ни су у пра ву за го вор ни-
ци иде је о то ме да по је ди нац не мо же би ти аутор не ке је зич ке но ви не. С 
дру ге стра не, ја сно је и то да се овај про цес не до га ђа че сто и да се чак ни 
ин ди ви ду ал на лек си ка та квих ауто ри те та ка кав је био До сто јев ски не мо же 
ла ко про би ти у оп шти лек сич ки фонд.

7. ЗаштосеиндивидуалиЗмиреткоПробијајууоПштилексичкифонд?
При ка за на гра ђа ука зу је на чи ње ни цу да пи сци обич но из два раз ло га ства-
ра ју но ве лек се ме: (1) за то што же ле да на нов, екс пре сив ни ји на чин име ну-
ју већ име но ва не пој мо ве или (2) с на ме ром да име ну ју оно што ни је до са да 
име но ва но. Њи хо ва лек си ка се те шко про би ја у основ ни лек сич ки фонд за то 
што за кон је зич ке еко но ми је не до пу шта на го ми ла ва ње сред ста ва ко ја има-
ју исту уло гу у лек сич ком си сте му. Пре ма то ме, ако већ по сто ји спо је ност, 
ма ле су шан се да ће нео д вај по ста ти узу ал на лек се ма. Ако по сто ји спо кој
ство и сми ре ност, не ма мно го про сто ра за не у зне мир. Не ма раз ло га за чу
до ви ло кад већ по сто ји чу до. 

Што се ти че лек си ке за име но ва ње до са да не и ме но ва них пој мо ва, она 
се те шко при хва та у оп штем лек сич ком фон ду због то га што јој је зна че ње 
нај че шће су ви ше спе ци ја ли зо ва но, пре у ско или се од но си на не ки сег мент 
ствар но сти за ко ји рет ко по сто ји по тре ба за име но ва њем. По не кад су та кве 
лек се ме мо ти ви са не по ре ђе њем са не ким нео бич ним по ја ва ма, кат кад не по-
зна тим ве ћи ни го вор ни ка. че сто су у пи та њу по ја ве ко је са мо умет ник из о-
штре ног сен зи би ли те та пер ци пи ра и име ну је, а ко је су про сеч ном го вор ни ку 
срп ског је зи ка из ван до ма ша ја па жње и ре ал них ко му ни ка циј ских по тре ба. 
Та кве су, ре ци мо, лек се ме: по до бр вље (ме сто под обр ва ма); хр та сто (као 
хрт); ла ста ви ти (по на ша ти се као ла ста ви ца, би ти хи тар, по ле тан); кру го
пас (круг у ко ме се ко или шта кре ће, жи вот ни пут); за не би ти се (учвр сти-
ти се на не бу); над го лу бље (жи вот, ста ње ко је под се ћа на го лу бо ве, али их 
над ма шу је не ви но шћу, чед но шћу). 

Tре ба има ти у ви ду и чи ње ни цу да мно ги ин ди ви ду а ли зми ни су пра-
вил но на чи ње ни. Они ко ји ни су у скла ду са твор бе ном нор мом срп ског је-
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зи ка обич но не мо гу има ти да љи раз вој ни ток. Ипак, пре ма на шој оце ни, 
че шћу смет њу на овом пу ту пред ста вља зна че ње ин ди ви ду а ли зма и ску чен 
до мен ње го ве при ме не не го на чин ње го ве твор бе. М. Пе ши кан (1970: 187) 
ова ко кри ти ку је не ке пи сце: „Има зна ча јан број пи са ца ко ји ула жу до ста 
на по ра да обо га те свој је зик, да га по пу не но вим, све жим ре чи ма – али је 
пи та ње ко ли ко се то срећ но ра ди. На и ме, сти че се ути сак да не ки та кви пи-
сци по ла зе од ми ни мал ног стан дард ног фон да, а он да сва ки за се бе – та ко 
ре ћи из по чет ка – из на ла зи и ку је но ве ре чи. Не сум њи во је да би бо га ће ње 
из ра жај ног фон да би ло успе шни је, а ори ги нал ност и све жи на сти ла и је зи-
ка не ма ња ако би пи сац обил ни је за хва тао у по сто је ћу лек сич ку ри зни цу.”

8. оиндивидуалиЗмимакојиусПевајудаПродрууосновнилексички
фонд.Као што по ка зу је при мер ин ди ви ду а ли зма из је зи ка До сто јев ског, 
ко ји се на шао у оп штем лек сич ком фон ду ру ског је зи ка, по сто је ин ди ви ду-
ал на обра зо ва ња ко ја вре ме ном по ста ну узу ал на. Обич но су то ин ди ви ду а-
ли зми ко ји спа да ју у по тен ци јал не ре чи, а не ин ди ви ду а ли зми-ока зи о на ли-
зми. За ни мљи во је на по ме ну ти ка ко је чак и Вук Ка ра џић ин ту и тив но пра вио 
раз ли ку из ме ђу ове две вр сте ин ди ви ду а ли за ма. Он је за по тре бе пре во да 
Но вог за ве та на чи нио 84 тво ре ни це. За њих он ис ти че да би мно ге од тих 
ре чи ка зао и нај про сти ји Ср бин она ко ка ко је он то учи нио, на рав но, кад би 
му за тре ба ле, „а мо же би ти да их и го во ре”. Пет го ди на ка сни је, Вук је 29 
ин ди ви ду а ли за ма из те гру пе (од укуп но 84) унео у дру го из да ње свог реч ни-
ка као да се у на ро ду оне за и ста го во ре: ви кач, тру бач, шап тач, ви но гра дар, 
не зна бо штво, де во ја штво, смер ност, све тост, от пад, по ка ја ње, по ни же
ње итд.4 Ре кав ши да су то ре чи ко је би и нај про сти ји Ср бин ка зао ка да би 
му за тре ба ле, а мо жда их већ и го во ре, Вук је при лич но пре ци зно де фи ни-
сао по тен ци јал не ре чи. На пра вив ши се лек ци ју ме ђу тим лек се ма ма, он је, у 
не ком сми слу, сво је ин ди ви ду а ли зме по де лио на по тен ци јал не ре чи и ока-
зи о на ли зме. По тен ци јал не ре чи спа да ју у ин ди ви ду а ли зме ко ји мо гу про-
дре ти у основ ни лек сич ки фонд. Да нас би се те шко мо гло прет по ста ви ти да 
лек се ме де во ја штво, по ни же ње или от пад ни су по сто ја ле пре Ву ка и да их 
је он на чи нио или бар пр ви за бе ле жио.

Гра ђе ње но вих лек се ма као и њи хо во по ме ра ње од пе ри фе ри је ка цен тру 
лек сич ког си сте ма тре ба схва ти ти као про цес са чи њен од ета па са не ја сним 
гра ни ца ма. Тај про цес тре ба са гле да ти и опи са ти из угла „ме ке” ло ги ке.5 На 
то ме по себ но ин си сти ра ру ски де ри ва то лог Н. Д. Го љев (2010), ко ји за сту па 
ево лу тив ни мо дел твор бе ре чи. Упра во због то га што је твор ба ре чи про-
цес, на ста ју број ни про бле ми у од ре ђи ва њу ста ту са тво ре ни ца, а отва ра ју се 

4 Де таљ ни је о Ву ко вим ин ди ви ду а ли зми ма и ана ли зи ва ља но сти на чи на на ко ји су гра-
ђе не в. Бе лић (2000: 214–220 и да ље).

5 „На су прот ‘ари сто те лов ској’, ‘твр дој’ ло ги ци, сто ји ‘фа зи’ (‘fuzzy’), ‘ме ка’ ло ги ка 
(‘soft’ lo gic), ‘рас пли ну та’, ‘раз ли ве на’, ла ба ва ло ги ка, она што све то ве по ја ва и на ших су до ва 
о њи ма под вр га ва раз вр ста ва њи ма на ска ла ма гра ду ел но сти, ‘ин тен зи те та’... с на ро чи тим во-
ђе њем ра чу на о ‘не ја сно сти’, ‘нео д ре ђе но сти’, ‘пре ла зно сти’, ‘не пре ци зно сти’” (радовановић
2009: 19–20).
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пи та ња и у ве зи са тер ми но ло шким ре ше њи ма. На не ке од про бле ма тер ми-
но ло шких укр шта ња, до ди ри ва ња и пре кла па ња ука за но је на по чет ку ра да. 
Н. Д. Го љев (2010: 67) ци ти ра Де Со си ра, ко ји сма тра да мо ме нат на ста ја ња 
но ве ре чи у ства ри ни је вре ме ње ног на стан ка, јер су еле мен ти из ко јих се 
она са сто ји, као и скло ност ка ком би но ва њу тих еле ме на та, по сто ја ли и ра-
ни је. Да кле, тво ре ни ца по сто ји као је зич ка мо гућ ност и пре не го што на ста-
не. За то је че сто те шко пре ци зно утвр ди ти да ли је не ка лек се ма тек на ста ла 
или се, мо жда, не за бе ле же на, већ ко ри сти ме ђу го вор ни ци ма. Проф. Бо жо 
Ћо рић оштро се про ти ви тер ми ну по тен ци јал на реч и на гла ша ва да лек се-
ма по сто ји или не по сто ји. Ако по сто ји, а по сто ји чим се ана ли зи ра, она не 
мо же би ти по тен ци јал на, већ ре ал на лек се ма тог је зи ка. Тер мин би се, ипак, 
мо гао бра ни ти чи ње ни цом да се ње го вом упо тре бом же ли на гла си ти мо гућ-
ност, по тен ци јал да те тво ре ни це да она мо жда и ни је са мо ин ди ви ду а ли зам, 
тј. да онај ко оце њу је њен ста тус не зна, у ства ри, до кле је она сти гла на том 
пу ту од твор бе не мо гућ но сти, пре ко ин ди ви ду ал не до узу ал не лек се ме. Тај 
пут је пун не ја сних гра ни ца. Те шко је са си гур но шћу твр ди ти и то да ли је 
не ка лек се ма ин ди ви ду а ли зам јер ни је мо гу ће би ти си гу ран у то. Ипак, те о-
риј ски, сва ка лек се ма је мо ра ла у не ком тре нут ку би ти ин ди ви ду а ли зам. Пре-
ма то ме, ин ди ви ду а ли зми сва ка ко по сто је, али је не за хвал но твр ди ти да 
не ка не рас про стра ње на лек се ма спа да у ту гру пу. В. Му хвић Ди ма нов ски 
(2005) на ви ше ме ста го во ри о мо гућ но сти да се при год ни це (ин ди ви ду а ли-
зми) раз ви ју у нео ло ги зме. Да кле, и ста тус нео ло ги зма је са мо мо гу ћа фа за 
у раз во ју упо тре бе лек се ме. И пут од нео ло ги зма до узу ал не лек се ме оби лу је 
ета па ма са не ја сним гра ни ца ма. У лек си ко ло ги ји за те фа зе не по сто је тер-
ми ни, али би смо се за јед ну од тих по чет них ета па мо гли по слу жи ти лек си-
ко граф ским од ре ђе њем не рас про стра ње на лек се ма да би се тер ми но ло шки 
по кри ла фа за раз во ја упо тре бе лек се ме из ме ђу ин ди ви ду ал не и узу ал не.

Лек сич ки ни во је зи ка, ви ше од оста лих (нпр. фо но ло шког или мор фо-
ло шког), до пу шта ути цај ино ва ци ја по је ди нач них го вор ни ка на је зич ки си-
стем. По то ме је овај је зич ки ни во спе ци фи чан. Ипак, ин ди ви ду а ли зми, сра-
змер но бро ју, рет ко по ста ју део оп штег лек сич ког фон да. У овом ра ду на ве ли 
смо не ке оте жа ва ју ће окол но сти на том пу ту, из не ли не ке од мо гу ћих раз-
ло га да се то, ипак, до го ди и од ре ди ли тај пут као про цес са чи њен од ета па 
са не ја сним гра ни ца ма. 
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Твртко Прћић

И СИНТАГМЕ И РЕчИ: ФРАЗНЕ ИМЕНИЦЕ
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ1

Овај рад ба ви се фра зним име ни ца ма ти па ро ди тељ ски са ста нак, вр ши лац ду
жно сти, пра шак за пе ци во и ђак пр вак у срп ском је зи ку. Ци ље ви ра да дво ја ки су: пр во, 
да се по ну ди све о бу хва тан опис фра зних име ни ца, хи брид них лек сич ких је ди ни ца, 
ко је су син таг ме по сво јој фор ми, а ре чи по сво јој функ ци ји, са др жи ни и упо тре би, и 
чи ји лек сич ки ста тус до са да ни је био пре по знат и при знат у на шој лек си ко ло шкој те-
о ри ји и лек си ко граф ској прак си. И дру го, да се ука же на не ке те о риј ске и прак тич не 
им пли ка ци је но во пре по зна те лек сич ке ка те го ри је, у окви ру ко јих се пред ла же но ва 
мор фо син так тич ка кла си фи ка ци ја лек сич ких је ди ни ца, те на чи ни уно са и об ра де фра-
зних име ни ца у реч ни ци ма.

Кључ не ре чи: фра зна име ни ца, фра зна лек се ма, лек си ка ли зо ва на ко ло ка ци ја, 
иди о ма ти зо ва на ко ло ка ци ја, срп ски је зик.

1.уводненаПомене. Овај рад ба ви се јед ном ка те го ри јом лек сич ких 
је ди ни ца у срп ском је зи ку, чи ји лек сич ки ста тус до са да ни је екс пли цит но 
и си стем ски био пре по знат и при знат у на шој лек си ко ло шкој те о ри ји и лек си-
ко граф ској прак си. Ра ди се о је ди ни ца ма ти па ро ди тељ ски са ста нак, вр ши
лац ду жно сти, пра шак за пе ци во и ђак пр вак, ко је су по сво јој струк ту ри 
син таг ме, али се по ве ћи ни оста лих сво јих свој ста ва при бли жа ва ју ре чи ма. 
Сто га оне пред ста вља ју хи брид не је ди ни це, у исто вре ме и син таг ме и ре-
чи, чи ју су шти ну нај а де кват ни је од сли ка ва тер мин ‘фра зна лек се ма’ (и сам 
у ка те го ри ји фра зних лек се ма). Тер мин је ство рен по узо ру на ен гле ско 
‘phra sal le xe me’ (LYons1977, 1981; LiPKa1992; JacKson2002), а ди стинк ци ја 
у срп ском из ме ђу основ них тер ми на ‘фра за’ и ‘син таг ма’ од ра жа ва су штин-
ску раз ли ку, јер се син таг ма, пре ма овом ви ђе њу, од но си на гра ма тич ку је-
ди ни цу и оту да је па ра лел на с ре чи, док се фра за ти че лек сич ке је ди ни це и 
оту да је па ра лел на с лек се мом (уп. Prćić2008: 162).

У том сми слу, фра зна лек се ма мо же се де фи ни са ти као хи брид на лек-
сич ка је ди ни ца, ко ја је фор мал но (тј. гра фо ло шки, фо но ло шки и мор фо син-
так тич ки) ре а ли зо ва на као син таг ма, али се у по гле ду функ ци је, са др жи не 
и упо тре бе по на ша као реч (Prćić 2008: 162). Ме ђу тим, с об зи ром на чи ње-

1 Рад је настао у склопу Пројекта бр. 178002, под називом Језици и културе у времену и 
простору, који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. На вредним при-
медбама и предлозима аутор изражава захвалност својој колегиници проф. др Вери Васић.
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ни цу да фра зне лек се ме из гру пе ко ја се по сма тра ов де, го то во без из у зет ка, 
вр ше функ ци ју име ни це, њих би при клад ни је ква ли фи ко вао тер мин ‘фра-
зна име ни ца’, по што је тер мин ‘фра зна лек се ма’ оп шти ји и об у хват ни ји, и 
нат кро вљу је све вр сте иди о ма ти зо ва них лек сич ких је ди ни ца, гла гол ских и 
без гла гол ских, ко је се мо гу свр ста ти у фра зе о ло ги зме, одн. иди о ме (уп. 
Prćić 2008: 158–164). За то ће на да ље ова кве лек сич ке је ди ни це би ти на зи ва-
не пре ци зни јим тер ми ном фра зне име ни це.

У на став ку, фра зне име ни це би ће по дроб ни је опи са не и илу стро ва не с 
аспек та њи хо ве фор ме, функ ци је, са др жи не и упо тре бе, а за тим ће би ти ука-
за но на не ке лек си ко ло шке и лек си ко граф ске им пли ка ци је ко је ова лек сич ка 
ка те го ри ја са со бом до но си. Да ље из ла га ње ор га ни зо ва но је на сле де ћи на-
чин: оп шта свој ства фра зних име ни ца раз ма тра ју се у Одељ ку 2, у Одељ ку 3 
да је се пре глед њи хо вих струк тур них обра за ца, у Одељ ку 4 об ја шња ва ју се 
спе ци фич на свој ства фра зних име ни ца, а у Одељ ку 5, у скло пу за кљу ча ка, 
би ће пред ло же на, пр во, но ва мор фо син так тич ка кла си фи ка ци ја лек сич ких 
је ди ни ца у срп ском је зи ку и, дру го, мо гу ћи на чи ни уно са и об ра де фра зних 
име ни ца у реч ни ци ма. Те о риј ско-ме то до ло шки оквир за опис лек се ма, фра-
зних лек се ма и фра зних име ни ца осла ња се на де фи ни ци је и ту ма че ња у 
Се ман ти ци и праг ма ти ци ре чи (Prćić 2008: на ро чи то По гла вља 4 и 8), док 
су об ли ци и зна че ња по је ди нач них ре чи про ве ра ва на у Реч ни ку срп ско га 
је зи ка (николић2007). Кор пус за ово ис тра жи ва ње, у не до стат ку це ло ви тог 
или бар де ли мич ног по пи са фра зних име ни ца у срп ском је зи ку, са ста вљен 
је на те ме љу при мерâ из ауто ро вог мен тал ног лек си ко на, ко ји су до пу ње ни 
не си сте мат ским бе ле же њем при мерâ у оп штим, но вин ским и струч ним 
тек сто ви ма у штам па ним и елек трон ским из во ри ма. Упр кос не пот пу но сти, 
се лек тив но сти и су бјек тив но сти ова ко фор ми ра ног кор пу са, сма тра се да је 
ви ше од 700 при ку пље них је ди ни ца до вољ но за из во ђе ње основ них пра вил-
но сти и тен ден ци ја; све о бу хват ни ја и ис црп ни ја ана ли за сва ка ко би зах те-
ва ла обим ни ји, си сте ма тич ни ји и ре пре зен та тив ни ји кор пус.

2.оПштасвојствафраЗнихименица. Син таг ме ко је ре а ли зу ју фра зне 
име ни це, ка ко се и из по чет на че ти ри при ме ра мо же ви де ти, ти пич но чи не 
спој две ју пу но знач них ре чи, нај че шће у кла си име ни ца и при де ва. Пи та ња 
на ко ја са да тре ба од го во ри ти је су шта фра зне име ни це чи ни на лик син таг-
ма ма, а шта их чи ни на лик ре чи ма.

Бли ским син таг ма ма фра зне име ни це чи не три оп шта фор мал на свој-
ства: пр во је ор то гра фи ја, тј. њи хов пра во пи сни об лик, бу ду ћи да се све ре чи 
ко је ула зе у са став фра зних име ни ца пи шу одво је но јед на од дру ге, она ко 
ка ко је свој стве но син таг ма ма. Дру го, то је фо но ло ги ја, тј. њи хов из го вор ни 
об лик, бу ду ћи да су све пу но знач не ре чи ко је ула зе у са став фра зних име-
ни ца ак цен то ва не по себ но, она ко ка ко је свој стве но син таг ма ма, при че му 
јед на од ре чи у том спо ју би ва из го во ре на с ис так ну ти јим ак цен том – у 
обич ном, не у трал ном и не кон траст ном кон тек сту, то је по след ња реч; у 
при ме ри ма ро ди тељ ски са ста нак, вр ши лац ду жно сти, пра шак за пе ци во 
и ђак пр вак ис так ну ти је су ре чи са ста нак, ду жно сти, пе ци во и пр вак. И 
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тре ће свој ство је мор фо син так са, тј. њи хо ва струк ту ра, бу ду ћи да све ре чи 
ко је ула зе у са став фра зних име ни ца чи не је дин стве ну син таг му, ко ја је и 
фор мал но и са др жин ски уве ли ко пре ра сла у ко ло ка ци ју, тј. у „уоби ча јен, а 
по не кад и ре до ван, дво чла ни спој јед не лек се ме с не ком дру гом, по пра ви лу 
уну тар од ре ђе не син так тич ке је ди ни це” (Prćić 2008: 149).

С дру ге стра не, фра зне име ни це бли ским ре чи ма чи не сле де ћа три оп-
шта свој ства: пр во је њи хо ва мор фо син так тич ка функ ци ја, бу ду ћи да фра зне 
име ни це, као це ли на, ма ло пре је ре че но, го то во без из у зет ка, у ре че ни ци на-
сту па ју као име ни це, на по зи ци ји су бјек та (нпр. Шеф Ка те дре је од су тан.), 
објек та (нпр. Је дем са мо цр ни хлеб.) или од ред бе (нпр. Че ка ћу те ис пред 
му зич ке шко ле.), она ко ка ко је свој стве но ре чи ма у кла си име ни ца. Дру го, 
то је њи хо ва са др жи на, бу ду ћи да фра зне име ни це, као це ли на, име ну ју и/
или упу ћу ју на је дин ствен де но тат, тј. кла су ван је зич ких ен ти те та – љу ди, 
пред ме та, ме ста, осо би на, про це са и ак тив но сти из ван је зич ког си сте ма, 
она ко ка ко је свој стве но ре чи ма, по ли мор фем ским и мо но мор фем ским, што 
ујед но под ра зу ме ва по сто ја ње це ло ви тог и је дин стве ног зна че ња фра зних 
име ни ца, ко је је од ре ђе но ди јаг но стич ким обе леж ји ма сми сла и фор му ли са-
но у окви ру је дин стве не реч нич ке де фи ни ци је, по пут ‘осо ба ко ја при вре ме но 
оба вља не ку од го вор ну функ ци ју’ за фра зну име ни цу вр ши лац ду жно сти. 
И тре ће свој ство је њи хо ва упо тре ба, бу ду ћи да фра зне име ни це, као це ли-
на, мо гу би ти упо тре бље не са мо стал но, она ко ка ко је свој стве но ре чи ма, 
би ло да чи не део ши рег ис ка за (нпр. Упо знао сам Прин це зу од Вел са.), би ло 
да оне са ме чи не за о кру жен ис каз (нпр. Ко је ово? – Прин це за од Вел са.).

На кон овог крат ког пре гле да оп штих свој ста ва фра зних име ни ца, по-
треб на су и до дат на об ја шње ња не ко ли ких спе ци фич них аспе ка та њи хо ве 
струк ту ре и са др жи не, ко је се, ве ро ват но, мо гу сма тра ти њи хо вим нај зна-
чај ни јим и нај ком плек сни јим свој стви ма. Но, да би се сте као ши ри и ја сни-
ји увид у са му струк ту ру фра зних име ни ца, пр во се мо ра ју при ка за ти обра-
сци по ко ји ма оне на ста ју.

3.структурниобрасцифраЗнихименица. У прет ход ном одељ ку већ је 
кон ста то ва но да су син таг ме ко је ре а ли зу ју фра зне име ни це пре ра сле у ко-
ло ка ци је, ко је чи не фор мал ну и са др жин ску це ли ну два ју ме ђу у сло вље них 
ко ло ка та, пу но знач них ре чи у њи хо вом са ста ву. Ти ко ло ка ти на ла зе се у 
хи је рар хиј ском од но су, при че му је дан, ко ји се на зи ва при мар ним ко ло ка
том, чи ни те жи ште ко ло ка ци је и глав ни је но си лац зна че ња, док га онај 
дру ги, ко ји се на зи ва се кун дар ним ко ло ка том, по бли же од ре ђу је или опи-
су је (уп. Prćić 2008: 151–153); на при мер, у фра зној име ни ци цр ни хлеб при-
мар ни ко ло кат је име ни ца хлеб, а се кун дар ни је при дев цр ни и он пре ци зи ра 
вр сту хле ба. Оба ко ло ка та ис по ља ва ју уза јам ну при влач ност, ко ја је сна жни-
ја из сме ра при мар ног ко ло ка та, хлеб, по што на ме ра ва но зна че ње це ли не, у 
сми слу да те вр сте хле ба, без се кун дар ног ко ло ка та, цр ни, ни је ни оства ри во, 
ни мо гу ће. Због чвр сте фор мал не и са др жин ске ме ђу по ве за но сти при мар-
ног и се кун дар ног ко ло ка та у ова квим кон струк ци ја ма, као и због њи хо ве 
функ ци је име но ва ња и/или упу ћи ва ња на је дин стве ну кла су ван је зич ких 
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ен ти те та, мо же се ус твр ди ти да син таг ме ко је ре а ли зу ју фра зне име ни це 
ни су обич не ко ло ка ци је, по пут ле па же на, не сно сна вру ћи на или жуч на 
рас пра ва, не го лек си ка ли зо ва не ко ло ка ци је, чи ја су их бит на свој ства при-
бли жи ла лек се ма ма и ти ме им обез бе ди ла из ве стан лек сич ки, или лек сем-
ски, ста тус.

Функ циј ски и са др жин ски по сма тра но, фра зне име ни це су би нар не 
ен до цен трич не кон струк ци је и по то ме су нај бли же, ако не и ана лог не, јед-
ној ка те го ри ји ‘пра вих’ лек се ма – по лу сло же нич ким име ни ца ма (уп. клајн
2003, као и хлебец1996; Петровачки–штасни2009; Пешикан–јерковић
–Пижурица 2010), ти па па ра дајзчор ба, так систа ни ца и прескон фе рен
ци ја. По то ње лек сич ке је ди ни це, ка ко и при ме ри по ка зу ју, са ста вље не су од 
две ко ор ди ни ра не осно ве, ко је су у пи са њу по ве за не цр ти цом. Ен до цен трич-
ност по лу сло же ни ца огле да се у то ме што дру га, одн. де сна, осно ва пред-
ста вља мор фо син так тич ки и се ман тич ки цен тар, или ну кле ус, кон струк-
ци је, сме штен уну тар ње са ме (оту да и на зив ‘ен до цен трич ност’), а пр ва, 
одн. ле ва, осно ва на сту па као ње гов мо ди фи ка тор, при че му је ну кле ус де-
кли на би лан, док се мо ди фи ка тор, чак и ако је те о риј ски де кли на би лан, увек 
ја вља у истом, не про ме ње ном об ли ку, у но ми на ти ву јед ни не; у при ме ру па
ра дајзчор ба, ну кле ус је осно ва чор ба, а њен мо ди фи ка тор осно ва па ра дајз. 
У ова квим лек се ма ма ну кле ус вр ши нај ма ње три функ ци је (уп. Prćić2007; 
о раз ли чи тим аспек ти ма лек сич ке ен до цен трич но сти рас пра вља ју још и 
WiLLiams1981; bauer1983;ракић2001; PLag2003; haLuPKa‑reŠetar–LaLić‑
‑Krstin 2009): као пр во, ну кле ус од ре ђу је мор фо син так тич ка свој ства чи та-
ве лек се ме, тј. вр сту ре чи ко јој она при па да и, ако се ра ди о име ни ци, њен 
род, број и па деж (у лек се ми па ра дајзчор ба, ну кле ус чор ба ука зу је на то да 
се лек се ма на ла зи у кла си име ни ца, да је жен ског ро да, да је у јед ни ни и да 
је у но ми на ти ву). Дру го, у ци љу про ме не по па де жи ма, флек тив ни су фик си 
у по лу сло же ни ца ма до да ју се са мо на ну кле ус, али се од но се на чи та ву лек-
се му (па ра дајзчор бе, па ра дајзчор би, итд.), а у ци љу из во ђе ња но вих лек се-
ма, лек сич ки су фик си та ко ђе се до да ју са мо на ну кле ус (прескон фе рен циј ски 
пре ма прескон фе рен ци ја). И тре ће, ну кле ус ус по ста вља од нос хи по ни ми је 
из ме ђу се бе и чи та ве лек се ме (ну кле ус чор ба је хи пе ро ним, а па ра дајзчор
ба ње гов хи по ним), и на тај на чин ен до цен трич на лек се ма ја вља се као име 
вр сте, или под вр сте, оно га што је из ра же но ну кле у сом (па ра дајзчор ба је 
вр ста чор бе).

Ка да је реч о ен до цен трич но сти фра зних име ни ца, очи глед не су па ра-
ле ле с по лу сло же нич ким име ни ца ма, те уоч љи ва ко ре ла ци ја из ме ђу, с јед не 
стра не, при мар ног ко ло ка та, ко ји је увек име ни ца и ко ји на сту па као ну кле-
ус кон струк ци је, и, с дру ге стра не, се кун дар ног ко ло ка та, ко ји на сту па као 
мо ди фи ка тор ну кле у са, што по ка зу ју и че ти ри ра ни је по ми ња на при ме ра 
ро ди тељ ски са ста нак, вр ши лац ду жно сти, пра шак за пе ци во и ђак пр вак, 
ма да ов де ну кле ус не мо ра ну жно би ти дру га осно ва, као што је код по лу-
сло же ни ца. Упр кос то ме, ну кле ус и код фра зних име ни ца од ре ђу је мор фо-
син так тич ка свој ства чи та ве кон струк ци је; у при ме ру пра шак за пе ци во, 
ну кле ус пра шак по ка зу је да кон струк ци ја при па да кла си име ни ца, да је му-
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шког ро да, да је у јед ни ни и да је у но ми на ти ву. Дру го, де кли на ци ја чи та ве 
кон струк ци је и до да ва ње флек тив них и лек сич ких су фик са не мо ра ју ну жно 
би ти ве за ни са мо за ну кле ус, о че му ће би ти го во ра уско ро. И тре ће, и код 
фра зних име ни ца ну кле ус ус по ста вља од нос хи по ни ми је из ме ђу се бе и чи та-
ве кон струк ци је (пра шак за пе ци во је вр ста пра шка, ро ди тељ ски са ста нак 
је вр ста са стан ка, итд.), па та ко фра зна име ни ца, и то тре ба по но во по себ но 
на гла си ти, слу жи као име је дин стве не кла се ван је зич ких ен ти те та.

У фра зним име ни ца ма мо ди фи ка ци ја мо же би ти ре а ли зо ва на на је дан 
од че ти ри рас по ло жи ва на чи на. По зи ци ја ну кле у са и тип ње го ве мо ди фи ка-
ци је за јед но уоб ли ча ва ју струк тур не обра сце фра зних име ни ца, ко ји ће у на-
став ку би ти пред ста вље ни, уз опис њи хо вих глав них ка рак те ри сти ка и из-
бор струк тур но и са др жин ски ре пре зен та тив них илу стра тив них при ме ра.

обраЗац1:Придев+именица, тип: родитељскисастанак. Функ ци ју 
ну кле у са вр ши име ни ца, а функ ци ју ње ног мо ди фи ка то ра при дев, ко ји по 
свом мор фо ло шком са ста ву мо же би ти прост (у по пи су та кви при ме ри 
одво је ни су по лу цр ним (1)), из ве ден су фик си ма н/ни, ски и чки (2), укљу-
чу ју ћи и по при де вље не гла гол ске при ло ге са да шње, те при де ве из ве де не од 
гла гол ске осно ве на ћи (3), гла гол ске при де ве трп не на н/ни (4), при свој не 
при де ве на ов, ев и ин (5) и сло же не при де ве (6). Сви ови при де ви на сту-
па ју у свом од ре ђе ном ви ду (об лич ка ди стинк ци ја с нео д ре ђе ним ви дом пре-
по зна је се, до ду ше, са мо у му шком ро ду, и то код ве ћи не про стих при де ва, 
ти па брз пре ма бр зи, те у из ве де ним при де ви ма, ти па ре до ван пре ма ре дов
ни и не пи сан пре ма не пи са ни). Де кли на ци ји здру же но под ле жу и ну кле ус и 
мо ди фи ка тор (ро ди тељ ског са стан ка, ро ди тељ ском са стан ку, итд.). У 
овом обра сцу мо ди фи ка ци ја је оства ре на де тер ми на тив ном функ ци јом при-
де ва, ко ји је ов де пре мо ди фи ка тор. При ме ри:

(1) але ва па при ка
Бад њи дан
Бе ла ку ћа
бр зи воз

Цр ве ни крст
ки се ли ку пус

ког ни тив на лин гви сти ка
крат ки спој
ма ла ма ту ра

мла ди кром пир
си гур на ку ћа
сле пи миш

стра ни је зик
ве ли ки пра сак
ви ши лек тор

(2) глав ни град
глав ни и од го вор ни уред ник

го ди шњи од мор
је тре на па ште та
Јужна Африка

мла зни ави он
не рад ни дан

прав на др жа ва
ре дов ни про фе сор

са бор на цр ква
све тло сна го ди на

атом ска бом ба
без гај тан ски те ле фон
да љин ски упра вљач

фи ло зоф ски фа кул тет
град ска ку ћа

хе миј ска олов ка
мор ски пас

не бе ско те ло
стил ски на ме штај
све мир ски брод

вре мен ска прог но за
ђач ка књи жи ца

оп тич ко тра жи ло
пешачки прелаз

(3) ку па ћи ко стим
са мо фи нан си ра ју ћи сту дент

ши ва ћа ма ши на
те ку ћи ра чун
жва ка ћа гу ма

(4) цр та ни филм
ди пло ми ра ни фи ло лог

не пи са ни за кон
пре по ру че но пи смо
за шти ће ни све док

(5) Ду ша нов за ко ник
ја бу ко во сир ће

Мо ло то вљев кок тел
Но бе ло ва на гра да

Пи та го ри на те о ре ма
(6) бра ко ра звод на пар ни ца

ду го ме тра жни филм
слат ко вод на ри ба

на став но-на уч но ве ће
природно-математички факултет
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Од сва че ти ри рас по ло жи ва обра сца, овај је да ле ко нај про дук тив ни ји 
и нај фре квент ни ји, с при бли жно две тре ћи не за сту пље но сти узо ра ка у кор-
пу су, због че га је и број ње го вих при ме ра ов де два пут ве ћи не го за оста ле 
обра сце. У ве зи с овим обра сцем по треб но је да се ис так ну и не ко ли ке по себ-
но сти: пр во, иако се при де ви, као мо ди фи ка то ри, ја вља ју у од ре ђе ном ви ду, 
за бе ле же на су и два при ме ра у нео д ре ђе ном ви ду – го тов но вац и си тан 
но вац, ко ји пред ста вља ју из у зет ке (оста ле упо тре бе нео д ре ђе ног ви да, по пут 
ки сео ку пус, кра так спој, млад кром пир, не ра дан дан, ре до ван про фе сор, Ве
лик пе так, на ко је се че сто на и ла зи у не па жљи вом сва ко днев ном го во ру, не 
мо гу се сма тра ти стан дард ни ма). Дру га по себ ност су вр ло рет ки слу ча је ви 
ка да при дев име ни ци ко ју мо ди фи ку је не прет хо ди, не го је сле ди, као у 
при ме ри ма: при лог са да шњи, при лог про шли и Ма ти ца срп ска, ко ји та ко ђе 
пред ста вља ју из у зет ке и у ко ји ма је при дев пост мо ди фи ка тор. Тре ће, иако 
су мо ди фи ка то ри нај че шће јед но чла ни, по не кад мо гу би ти и дво чла ни, јер 
се са сто је од два при де ва, спо је на ве зни ком и, чи ја су зна че ња пр вен стве но 
ван је зич ки по ве за на, као у при ме ру глав ни и од го вор ни уред ник; дво чла ни, 
па и тро чла ни, мо ди фи ка то ри ја вља ју се и у на ред на два обра сца, што ће се 
ви де ти у при ме ри ма ни же. че твр та по себ ност је мо гућ ност из во ђе ња сло же-
них при де ва од овог ти па фра зних име ни ца, ко ји по пра ви лу са др же спој ни 
во кал о, као у: хлад но ра тов ски, ју жно а фрич ки, ког ни тив но лин гви стич ки, 
ко сов ско ми тро вич ки (уз гред, рас про стра њен об лик је ми тро вач ки, ма да је 
ње го ва ствар на мор фо ло шка осно ва Ми тро вац, а не Ми тро ви ца), ни ско бу
џет ни, но во го ди шњи, но во сад ски, пр во мај ски, сред њо ве ков ни, ви со ко школ
ски; не ки од тих при де ва мо гу се по ја ви ти као мо ди фи ка то ри у но вим фра-
зним име ни ца ма, ка ко по ка зу ју и по је ди ни при ме ри под (6) го ре.

Као по след њу по себ ност тре ба по ме ну ти и јед ну за ни мљи ву по ја ву, 
мо ти ви са ну је зич ком еко но ми јом, а то је мо гућ ност скра ћи ва ња овог ти па 
фра зних име ни ца твор бе ним по ступ ком елип се, ко ја се са сто ји у то ме да се 
из струк ту ре фра зне име ни це (нпр. хе миј ска олов ка) бри ше, тј. елип ти ра, име-
нич ки ну кле ус (олов ка), док за др жа ни при дев ски мо ди фи ка тор (хе миј ска), 
пр во, по ступ ком кон вер зи је, пре ла зи у име ни цу, ко ја за тим, по ступ ком ин-
кор по ра ци је ди јаг но стич ких обе леж ја сми сла елип ти ра ног ну кле у са, по при-
ма но во и обо га ће но зна че ње (уп. Prćić 2008: 96–98). Као ре зул тат овог мор-
фо син так тич ко-се ман тич ког по ступ ка, име ни ца хе миј ска по ста је ви ше или 
ма ње не фор ма лан си но ним фра зне име ни це хе миј ска олов ка (уп. Где ми је 
хе миј ска олов ка? пре ма Где ми је хе миј ска?). При ме ра ова кве си но ни ми је 
при лич но је мно го, а уста ље ни ма се, у нео ба ве зним кон тек сти ма, мо гу сма-
тра ти сле де ћи: ауто бу ска (ста ни ца), цр та ни (филм), да љин ски (упра вљач), 
до ма ћи (за да так), фик сни (те ле фон), ге не рал ни (ди рек тор), го ди шњи (од мор), 
ки се ла (во да), ку па ћи (ко стим), мо бил ни (те ле фон), по лу бе ли (хлеб), по слов ни 
(воз), по врат на (кар та), при јем ни (ис пит), ро ди тељ ски (са ста нак), се ми
нар ски (рад), те ку ћи (ра чун), тур ска (ка фа), во зач ка (до зво ла), жва ка ћа (гу ма); 
у оста ла три обра сца елип са се ја вља крај ње огра ни че но, у ми ни мал ном 
бро ју при ме ра и, за са да, не ма си стем ски ка рак тер.
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обраЗац2:именица1+именица2узависномПадежу, тип: вршилац
дужности. Функ ци ју ну кле у са вр ши пр ва име ни ца, а функ ци ју ње ног мо-
ди фи ка то ра дру га име ни ца, ко ја је у ге ни ти ву јед ни не (у по пи су та кви при-
ме ри одво је ни су по лу цр ним (1)) или ге ни ти ву мно жи не (2), а рет ко у ин стру-
мен та лу јед ни не (3) или ин стру мен та лу мно жи не (4). Де кли на ци ји под ле же 
са мо ну кле ус, док мо ди фи ка тор кроз це лу па ра диг му за др жа ва свој не про-
ме ње ни по чет ни об лик (вр ши о ца ду жно сти, вр ши о цу ду жно сти, итд.). У 
овом обра сцу мо ди фи ка ци ја је оства ре на де тер ми на тив ном функ ци јом име-
ни це у за ви сном па де жу, ко ја је ов де пост мо ди фи ка тор. При ме ри:

(1) да ва лац кр ви
филм стра ве и ужа са

гри жа са ве сти
из ла зак Сун ца

ка пе тан фре га те
лу па ње ср ца

ми ни стар про све те
на чел ник ге не рал шта ба

па ље ње бад ња ка
помоћник директора

по трес мо зга
пред сед ник вла де
прог но за вре ме на

раз вод бра ка
ред во жње

скуп шти на оп шти не
шеф др жа ве
ток све сти

вла да ви на пра ва
возач аутобуса

(2) ака де ми ја умет но сти
Дан же на

док тор на у ка
игра ре чи

но сач ави о на
от прав ник по сло ва

са јам књи га
упа ла ми ши ћа

(3) штрајк гла ђу
(4) игра речима

обраЗац3:именица1+Предлог+именица2, тип: прашакзапециво. 
Функ ци ју ну кле у са вр ши пр ва име ни ца, а функ ци ју ње ног мо ди фи ка то ра 
дру га име ни ца, ко ја је с пр вом по ве за на пред ло гом, че сто на мен ским за (у 
по пи су та кви при ме ри одво је ни су по лу цр ним (1)) или не ким дру гим пред-
ло гом (2). Де кли на ци ји под ле же са мо ну кле ус, док мо ди фи ка тор кроз це лу 
па ра диг му за др жа ва свој не про ме ње ни по чет ни об лик (пра шка за пе ци во, 
пра шку за пе ци во, итд.). У овом обра сцу мо ди фи ка ци ја је оства ре на де тер-
ми на тив ном функ ци јом име ни це у пред ло шкој син таг ми, ко ја је ов де пост-
мо ди фи ка тор. При ме ри:

(1) апа рат за бри ја ње
чет ки ца за зу бе

чо ко ла да за је ло и ку ва ње
кон фе рен ци ја за штам пу

лак за ко су
на о ча ре за сун це

од сек за ан гли сти ку
при бор за је ло

про де кан за на ста ву
специјалиста за ухо, нос и грло

(2) брат од тет ке
бу рек са си ром
чај од ка ми ли це

филм у бо ји
ка фа с мле ком

ло си он по сле бри ја ња
ло вац на је ле не
мле ко у пра ху

од но си с јав но шћу
пећ на нафту

Пе тро вац на Мла ви
при ја тељ пре ко пи сма

прин це за од Вел са
пут око све та
рад на цр но

са рад ник у на ста ви
све ска на коц ке

уби ство с пред у ми шља јем
уго вор о де лу

влада у оставци

обраЗац4:именица1+именица2, тип: ђакпрвак. Функ ци ју ну кле у са 
вр ши пр ва име ни ца, а функ ци ју ње ног мо ди фи ка то ра дру га име ни ца. Де-
кли на ци ји здру же но под ле жу и ну кле ус и мо ди фи ка тор (ђа ка пр ва ка, ђа ку 
пр ва ку, итд.). У овом обра сцу мо ди фи ка ци ја је оства ре на де тер ми на тив ном 
функ ци јом дру ге име ни це, ко ја је ов де пост мо ди фи ка тор. При ме ри:
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аси стент при прав ник
ауто мо бил бом ба

Бо го ро ди ца тро је ру чи ца
бом баш са мо у би ца

брат бли за нац
чо век жа ба

је зик да ва лац
ка мен те ме љац

ко ка но си ља
краљица мајка

кра ва му за ра
ку ку руз ше ће рац
ку ле бли зна ки ње

лук сре бр њак
пас лу та ли ца

па суљ пре бра нац
пче ла ра ди ли ца
пи та зе ља ни ца
пти ца пе ва чи ца

путник намерник

ре ка по нор ни ца
ру жа пу за ви ца

син је ди нац
су ди ја кри ви чар
су зе ра до сни це

све док са рад ник
све тац за штит ник

шљи ва ран ка
зми ја отров ни ца
звезда петокрака

комбинованиобрасци. По ред опи са на че ти ри основ на обра сца, по мо ћу 
ко јих се ства ра ју фра зне име ни це про сте би нар не струк ту ре, по сто је и фра-
зне име ни це сло же не би нар не струк ту ре, на ста ле уза стоп ном при ме ном 
нај ма ње два ју основ них обра за ца, истих или раз ли чи тих. Њи хо во де ло ва ње 
хи је рар хиј ски је устро је но, та ко да у ви шу, ка сни ју и оту да сло же ни ју, струк-
ту ру би ва угне жђе на ни жа, ра ни ја и оту да про сти ја, струк ту ра, у свој ству 
мо ди фи ка то ра. При ме ри ко ји сле де има ју дво стру ку би нар ну струк ту ру (у 
че твр та стим за гра да ма на ла зе се ни же, угне жђе не струк ту ре, про из во ди 
Обра за ца 1, 2 и 3, обе ле же них по лу цр ним ред ним бро је ви ма у окру глим 
за гра да ма):

(1) би цикл с [по моћ ним мо то ром]
чи ста [рун ска ву на]
Дру ги [свет ски рат]

еп ска [на род на по е зи ја]
гла гол ски [при лог са да шњи]

нај ма њи [за јед нич ки име ни лац]
на став ник [ра зред не на ста ве]

не и ден ти фи ко ва ни [ле те ћи об је кат]
обе ле же ни [пе шач ки пре лаз]
по рез на [до да ту вред ност]

сло бод на [ца рин ска зо на]
сред ња [му зич ка шко ла]

све ска на [фран цу ске коц ке]
те шка [те ле сна по вре да]
ви ши [на уч ни са рад ник]

(2) апа рат за [га ше ње по жа ра]
до бро вољ ни [да ва лац кр ви]

док тор [лин гви стич ких на у ка]
ми ни стар ство [спољ них по сло ва]
(3) продужени [еспресо с млеком]

Ку ри о зи те та ра ди, тре ба по ме ну ти и то да при ме ном ком би но ва них 
обра за ца мо гу на ста ти и знат но ком плек сни је фра зне име ни це, с ви ше стру-
ком би нар ном струк ту ром, ко је су илу стро ва не сле де ћим при ме ри ма (овом 
при ли ком они не ће би ти мор фо ло шки ана ли зи ра ни):

Ви ша шко ла за обра зо ва ње вас пи та ча
Дру штво за при ме ње ну лин гви сти ку Ср би је

Струч но ве ће за по ље дру штве но-ху ма ни стич ких на у ка
Ује ди ње но Кра љев ство Ве ли ке Бри та ни је и Се вер не Ир ске

Ми ни стар ство за људ ска и ма њин ска пра ва, др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву

4.сПецифичнаструктурнаисадржинскасвојствафраЗнихименица. 
По што су при ка за ни сви рас по ло жи ви струк тур ни обра сци фра зних име ни ца, 
оста је још да се раз мо тре и њи хо ва ра ни је на ја вље на спе ци фич на струк тур-
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на и са др жин ска свој ства. На по чет ку прет ход ног одељ ка ис так ну то је да 
син таг ме ко је ре а ли зу ју фра зне име ни це ни су са мо обич не ко ло ка ци је, не го 
лек си ка ли зо ва не ко ло ка ци је и да има ју из ве стан лек сем ски ста тус, ко ји су 
им обез бе ди ла свој ства ти пич на за ре чи – мор фо син так тич ка функ ци ја (у 
овом слу ча ју име нич ка), је дин стве но зна че ње и са мо стал на упо тре ба. Исто 
та ко је ре че но да фра зне име ни це спа да ју у ка те го ри ју фра зних лек се ма, 
иди о ма ти зо ва них лек сич ких је ди ни ца ко је се на ла зе у ка те го ри ји иди о ма. 
Из по то ње окол но сти сле ди за кљу чак да фра зне име ни це ни су са мо лек си-
ка ли зо ва не, не го и иди о ма ти зо ва не ко ло ка ци је, при че му при ро ду и сте пен 
њи хо ве иди о ма ти зо ва но сти здру же но усло вља ва ју три чи ни о ца – за мен љи-
вост, по сто ја ност и про зир ност (уп. Prćić 2008: 147–149). Упра во ова три 
чи ни о ца пред ста вља ју по ми ња на спе ци фич на струк тур на и са др жин ска 
свој ства фра зних име ни ца, ко ја ће са да де таљ ни је би ти об ја шње на.

чи ни лац за мен љи во сти од но си се на мо гућ ност за ме не по је ди них ре чи 
уну тар да тог спо ја дру гим ре чи ма срод ног или истог зна че ња. Код нај ве ћег 
бро ја фра зних име ни ца ова кве за ме не су не мо гу ће, без про ме не на ме ра ва ног 
са др жа ја, а слу ча је ве за мен љи во сти две ју – или, крај ње рет ко, три ју – ре чи 
(нпр. бе жич ни те ле фон пре ма без гај тан ски те ле фон, ми не рал на во да пре ма 
ки се ла во да, ну кле ар на цен тра ла пре ма ну кле ар на елек тра на, док тор ска 
ди сер та ци ја пре ма док тор ска те за, ми ни стар спољ них по сло ва пре ма ми
ни стар ино стра них по сло ва, кан та за ђу бре пре ма кан та за сме ће пре ма 
кан та за от пат ке), или твор бе них об ли ка исте осно ве (нпр. коњ ске тр ке 
пре ма ко њич ке тр ке), или гра ма тич ких об ли ка исте осно ве (нпр. игра ре чи ма 
пре ма игра ре чи) тре ба сма тра ти из у зе ци ма, ко ји, уз то, сту па ју у сми са о ни 
од нос си но ни ми је.

чи ни лац по сто ја но сти од но си се на мо гућ ност под вр га ва ња да тог спо-
ја тран сфор ма ци ја ма и/или мо ди фи ка ци ја ма фор ме. Код фра зних име ни ца 
уоп ште уоча ва се ви сок сте пен по сто ја но сти, ко ји се ис по ља ва је ди но у те-
о риј ској мо гућ но сти ин вер зи је ну кле у са и мо ди фи ка то ра, по пут цр ни лук 
пре ма лук цр ни, за ла зак Сун ца пре ма Сун ца за ла зак, чај од ка ми ли це пре ма 
од ка ми ли це чај и пти ца пе ва чи ца пре ма пе ва чи ца пти ца. У прак си, ме ђу тим, 
ова кве ин вер зи је, ко ји ма се по сти же те мат ска ре ор га ни за ци ја спо ја, ако се 
и до го де, има ју пр вен стве но стил ске ефек те – нај че шће по ет ске или ху мо-
ри стич ке и, не што ре ђе, би ро крат ске; по то њи се ве зу ју за азбуч не или абе-
цед не спи ско ве ро бе у про дав ни ца ма, у ко ји ма при дев у спо ју с име ни цом 
(Обра зац 1), из не ког раз ло га, обич но сле ди ту име ни цу: хлеб бе ли, хлеб по
лу бе ли, хлеб цр ни, итд. Дру ге мо ди фи ка ци је, као што је уно ше ње до дат них 
ре чи у струк ту ру фра зних име ни ца, по пут цр ни иљути лук, за ла зак руменог 
Сун ца, врући чај од фине ка ми ли це, те пти ца пе ва чи ца иплесачица, ни су мо-
гу ће, јер би се на тај на чин из вр ши ла де лек си ка ли за ци ја и де зи ди о ма ти за ци-
ја фра зних име ни ца, чи ме би се оне све ле на обич не ко ло ка ци је ко је пред-
ста вља ју опис, а не име. Из у зе так чи не улан ча ва ња две ју или ви ше фра зних 
име ни ца, ко је се на ла зе у истом лек сич ком по љу, ко је има ју исти ну кле ус и 
ко ји је у та квим слу ча је ви ма мо гу ће из о ста ви ти, као у при ме ри ма: Тре ба да 
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се под се ти те гла гол ских при де ва рад них и трп них., Имам и де бит ну и кре
дит ну кар ти цу., Мо же те је сти цр ни, по лу бе ли или бе ли хлеб., Же лиш ли чај 
од ка ми ли це или од ли пе?, Гла са ју ре дов ни, али не и ван ред ни про фе со ри.; у 
не што ре ђим слу ча је ви ма, фра зне име ни це де ле исти мо ди фи ка тор, ко ји се 
при ли ком улан ча ва ња мо же из о ста ви ти, као у при ме ри ма: Ужи ва ли смо у 
из ла сци ма и за ла сци ма Сун ца., До шли су и адво ка ти и су ди је кри ви ча ри. 
Мо гућ ност ин вер зи је и уно ше ња до дат них ре чи де лом су упо ре ди ви с кри те-
ри ју ми ма уну тра шње ко хе зи је и не пре ки дљи во сти, ко ји (за јед но с тре ћим 
кри те ри ју мом, по зи ци о ном по кре тљи во шћу) слу же за утвр ђи ва ње ста ту са 
ре чи (уп. LYons1968; bauer1983, 2003), што по твр ђу је лек си ка ли зо ва ност 
фра зних име ни ца и учвр шћу је њи хов хи брид ни ста тус.

чи ни лац про зир но сти од но си се на сте пен пред ви дљи во сти зна че ња 
да тог спо ја, на осно ву зби ра зна че ња еле ме на та у ње го вом са ста ву, а ов де су 
то при мар ни и се кун дар ни ко ло кат, одн. ну кле ус и мо ди фи ка тор. Зна че ње 
знат ног бро ја фра зних име ни ца са свим је или углав ном про зир но, па се ре-
ла тив но ла ко мо же од го нет ну ти и про ту ма чи ти уз по моћ од го ва ра ју ћег је-
зич ког и ван је зич ког кон тек ста. Но, у не ким фра зним име ни ца ма, на ро чи то 
у спо је ви ма при де ва и име ни це (Обра зац 1), про зир ност сла би, у ве ћој или 
ма њој ме ри, уко ли ко се је дан од еле ме на та ја вља у пре не се ном сми слу, ме-
та фо рич ком или ме то ни миј ском, и/или се, у скло пу ин кре мен та ци је, до да ју 
ди јаг но стич ка обе леж ја на пред ви дљи ви сми сао, као у при ме ри ма: бе ло ви но, 
цр ни лук, цр но ви но, дра ги ка мен, ки се ла во да, на род ни хлеб, про ду же ни 
еспре со, сле пи пут ник, ве ли ка ма ту ра, вла да у сен ци. Уко ли ко се оба еле-
мен та ја вља ју у пре не се ном сми слу, не рет ко у скло пу де кре мен та ци је, тј. 
за ме не јед ног ску па ди јаг но стич ких обе леж ја сми сла дру гим ску пом, чи тав 
спој по ста је пот пу но не про зи ран, као у при ме ри ма: Бе ла ку ћа, бе ла вра на, 
брач ни тро у гао, цр на ов ца, дру га ви о ли на, ду га цев, јав на ку ћа, ле те ћи та
њир, ле же ћи по ли ца јац, Мо ло то вљев кок тел, на род на ку хи ња, окру гли сто, 
швед ски сто, то пов ско ме со, Тро јан ски коњ (о раз ли чи тим аспек ти ма зна-
че ња по ли мор фем ских лек се ма, укљу чу ју ћи и њи хо ву про зир ност, рас пра-
вља Prćić 2008: По гла вље 5).

Из овог крат ког пре гле да про ис ти че да су фра зне име ни це, гло бал но, 
иди о ма ти зо ва не пре све га по сво јој фор ми, а тек он да по сво јој са др жи ни. 
Не тре ба по себ но ни ис ти ца ти да сва ка фра зна име ни ца по на о соб ис по ља ва 
соп стве ни сте пен фор мал не иди о ма ти за ци је, ко ју од ре ђу ју за мен љи вост и 
по сто ја ност, и са др жин ске иди о ма ти за ци је, ко ју од ре ђу је про зир ност.

5.Закључци. У овом при ло гу опи са не су и илу стро ва не фра зне име ни-
це у срп ском је зи ку, из пер спек ти ве њи хо ве фор ме, функ ци је, са др жи не и 
упо тре бе, ко је су ов де ока рак те ри са не као лек си ка ли зо ва не и иди о ма ти зо-
ва не ко ло ка ци је. Фра зне име ни це у срп ском је зи ку ни су, на рав но, но ва по-
ја ва, али пре по зна ва ње и при зна ва ње из ве сног њи хо вог лек сич ког ста ту са, с 
ну жним лек си ко ло шким и лек си ко граф ским им пли ка ци ја ма је сте – или би 
бар тре ба ло да бу де, тим пре што се ове је ди ни це, ко је су до сад обич но би ле 
по ми ња не са мо као син таг ме, што је, ка ко се са да ви ди, за њих не пре ци зно 
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и не пот пу но тер ми но ло шко од ре ђе ње, из у зет но че сто ја вља ју у је зи ку, и то 
не са мо у оп штој и струч ној упо тре би, не го и као на зи ви функ ци ја и/или ти-
ту ла (нпр. ван ред ни про фе сор, ка пе тан фре га те, за ме ник по моћ ни ка др жав
ног се кре та ра), као ин сти ту ци о нал на име на (нпр. При род нома те ма тич ки 
фа кул тет, Не за ви сно дру штво но ви на ра Вој во ди не, Ин сти тут за срп ски 
је зик Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти) и као ге о граф ска име на (нпр. 
Но ви Сад, Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве, Пе тро вац на мо ру).

Ве ро ват но нај зна чај ни ја лек си ко ло шка им пли ка ци ја но во пре дло же не 
лек сич ке ка те го ри је би ла би но ва мор фо син так тич ка кла си фи ка ци ја лек-
сич ких је ди ни ца у срп ском је зи ку. У глав ним цр та ма, ов де се пред ла же 
кла си фи ка ци ја у ви ду ска ле лек сич ких је ди ни ца, на чи јем се јед ном кра ју 
на ла зе лек се ме, а на дру гом иди о ми. Лек се ме, ко је има ју пун лек сич ки ста-
тус, по сво јој струк ту ри мо гу би ти мо но мор фем ске, тј. про сте (нпр. брз), и 
по ли мор фем ске, тј. из ве де не пре фик са ци јом (нпр. не рад) или су фик са ци јом 
(нпр. пе вач), сло же не (нпр. сун цо крет) и по лу сло же не (нпр. па ра дајзчор ба). 
На лек се ме се на ста вља ју иди о ми, ко ји има ју хи брид ни лек сич ки ста тус, 
при че му се на по лу сло же ни це на сла ња ју фра зне име ни це, родитељскиса
станак,вршилацдужности,прашакзапециво и ђакпрвак, а он да сле де 
оста ле фра зне лек се ме (нпр. ку пи ти мач ку у џа ку), па дис курс не фор му ле 
(нпр. Шта ме бри га!), па из ре ке (нпр. Ко ра но ра ни две сре ће гра би.) (уп. 
Prćić 2008: По гла вље 8).

Нај зна чај ни ја лек си ко граф ска им пли ка ци ја но во пре дло же не ка те го ри је 
фра зних име ни ца би ла би не сум њи во њи хо ва об ра да у реч ни ци ма. С об зи-
ром на све што је до са да ре че но, пи та ње њи хо вог уно ше ња у оп ште и спе-
ци ја ли зо ва не реч ни ке, јед но је зич не и дво је зич не, не би тре ба ло ни по ста-
вља ти, јер би да ље сво ђе ње фра зних име ни ца на син таг ме – одн. на до мен 
гра ма ти ке, ко ме ни је ме сто у реч ни ку – и њи хо во след стве но лек си ко ло шко 
за о би ла же ње и лек си ко граф ско из о ста вља ње умно го ме оси ро ма ши ло бу ду-
ће реч ни ке и нео прав да но ума њи ло лек сич ки фонд срп ског је зи ка – не са мо 
кван ти та тив но, не го и ква ли та тив но. Украт ко, фра зне име ни це тре ба ло би 
у реч ник уно си ти као са мо стал не од ред ни це и да ва ти им пу ну лек си ко граф-
ску об ра ду, ко ја би, на ро чи то у по гле ду фор мал них свој ста ва, би ла при ла-
го ђе на њи хо вом хи брид ном ста ту су. Дру га мо гућ ност, али са мо дру га и 
са мо мо гућ ност, би ла би да се фра зне име ни це уно се у реч ник као по до дред-
ни це, у скло пу од ред ни це за при мар ни ко ло кат, уз скра ће ну лек си ко граф ску 
об ра ду и с уна кр сним упу ћи ва њем од од ред ни це за се кун дар ни ко ло кат, 
ра ди по сти за ња бо љег уви да у це ли ну спо ја.

Ме ђу тим, пре све га то га, би ће по треб но са чи ни ти це ло вит по пис фра-
зних име ни ца и знат но их све о бу хват ни је ис тра жи ти, на зна чај но обим ни јем 
кор пу су, по мо гућ ству елек трон ском, на осно ву ко јег би се сте кла пре ци зни ја 
сли ка о чи та вом ра спо ну ва ри ја ци ја ве за них за њи хо ву фор му, функ ци ју, 
са др жи ну и упо тре бу, што би за тим омо гу ћи ло мно го успе шни ју и по у зда-
ни ју ре а ли за ци ју ов де тек на зна че них лек си ко ло шких и лек си ко граф ских 
им пли ка ци ја но во пре по зна те ка те го ри је фра зних име ни ца.

И СИНТАГМЕ И РЕчИ: ФРАЗНЕ ИМЕНИЦЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
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S u m m a r y

This paper deals with phrasal nouns of the types roditeljski sastanak, vršilac dužnosti, prašak 
za pecivo and đak prvak [i.e. PTA meeting, acting (official), baking powder and firstformer] in 
Serbian. The aims of the paper are twofold: firstly, to provide a comprehensive account of phrasal 
nouns, hybrid lexical units, which are phrases by their form and words by their function, content and 
use, and whose lexical status has hitherto not been recognized and acknowledged in Serbian lexico-
logical theory and lexicographic practice. And secondly, to point out some theoretical and practical 
implications of the newly-recognized lexical category, within which proposals have been made for 
a new morphosyntactic classification of lexical units as well as for the ways of inclusion and de-
scription of phrasal nouns in dictionaries.
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РЕчИМА О ‘РЕчИ’*

Анализа значења имен. ‘реч’ изведена је на основу њеног деривационог 
статуса, аргументне структуре и синтагматских односа колокацијског и пе-
рифразног типа. Издвојена су три колокацијска модела: детерминација имен. 
‘реч’ придевом, детерминација имен. ‘реч’ именицом у генитиву и модел 
фразне именице, и један перифразног типа – перифрастични предикат.

Кључне речи: семантика, граматика, деривација, прагматика, колокацијски модели.

1.каутврђивањуЗначењаречиреч.Одговори на питање шта значи нека 
реч у домену су семантике, прагматике и граматике, при чему наведени ре-
дослед не одражава нити обавезну хијерархију међу њима у конституисању 
значења нити поредак генерирања и интерпретације исказа; избор и хијера-
хизација домена очекивани су у истраживачким приступима и у складу су 
са њиховим циљевима. Са становишта различитих дисциплина и субдисци-
плина аутономност домена и разлике међу њима значајније су и веће него 
што су то за говорника и његовог саговорника, који би, највероватније, на 
питање шта значи реч ‘јабука’ одговор тражили у односу између ознаке и 
означеног – ‘то је назив за врсту воћa, таквог и таквог облика, боје, укуса и 
сл.’, али би за ‘парадајз јабучар’ одговор извели из деривационог односа са 
мотивном речју, док би за реч ‘љубав’ вероватно понудили парафразу ‘то је кад 
неког волиш’, итд. Могуће је да реч ‘реч’ не би дефинисали на начин како 
то чине једнојезични речници полазећи од њеног терминолошког значења,1 

* Рад је урађен у оквиру пројекта 178004 Министарства за науку и технолошки развој 
Републике Србије.

Захваљујем се Даринки Гортан Премк, Твртку Прћићу и Јасмини Дражић на корисним 
примедбама.

1 РМС, РСЈ: 1. најмања језичка јединица која има одређено значење, одређени смисао, 
језички знак за одређени појам.

RHJ: глас или скуп гласова једнога језика којему је придружено неко значење и за који 
говорници дотичног језика сматрају да представља аутономну јединицу; најмања цјеловито 
графичка и језична јединица у коју се не може убацити ниједан дио, која одговора предоџби 
најосновније појединости у језику, а дјеломично и знака за одређени појам.

чак ни најновији речник српског језика не одражава до сада афирмисане лексиколошке 
дефиниције. Уп. Даринка Гортан Премк (2004: 16) „Реч је ... најмања самостална јединица 
лек сичког система, коју чине лексичка морфема оформљена граматичком морфемом односно 
семантички конкретизована морфема (у основним речима) или творбена основа оформљена 
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нити би као у Рјечнику ЈАЗУ2 и у Скоковом Етимологијском рјечнику3 екс-
плицитно утврдили њен деривациони статус, али би га узели у обзир, нуде ћи 
парафразу – ‘оно што кажеш, кад нешто кажеш’,4 те би, даље, њу саму зане-
марили, и рекли да израз ‘искрена реч’ значи да је неко искрен кад говори, 
али да ‘часна реч’ не значи само да је неко частан или да у залог даје своју 
част, већ да се тај израз односи и на сам чин заклињања, те, даље, да ‘дати реч’ 
значи не само да неко обећава да ће учинити нешто већ да се обавезује да 
ће то учинити, да даје своју реч, исто као што ‘даје главу’, а то значи себе.

Узимајући у обзир претпостављене интерпретација значења речи ‘реч’, 
односно полазећи од њеног деривационог статуса, аргументне структуре и 
колокацијских модела у којима се јавља, идући, дакле, од граматике ка семан-
тици и прагматици, настојаћу да утврдим које се компоненте њеног значења 
искориштавају у минималном семантичко-граматичком контексту,5 одно-
сно како се овај тип контекста укључује у прагматички контекст исказа и 
како се на основу њене употребе у тим контекстима она концептуализује.

2.деривационистатусиарГументнимоделиимен.реч.Именица ‘реч’ 
првостепени је дериват гл. рећи; Скок је одређује само према категоријал-
ном обележју као апстрактну именицу, а Рјечник ЈАЗУ као nomen actionis.6 
Коментари Ирене Грицкат (1981: 106) о nomina actionis важни су за утврђи-
вање деривационог статуса, па стога и значења, имен. ‘реч’:

„Из значења правих nomina actionis издвајале су се, даље, неке блиске семан-
тичке поткласе и друкчије семантичке класе: као најближа nomina acti (п а д, 

творбеним формантном (у дериватима) или најмање две творбене основе оформљене грама-
тичком морфемом или творбеним формантом (у сложеницама) и која је способна да учествује 
у формирању синтаксичких јединица (синтагме и реченице).”

Значајан допринос разумевању основних лексиколошких појмова и термина представља 
зборник Реч – морфолошки, синтаксички, семантички и формални аспекти у српском језику. 
Научни састанак слависта у Вукове дане (2006).

Исти принцип у дефинисању имен. ‘реч’ примењује се обично и у речницима језика у 
којима дати деривациони однос не постоји; нпр. слово 1 едини́ца языка́ (http://ru.thefreedictio-
nary.com); word 1. A unit of language that native speakers can identify; “words are the blocks from 
which sentences are made” (Webster’s Online Dictionary)

2 RјА: nom. act. према глаг. рећи.
3 Скок: Од rěk- у дугим слоговима свеслав. и праслав. апстрактум по деклинацији и 

ријеч (екавски: реч).
4 Уп. Александар Лома (2008: 200): *rěčь [се] јасно изводи из прасл.*rekti, *rekǫ и напро-

сто значи ’оно што је изречено, гласом саопштено’. 
5 Уп. „[Р]ечи, као и све друге језичке јединице, само у односу једна према другој доби-

јају у систему одређено место и своје праве вредности, и у вези са значењем, и у вези са функ-
ци јом и у вези са обликом. Минимална семантичка позиција која омогућује међусобно одре-
ђи вање лексема је двочлана синтагма или синонимски пар...” (Гортан‑Премк2004: 33). 

Наслов овог чланка (Речима о ‘речи’) својеврсна је парафраза овог става Даринке Гортан 
Премк.

6 У Бабић (1986) и Клајн (2003) нема података о деривацији имен. ‘реч’; Разматрајући 
именице са ø- суфиксом И. Грицкат (1981: 116) констатује: „Уз ова образовања [девербативне 
именице мушког рода] придружују се и именице ж.р. са iосновама и палаталним завршецима: 
реч; растриж, (не)достиж.
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н а п а д као свршени или, у неку руку, комплексни чинови), одн. име на за 
безвременске појмове о радњама; затим nomina resultativa (в е з; с а в е з; они 
могу бити и блиски основном глаголском значењу и веома удаљени од њега), 
... често исте именице живе у разним класама, о чему нас обавештавају сви 
већи речници. Није искључено да су се неке од њих, непосредно увршћавале 
у једну од „метонимијских” или других класа, не пролазећи кроз фазу nomi-
na actionis.”

Именица ‘реч’ могла би се, дакле, третирати као nomen acti на основу 
категоријалног обележја вида глагола ‘рећи’, и перифрастичних предиката 
(довести до пада ← учинити да ко падне / измамити реч ← учинити да ко 
рекне (каже) нешто), а као nomen resultativa на основу категоријалног обе-
лежја рода. Она као и имен. лов, коју И. Грицкат узима за пример, „унутра-
шњи је објекат глагола, без посебног значења” – ‘рећи реч’ је исто што и 
‘рећи’, као што је и ‘лов ловити’ исто што и ‘ловити’; међутим, како гл. ‘рећи’ 
не добија слободну номиналну објекатску допуну већ само таутолошку, 
имен. ‘реч’ као његов дериват подвргава се у овој позицији готово редовно 
детерминацији (реци бар једну реч; ни ( једну једину) реч није рекла).

Полазећи од констатације Јелке Матијашевић (1993: 158) да „пресудну 
улогу у стварању номинација овог типа [nomina agentis perfektiva], и вари-
јанте модела [каузатор и пермутабилно значење агенса], има семантика мо-
тиватора и перфективност глагола”, може се објаснити зашто се од гл. ‘рећи’ 
не изводи nomen agentis.7 Као перфективан глагол он не може конци пи рати 
актуелног вршиоца радње, а као сентенционално транзитиван ни агенс типа 
каузатора, као ни агенс који је извршењем радње стекао неко својство. Из 
чињенице да се од његовог суплетивног видског парњака ‘говорити’ nomen 
agentis употребљава готово једино у значењу узуалног вршиоца радње (мати‑
јашевић1993: 155),8 што је карактеристично и за друге имперфективне глаголе 
којима се именују иманентне менталне и психичке способности човека (ми-
слити – мислилац, знати – зналац, гледати – гледалац, слушати – слушалац), 
може се извести да је детранзитивизација ових глагола у основном значењу 
основна препрека за извођење nomen agentis у значењу актуелног вршиоца, 
а перфективност гл. ‘рећи’ за развијање атрибутивног значења.9 Из тих раз-
лога гл. ‘рећи’ не потврђује тврдњу Зузане Тополињске (2006: 346) да

„ако у структури глагола-предиката постоји информација о карактеру и броју 
имплицираних аргумената, онда у структури творбеног система мора да буде 
латентно предвиђено место за дериват од исте глаголске основе и са истом 
семантичком карактеристиком.”

7 Даринка Гортан Премк констатује (2004: 131) да „у творбеним моделима са глаголом 
у творбеној основи којима се творе именице са општим значењем вршиоца радње (вршилац, 
извозник, писар, писац, извиђач, гонич и др.) ... творбена основа носи целокупан свој семан-
тички садржај (и архисему и семе), најчешће из основне семантичке реализације”. 

8 У значењу актуелног вршиоца радње имен. ‘говорник’ најчешће се користи као тер-
мин управо у лингвистичким радовима.

9 Исто важи и за тзв. двовидске гл. чути и видети.
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2.1. Прототипични аргументни модел гл. ‘рећи’ и имен. ‘реч’ као њего-
вог деривата разликује се у броју и типу аргумената, што је последица раз-
лике између категоријалних обележја глагола и именица:

‘рећи’ ArgV
1 {Agens [Subj (Nom)]}, ArgV

2 {Recipijent [Objind (Dat)]}, ArgV
3 {Eksplikativ (1) 

[Compl (Cl)], (2) [Objekspl (Acc)], (3)[Objind (o+Loc)]}9

‘реч’ ArgN
1 {Posesor [Det (Gen)]}, ArgN

2 {Eksplikativ [Objind (o+Loc)]}, дакле ArgN
1 ← ArgV

1, 
ArgN

2 ← ArgV
3 (3).

Реципијент као обавезни аргумент глагола уз имен. ‘реч’ остварује се 
посредством перифрастичног предиката, а формално је везана за глаголски 
експонент, који се може кондензовати глаголским придевом трпним (упу-
тити реч некоме / реч упућена некоме).10

Деривациони статус имен. ‘реч’ и у складу с њим другачија морфосин-
таксичка структура реченице потвђују разлику између синтаксичке и се-
мантичке валентности. Док се синтаксичка валентност глагола и његовог 
именичког деривата разликују, семантичка валентност остаје по правилу 
иста.11 Механизми очувања значења пропозиције или, тачније, базичних 
пропозиција, знатно су комплекснији од аргументне структуре глагола у 
функцији предиката, а један од тих механизама је функционална конвер-
зија аргумената. Управо стога имен. ‘реч’ најчешће не остварује значење 
именичке речи нити се самостално јавља у типичним синтаксичким функ-
цијама (нпр. Реч је најмања језичка јединица која има одређено значење, 
одређен смисао, језички знак за одређени појам (РМС); Препишите ове речи 
писаним словима).

3.синтаГматскиодносиимен.реч.Синтагматски односи које оствару-
је имен. ‘реч’ условљени су њеним значењем, категоријалним и специфич-
ним, те деривационим статусом и аргументном структуром. Категоријално, 
именичко, значење онемогућава имен. ‘реч’ да колоцира са при логом,12 а 
удружено са специфичним, лексичким да буде субјекат предиката којима се 
означавају радње физичке или психичке активности, на пример. 

10 Детаљан приказ аргументних модела гл. ‘рећи’ даје Гордана Штрбац у студији о рек-
цијским односима комуникативних глагола (2011: 197–198). Она издваја седам модела: V + 
(ComNom/Obj-Adr/ [D /+/]) + ComCl/Obj/ [Conj ДА // KAKO]; V + (ComNom/Obj-Adr/ [D /+/]) + 
ComCl/Cor/; V + ComNom/Obj-Qual/ [A /-/]; V + (ComNom/Obj-Adr/ [D /+/]) + PraepComNom/Obj/ 
[ЗА + А /+, -/] + ComCl/Obj/ [Conj ДА // KAKO]; V + (ComNom/Obj-Adr/ [D /+/]) + PraepComNom/ 
Obj/ [ЗА + А /+, -/]; V + ComNom/Obj-Qual/ [A /-; Pron/] // ComAdv + PraepComNom/Obj/ [О + 
L /+, -/]; V + Cl/Obj/ [Conj КО, ШТА...] + (ComNom/Obj-Adr/ [D /+/]).

11 Детаљну анализу синтаксичке и семантичке валентности на примеру каузативно-мани-
пулативних глагола, уз критички приказ релевантне литературе дао је Миливој Алановић (2011).

12 Изузетак представљају примери са прил. мало и много који настају синтаксичком 
конверзијом придева и придевских заменица, уз одговарајућу семантичку подударност (мало 
/ неколики, много / многи).
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Синтагматски односи које имен. ‘реч’ остварује могу се одредити на 
основу типа односа и синтаксичке функције коју остварује конституент у 
који је укључена.13

тип односа јединица синтаксичка функција
колоцирање Det + ‘реч’ примарног колоката
перифраза V + ‘реч’ предиката 

3.1. колокацијскимодели
3.1.1. mодел1: Det [Adj] + ‘реч’
3.1.1.1. Det [Adj] + ‘реч’ ← ArgV

1 [Subj] + cop + Predikativ [Adj] вишезначна 
реч, двосложна реч, нова реч, стара реч, страна реч; грчка реч, латинска 
реч. У овом моделу имен. ‘реч’ као примарни колокат остварује колокациј-
ски однос са придевима који актуализирају типична својстава појма ‘реч’ у 
терминолошком значењу: ‘језички ентитет који има својство x, y, z и др.’. 
Услов за остваривање овог значења јесте укидање аргументне структуре гл. 
‘рећи’ као основе за извођење аргументне структуре имен. ‘реч’ као његовог 
деривата, односно њена својеврсна деконцептуализација, услед чега се семан-
тичка функција своди на номинацију, што је основни принцип развијања 
терминолошког значења. (У овом моделу и у значењу језик, наречје, нпр. 
Само непуна два века римује се српска реч. [РМС])

3.1.1.2. Det [Adjposs] + ‘реч’ ← ArgV
1+ PredV (рећи) + ArgV

3. Детерминација 
имен. ‘реч’ посесивним придевом је најједноставнији, и истовремено најотво-
ренији, модел превођења пропозиционалне структуре у колокацију. Номи-
нализација глагола омогућава увођење индиректног објекта на позицији 
ArgV

3 а искуључује објекатску клаузу, на чијем месту приликом парафразе 
може бити проформа ‘то’. Придевски детерминатор може се заменити име-
ничким у генитиву ако је овај имлицитно или чешће и експлицитно детер-
минаран (мајчине речи / речи мајке; Перине речи / речи Пере Петровића).

3.1.1.3. Det [Adj] + ‘реч’ ← (1) ArgV
1 [Ag] + PredV (рећи) + ArgV

3. (2) ArgV
1 

[Subj]+ cop + Predikativ [Adj] добронамерне речи, искрена реч, заједљиве 
речи, злобне речи, љубазне речи, мирољубиве речи, осорна реч, умна реч. У овом 
моделу преко детерминације имен. ‘реч’ у функцији кондензатора базичне 
предикације придев детерминира ArgV

1, што значи да колокација на стаје из 
двопропозицоналне структуре. Поредак ових пропозиција је обавезан: на 
првом месту је она са пунозначним гл. ‘рећи’ као активним гл., а на другом 

13 Разлика у односу на најчешће постављене класификације произилази из приступа – се-
мантичког и лексиколошког Даринка Гортан Премк (1997/2004), Твртко Прћић (1997/2008), Рајна 
Драгићевић (2007), Виолета Стојичић (2010) и овде примењеног – семантичког и синтак сичког.

У складу са изабраним приступом искључен су идиоми као посебан модел, а међу њима 
и структуре без глагола, које најчешће остварују значење и функцију прилога: (научити нешто 
напамет; поновити нечије речи) од речи до речи, ( једном) речју, (учинити нешто) без речи, ни 
речи више! (ћути). 
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она којом се именује својство вршиоца у чину остварења радње. Сигнал та-
квог односа међу пропозицијама односно ситуацијама о којима оне рефери-
шу јесте комитативни конектор ‘и при том’. Доказ за везивање секундарног 
колоката за ArgV

1 изводи се из инкомпатибилности значења придевске и име-
ничке речи; нпр. искрен, добронамеран, уман може бити само ‘човек’, јер ови 
придеви у свој семантички садржај укључују диференцијалне семе: свестан, 
‘способност контроле понашања’, интелектуалне способности.14

3.1.1.4. Det [Adj] + ‘реч’ ← (1) ArgV
1 [Ag] + PredV (рећи) (+ArgV

2) + ArgV
3. (2) 

ArgV
1 [Ag] + PredV + (+ArgV

2) ласкаве речи, лажљиве речи, љутите речи, пре-
варне речи, пресудне речи, уједљиве речи, утешне речи. И овај модел развија 
се из двопропозиционалне структуре; друга пропозиција реферише о напо-
редној радњи агенса којом је обухваћен исти адресат, у семантичкој улози 
реципијента или пацијенса. Исти однос међу актантима може се у поједи-
ним случајевима изразити и моделом ‘реч’ + Det [N (Gen)].

3.1.1.5. Det [Adj] + ‘реч’ ← (1) ArgV
1 [Ag] + PredV (рећи) (+ArgV

2) + ArgV
3 

{Eksplikativ [Compl (Cl)]. (2) Arg1
V2 (< ArgV

2) + PredV2 +Arg3
V2 {Eksplikativ 

[Compl (Cl)] велике речи, крупне речи, лепа реч, опоре речи, ружне речи, 
топла реч, тешке речи, прикладне речи. За овај модел карактеристична је 
највећа разлика између базичне аргументне структуре и њених експонената 
у колокацији. На позицији секундарног детерминатора јављају се квалифи-
кативни, прости и изведени, придеви. Садржај базичног објекатског аргу-
мента своди се на субјективну оцену коју изводи агентивни аргумент уве-
деног предиката, а која је на известан начин с њим у вези. Могуће је да се 
управо због таквог односа између базичног агенса и адресата придеви у 
функцији секундарног колоката често јављају у секундарном значењу,15 
нпр. топла реч ← ‘оно што је о неком речено за њега је пријатно, лепо’); 
немила реч ← ‘оно што је о неком речено за је њега непријатно’; отровне 
речи ← ‘оно што је о неком речено за њега је веома непријатно’). Развијање 
секундарног значења најчешће је индуковано метонимијом,16 а у појединим 
примерима и прагматичким импликацијама (велике речи – ‘оно што је велико 
је вредно или значајно, оно што је значајно обавезује онога који нешто чини’ ⇒ 
‘онај који говори велике речи мора да зна шта оне могу про узро ко вати’):17

14 Колокација искрена љубав може се применити и на понашање животиње ако њом 
управља глагол или његов именички дериват из лексичко-семантичке групе гл. визуелне пер-
цепције – гледати, поглед којима је у основи компаративни модел: ‘поглед какав има онај који 
кога искрено воли’, уз регуларну везу између имен. љубав и гл. волети, а у појединим случаје-
вима и искрена радост.

15 Уп. у овом зборнику рад Даринке Гортан Премк.
16 Уп. Јасмина Дражић (2009: 131): „Да би се расветлила ова проблематика, потребно је 

испитати семантичке структуре ових придева, установити лексичку семантику именица које 
они детерминишу, те утврдити пресек значења која им се додирују.”

17 Блиско овоме и ‘оно што је у домену науке, идеологије и сл.’, нпр. „Људи говоре”, је-
сте у првом реду што оне речи које су се „ставиле испред предела и грађевина” нису неке ве-
ли ке речи, философска размишљања или дијалектика, већ речи и преокупације невероватно 
ситне и невероватно просте (ЕКСЈ).
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Поче подозревати у оне велике речи о братству, које је изговорио руски цар 
када су му саопштили у каквој се беди налази српска војска. (ЕКСЈ); 
То је у селу била јако крупна. реч, која се ретко потезала. (ЕКСЈ); 
Борба против дискриминације – крупне речи, а дела ситна (istinomer.rs/sr/
teme/series/33/). 
Или су ружне речи што сам обелоданио његову педесетогодишњу сарадњу са 
професором словеначког језика на Универзитету у Љубљани. (ЕКСЈ) 
У зависности од лексичког значења придевског колоката цела колока-

ција иступа као експонент базичне негације објекатског аргумента или и 
предиката: празне речи, пусте речи:

„Борићемо се за КИМ свим допустивим демократским средствима”, шта то 
значи? То су празне речи. Борићемо се на начин на који би се борила и свака 
друга демократска држава.(Курир 25. 8. 2011)
Функцију реченичног конектора имају колокације ‘другим речима’, којој 

одговара прилошко-глаголска ‘друга чије речено’, и ‘једном речју’ – укратко.
3.1.1.5.1. У моделу са релационим придевима у функцији квалификатив-

них мајчинске речи, очинске речи, пријатељска реч, простачке речи у ба-
зичној пропозицији на позицији агентивног аргумента јавља се именица од 
које је придев изведен: пријатељска реч / реч пријатеља ← ‘онај ко је рекао 
(нешто неком) рекао је тако као што би пријатељ рекао (неком).

У колокацијским моделима 3.1.1.3, 3.1.1.4. и 3.1.1.5. између појединих 
колокација успостављају се синонимни и антонимни односи на основу 
лексичког значења секундарног колоката.

3.1.2. mодел2:‘реч’+ Det [Nomen (Gen)]. Колокацијски модел са имени-
цом као секундарним колокатом карактерише синтаксичка полифункцио-
налност. Ако секундарни именички колокат у основном или метафоричном 
значењу може означити вршиоца радње, у колокацији са имен. ‘реч’ функ-
ционише као ArgV

1, нпр. 
не сме бити производ партијских погодби, већ озбиљне расправе, која мора да 
укључује и изборе за уставотворну скупштину и реч народа. (ЕКСЈ)
Секундарни колокат има детерминативну функцију и може се супсти-

туисати придевом ако фокус није на вршиоцу радње, него на својствима које 
резултат радње стиче управо на основу његовог учешћа, те се управо стога 
именица и супституише придевом: реч пријатеља → пријатељска реч; реч 
народа (← она коју народ употребљава) → народна реч. 

Колокације имен. ‘реч’ са именицама насталим номинализацијом пре-
диката, директном (речи утехе, очаја, хвале, наде, упозорења) или индирект-
ном, преко суплетивног глагола (речи љубави), деноминализују се у више 
трансформационих корака: речи утехе (← речи које изражавају утеху) → 
утешне речи, речи хвале (← речи које изражавају [по]хвалу) → похвалне речи, 
речи љубави (← речи које изражавају љубав) → љубавне речи. Без обзира на 
то што се са комуникативног и информативног аспекта резултати неких од 
каснијих трансформационих корака могу сматрати сасвим прихватљивим, 
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у основи ових колокација је дво- или тропропозиционална структура са дено-
минализованим и примарним и секундарним колокатом (модел 3.1.1.4: речи 
љубави ← речи какве изговара неко ко некога воли).

3.1.3. модел3:фразне именице.18 Функцију и значење фразних имени-
ца имен. ‘реч’ остварује по обрасцу: придев + именица. Доказ за јединстве-
ност функције и значења представљају деривација – ‘укрштене речи’ / 
‘укрштеница’, и елипса – ‘часна реч’ / ‘часна’, посебно у ‘часна пионираска’. 
Процес лексикализације фразних именица са имен. ‘реч’ у појединим слу-
чајевима није завршен, те се у зависности од контекста оне могу интерпре-
тирати на два начина: ‘жива реч’ – говор, говорење, усмено (речено), разго-
вор, ‘јавна реч’ – реч изговорена јавно, новинарство; нпр.

Време професорских „екс катедра” ће постепено отићи у заборав, свакако не 
одмах и у потпуности. Жива реч увек ће остати неизбежна. (ЕКСЈ)
Када жива реч оде у етар, повратка нема. (ЕКСЈ)
Пешић и синови објавила је њену трећу књигу под препознатљивим насловом 
„Разговори у Паризу” у којој је забележена жива реч 19 можда најпознатијих 
писаца света, међу којима је и неколико нобеловаца. (ЕКСЈ)
Са мном је било око десетак посленика „јавне речи”, који су могли да поведу 
на овај пут, и своје супруге. (ЕКСЈ)

Терминологизација значења доприноси стабилности колокације на осно-
ву чега она стиче статус фразне лексеме;19 тим поступком обухваћене су и 
оне фразне лексеме према којима стоји једнолексемска именичка јединица, 
од које је придев изведен: ‘уводна реч’, ‘приступна реч’, ‘завршна реч’; ‘по-
следња реч’ је двозначно: неизмењива одлука, и реч изговорена на крају. 
Истом типу припада и ‘крилата реч’ према којој стоји имен. крилатица.

3.2. ПерифрастичниПредикати:V + ‘реч’.20 Значење и аргументна струк-
тура гл. ‘рећи’ разлог су томе што се имен. ‘реч’ јавља као лексички нуклеус 
великог броја перифрастичних предиката. Глагол ‘рећи’ као прототипичан 
гл. из семантичке класе глагола говорења дефинише се, по правилу, синоним-
ски – саопштити, изговорити, изјавити, казати, или парафразно – говором 
изложити, и таутолошки – речима саопштити, усмено или писмено (РМС). 
Ни један од ових синонима као ни сам гл. ‘рећи’ не могу изразити сву раз-
ноликост услова у којима неко говори нешто некоме.21 Као сентенционално 
транзитиван он онемогућава топикализацију објекта, те имен. ‘реч’ као де-

18 Одређивање фразних именица изведено је у складу са тумачењем Твртка Прћића у 
раду у овом зборнику.

19 Гледано из супротног смера, може се рећи да је процес терминологизације омогућен 
управо учесталошћу колокације.

20 С обзиром на циљ овог дела анализе имен. ‘реч’ релевантна литература о декомпози-
цији и перифрази предиката сведена је на радове Милорада Радовановића (1977/1990), Зузане 
Тополињске (1982), Иване Коњик (2006).

21 Гл. ‘рећи’као глагол из класе комуникативних глагола, дакле оних којим се именује 
иманентно људска активност, показује да су концепција радње и њен значај за вршиоца један 
од важних услова за декомпозицију и перифразу предиката, будући да се на тај начин могу 
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вербал иступа као својеврсна проформа објекатске клаузе: послушати не-
чије речи ⇒ учинити оно што је ко рекао; оглушити се на нечије речи ⇒ не 
учинити оно што је ко рекао; реч се обистанила ⇒ то што је ко рекао обисти-
нило се; казати/рећи коју добру/лепу реч (о коме) ⇒ казати/рећи: X је + Adj; 
X + Pred + ObjCl.

Параметри за семантичку класификацију перифрастичних предиката 
са имен. ‘реч’ могу се поставити на основу критерија:22

• учешћаурадњи – агентивно оријентисани предикати и реципијентно 
оријентисани предикати: узети реч (≅ почети говорити), тражити реч 
(≅ тражити од кога дозволу да говори), борити се за реч (≅ упорно тра-
жити дозволу да говори), (на једвите јаде) доћи до речи (≅ добити до-
зволу да говори), (не моћи) доћи до речи (≅ (не моћи) почети говорити), 
упасти (коме) у реч (≅ прекинути кога док говори); дати реч (коме) 
(≅ дозволити коме да говори), одузети реч (коме) (≅ укинути дозволу 
коме да говори); 

• односаПремарадњи (начину реализације, циљу радње и сл.): бацати 
речи (у ветар) (≅ говорити (коме) узалудно), трошити речи (≅ говори-
ти (коме) узалудно), просипати речи (≅ говорити пуно), штедети речи 
(≅ говорити мало), бирати речи (≅ пазити на то шта се говори и како се 
говори), мерити речи (≅ пазити на то шта се говори и како се говори); 

• фаЗе,трајањаиреЗултативностирадње: узети реч, упасти (коме) у реч, 
одузети (коме) реч, одузела се (коме) реч (≅ изненада не моћи говори-
ти), изменити коју реч (с ким) (≅ кратко време разговарати с ким), реч 
стаје (застаје, запиње коме) у грлу (≅ не моћи говорити, говорити с му-
ком, говорити прекидајући се).

• стеПенаидиоматиЗације– неидиоматизовани: узети реч (≅ почети го-
ворити), дати реч (коме) (≅ дозволити коме да говори), одузети реч 
(коме) (≅ укинути дозволу коме да говори); идиоматизовани: дати реч 
≅ обећати; одржати реч ≅ испунити обећање; погазити реч, прекрши-
ти реч ≅ не испунити обећање; држати кога за реч ≅ тражити од кога 
да учини што је рекао / обећао; бити (човек) од речи ≅ испуњавати обе -
ћања, оно на шта се обавезао; водити главну реч ≅ бити главни; имати 
речи (с неким) ≅ свађати се, препирати се; пустити (пронети) реч о 
неком / нечем ≅ почети говорити (лоше) о коме / о чему.
Перифрастични предикати, идиоматизовани и неидиоматизовани, сту-

пају у парадигматске односе, најчешће не директно, већ преко свог појмов-
ног или и лексичког еквивалента. Блискозначни су, на пример, погазити реч 
и прекршити реч, иако гл. погазити и прекршити у основном значењу то 
нису; дати реч и погазити реч својеврсни су антоними, док се између до-
бити реч и дати реч успоставља конверзни однос.

изразити садржаји и однос вршиоца према радњи, као и према самом вршиоцу радње који се 
не могу изразити једнолексемским глаголским јединицима.

22 Класификација је изведена на основу ексцерпираних примера, од којих је велик број 
и наведен.
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4. концеПтуалиЗацијаимен.реч.Полазећи од става да категоријална 
обележја лексеме, њен деривациони статус и аргументна структура, а по-
себно синтагматски и парадигматски односи учествују у формирању значе ња 
те да одражавају концепт који се њом исказује, за имен. ‘реч’ могу се издво-
јити три концепта. Први је концепт – ‘реч’ је радња, чињење, и то инстру-
ментна радња, чему су подршка њен деривациони статус и аргументна струк-
тура – увредљива реч, утешна реч, ласкаве речи. Други, ‘реч’ је ‘својство’, 
онога који је упућује коме – искрена реч, добронамерна реч, стања онога 
коме је упућена – топле речи, немиле речи, онога о чему је – велике речи, 
крупне речи. Трећи, ‘реч’ је ствар, а преко концепта ‘ствари’ и нешто што се 
– тражи, даје, мери, бира, баца. На ове типове концептуализације имен. 
‘реч’ упућују и фразеологизми, по пореклу најчешће пословице – лепа реч 
и гвоздена врата отвара; добра реч не кошта новаца; речи треба мерити, 
а не бројати; кам из руке, а реч из уста; ко се речи не боји, не боји се бати-
на; свака (реч) му злата вреди; свака реч има реп; реч је као мач, може да 
сече и убија.

5.Закључак:Значењеречиусучељусемантике,ГраматикеиПраГматике. 
На примеру имен. ‘реч’, дакле речи која само у терминолошкој употреби има 
референцијално значење, показано је да се значење речи, поготово значење 
деривираних речи са нереференцијалним значењем, може утврдити тек на 
основу семантичког, граматичког и прагматичког критерија. Семантички 
приступ, али удружен са граматичким, омогућава да се на основу минимал-
ног, синтагматског, контекста утврди значење неке речи. Терминолошко, ре-
ференцијално значење имен. ‘реч’ остварује у колокацији са прид. двосло
жна, домаћа, нова и сл. и само у том значењу синонимна је са имен. ‘лексема’, 
од које се са становишта српског језика разликује и по деривационом стату-
су и по аргументној структури. Удео граматичке информације у формира њу 
значења, као и у његовој интерпретацији, неспоран је. Њега потврђују сви 
колокацијски модели са имен. ‘реч’. Неспоран је, такође, удео прагматике у 
формирању значења, у потреби да се дата реч јави управо у датом синтаг-
мат ском контексту. Јер није довољно знати само то да је ко шта рекао, него 
и какав је при том био – искрене речи, пријатељске речи, какав је однос успо-
ставио према ономе коме је или о коме је нешто рекао – топле речи, љути-
те речи, похвалне речи, као што није довољно знати да је неко рекао да ће 
нешто урадити, већ и да ли се при том и обавезао да ће то урадити – дати 
реч, да неко није у одређеном тренутку и на одређеном месту само од своје 
воље почео говорити, већ да му је неко, хијерархијски надређен у датој ситу-
ацији, то дозволио, да му је дао реч, као што је важно знати да ли је ко шта 
рекао зато што је сам то хтео или му је, пак, неко измамио, а можда чак и 
искамчио реч.
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СКРАЋЕНИЦЕ И СИМБОЛИ

Acc – акузатив Nom – номинатив
Adj – адјектив ObjCl – објекатска клауза
Adjposs – посесивни адјектив Objekspl – експликативни објекат
ArgN – аргумент именице Objind – индиректни објекат
ArgV

 – аргумент глагола Pred – предикат
Compl (Cl) – комплементна клауза Subj – субјекат
Dat – датив V – verbum (глагол)
Det – детерминатор ← изводи се из
Gen – генитив → даје
Loc – локатив ⇒ имлицира
N – nomen (именица) ≅ приближно једнако
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Vera Vasić

WORDS ON ‘WORD’

S u m m a r y

An analysis of the meaning of the Serbian noun ‘reč’ (meaning ‘word’) was carried out based 
on its derivational status, argument structure and syntagmatic relationships of the collocational and 
periphrastic type. Three collocational models were singled out: the determination of the noun ‘reč’ 
by an adjective (possessive, descriptive, adjectives derived from verbs or nouns), the determination 
of the noun ‘reč’ by a noun in the genitive case, and a phrasal noun model. The periphrastic predi-
cate model appears in the periphrastic type.

In the derivative and periphrastic sense, the noun ‘reč’ can be treated as a nomen acti based 
on the category feature of the aspect of the verb ‘reći’ (meaning ‘to say’) and periphrastic predicates, 
and as a nomen resultativa based on the category feature of voice. The detransivitisation of the verb 
‘reći’ in its basic meaning is an obstacle to deriving a nomen agentis with the meaning of current 
doer, and perfectivity is an obstacle to developing an attributive meaning.

The argument structure of the noun ‘reč’ includes a possessor which is derived from the agen-
tive argument of the verb ‘reći’, as well as an explicative which also appears in the argument struc-
ture of the verb. The recipient as an obligatory argument of the verb along with the noun ‘reč’ is 
realized through a periphrastic predicate and formally it is bound to the verbal exponent.

The noun ‘reč’ is conceptualized as an action, more precisely an instrumental action, which 
is supported by its derivational status and argument structure – uvredljiva reč (offensive word), 
utešna reč (comforting word), laskave reči (flattering words); a ‘characteristic’ of the one who utters 
the word – iskrena reč (sincere word), dobronamerna reč (well-meaning word), the condition of the 
one who the word was meant for – tople reči (warm words), nemile reči (unkind words), that which 
it describes – velike reči (big words), krupne reči (weighty words), and as a ‘thing’ tražiti reč (to ask 
for permission to speak), dati reč (to give one’s word), dobiti reč (to be given the floor), meriti reči 
(to measure one’s words), birati reči (to choose one’s words carefully), bacati reči (to waste one’s 
words).

Key words: semantics, grammar, derivation, pragmatics, collocational models.

Филозофски факултет у Новом Саду
vvasic@neobee.net
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Јасмина Дражић

ЛЕКСИчКА СОЛИДАРНОСТ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
НА ПРИМЕРУ СОМАТИЗАМА∗

У раду се посматра феномен који подразумева импликацију семантичког садржа-
ја једне лексеме унутар друге (нпр. очи : гледати), у литератури различито терминоло-
шки одређен (лексичка солидарност, импликација семантичког садржаја, унилатерал-
на солидарност, инкапсулација), чија ће основна теоријска полазишта овом приликом 
бити приказана. Циљ рада је установити постојање оваквих лексичких спојева у српском 
језику на примерима лексема којима се именују делови тела, забележених у електрон-
ском корпусу српског језика. Будући да овакви таутолошки, неинформативни спојеви, 
по правилу треба да укључују квалификатор именичког појма у функцији обавезног 
де терминатора, посматраће се природа овог детерминатора с обзиром на његове садр-
жинске компоненте и на његову формалну структуру. 

Кључне речи: лексичка семантика, лексичка солидарност, инструмент-спровод-
ник, квалификација, детерминација. 

1. Удруживање лексема на синтагматском плану омогућено је компа-
тибилношћу њихових семантичких компоненти. Уколико је компатибил-
ност готово апсолутна, тј. ако се значење једне лексеме великим делом укла-
па у значење друге, добијају се семантички редундантни спојеви речи,1 који, 
будући неинфромативни, имају ниску фреквенцију употребе и обично су 
стилски обележени.2 

∗ Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Син так сич ка, се ман тич ка и 
праг ма тич ка ис тра жи ва ња стан дард ног срп ског је зи ка (178004), ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ова кве та у то ло шке кон струк ци је бе ле же се обич но у спо ју де ри ва ци о но ве за них гла-
го ла и име ни ца, при че му је име ни ца у функ ци ји (уну тра шњег, та у то ло шког) објек та (бри ну ти 
бри гу) или су бјек та с гла го ли ма нул те ва лен ци је (гр ми гром). Го во ре ћи о ко му ни ка тив ној 
пер спек ти ви про сте ре че ни це, Б. То шо вић (2005: 1092) на во ди: „Укљу чи ва ње ин фор ма тив но 
ре дун дант них еле ме на та у ис каз обич но во ди про ду же њу те ме или ре ме, пре све га због по нав-
љaња и сл. Ти пич ни при ме ри ре дун дант но сти су дво стру ка не га ци ја, епи те ти, го вор не по-
шта па ли це, та у то ло ги је, где исти еле мен ти мо гу би ти рас по ре ђе ни и у те ми и у ре ми.”

2 Је зик пра ва оби лу је та у то ло шким це ли на ма услед, на из глед, стал не те жње за пре ци-
зним и до след ним је зич ким ту ма че њем, те га од ли ку ју че ти ри ‘ма ни ри зма’: пра зно ре чи вост, 
не ја сност, пом пе зност и мо но то ност. (KristaL1987: 386). При ме ри у ен гле ском је зи ку ко ји ма се 
илу стру је овај је зич ки фе но мен, из ме ђу оста лих, је су: each and every [сви и сва ки], ha ve and 
hold [и ма ти и по се до ва ти], null and void [не ва же ћи и ни шта ван] и сл. (Исто). С дру ге стра не, 
у је зи ку по е зи је не ке та у то ло шке кон струк ци је убра ја ју се у стил ске фи гу ре по  на вља ња и 
има ју по ет ску вред ност, као у при ме ру: „Сно ве сни вам, сну јем сно ве...” (Л. Ко стић).
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Посебну групу примера чине спојеви глагола с именицама које означа-
вају интегрални део тела вршиоца радње „чијим се непосредним укључе њем 
у акцију овај и доказује као вршилац радње (у језицима с флексијом ова ква 
именица носи граматичко обележје инструментала).” (ивић 2008: 259). С 
обзиром на то да је семантика оваквих именица интегрисана у семантички 
садржај глагола (нпр. лизати3 : језик), спојеви типа лизати језиком, као и 
гледати очима, слушати ушима и сл. нису прихватљиви због своје неин-
формативности. Стога, када је у питању одређена група глагола (нпр. поје-
дини са значењем перцепције, кретања и сл.) чија се радња реализује анга-
жовањем неког органа, дела тела, потребно је оквалификовати именицу са 
тим значењем како би се добио семантички потпун исказ. Овакви спојеви 
подвешће се под појам лексичке солидарности, тачније једног вида овог 
феномена – импликације, и они ће бити предмет овога рада.

1.1. У лингвистичкој литератури поменуте глаголско-именичке везе, у 
којима је именичка семантика инкорпорирана у значење глагола, иако тер-
минолошки различито одређене, уочене су и дефинисане на сличан начин 
у домену синтагматских односа и лексичке семантике конституената тих 
односа. Овом приликом издвојиће се важнија схватања појединих аутора и 
њихова терминолошка решења. 

1.1.2. Термин лексичка солидарност (енг. lexical solidarity) означава де-
терминацију садржаја једне лексеме класом других речи, које су репрезен-
товане ‘класемом’, архилексемом4 или специфичном другом лексемом (LiPKa 
према Козерију 1992: 164). На основу тога који од ових семантичких елеме-
ната регулише однос међу лексемама, разликују се: а) афинитет (affinity), 
нпр. The boy apologized,5 где је однос међу лексемама регулисан класемом 
[+људско]; б) селекција (selection), нпр. А week elapsed, релација одређена 
aрхилексемом ВРЕМЕ и в) импликација (implication): Henry shrugged (his 
shoulders), при чему лексичку везу детерминише лексема раме.6

Следећа дистинкција коју прави Козерију у оквиру лексичке солидар-
ности јесте унилатерална и мултилатерална солидарност. Прва подразумева 
једносмерну импликацију: ујести – зуби, лизати – језик, пољубити – усне 
и сл., при чему увек прва лексема подразумева другу, али не и друга прву. 
Мултилатерална солидарност подразумева двосмерну импликацију: лајати7 
– пас, рзати – коњ, њакати – магарац. 

3 ЛИ ЗА ТИ 1.а. до ди ри ва ти, гла ди ти је зи ком, пре ла зи ти је зи ком пре ко не че га. (РМС: 641) 
4 Пој мо ви из струк ту рал не се ман ти ке, нпр. „кла се ма је нај оп шти ја се ман тич ка цр та, 

нпр. ± жи во, ± људ ско, ± му шко” (драГићевић 2007: 216). 
5 При ме ри пре у зе ти од на ве де ног ауто ра. 
6 У ве зи с овом Ко зе ри ју о вом кла си фи ка ци јом, Ка стов ски (пре ма LiPKa1992: 165) при ме-

 ћу је да кла се ме че сто функ ци о ни шу као ар хи лек се ме, те да се ‘афи ни тет’ и ‘се лек ци ја’ су прот-
 ста вља ју ‘им пли ка ци ји’, ко ја се је ди но од но си на спе ци фич не лек се ме. Ка стов ски раз ли ку је 
лек сич ку со ли дар ност и се лек ци о на огра ни че ња, при че му кон ста ту је да ова два кон цеп та 
ни су кон тра дик тор на, не го се до пу њу ју, те да лек сич ка со ли дар ност опи су је исти фе но мен из 
ана ли тич ке пер спек ти ве, док се се лек ци о ним огра ни че њи ма то чи ни из син те тич ког угла.

7 Фи гу ра тив но упо тре бље ни гла го ли ка да је ак тер чо век (ла је = псу је), де те (ња че = пла че).
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1.1.3. У Лајонсовој (LYons 1977: 262) терминологији појава обухватања 
семантичког садржаја једне лексеме другом означена је као инкапсулација 
(encapsulation), коју аутор, између осталих, илуструје примерима енглеских 
глагола kick8 [ударити ногом] и punch [ударити песницом], који се, на при-
мер, у француском преводе колокацијом: donner un coup de pied и donner un 
coup de poing.9 

1.1.4. Е. В. Кузњецова наводи да је „основни закон лексичке синтагма-
тике – семантичко усаглашавање речи, које се испољава у томе што речи, 
образујући реченични састав, имају заједничке компоненте својих значења” 
(куЗнецова 1982: 88). Заједничке семе, понављају се код речи како би поду-
пи рале једна другу.10 Ова ауторка разликује јаку и слабу11 позицију лексема 
на синтагматском нивоу, која је условљена контекстом. Тако, јака позиција 
лексема није контекстуално одређена јер она подразумева примарну реали-
зацију лексеме (нпр. глагол узети и лексема рука могу независно од окруже-
ња реализовати лексичку везу јер овај глагол има у свом основном значењу 
сему РУКА, а лексема рука може везати за себе све предмете који се могу 
узети: књига, тањир, ташна, цигарета, камен, јабука).

1.1.5. Коментаришући наводе Кузњецове о понављању заједничких сема 
(редупликација семантичких садржаја) као услову за остварење лек сичке 
везе, тј. семантичке усаглашености (нпр. гристи зубима: гристи = „зубима 
дробити, мрвити, раскидати, откидати; жвакати”), Гортан-Премк наводи да 
је ова појава честа, али да није услов за лексичко слагање. (Гортан‑Премк
2004: 50).

2. Предметом рада биће обухваћени глаголско-именички спојеви у ко-
јима је семантика именица уклопљена у семантички садржај глагола. Посма-
траће се присуство / одсуство квалификатора именичког појма, као и при рода 

8 „The sen se of ‘with the fo ot’ is en cap su la ted in the sen se of ‘kick’, as the sen se of ‘with the 
the et’ is en cap su la ted in the sen se of ‘bi te’ (LYons 1977: 262).

9 Пре ма на во ди ма Р. Дра ги ће вић овај тер мин ни је се одо ма ћио у срп ској лин гви сти ци. 
На до ве зу ју ћи се на по ме ну то ста но ви ште, аутор ка кон ста ту је да би се спо је ви пар ти ку ла ри-
за то ра-уоб ли чи ва ча (гру два сне га, нит па у чи не, пра мен ко се, и сл.) мо гли по сма тра ти као 
је дан вид овог фе но ме на, бу ду ћи да се „овим име ни ца ма [...] ис ка зу је са мо фор ма или фор ма 
и још не што – не ка ква се ман тич ка ва лен ца, отво ре но по ље ко ја при вла чи се ман тич ки са др-
жај не ке дру ге име ни це [...] ко ја би јој мо гла да ти кон крет ност” (драГићевић 2007: 228).

10 Је дан од при ме ра ко јим аутор ка ово илу стру је је сте: „У ба шта ма су цве та ле ја бу ке, 
ве тар је ду вао с по ља и чу ло се њи ха ње гра на у вр ту пред ку ћом”, (В са дах цве ли ябло ни, ве
те рок дул с по ля и чу ть ше ве лил в па ли сад ни ках ве тви де ре вь ев [цит. Н. Ко ня ев]) и при то ме 
при ме ћу је да се се ма БИЉ КА на ла зи у зна че њу ре чи др во, ја бу ка, гра на, цве та ти, вр то ви 
пред ку ћом; се ма КРЕ ТА ЊЕ са др жа на је у зна че њу ре чи ве тар, ду ва ти, њи ха ти се; се ма ДЕО 
ЗЕ МЉЕ – у ре чи ма ба шта, врт пред ку ћом, по ље.

11 У сла бој по зи ци ји кон текст не по др жа ва све ком по нен те основ ног зна че ња ре чи не го 
им мо же про тив ре чи ти, те по је ди не се ман тич ке ком по нен те „от хо дят на вто рой план (‘по га-
ша ют ся’)” (куЗнецова 1980: 89) и мо гу са свим иш че зну ти из се ман тич ке струк ту ре ре чи, а 
оства ру ју се се ме ко је су би ле по тен ци јал не у основ ном зна че њу ре чи.
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овога, по правилу, обавезног детерминатора, с обзиром на то да ли одређује 
појам–спроводник12 као сталну или тренутну карактеристику вршиоца рад-
ње, те да ли је његова функција увек атрибутска или се може интерпретира-
ти и као прилошка (уп. ивић 2008: 260). Анализираће се и уло га семантике 
глагола који учествује у овим спојевима, тј. однос ширине њи ховог колока-
ционог опсега13 и исказивања детерминатора (нпр. јаким пред њим зу би ма 
про гри зе алу ми ни јум : шкр гу та ла је зу би ма). Да ље, ис пи та ће се и се ман ти ка 
ди рект ног објек та у ве зи с екс пли ци ра њем ква ли фи ка то ра (нпр. хва тао је [Ø]14 
ру ка ма не мач ке ми тра ље зе: до хва ти ла је мо ју ру ку ве заним ру ка ма). Ре ле-
вант но свој ство име но ва ног пој ма мо же би ти ње го ва стал на или тре нут на 
ка рак те ри сти ка, на шта ука зу је при су ство тј. од су ство при свој не за ме ни це 
свој, ре ђе при де ва ро ђе ни, соп стве ни (до та че сво јом мр ша вом ру ком Об ра да). 
Ова за ме ни ца та ко ђе мо же би ти ин ди ка тор иди о ма ти зо ва них струк ту ра, 
по себ но с име ни ца ма око и ухо, у њи хо вим плу рал ским фор ма ма (Гле дао сам 
се бе сво јим очи ма [= на свој на чин]; Сво јим уши ма сам чу ла! [= би ла сам 
при сут на кад се о не че му го во ри ло]).

Ексцерпција примера вршиће се из електронског корпуса (http://www.
korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/login.php) са забележеним изворима, који чине нај ве-
ћим делом текстови књижевноуметничког и научног стила, те новински члан-
ци. Важност извора у овом случају треба истаћи с обзиром на то да се поједини 
примери могу разумети и објаснити само као стилски поступак, експресив-
на компонента исказа појединих аутора, обично белетристичких текстова.

3. Анализа ексцерп иране грађе обухвата именице око, зуб, усне, рука, 
нога, прст, нокат и раме будући да су ове именице једна од репрезентатив-
них група номинованих појмова,15 у исказу експилицирани (нпр. Босим је 
ногама газио по маховини. Д. Киш) или подразумевани (нпр. Боси Мухарем 
гази прашину. М. Булатовић) вршиоци радње, тј. спроводници акције коју 
врши субјекат. Наведене именице посматраће се у споју с глаголима, који у 
својој семантичкој структури имају компоненте значења једног од наведе-

12 „Кроз та кав по јам исту па су бје кат као вр ши лац. Сто га и ми сма тра мо по јам–ор ган 
за ступ ни ком су бјек та у из во ђе њу вр ше ња” (ивић 1954: 9). И да ље: „ [...] ин стру мент / сред ство 
/ ору ђе ко јим агенс вр ши рад њу ста вља ју ћи га у ак ци ју ко ја је јед на ка из во ђе њу са ме ак ци је. 
Кроз та кав по јам агенс исту па као вр ши лац, тј. по јам–спро вод ник ус по ста вља од нос је дин-
ства са аген сом у тре нут ку вр ше ња рад ње” (антонић 2005: 261). Аутор ка раз гра ни ча ва на ве-
де ни по јам на: по јам–ор ган, по јам–пред мет или ма те ри ја, по јам–пред мет, пре во зно сред
ство уз гла го ле кре та ња и не ки дру ги, углав ном ап страк тан по јам. 

13 „[...] свој ство лек се ма, одн. ко ло ка та, ко је се са сто ји у њи хо вој спо соб но сти да се уза-
јам но при вла че и ко ло ци ра ју с од ре ђе ним спек тром дру гих лек се ма, на зи ва се ко ло ка ци о ним 
оп се гом да те лек се ме” (Prćić 2008: 155). 

14 Им пли ци ра но го лим ру ка ма.
15 Према подацима из Семантичкодеривационог речника, нпр. лексема рука „као једно 

од основних, најпримитивнијих и стога најважнијих средстава и омогућивача радње” има пре-
ко 300 деривата, што сведочи о полисемантичкој структури ове именице, као и о значајном 
репрезентанту спроводнику одређене радње.

ЈАСМИНА ДРАЖИЋ
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них соматизама (гледати, гристи, љубити, држати, шутнути и сл.), пре 
свега у свом примарном значењу. Примери који су укључени у анализу, да-
кле имају структуру X чини нешто [некаквим] Yом, а број ексцерпираних 
примера износи близу 200. 

3.1. Квалификовање појма–спроводника логички је очекивана појава у 
већини случајева. Једна група примера, међутим, обухвата такве глагол-
ско-именичке спојеве у којима је глаголска лексема врло уског колокацио-
ног опсега и у споју с одређеном именицом чини колокацију везанога типа 
или се чак приближава идиоматизованој структури јер се односи на стање 
агенса. Такав је нпр. случај лексичке везе слегнути раменима, која рефери-
ше о једном стању које је „знак недоумице, збуњености, несналажења, усте-
зања” (рмс: 1238). Сличан је случај са групом ономатопејских глагола, када 
означавају неко физиолошко стање или процес, цвокотати, шкргутати, 
шкљоцати, крцкати,16 шкрипати, који су праћени лексемом зуби. Иначе се 
психолошко-емотивна стања (збуњености, затечености, љутње и сл.), када 
су у питању именице са значењем дела тела, обично лица, именују у везама 
с глаголским лексемама врло ограниченог опсега, чија је допуна исказана у 
функцији директног објекта: нпр. напућити усне „скупити усне истуривши 
их (обично у љутњи, бесу и сл., показујући незадовољство и сл.)” (РМС: 787), 
о чему сведочи рефлексивна форма ових глагола која јасно упућује на стање 
беса: напућити се. Слични су примери разрогачити, исколачити очи; иске-
зити зубе; наћулити уши, све до потпуно идиоматизованих спојева типа 
дићи нос, дићи се [некоме] коса на глави и сл.17 

3.2. Насупрот овим чврстим лексичким везама, у којима је најчешће 
обавезно исказивање именичког појма (шкргутати зубима), постоје формал-
но слични спојеви глагола с именицом без детерминатора, али садржајно 
потпуно другачији, будући да је експлицирана именица значењски уклопље-
на у садржај глаголске лексеме, те тиме и неочекивана у површинској реали-
зацији исказа. О томе сведоче следећи, не тако чести (десетина од забележе-
ног броја), али помена значајни примери:

(1) Одлетео сам на под као да ме је шутнуо ногом. (Д. Михаиловић)
(2) Пригрлих трбух руком и зајецах. (С. Божовић)
(3) Хватао је рукама немачке митраљезе који су пуцали из бункера [...] (Позна-

вање природе и друштва)
(4) Арсен пипну прстима једну тубу. (М. Капор)

16 Једино овај глагол од наведених, будући транзитиван, захтева исказивање директног 
објекта.

17 Контрастивно проучавње соматизама у руском и српском језику путем асоцијативних 
тестова показало је да се асоцијације испитаника могу поделити у 9 група. „Највише асо ци-
јација у вези са физичким изгледом човека иза зва ла је лексема око; антрополошки аспект – 
нога; естетски аспект – коса; емоције, психичко стање и расположење – лице; гестикулација 
– рука; занимање и начин живота – шака, прст; здравствено стање – трбух; негованост – тело, 
коса, лице; разлике у полу – тело” (драГићевић 2010: 52).
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(5) Гризао је зубима стручак још влажне киселице. (Д. Киш)
(6) Тајсон који је зубима одгризао Холифилду део уха у мечу за шампионску 

титулу. (М. Дурић)
(7) То је слично азијатском начину шкопљења одгризањем зубима! (Политика)

Оправданост оваквих примера може се тумачити стилским поступком18 
појачавања исказа експлицирањем неуобичајеног објекта дате радње (3), (5), 
(6), (7), тј. истицањем појма спроводника (1), (2), (4). 

Глаголи као што су нагазити, згазити, склизнути, батргати, бежати 
имају поред обавезне семе нога још и сему начин кретања, тј. покрет тог 
органа, те је неочекивано именовање појма спроводника ових радњи. Осим 
навода (12), где се успоставља дистинкција између кретања ногама и крили-
ма, остали примери сведоче о стилском поступку аутора којим се упот пу-
њу је и наглашава поетска слика, што би се могло илустровати следећим 
при мерима: 

(8) [...] ногом сам нагазио на надгробну плочу са гвозденим крстом. (Ј. Потоцки)
(9) [...] склизнуо сам ногом у прљаву барицу. (Б. Ћосић)

(10) Ново кркљање му опет не би помогло и он би се падавичарски трзао и упраз-
но батргао ногама. (Д. Михаиловић)

(11) Не смем се удаљити од те многочлане масе ни за размак једне руке, јер би ме 
могли дохватити и згазити ногама. (Д. Киш) 

(12) Велики број ловаца не зна податак да шљук, када слети после првог подиза-
ња, бежи ногама као најбржи фазан. (Политикин магазин, 2001)

Категорија броја може бити релевантна дистинкција између исказаног 
/ неисказаног именичког појма, посебно у примеру (9) где би без именице 
значење могло бити померено (→ пао сам), док би се у примеру (10) испу-
шта њем именице добило значење да се неко креће на неуобичајен начин 
(по мажући се рукама, вукући се по површини = батрга се целим телом).

Слична је ситуација с именицом рука, с тим што се у овом случају могу 
разграничити глаголи којима се: а) именују различите радње, при чему се 
поентира или објекат или одредба,19 и б) оне којима се означава гест учињен 
руком, а цела конструкција има метафорично значење.
(13а) Она полако, још у полусну, опипава руком чаршаве испод мене, затим, нашав-

ши локву, почиње са се смешка. (Д. Киш)
(14а) Миловао је руком готово по целом телу. (М. Савић) 

18 Говорећи о стилистици и граматици стилских фигура, М. Ковачевић констатује да је 
реторика фигуре понављања међусобно разграничила према типу језичке јединице која се 
по навља: фонетски (фонолошки) ниво, морфемски ниво, лексички и синтаксички ниво (кова‑
чевић 2000: 291). Узимајући у обзир горенаведене примере, могао би се укључити и семантич ки 
план, тј. понављање сема ради постизања стилски уверљивијег исказа. 

19 Поједини примери могли би да укажу на то да исказивање адвербијалне одредбе, која 
се наглашава, захтева експлицирање појма-спроводника и уз глаголе који већ носе информа-
цију о том појму: Бобе ме овлаш прстима ухвати за лакат. (Р. Кузмановић),

[...] он би се падавичарски трзао и упразно батргао ногама. (Д. Михаиловић) Ивана је 
ноктима загребала по мојим леђима. (А. Исаковић)
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(15а) Несрећни М. Стевановић хватао се рукама за пречку и стативе на фудбал-
ском игралишту. (Политика)

(16а) Топи у води и рукама вади из конзерве и трпа у изгладнела уста. (С. Божовић)
(17б) – Има и више – рече Мухарем и спонтано одмахну руком. (М. Булатовић)
(18б) Махну ми руком да скрене пажњу на себе. (С. Божовић)
(19б) Ваљар ме је погледао, тапнуо руком по рамену [...]. (А. Исаковић)

3.3. Највећу групу примера, очекивано, чине лексички спојеви глагола 
и именице оквалификоване формом придева или, ређе, именицом у падежу 
с квалификативним значењем. Детерминација се односи на разграничавање 
парних органа (лево / десно; једно / друго око, ухо, и сл.), те на неку специ-
фичност у погледу боје, облика, здравља, и сл. Следећа дистинкција тиче се 
сталне особине (употребом заменице свој или придева који упућује на кон-
стантно обележје: (20) – (25)) или тренутне карактеристике именованог дела 
тела ((26) – (28)), при чему се у последња два примера квалификатори могу 
интерпретирати и као адвербијална детерминација.20 
(20) – А што ти, синко, толико волиш Русију? – дотаче својом мршавом руком 

Обрада. (В. Драшковић)
(21) Својим великим и дугим рукама Владо га обухвати испод пазуха [...] (С. Божовић)
(22) [...] како су се борци својим чврстим рукама ухватили. (М. Дурић)
(23) А онда ме снажним рударским рукама обгрли [...] (С. Божовић)
(25) [...] гледајући ме крупним зеленоплавим очима. (С. Божовић)
(26) Ћамил дрхтавом руком потписује хартију [...]. (Д. Михаиловић)
(27) Гледала је плачним очима у провалију неба. (С. Божовић) [← плачно је гледала]
(28) Усијаним преплашеним очима гледа у мене. (С. Божовић) [← преплашено гледа]

Адвербијална функција са значењем начина реализације активности 
појединих глагола којима се денотира перцепција (нпр. гледати) исказана 
је често именичким синтагмама у којима је појам–спроводник детермини-
сан именицом у форми генитива. Цела конструкција пак удаљена је од при-
марног значења, тако да се глагол гледати остварује као контекстуални 
синоним глагола доживљавати, разумети, поимати, а именичка синтагма 
начин на који се одређени феномен субјективно перцепира. 
(29) покушавам да ствари гледам очима жртава. 21 [← као што гледају жртве]
(30) [...] на науку се гледало очима рационалисте епохе просветитељства. [← као 

што су гледали (=поимали) рационалисти... ]
(31) Кад места гледа очима страсти, она види таму.22 [← страсним очима = стра-

ствено]
(32) [...] на човека и свет гледа очима душе. [← ‘душевно’ / из душе]

20 О инструменталу са значењем квалификативности (примери 21–28) – модел V / N + 
Detqual [← NInstr], као и о квалификативном генитиву (примери 29–32) – модел V + ОDetqual [← NGen] 
уп. у Синтакса и семантика падежа (антонић 2005: 256 и 159). 

21 Примери су преузети из Неетикетираног корпуса.
22 Именица очи у овом случају може се интерпретирати као поглед, те се конструкције 

поглед страсти, поглед душе, с еквативним генитивом као квалификатором примарног коло-
ката, с глаголом гледати могу разумети као синонимне конструкције. (Имала је страствен 
по глед. Била је страствена. Страствено је гледала / доживљавала свет). 
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4. Осим глагола чијом се лексичком семантиком јасно подразумева 
ангажовање неког дела тела, именице рука и нога у забележеном корпусу 
исказане су очекивано и као појмови-спроводници других радњи, од којих 
се издвајају оне којима се означава нека груба активност – ударити, муну-
ти, гурнути, уз нога или гестови – показати, звати, зауставити и сл. уз 
именицу рука. 

Око је орган којим се омогућује низ ‘активности’, од оних примарно 
физиолошких трептати, жмиркати, чкиљити, укрстити до оних које, уз 
покрет имају и медијалну компоненту, исказаних глаголима у метафорич-
ном значењу, од шарати, тражити, бежати, прелетати, до вребати, ре-
жати, претити и сл.

5. Описани глаголско-именички спојеви могу се класификовати на не-
колико група с обзиром на исказивање именице имплициране у семантич-
ком садржају глагола: 

а) обавезна експликација (слегнути раменима, шкргутати зубима, ко-
лутати очима),

б) необавезна експликација (цвокотати зубима, махати руком),
в) неочекивана експликација (шутнути ногом, згазити ногом, жвака-

ти зубима).
Будући да се примери под (а) убрајају у везане колокације и веома су 

блиски идиомима, те да се исказивање именице у примерима под (б) може 
објаснити нешто ширим колокационим опсегом глагола (махати главом / 
ногом / марамицом), примери под (в) захтевали су опширнију анализу, која 
се може свести на следеће закључке:

(1) Исказивање обавезног детерминатора забележено је у већини примера 
и његова је функција најчешће атрибутска и квалификује именицу пре-
ма тренутној или сталној карактеристици;

(2) У случајевима када се не квалификује појам–спроводник, тада се исти-
че, наглашава сам тај именички појам или објекат, или, пак, одредба 
дате радње;

(3) Неисказивање детерминатора условљено је у ређим случајевима неким 
категоријалним обележјима именице (сингулар – плурал) или семанти-
ком глагола (склизнути, батргати);

(4) често су именице са значењем дела тела конституенти исказа са мета-
форичним значењем (нарочито око и рука), те се говором тела, гестови-
ма или мимиком преноси ‘нема’ порука саговорнику.

ИЗВОРИ

Korpus savremenog srpskog jezika http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/login.php
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LEXICAL SOLIDARITY IN WORDS NAMING PARTS OF THE BODY IN SERBIAN

S u m m a r y

This paper deals with the phenomenon of implication of the semantic content of one word 
within that of the other (e.g. oči, ‘eyes’ : gledati, ‘to look, gaze’), which is variously termed in the 
literature (as lexical solidarity, implication of semantic content, unilateral solidarity, encapsulation) 
and whose basic theoretical underpinnings have been presented here. The main aim of the paper is 
to establish the existence of such word combinations in Serbian, using as examples words which name 
parts of the body, as attested in the Electronic Corpus of Serbian. Since tautological, uninformative, 
combinations of this kind should as a rule include a specifier of the nominal concept functioning as 
an obligatory specifier, the nature of this specifier has been analysed with respect to its semantic 
components and formal structure.
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Наташа Киш

ЛЕКСИчКА СЕМАНТИКА ПРИДЕВА ТИПА
ЈЕДНАК И СЛИЧАН

Основ ни за да так овог ра да би ће да при ка же мо гућ но сти утвр ђи ва ња лек сич ке 
се ман ти ке при де ва. На јед ној кла си при де ва са зна че њем јед на ко сти и слич но сти при-
ме ње на је те о ри ја про то ти па. Као основ ни ме тод при ли ком ана ли зе ко ри шће на је ан ке  та 
ко ја је тре ба ло да по ка же ка ко се при де ви рас по ре ђу ју од цен тра (од при де ва ко ји се 
сма тра ју про то тип ским) до пе ри фе ри је овог се ман ти ког по ља.

Кључ не ре чи: при дев, јед на кост, слич ност, про то тип, се ман тич ко по ље.

1. увод. Основ ни за да так ово га ра да је сте ана ли за лек сич ке се ман ти ке 
при де ва y срп ском је зи ку с оп штим зна че њем јед на ко сти и слич но сти ко ји 
фор ми ра ју јед ну се ман тич ку ка те го ри ју и њи хо во рас по ре ђи ва ње уну тар 
да тог се ман тич ког по ља. 

При де ви су по де фи ни ци ји „од ред бе не, не са мо стал не ре чи, ко је сто је 
уз име ни це да по не че му од ре де оно што те име ни це зна че: да озна че ка кву 
осо би ну то га, или по ка жу ко ме то при па да, че му је на ме ње но, од че га је то, 
за ко је је вре ме или за ко је ме сто ве за но, или што год слич но” (стевановић 
1989: 247). Бу ду ћи да се ра ди о не са мо стал ним ре чи ма чи је је зна че ње че сто 
усло вље но кон тек стом, тач ни је, ве зом ко ју оства ру ју са име ни ца ма ко је од-
ре ђу ју, се ман тич ка ана ли за при де ва у на шим гра ма ти ка ма углав ном се сво ди 
са мо на основ ну по де лу на опи сне (ква ли та тив не), при свој не (по се сив не), 
гра див не, при де ве вре мен ског од но са, при де ве про стор ног од но са и при де-
ве дру гих од но са (станојчић 1989: 81–82). 

Овај рад тре ба да до при не се про ши ри ва њу ис тра жи ва ња ве за них за 
лек сич ко се ман тич ка обе леж ја при де ва, њи хо во рас по ре ђи ва ње уну тар се-
ман тич ког по ља и да де мон стри ра при ме ну од ре ђе них са вре ме них ме то да 
ана ли зе.1 У сре диш тe ин те ре со ва ња ста вље на је јед на се ман тич ка кла са ре-
ла ци о них при де ва ко ји има ју ре ла ци о на зна че ња јед на ко сти и слич но сти. 

∗ Рад је на стао у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман тич ка и 
праг ма тич ка ис тра жи ва ња (178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је 
(2011–2014).

1 Ово ис тра жи ва ње је про ши ре ни део сту ди је, где сe аутор ка ба ви се ман тич ком и син-
так сич ком ка те го ри за ци јом при де ва и њи хо вих до пу на. 
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Као што је по зна то, пре ма оп штем се ман тич ком кри те ри ју му при де ви се 
мо гу по де ли ти на две гру пе: на ква ли та тив не, ко ји ма се озна ча ва „уну тра-
шње” свој ство пред ме та, од но сно, ко ји но се ин фор ма ци ју о не ком ње го вом 
ква ли те ту, и на ре ла ци о не, ко ји ма се озна ча ва „спољ но” свој ство ко је се те-
ме љи на са од но су два пред ме та (PranJKović 1993: 50). 

1.1. При де ви ма по сма тра ним у овом ра ду ус по ста вља се од нос јед на ко
сти или слич но сти из ме ђу нај ма ње два пој ма. Тај од нос се за пра во сма тра 
се ман тич ком ка те го ри јом, при че му се од нос слич но сти из два ја као под тип 
основ ног зна че ња јед на ко сти, бу ду ћи да се при де ви ма са ова квим ре ла ци-
о ним зна че њем ис ка зу је де ли мич на јед на кост или јед на кост у ма њем сте-
пе ну. 

Ис тра жи ва њем су об у хва ће на 33 при де ва из дво је на из Реч ни ка срп ско
хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске, ко ји у свом основ ном или у 
не ком од се кун дар них зна че ња ус по ста вља ју не ку вр сту јед на ко сти или слич-
 но сти. Ево и и ли сте тих при де ва – јед на кост: аде ква тан, екви ва лен тан, 
иден ти чан, исти, исто ве тан, исто вит, јед нак, кон гру ен тан, кон кор дан тан, 
кон ку рен тан, кон фор ман, ко ре спон ден тан, пљу нут, по ду да ран, про пор ци о
налан, ра ван, рав но пра ван, са гла сан, са зву чан, са о бра зан, си ме три чан, си но
ни ман, ср зме ран, сро дан, су зна чан, су кла дан, схо дан, так мен, ујед на чен, упо
ре див, ус кла ђен, хо мо ло ган; слич ност: бли зак, на ли чан, под јед нак, по до бан, 
сли чан, сро дан.2

1.2. Иако зна че ње при де ва, као што је већ ре че но, ум но го ме за ви си од 
се ман ти ке име ни це ко ју де тер ми ни ше, по ку ша ће мо да из вр ши мо ка те го ри-
за ци ју ових при де ва пре ма зна че њи ма на зна че ним у Ма ти чи ном реч ни ку. 
Тре ба пре то га на гла си ти да су реч нич ке де фи ни ци је че сто не до вољ не за 
пре ци зни ју се ман тич ку ана ли зу, па је за ова кву ана ли зу би ло нео п ход но 
по сма тра ти при ме ре у од ре ђе ном кон тек сту, јер се тек та да мо гу ис по љи ти 
њи хо ве раз ли чи те се ман тич ке ком по нен те.

2.аналиЗа. катеГориЗацијаПридева. У пр ву гру пу при де ва из два ја мо 
оне ко ји ма се са мо ус по ста вља од нос јед на ко сти из ме ђу два и ви ше пој мо-
ва, при че му се у лек сич кој се ман ти ци при де ва не на ла зе по да ци о то ме на 
осно ву ко јих осо би на се ус по ста вља јед на кост.3 Та кви су при де ви: аде ква
тан, иден ти чан, исти, исто ве тан, исто вит, јед нак, по ду да ран, ра ван, так
мен. Осим ових се ман тич ки не мар ки ра них при де ва, из два ја ју се при де ви 
ко ји у ин хе рент ној лек сич кој се ман ти ци има ју и не ка до дат на обе леж ја. 
Упра во та обе леж ја по ка зу ју на осно ву ко јих се ка рак те ри сти ка но си ла ца 
осо би не ус по ста вља од нос јед на ко сти. 

2 Ме ђу овим при дев ским лек се ма ма има и оних ко ји су стра ног по ре кла, али то ни је бит-
 но за ана ли зу спро ве де ну у овом ра ду. 

3 У сво јој док тор ској ди сер та ци ји аутор ка ће по ка за ти ко јим се је зич ким сред стви ма 
мо гу ис ка за ти по да ци о кри те ри ју ми ма на осно ву ко јих се јед на кост ус по ста вља. 

НАТАША КИШ
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Та ко има мо при де ве ко ји ма се ис ка зу је јед на кост са др жа ја, од но сно 
зна че ња: екви ва лен тан, кон гру ен тан, кон кор дан тан, кон фор ман, ко ре спон
ден тан, са гла сан, са о бра зан, си но ни ман, су зна чан, су кла дан, хо мо ло ган.

На јед на кост у фи зич ком сми слу, тј. на јед на кост фи зич ких осо би на 
пој мо ва, упу ћу ју при де ви пљу нут, про пор ци о на лан, са зву чан, си ме три чан, 
срa зме ран.

По сто је и они при де ви ко ји се не мо гу свр ста ти у по ме ну те ка те го ри је 
због са свим спе ци фич не лек сич ке се ман ти ке. Та кви су при де ви кон ку рен тан, 
сро дан, схо дан, рав но пра ван и упо ре див. При дев кон ку рен тан упу ћу је на то 
да но си лац осо би не по сто ји на по ре до са дру гим пој мом у сми слу истих или 
слич них осо би на,4 док се при де вом сро дан ис ка зу је јед на ко по ре кло два или 
ви ше пој мо ва.5 И при дев рав но пра ван спе ци фи чан је по то ме што се њи ме, 
ка да се упо тре бља ва у свом основ ном зна че њу, ис ка зу је јед на кост на осно ву 
пра ва ко ја има ју пој мо ви из ме ђу ко јих се ус по ста вља ре ла ци ја, али се он 
исто вре ме но, али знат но ре ђе, упо тре бља ва и као се ман тич ки не мар ки ра ни 
при дев са зна че њем јед на ко сти као нпр.: У фи ни шу су го сти са Ба но вог бр да 
би ли пот пу но р ав ноп равни Црвеној звезд и, ...6 

Придев сходан7 тек у једном делу свог семантичког поља, свакако пе-
риферном, има значење једнакости: ... после чега би се повукао како би омо-
гућио нови процес кандидовања сходан новом уставу; Исламска акида је 
сходна људској природи. Значење једнакости код придева упоредив произи-
лази из инхерентне лексичке семантике глагола упоредити која имплицира 
да, уколико је могуће нешто поредити, то се може и сматрати једнаким или 
барем сличним: Уласком у међународне структуре и међународне финансиј
ске институције Југославија је постала по својим показатељима упоредива 
са другим земљама у свету.

4 Ова кву ин тер пре та ци ју по твр ђу ју и син так сич ке осо би не овог при ме ра, тач ни је рек-
циј ска до пу на ко јом се ис ка зу је дру ги но си лац осо би не, тј. по јам са ко јим се ус по ста вља 
спе ци фи чан од нос јед на ко сти: ..., це на енер ги је про из ве де на у пло ве ћим та ла сним елек тра
на ма конкурентна ј е цен и електричне енергије која се производи у класичним електранама; 
... чињеници да су актуелне цене вуне конкурентне у односу на друга текстилна влакна.

5 Придев сродан је вишезначан, а овде је посматран у значењу 1. који је од истог рода, 
истог порекла. Већ у свом другом значењу он се може сврстати међу придеве са значењем слич-
ности: 2. близак, сличан један другом по садржини, по битним обележјима и сл.

6 Придев равноправан има два значења: 1. који има иста права као и други, који је с 
другим једнак по правима; који се заснива на једнаким правима за све, који омогућава иста 
пра ва за све. 2. који је по неким особинама исти с неким или с нечим; чији учесници имају 
јед наке особине. На основу првог значења издвојили смо га изван наведених категорија. Пре-
ма другом значењу могло би се закључити да се ради о семантички немаркираном придеву. 
Ме ђутим, о семантичкој немаркираности може се говорити само када се посматра инхерентна 
лек сичка семантика. Али, чим је овај придев употребљен у одговарајућем контексту он до-
бија и додатне сематичке компоненте које пружају податак о особинама на основу којих се 
успоставља једнакост. Тако се у наведеном примеру импицира да се успоставља једнакост у 
игри два тима.

7 Схо дан – рус. ко ји од го ва ра че му, ко ји је у скла ду с чим, по го дан, по де сан.

ЛЕКСИчКА СЕМАНТИКА ПРИДЕВА ТИПА ЈЕДНАК И СЛИЧАН
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Придеви уједначен и усклађен не спадају у наведене групе јер се твор-
бено разликују од осталих. Будући да се ради о трпним глаголским при-
деви ма, који се у савременом српском језику примарно употребљавају за 
гра ђе ње партиципског пасива, а тек им је секундарна вредност правих при-
дева, они имају додатну семантичку компоненту „бити доведен у неко 
стање” које постаје особина неког појма. Придев уједначен припада групи 
придева деривационо и семантички повезаних са фактивним глаголима који 
„значе придавање објекту особине исказане придевом” (клајн 2002: 283), 
што се налази у њиховом корену. У овом случају ради се о успостављању 
једнакости између два или више појмова: Садржај укупног алкалитета је 
углавном био уједначен са доминантно присутним хидрокарбонатима. 
Придев ускла ђен, који се доводи у деривациону везу са глаголом усклади-
ти, значи да се појам носилац особине „одликује вршењем дате радње као 
особином... [прим. аут. односно та особина подразумева] да се (не) може на 
њему вршити радња” (станојчић1989: 145). Синтаксичко-семантичка ана-
лиза ове класе глагола показује да се ради о дворекцијским глаголима чија 
је прва допуна директни објекат а друга допуна социјативни инструментал 
непосредног типа којим се исказује кообјекат (антонић 2005: 266). Оба ова 
објекта представља ју носиоце особине, у овом случају једнакости, уколико 
се уместо глагола у позицији реченичног предиката налази придев: Дакле, 
кад се каже промене, онда се мисли на једну и она се тиче персоналног 
састава државног врха који треба да буде усклађен са потребама потен-
цијалног окупатора.

2.1. Када су у питању придеви са значењем сличности, већина посма-
траних (близак, подједнак, подобан, сличан) семантички су немаркирани, са 
изузетком придева наличан, којим се конотира сличност у физичком смислу, 
и придева сродан, којим се исказује сличност садржаја. 

3. катеГориЗацијаПридеваПремаПрототиПу. Након категоризације, која 
је заправо само полазна основа за нека даља, свеобухватнија истраживања, 
занимљиво је погледати резултате истраживања чији је основни циљ био да 
се применом теорије прототипа добије слика семантичког поља ове класе 
придева. 

Твртко Прћић, позивајући се на Елеонор Рош,8 указује на то да катего-
ри зација према прототипу „значајно одступа од поставки класичног схва-
тања, будући да у средиште интересовања ставља различитост статуса чла-
нова успостављене категорије, тако што полази од централних чланова, као 
најбољих (типичних), и постепено долази до периферних (нетипичних), код 
којих је сличност с централним чланом, или члановима, релативно слабије 
изражена” (Prćić 1997: 47). Значајан допринос у изучавању придева управо 
са семантичко-творбеног аспекта дала је Рајна Драгићевић у својој студији 

8 Видети више о томе у: roch 1977: 218.
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о придевима са значењем људских особина (драГићевић 2001). Њена иску-
ства су била драгоцена за ово истраживање, будући да се показало да је за 
утврђивање лексичке семантике придева најпогоднија анализа прототипа, 
док су остале методе, првенствено компоненцијална анализа, неприменљиве 
на придеве (драГићевић 2010: 84–88). 

Сходно одабраном методу определили смо се за истраживање помоћу 
анкете, а пошто су посматрани релациони придеви, што може представљати 
проблем приликом семантичке класификације, спроведене су две врсте 
анкета чији су резултати упоређивани.

3.1. Прва анкета урађена је по узору на ону коју је у својим истражи-
вањима спровела Елеонор Рош.9 Испитаницима, студентима прве, треће и 
четврте године групе за Српски језик и књижевност Филозофског факулте-
та у Новом Саду, постављен је задатак да бројкама од један до седам10 оцене 
да ли се придеви, који су у анкети наведени, могу сматрати одличним, до-
брим, осредњим или лошим примерима придева којима се исказује једна-
кост односно сличност. На основу резултата анкете добили смо семантичко 
поље придева са значењем једнакости и сличности које смо графички при-
казали помоћу табеле чије колоне илуструју степен удаљености од цен-
тралних тј. прототипичних придева. 

У крајњој левој колони налазе се прототипични придеви, а свака на-
редна колона представља придеве који се сматрају мање добрим представ-
ницима дате категорије, да би се у крајњој десној колони нашли придеви за 
које испитаници мисле да представљају лоше примере придева у овој кате-
горији. За овај начин графичког представљања определили смо се у намери 
да и у самим колонама прикажемо дистрибуцију придева у датом пољу, 
тачније то да ли се придеви приближавају суседним групама придева или 
се налазе на самим границама.11 

Тако је 39 испитаника одредило придеве једнак (37),12 исти (36), иден-
тичан (31) као најбоље, односно, прототипичне придеве са значењем једна-
кости, док је као прототипичан придев са значењем сличности издвојен 
придев сличан (34). Уочава се да су као прототипични издвојени придеви 
који у инхерентној лексичкој семантици имају само податак о успостављању 
односа једнакости између појмова, а да при том немају друге семантичке 
компоненте. Остали придеви распоређени су на следећи начин:

9 Детаљније о томе видети у: драГићевић 2005: 81–82.
10 Оце ну је дан до би ја ју нај бо љи при ме ри при де ва, док оце ну се дам до би ја ју они при де-

ви ко ји се го то во и не мо гу свр ста ти ме ђу при де ве са овим зна че њем.
11 По сто је раз ли чи ти на чи ни гра фич ког при ка зи ва ња ка те го ри за ци је пре ма про то ти пу, 

нпр. у ви ду кон цен трич них кру го ва ко ји се ши ре од цен тра пре ма пе ри фе ри ји, за тим, Тврт ко 
Пр ћић (1997: 48) да је при мер ка те го ри је пти ца у ви ду кон цен трич них ква дра та ко ји ма је ви-
дљи во са мо јед но те ме и сл.

12 У за гра ди се на во ди број ис пи та ни ка ко ји су овим при де ви ма да ли оце ну је дан.
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1. ПРОТО-
-ТИПИчНИ 2. ОДЛИчНИ 3. ДОБРИ 4. ОСРЕДЊИ 5. ЛОШИ

Идентичан
Исти
Једнак 

Еквивалентан 
Изједначен

Истоветан
Исто

Пљунут
Подударан

 Рав
Равно

Синониман

 
Коресподентан 

вит13

ан
праван

Симе
Сразмеран

Уједначен 

Пропорционалан 
Сазвучан

Саобразан
Сродан

Сукладан
Сузначан 

тричан
Сходан

Упоредив

Адекватан
Конкурентан

Конформан
Конкордантан

Такмен

Сличан Сродан

Подједнак

Близак

Наличан

Подобан

Табела: категоризација према прототипу – придеви са значењем једнакости и сличности13

четири придева конгруентан,14 сагласан,15 усклађен16 и хомологан17 не 
могу се одредити у односу на прототипичне придеве пошто су их испитани-
ци сврставали подједнако у све издвојене делове семантичког поља. Одговор 
на питање због чега је то тако, захтева детаљнију анализу, али и летимичан 
поглед на ове придеве довољан је да се претпостави да се ради о придевима 
који или имају већи број значења и употреба, а значење једнакости је само 
једно од њих, или се ради о придевима чије значење испитаницима није 
сасвим познато.18 Ово се такође односи и на придеве за које су испитаници 
рекли да су на самој перифирији семантичког поља једнакости и да чак из 
њега и излазе, тј. не припадају му: адекватан,19 конкордантан,20 конку рен
тан,21 конформан,22 такмен.23 

13 При де ви исто вит, ра ван, рав но пра ван и си ме три чан на ла зе се на гра ни ци две гру пе 
при де ва.

14 Кон гру ен тан – по ду да ран, су гла сан, исто ве тан
15 Са гла сан (су гла сан) – 1. ко ји тач но од го ва ра че му, ко ји је у скла ду с чим. 2. ко ји се сла-

 же с чим, ко ји при ста је на што. 
16 Ускла ђен – уса гла шен, скла дан, хар мо ни чан.
17 Хо мо ло ган – исто сми слен, од го ва ра ју ћи.
18 У то ку по пу ња ва ња ан ке те са ми ис пи та ни ци су че сто на во ди ли да не зна ју шта не ки 

од при де ва зна че, те им сто га да ју оце ну 7, чи ме те при де ве од ре ђу ју као ло ше пред став ни ке 
да те ка те го ри је.

19 Аде ква тан – ко ји пот пу но од го ва ра че му, по ду да ран, јед нак.
20 Кон кор дан тан – ко ји се сла же, по ду да ра, сло жан, по ду да ран, са гла сан.
21 Кон ку рен тан – 1. ко ји се од но си на кон ку рен ци ју. 2. ко ји је спо со бан за кон ку рен ци-

ју, так ми че ње. 3. ко ји те че упо ре до.
22 Кон фор ман – ко ји се с чим сла же, по ду да ра, исто лик, са о бра зан.
23 Так мен – ко ји се мо же рав на ти, упо ре ђи ва ти, ме ри ти с не чим, јед нак, ра ван.

НАТАША КИШ



99

3.2. Друга анкета заснована је на принципу асоцијативних веза речи. 
Ова врста експеримента примењује се одавно и у психологији, и у линг-
вистици, у оквиру различитих њених дисциплина и грана.24 Тако су 32 нова 
испитаника добила задатак да наведу што више придева са значењем једна-
кости и сличности. Претпоставка је била да ће испитаници наводити управо 
оне придеве које најчешће употребљавају за исказивање датог односа и које, 
самим тим, можемо сматрати добрим примерима ове категорије придева.25 
Ово је листа придева са значењем једнакости, наведених према фреквенци-
ји: исти (28), једнак (24), еквивалентан (23), истоветан (23), идентичан (14), 
пресликан (8), истозначан (5), истоврстан (5), подударан (5), изједначен (3), 
клониран (2), налик (2), пљунут (3), потпун (3), прецртан (2), симетричан (2), 
сличан (2), сразмеран (2), адекватан (1), аналоган (1), дуплиран (1), ископи-
ран (1), истоимен (1), истолик (1), истородан (1), корелативан (1), копиран (1), 
неодвојив (1), непрепознатљив (1), нераздвојив (1), паралелан (1), подједнак (1), 
синониман (1), уједначен (1).

Према резултатима анкете, издвајају се четири придева као прототи-
пична: исти, једнак, еквивалентан и истоветан. Придеви идентичан и пре
сликан такође се могу сматрати добрим примерима придева овог значења, 
док се сви остали придеви налазе на периферији овог семантичког поља. 

Kод придева са значењем сличности такође је јасно извршена семан-
тичка диференцијација: сличан (19), приближан (15),26 близак (6), налик (6), 
сродан (6), блискозначан (3), симиларан (2), еквивалентан (1), имитиран (1), 
копиран (1), наличан (1), наликујући (1), опонашан (1),27 подједнак (1), подо-
бан (1), потаман (1), пресликан (1), синониман (1).

Као прототипичне испитаници су издвојили придеве сличан и прибли-
жан, близу центра семантичког поља налазе се придеви близак, налик и 
сродан, а остали придеви заузимају периферију семантичког поља. 

24 Вер бал ним асо ци ја ци ја ма као ме то ду за про у ча ва ње лек сич ког зна че ња Рај на Дра ги-
ће вић по све ти ла је чи та во по гла вље у сво јој књи зи Лек си ко ло ги ја срп ског је зи ка (2010: 108–
128). Уз оп ши ран опис овог ме то да аутор ка да је број не при ме ре ње го ве при ме не у се ман тич-
ким ис тра жи ва њи ма, у ис пи ти ва њу ан то ни ми је, твор бе ре чи, кон цеп ту а ли за ци је, у ком па ра-
тив ним се ман тич ким ис тра жи ва њи ма итд., а дра го цен је и пре глед асо ци ја тив них реч ни ка у 
до ма ћој и стра ној лек си ко гра фи ји. Бу ду ћи да овом при ли ком не ма мо мо гућ но сти да по ме не мо 
сва зна чај на ис тра жи ва ња у овој обла сти и њи хо ве ауто ре, упу ти ће мо на сту ди је Пре дра га 
Пи пе ра у ко ји ма се пра ти раз вој про у ча ва ња вер бал них асо ци ја ци ја (2003а, 2003б), као и на 
је дан од нај ва жни јих лек си ко граф ских по ду хва та ове вр сте код нас, у ко јем је Пи пер био је дан 
од уче сни ка, Асо ци ја тив ни реч ник срп ског је зи ка (ПиПер 2005). 

25 Рај на Дра ги ће вић (2001: 194) по ка за ла је у сво јој сту ди ји да је за од ре ђи ва ње цен трал-
них чла но ва не ке ка те го ри је по треб но утвр ди ти нај фре квент ни је чла но ве. 

26 За ни мљи во би би ло пра ти ти раз вој и про ме не зна че ња при де ва с об зи ром на то да се 
уоча ва ју при де ви ко ји се свр ста ва ју у од ре ђе ну се ман тич ку ка те го ри ју иако пре ма реч нич кој 
де фи ни ци ји њој уоп ште не при па да ју или су на ње ној пе ри фе ри ји. Не ке од њих на ши ис пи та-
ни ци чак од ре ђу ју као про то ти пич не. То је слу чај са при де вом при бли жан – ко ји ни је са свим 
та чан, ко ји је ви ше или ма ње бли зак исти ни или ствар но сти.

27 При дев опо на шан не по сто ји у срп ском је зи ку.
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3.3. Занимљиво је и то што су испитаници наводили и придеве који се 
нису нашли у претходној анкети. С обзиром на то да су сви ти придеви 
ексцерпирани из Речника Матице српске, анализом нису били обухваћени 
придеви који су обликом трпни глаголски придеви или глаголски прилози 
садашњи. Наравно да творбеним процесом попридевљавања односно адјек-
тивизацијом у српском језику ови облици могу постати прави придеви (типа 
повезане књиге, путујући циркус и сл.), што Речник и региструје као посеб-
не одреднице или их даје у оквиру исте одреднице, али са новим значењем. 
Међутим, до процеса попридевљавања није дошло код трпних глаголских 
придева: прецртан, ископиран, копиран и имитиран, као ни код глаголског 
прилога садашњег наликујући. При том се уочава да неки придеви развијају 
значење једнакости као ново значење, и то првенствено у жаргону: пресли-
кан, клониран, а појављује се и придев потаман, који се и не може уврстити 
у придеве овакве семантике. Према резултатима друге спроведене анкете ви-
димо да се издваја и посебан творбени модел којим се исказује једнакост: про-
цес слагања у коме је први део сложенице придев исти, док се у другом делу 
налази именица којом се исказује податак о томе на основу чега се јед на кост 
успоставља (истоврстан, истозначан, истоимен, истолик, исто родан).28

4. Закључак. На основу анализе, уочили смо најпре да придеве које смо 
издвојили као семантички немаркиране, са изузетком придева адекватан и 
такмен, испитаници одређују као прототипичне или њима сасвим блиске. 
Придеви који су семантички маркирани тиме што упућују на једнакост са-
држаја два појма или на једнакост њихових физичких карактеристика, раз-
личито су посматрани у оквиру ове семантичке категорије. Иако има оних 
који су близу центру категорије (нпр. еквивалентан, синониман, пљунут), 
већи је број придева који су оцењени као осредњи или евентуално само добри 
примери придева у датој категорији. То наводи на закључак да се придеви, 
како елементи лексичке семантике придева постају бројнији и специфич-
нији, све више удаљавају од централних прототипичних чланова.

Уочена тенденција важи и за придеве са значењем сличности, при чему 
се придев подобан сматра периферним чланом ове категорије вероватно због 
тог што је у савременом језику дошло до промене хијерархизације значења 
овог придева, па се тако придев ретко употребљава у некада примарном зна-
чењу сличан, налик, док су значења која не припадају категорији једнакости 
и сличности данас доминантна: 2. повољан, прикладан, згодан. 3. кадар, спо
собан.

Коначно, верујемо да је овај рад отворио нека питања у вези са испити-
ва њем семантике релационих и других придева и њиховим распоређива њем 
унутар једног поља, чему досад није придавано довољно пажње у домаћој 

28 Пи та ње мо гућ но сти ис ка зи ва ња од но са јед на ко сти или слич но сти од го ва ра ју ћим 
твор бе ним мо де ли ма и про це си ма из ла зи из ван окви ра овог ра да, те га сто га оста вља мо за 
не ка на ред на ис тра жи ва ња.
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науци о језику. Тако би, на пример, у неким наредним приликама требало 
испитати постоји ли корелација између лексичких, с једне стране, и синтак-
сичко-семантичких карактеристика придева, с друге сране, односно, да ли 
се категоризација помоћу прототипа поклапа и са неким валенцијским и 
рекцијским особинама придева.
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Nataša Kiš

LEXICAL SEMANTICS OF ADJECTIVES OF THE TYPE JEDNAK AND SLIČAN

S u m m a r y

The paper deals with adjectives denoting equality and similarity within the prototype frame-
work. The study indicates that the adjectives that stand out as prototypical are those whose lexical 
semantics only contains the information on the given relation between two or more notions, i.e. 
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those which are semantically unmarked. In other words, the more elements or semes in the lexical 
semantics of an adjective, the more distant it tends to be from the center of the given category.

Key words: adjective, equality, similarity, prototype, semantic field.
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Милан Шипка

О РЕДУЦИРАНИМ ФРАЗЕМИМА МОТИВИСАНИМ
ПОНАШАЊЕМ ЖИВОТИЊА

Велики број фазема у српском језику мотивисан је изгледом и понашањем живо-
тиња, па стога имају углавном компаративну структуру (гладaн као вук − јако гладан, 
љут као пас − толико љут да би могао уједати, лукав као лисица − јако лукав, довитљив 
и сл.). Неки од оваквих фразема употребљавају се редуцирано (без компарације с 
одређеном животињом), али задржавају исто опште значење (нпр. показати зубе − по-
казати спремност за оштар напад или отпор (као звер), подвити реп − изразити покор-
ност (као пас), јести из руке − припитомити се, спријатељити се (као дивља животиња 
која се навикне да без страха узима храну директно од човека) итд. Та скупина фразема 
предмет је анализе у овом ра ду.

Кључ не ре чи: фра зе ми, жи во ти ње, по на ша ње, мо ти ва ци о ни фак тор, на ста нак, ре-
дук ци ја.

1. Наш до сад нај о бим ни ји фра зе о ло шки реч ник (mateŠić1982) за бе ле-
жио је, по ред оста лог, и ви ше од сто ти ну на зи ва или при свој них при де ва 
до ма ћих и ди вљих жи во ти ња пре ма чи јим је осо би на ма и по на ша њу на ста-
ла ве ли ка ску пи на фра зе ма об ра ђе на у по себ ној сту ди ји, ко ја је у при пре ми 
је за об ја вљи ва ње. Ту су увр ште ни и фра зе ми ко јих не ма у Ма те ши ћа 1982, 
јер он и ње го ви са рад ни ци из ве стан број та квих фра зе ма, по себ но оних из 
срп ске го вор не прак се, ни су уоп ште за бе ле жи ли (ве ро ват но, за то што је 
аутор ски тим био огра ни чен за да тим кор пу сом из ко га је цр пао гра ђу). чуд-
но је, ре ци мо, што ту не ма (ина че у срп ској го вор ној прак си ра ши ре них и 
обич них) фра зе ма као што су лењ/ли јен као трут − ве о ма лењ (ли јен), љут 
као рис − ве о ма љут, раз ја рен, мр шав као ко ма рац − ја ко мр шав, сла ба шан, 
или пе ва/пје ва као сла вуј − ле по пе ва и сл. У на шој гра ђи, ме ђу тим, та кви су 
фра зе ми по твр ђе ни при ме ри ма из дру гих из во ра, или су за бе ле же ни у го вор-
ној прак си, па су и они при кљу че ни оста ли ма, та ко да има мо бли зу 200 на зи ва 
жи во ти ња ко је су сво јим осо бина ма и по на ша њем би ле мо ти ва ци о ни фак-
тор у ства ра њу те ве о ма за ни мљи ве ску пи не фра зе ма у на шем је зи ку.

1.1. Жи во тињ ских вр ста ко је по кри ва ју ти на зи ви знат но је ма ње (због 
ва ри јант ских лек сич ких раз ли ка, си но ни ми је, по себ ни их об ли ка за муж ја-
ке и жен ке и дру гих из ве де ни ца: де ми ну ти ва, као што су бу ба и бу би ца, или 
хи по ко ри сти ка и сл.). Али ни број од не ких сто ти њак раз ли чи тих жи во ти ња 
ко је су сре ће мо у на шој фра зе о ло ги ји ни је та ко ма ли, по себ но кад се узме у 
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об зир уку пан број жи во тињ ских вр ста с ко ји ма су се на ши љу ди мо гли сре-
сти и упо зна ти њи хо ве осо би не и по на ша ње.

1.2. По при ро ди ства ри, због не из бе жног пре но ше ња на људ ске осо би-
не и по на ша ње, ве ћи на ових фра зе ма има ком па ра тив ну струк ту ру, с на чин-
ско-по ред бе ним ве зни ком. Осим оних ко је су већ спо ме ну те (гладн као вук 
− ја ко гла дан, љут као пас − то ли ко љут да би мо гао ује да ти, лу кав као ли
си ца − ја ко лу кав, до ви тљив), ту су и мно ги дру ги: ми ран као бу би ца − ја ко 
ми ран, тих, брз као ср на (хрт, зец и сл.) − ве о ма брз, хи тар, спор као пуж − 
ја ко спор, до са дан као ст(ј)ени ца − ужа сно до са дан, не сно сан итд.

1.3. Има, на рав но, и фра зе ма ове вр сте с друк чи јом струк ту ром, нпр. 
има ти бу бу уху (или у гла ви), сва ка ва шка оба шка, ује да ле су ме не и те бу ве, 
вук у јаг ње ћој ко жи и сл., а ти ме и са по себ ном тран се ман ти за ци јом у про-
це су фра зе о ло ги за ци је, али оне ни су пред мет ово га ра да, не го већ по ме ну те 
оп шир ни је сту ди је.

2. Ре ду ци ра ни фра зе ми, ко је ће мо ов де ана ли зи ра ти, огра ни че ни су на 
оне с ком па ра тив ном струк ту ром, и то не све.

2.1. Тре ба од мах ре ћи да се дво чла ни фра зе ми, као што су гла дан као 
вук, љут као пас, лу кав као ли си ца, ми ран као бу би ца, брз као ср на (хрт, зец), 
спор као пуж, до са дан као ст(ј)ени ца, на ве де ни го ре под т. 1.3, као и сви дру-
 ги слич ни њи ма: твр до глав као ма га рац (или ма зга), јак као медв(ј)ед, те-
гли ти као во, ву ћи као коњ, укљу чу ју ћи и оне ко ји уз име жи во ти ње има ју 
атри бут: ву ћи се као пре би је на мач ка, из гле да ти као по ки сла ко кош итд. не 
мо гу ре ду ци ра ти, јер би се из о ста вља њем ком па ра тив ног ве зни ка и име на 
жи во ти ње из гу био сми сао по ре ђе ња. Сто га се мо гу ре ду ци ра ти са мо пот-
пу ни ви шеч ла ни фра зе ми.

2.2. Услов за ре дук ци ју је ду га прет ход на упо тре ба не ре ду ци раног фра-
зе ма, чи ме је омо гу ће на ја сна асо ци ја ци ја на ко ји се из глед или на ка кав се 
на чин по на ша ња од ре ђе не жи во ти ње од но си ре ду ци ра ни део. Та ко фра зем 
не гу би ни шта од сво га зна че ња упо тре би ли га у не ре ду ци ра ном или ре ду-
ци ра ном об ли ку.

2.3. Ове кон ста та ци је нај бо ље по ка зу ју ту ма че ња два де се так ода бра-
них ре ду ци ра них фра зе ма са од го ва ра ју ћим по твр да ма из на ших реч ни ка, 
ов де јед ног фра зе о ло шког (mateŠić 1982), а по том и јед но је зич ког (РМС).

2.4. Ево тих фра зе ма:
2.4.1. по ка зи ва ти, по ка за ти (ко ме) зу бе „od u pi ra ti se, pro ti vi ti se” (mate‑

Šić1982: 795), са ви ше по твр да, ме ђу ко ји ма и овом из де ла Вје ко сла ва Ма је ра: 
„Ti si sam se bi kriv, jer si bio pre do bar sa sva kim pa te se ni tko ni je bo jao. Ti mo raš 
lju di ma po ka za ti zu be, dra gi moj.” (ib.). РМС II 1967: 335 об ја шња ва овај фра зем 
не што оп шир ни је, и то са мо у пер фек тив ном об ли ку и без по твр да: „По ка-
за ти зу бе (ко ме) од у пре ти се, по ка за ти сво ју оштри ну, сво ју бор бе ност.” 
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Ни је дно од ова два ту ма че ња, као ни оно у Ма лом срп ском фра зе о ло
шком реч ни ку (оташевић2007: 259), из у зев де ли мич но по след ње кон ста та-
ци је, ко ја гла си: „по ка за ти/по ка зи ва ти спрем ност на озби љан от пор” ни је 
пот пуно и пре ци зно. Сам тај фра зем, ко ји је ка сни је ре ду ци ран, на стао је 
пре ма по на ша њу пса или уоп ште зве ри кад јој за пре ти ка ква опа сност или 
кад се спре ма на оштар на пад на ко га. Обич но је тај гест пра ћен још и ре жа-
њем. То је знак упо зо ре ња и за стра ши ва ња, ис ка зи ва ње спрем но сти за бор-
бу и сл. За то би га тре ба ло об ја сни ти пре ци зни је и пот пу ни је, нпр. ова ко: 
„по ка за ти зу бе − по ка за ти спрем ност за от пор, про ти вље ње, или оштар 
на пад (као пас или звер). Об ја шње ње у за гра да ма на кра ју у ре ду ци ра ним 
фра зе ми ма се из о ста вља ју, а зна че ње оста је исто.

2.4.2. И на ред них не ко ли ко фра зе ма на ста ли су пре ма по на ша њу па са, 
ко ји сво ја раз ли чи та рас по ло же ња ис ка зу ју по мо ћу ре па. То су: ма ха ти ре
пом, под(а)ви ти реп, (по)ди ћи реп, ни ре пом да мрд не, ста ви ти реп на кр ста 
и сл.

По зна то је да се пас уми ља ва не ко ме и по ка зу је при вр же ност та ко што 
ма ше ре пом; по кор ност или по вла че ње, уз ми ца ње, из ра жа ва под(а)ви ја њем 
ре па, сло бо ду или др скост по ди за њем ре па; спрем ност да од лу та без кон-
тро ле ста вља њем ре па на кр ста, а не по слу шност ми ро ва њем, не мр да њем 
ре пом. На осно ву та квог по на ша ња, ко је је по ста ло оп ште по зна то и оп ште-
пре по зна тљи во на ста ли су фра зе ми ко је је сто га мо гу ће ре ду ци ра ти, јер се 
из о ста вље ни де ло ви под ра зу ме ва ју. РМС V 1973 и Ма те шић 1982. ту ма че 
их слич но, при че му Ма те шић да је не што ши ри кон текст, гра ма тич ке по дат-
ке о ла гол ском ви ду и знат но ви ше по твр да из ода бра ног кор пу са тек сто ва, 
од ко јих су не ки, као илу стра ци ја ов де на ве де ни: 

2.4.2.1. п о д ( а ) в и  т и, п о д  в и  н у  т и, п о д  в у  ћ и, с а  в и  т и, у в у  ћ и 
∼ по ву ћи се, по ку њи ти се, уз ма ћи (РМС .V 1973: 509).

pod vlači ti ipf., pod vući pf., pod vi ti pf. (savi ti pf., uvući i sl..) rep po vla či ti 
se, po vu ći se, uz mi ca ti, uz mak nut se, uz mi ca ti/uz mak nu ti, bi ti/po sta ti skrom ni ji/ 
man je pod u ze tan, po sti dje ti se: „... I sam ka no nik Lu pi mo rao je pod vi ti rep i ni je 
se vi še pra vio ple me nit tu đim per jem.” (mateŠić1982: 566−567).

2.4.2.2. д и  ћ и, п о  д и  ћ и  ( н а  п е  т и ) ∼ по че ти се др ско, на пад но по на
 ша ти, по ста ти сло бо дан, др зак (РМС V 1973: 509).

dići pf. (podi ći pf., napeti pf.) rep po če ti se na pad no/dr sko po na ša ti, po sta-
ti slo bo dan/dr zak: ... Ot kad je ku pi la no ve či zme, di gla je rep, kao da ni ko vi še 
ne ma či za ma. − Kralje vić (mateŠić1982: 566)

У го вор ној прак си по сто ји и ва ри јан та ово га фра зе ма, ко ја гла си: п о -
д и  ћ и  ( к о  м е )  р е п, али ни је за бе ле же на ни у РМС-у, ни у Ма те ши ћу 
1982, ни у Ота ше ви ћу 2007. Ње но је зна че ње: „учи ни ти (ко га) ва жним, зна-
чај ним (ма да то не за слу жу је)”, као у при ме ру: Ди гли му реп као да је учи-
нио ве ли ку ствар.”
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2.4.2.3. р е п  н а  к р  с т а  ( н а  р а  м е ) по ћи да ље, упу ти ти се, ума ћи, 
од ма гли ти: У сва ђи смо ја и мој муж ... па чо вјек ли је по реп на кр ста и хајд’ 
дру гој же ни. Сиј. (РМС V 1973: 509).

[stavi ti pf.] rep na krsta po ći, upu ti ti se dru ga mo, umak nu ti, od ma gli ti (с 
истом по твр дом из де ла Ћа ми ла Си ја ри ћа, као и у РМС).

2.4.2.4. н и  р е  п о м  д а  м р д  н е  не ће да се по крен, да учи ни што, не 
ха је ни за шта (РМС V 1973: 509).

ni repom ne mrd nu ti pf. ne pod u zi ma ti niš ta, bi ti ne ak ti van: Svi su oče ki-
va li da će se na sjed ni ci za u ze ti za nj, a on ni re pom da mrd ne. − RED. (mateŠić
1982: 566).

2.4.3. За раз ли ку од па са (а у ве ћи ни слу ча је ва и зве ри уоп ште), пап ка-
ри сво ја по на ша ња у ви ду на ме ра по ка зу ју по мо ћу ро го ва, ко ји им слу же за 
од бра ну и на пад. Та кви су нпр. ре ду ци ра ни фра зе ми: п о к а з и в а т и, д и ћ и 
р о г о в е, у в у ћ и  р о г о в е, са би ти, с т у ц а т и  ко ме р о г о в е  и сл. Ево 
ка ко те фра зе ме ту ма че РМС и Ма те шић 1982:

2.4.3.1. п о  к а з ( и в ) а т и, д и  ћ и, п о  д и  з а  т и  р о  г о  в е  би ти, по ста
ти ра то бо ран; бу ни тин се (РМС V 1973: 548).

diza ti ipf., dići pf., (po ka ziva ti ipf., po kaza ti pf.) rogo ve (roge) bi ti/po sta
ti ra to bo ran, bu ni ti se, po bu ni ti se: Za grep ča ni di žu na Va še go spod stvo ro go ve? 
− ŠE NOA 1, GRA ĐA 

2.4.3.2. у в у  ћ и  ( п о  в у  ћ и )  р о  г о  в е  уми ри ти се, по ву ћи се, устук
ну ти (по сле ка квог по ра за) (РМС V 1973: 548).

uvući pf. (povući pf.) rogo ve (roge) umi ri ti se, po vu ći se, po ko ri ti se, po pu
sti ti: Boš nja ci se to mu ne ma lo ra do va hu, mi sle ći, da gjer, sul tan uvla či ro go ve i 
da se opet vra ća ju vre me na sta ro ga re da (mateŠić1982: 578).

2.4.3.3. с л о  м и  т и, с а  б и  т и, с т у  ћ и, ( с ) к р е  с а  т и  р о  г о  в е  к о  м е 
оне мо гу ћи ти, ућут ка ти ко га, до ве сти у шкри пац, уни шти ти (РМС V 1973: 
548).

slomi ti (po lomi ti i dr.) ko mu rogo ve svla da ti či ji ot por či je pro tiv ljen je, 
uklo ni ti ko ga, nad ja ča ti ko ga: Do sta je bu kao i iza zi vao, ali slo mi še mu ro go ve. 
− KRAL JE VIĆ (mateŠić1982: 577).

2.4.3.4. По себ но су за ни мљи ви ови ре ду ци ра ни фра зе ми мо ти ви са ни 
по на ша њем жи во ти ња:

2.4.3.4.1. л е  ћ и  н а  р у  д у  по ко ри ти се, по ми ри ти се с не чим не из бе
жним, ма кар ко ли ко не у год ним, че му се ра ни је про ти ви ло (РМС III 1969: 168).1 

prile ći pf. na rudo po ko ri ti se, po mi ri ti se s ne čim ne iz bje žnim (ma ko li ko 
bi lo ne u god no), po pu sti ti: ..Ko a li ci ju ner vi ra, ka da im go vo rim da su le gli na ru do 
... KR LE ŽA 12 (mateŠić1982: 579).2

1 Као кад се млад коњ при вик не да ве зан за ру ду ву че ко ла − М. Ш.
2 Ма те шић има још јед ну ва ри јан ту овог фра зе ма на ста лу на исти на чин, али за ни јан су 

друк чи јег зна че ња. Она гла си: prile ći pf. uz rudo pri sta ti na neš to, po mi ri ti se sa ka kvom si tu a
ci jom: Kad uvi di da je u bez iz la znom po lo ža ju, pri le ći će Ivan uz ru do. − RED. (ib.).

МИЛАН ШИПКА
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2.4.3.4.2. ј е  с т и  к о  м е  и з  р у  к е  би ти по ко ран ко ме (РМС II 1967: 
601).

jesti ko mu iz ruke bbi ti ko mu po ko ran: ... da nas su se već pri pi to mi li tom 
istom pa pi je du iz ru ke. − KR LE ŽA 7, GRA ĐA (mateŠić 1982: 586).3

2.4.3.4.3. о т е г  н у  т и  п а п  к е  ( п а п  ц и  м а )  по грд. умре ти (РМС IV 
1971: 324)

oteg nu ti pf. (is pru ži ti pf., odape ti pf.) pap ke (pap ci ma). umri je ti, po gi nu ti; 
crk nu ti: Tek kad do ti čni oteg ne pap ci ma, po čne mu se ro va ti po ži vo tu. − KLA-
RIĆ 1. (mateŠić1982: 448).

2.4.3.4.4. г у  р а  т и  г л а  в у  у  п е  с а к  п р е д  ч и  м е  Од вра ћа ти па
жњу од те шко ћа, за тва ра ти очи пред чим (РМС IV 1971: 395).

gura ti ipf., gur nu ti pf. (tura ti ipf., stavi ti pf., za kopa ti pf. i sl.) glavu u 
pi jesak [kao noj (poput noja)] ne htje ti zna ti za opa snost, za tva ra ti/za tvo ri ti oči 
pred čim; bi ti na i van u po gle du opa sno sti: ... do zri je va spo zna ja da ... Li ga Na ro da 
mo ra za gri sti u taj pro blem i da dal jnje tu ran je gla ve u pi je sak sa mo po spje šu je 
kri zu. − HR 1928, GRA ĐA (Mат ешић 1982: 138).

Ов де се на ша два из во ра ра зи ла зе у то ме што пр ви да је ре ду ци ра ни фра-
зем, а дру ги пот пун (с об ја шње њем у за гра ди), иако не ма ни јед не по твр де уз 
ту од ред ни цу ко ја не би би ла ре ду ци ра на (укљу чу ју ћи и на ве де ну Кр ле жи-
ну ре че ни цу, па је тај део био су ви шан, уто ли ко пре што је фра зем гу ра ти 
(ту ра ти, за гњу ри ти и сл.) гла ву у п(иј)есак то ли ко ра ши рен у го во ру и по-
знат да му ни је по треб но ни ка кво по ре ђе ње. Оно је ну жно, и ни је га до бро 
из о ста вља ти, са мо ако се као по ред бе ни фак тор ја вља ви ше жи во ти ња, или 
атри бу та уз њих, као до не кле у фра зе му по ју ри ти као ов це (или сто ка и сл.) 
на со ли ло. Или: би ти на (не чи јим: др жав ним, град ским и сл.) ја сла ма, ако 
се баш же ли ис та ћи на чи јем је не ко из др жа ва њу.

Мо гу ће је, на рав но, уз сва ки ре ду ци ра ни фра зем ове вр сте до да ти и ком-
па ра тив ни део, и то ни је ни ка ква гре шка, али, из из не се них раз ло га, ни је, 
осим у из не се ним слу ча је ви ма, нео п ход но, јер се, као што је већ ре че но, из-
о ста вље ни део под ра зу ме ва. Та ко је нпр. зна че ње фра зе ма (по)тр ча ти као 
на со ли ло због че сте упо тре е бе и са мо по се би са свим ја сно: „по жу ри ти, 
по ју ри ти, на ва ли ти, да се што пре стиг не”. Па ипак, у оба на ша из во ра тај 
фра зем ни је ре ду ци ран (вје ро ват но, због раз ли чи тог по ре ђе ња − у пр вом са 
сто ком, а у дру гом с ов ца ма):

т р  ч е  к а о  с т о  к а  н а  с о  л и  л о  тр че, ску пља ју се бр зо V 1973: 915)
po trča ti pf. (na grnu ti pf., na vali ti pf. i sl.) kao ov ce na soli lo žel jno/po

hlep no po hr li ti za čim. (mateŠić 1982: 440).

3 Иако се оба ова ре спек та бил на из во ра сла жу у ту ма че њу зна че ња фра зе ма је сти ко ме 
из ру ке, то ту ма че ње, с об зи ром на на чин на стан ка са мог фра зе ма, ни је тач но. О то ме је већ у 
на шем увод ном са жет ку ре че но: „је сти из ру ке − при пи то ми ти се, спри ја те љи ти се (као ди-
вља жи во ти ња ко ја се на вик не да без стра ха узи ма хра ну ди рект но од чо ве ка).” Та ко сто ји и 
у Кр ле жи ној ре че ни ци, на ко ју се Ма те шић 1982 по зи ва.

О РЕДУЦИРАНИМ ФРАЗЕМИМА МОТИВИСАНИМ ПОНАШАЊЕМ ЖИВОТИЊА
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3. Иако их, због из не се них огра ни че ња, не ма мно го, ре ду ци ра ни фра зе-
 ми у окви ру ве ће ску пи не фра зе о ло ги за ма мо ти ви са них осо би на ма и по на-
ша њем жи во ти ња за слу жу ју по себ ну па жњу, и то из ви ше раз ло га:

3.1. Ов де су на ве де ни са мо не ки ка рак те ри стич ни при ме ри, пре све га 
из два из во ра (РМС и mateŠić 1982), а по треб но је пре гле да ти ком плет ну 
рас по ло жи ву гра ђу и из дво ји ти, ра ди ми ну ци о зни је ана ли зе, све фра зе ме 
ове вр сте и укљу чи ти их у фра зе о ло шки реч ник срп ског је зи ка, ко ји још 
не ма мо (не ра чу на ју ћи Ота ше ви ћев Ма ли срп ски фра зе о ло шки реч ник (2007), 
са до ста из о ста вље них уоби ча је них фра зе ма.

3.2. И у окви ру та ко ма ло ода бра них фра зе ма (све га два де се так) у овом 
ра ду за па же на су не ка не пре ци зна и по гре шна ту ма че ња, ко ја би по на чи ну 
на стан ка у про це су фра зе о ло ги за ци је мо ра ла би ти ја сна, па је сто га нео п-
ход но про у чи ти це ло куп ну ту гра ђу и ис пра ви ти гре шке у ту ма че њи ма по-
је ди них ауто ра.

3.3. У том прав цу тре ба на ста ви ти да ља ис тра жи ва ња, као при лог укуп-
ној ева лу а ци ји на ше фра зе о ло ги је, че му је на ме њен и овај ма ли осврт.
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Milan Šipka

ON REDUCED IDIOMS MOTIVATED BY THE BEHAVIOR OF ANIMALS

S u m m a r y

Numerous idioms in Serbian are motivated by the appearance and behavior of animals (they 
literally read as: as angry as a dog, as hungry as a wolf, as sly as a fox, as boring as a true bug, etc.) 
Among those numerous idioms there is a special group of those which feature a reduced simile with 
an animal’s behavior whereby the meaning is preserved from their unreduced form, as in the follow-
ing literal examples: to show teeth (when an animal is ready to attack), to lower one’s tail (express 
obedience like a dog), to push the shaft (to accept something like a draft horse), to eat from one’s 
hand (to be domesticated just like a wild animal which dares to eat from the feader’s hand), etc. The 
present paper discusses that group of idioms.

Key words: idioms, behavior, motivational factor, origin, reduction.
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Владислава Ружић

ФРАЗЕОЛОШКЕ ЈЕДИНИЦЕ СА КОМПОНЕНТАМА
ВОДА И ВАТРА1

Реч је о фраземама које у српском језику имају у свом саставу лексичке компо-
ненте вода и ватра, посебно или, евентуално, у комбинацији. Будући да су вода и ватра 
два од четири основна елемента стварања света, ова анализа је заснована на концепти-
ма везаним за те праелементе који су битни за човекову егзистенцију, суштаство, тума-
чење појава и бивствовања. У свим религијама, као и у митологији, вода има улогу 
симбола живота и тока живота а симболичка вредност ватре огледа се у њеној снази, 
топлини, експанзији. То су природне силе које се не могу увек контролисати, што се 
види и у фразеологији: бити између ватре и воде, дошла му вода до грла, бежати као 
од ватре. Анализа открива који су то концепти или представе о свету и човеку израже-
ни овим експресивним језичким јединицима. 

Кључне речи: стандардни српски језик, фразеологија, тематска поља, фраземе са 
именским компонентама вода и ватра. 

1. увод.У митолошким, филозофским и религијским тумачењима света 
и човековог постојања представе о води и друга три праелемента играле су 
важну улогу. Антички филозофи који су воду именовали једним од четири 
прапочела, сматрали су да је вода, поред ваздуха, ватре и земље, ,,корен свих 
ствари”.2 У разним културама, цивилизацијама и религијама вода као извор 
живота одувек је имала посебна религиозно-обредна значења (Петровић 2004). 
И у астрологији праелементи вода и ватра поседују многа симболичка зна-
чења.3 Вода је унутрашње суштаство свих живих организама, у њој се зачи-
ње живот, а ватра представља виталну енергију, извор је свеколике актив-
ности, васколиког живота.4

1 Рад је на стао у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман тич ка 
и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке 
Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од 2011–2014. 

2 По уче њу ан тич ког ми сли о ца Ем пе до кла, че ти ри еле мен та при па да ју кон цеп ци ји ево-
лу ци је, где ци клус по чи ње са пр вим еле мен том (во да) про ла зи кроз ва здух и ва тру, да би се 
за вр шио по след њим (зе мља).

3 Пре ма ту ма че њу астро ло га, еле ме нат во де је оп те ре ћен сим бо лич ким зна че њи ма – 
тај на жи во та, дав ни на ње го вих ко ре на, оке ан ске ду би не. Ва здух и ва тра се пе њу; њи хо ва 
свр ха је екс пан зи ја, а зе мља и во да си ла зе и на сто је да сма ње сво ју за пре ми ну. 

4 Ова два еле мен та има ју и дру гу стра ну, не га тив ни аспект (chevaLier– gheerbrant 
1983). То мо гу илу стро ва ти и фра зе ме с ком по нен та ма во да и ва тра или огањ из Фра зе о ло-
шког реч ни ка: ба ци ти што у во ду, ба ци ти ко га у ва тру, ва ди ти ке сте ње из ва тре. 
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ВЛАДИСЛАВА РУЖИЋ

1.1. У раду се пошло од концепата утканих у фраземе српског језика с 
основним лексичким компонентама вода и ватра, од њихове симболичке 
вредности уграђене у спознавање појава, у наше језичко искуство и експре-
сивно представљање стварности.5 Јер информације о свету који нас окру-
жује одраз су колективног, богатог језичког наслеђа сваког народа, што се 
у фразеологији најбоље осликава (мршевић 2008)6. Фразеолошке јединице 
одликује експресивност, њима се остварује и eмоционална и експресивна 
језичка функција (mршевић 1987: 16), али оне имају и информативну вред-
ност (мокиенко1989: 207). 

1.2. Циљ рада је био да се из једнојезичног фразеолошког, двојезичног 
идиоматског речника и из два описна речника7 издвоје и систематизују пр-
венствено фраземе с именским компонентама вода и ватра, како би се 
сагледале на парадигматском плану8, а уједно извршила концептуална анали-
за, као и њихов опис унутар неколико тематско-семантичких поља.9 Опре-
делили смо се баш за ове две фразеолошке компоненте не само због веће 
фреквенције у односу на фраземе с именицама ваздух и земља10 већ и стога 
што се појављују заједно у истим фразама с одређеном метафоричком вред-
ношћу, као и у онима које су сличног семантичког садржаја. Сем тога, вода 
и ватра стоје и у извесном опречном односу, наиме, вода и земља су пасив-
ни, а ватра и ветар су активни елементи (В. нап. 3). 

1.3. Фраземе, иначе, чине предмет фразеологије у ужем смислу: то су 
експресивношћу маркиране језичке јединице које обично чувају сликовитост 
првобитног израза, а одликује их репродуктивност, структурна сложеност, 
семантичка монолитност (превести жедног преко воде) и синтаксичка не-
рашлањивост (пећи се на тихој ватри, пасти у ватру).11 Њима су коноти-
ране различите појаве и догађања, међуљудски односи, ситуације у којима 
се може наћи човек, његове активности, расположења, положај у друштву, 

5 Тер мин кон цепт упо тре бља вам вр ло уоп ште но, у сми слу Фил мо ро вих при зо ра, док 
тер мин оквир не ко ри стим, већ фра зе ме као екс пре сив на лек сич ка сред ства гру пи шем у тзв. 
те мат ска по ља, ка ко се то чи ни у но ви јим ис тра жи ва њи ма из обла сти фра зе о ло ги је ру ског и 
сло ве нач ког је зи ка. В. о то ме: saveLieva 2009. 

6 У сво јој књи зи Фра зе о ло ги ја и на ци о нал на кул ту ра Д. Мр ше вић, ту ма че ћи по ре кло и 
мо ти ви са ност фра зе о ло ги је срп ског је зи ка, по ка зу је ко је су то ми то ло шке пред ста ве, ве ро ва-
ња и оби ча ји би ли осно ва за на ста ја ње не ких уста ље них из ра за. 

7 Из во ри су при ло же ни на кра ју. 
8 О си но ни ми ји и ан то ни ми ји у фра зе о ло ги ји хр ват ског и ру ског је зи ка в. код А. Ме нац 

(2007: 69–82). 
9 Та кав при ступ тер ми но ло ги ји у на шем је зи ку пр ви пут је при ме њен у књи зи Гор да не 

Ву ко вић (1988). 
10 Упо ре див ши ре ги стре фра зе ма с овим име ни ца ма, утвр ди ла сам да су на фре квент ни-

је фра зе ме с име ни цом во да (око 80), док с име ни ца ма ва тра и огањ има мо ско ро 60 фра зе ма, 
с име ни цом зе мља око 40, а с име ни цом ва здух де се так. Све су то ипак са мо при бли жне број-
ке с об зи ром на раз ли чи то пред ста вља ње фра зе ма у по ме ну тим из во ри ма.

11 Де фи ни шу ћи фра зе му, Ма те шић (1982: VI) ис ти че да се ова је ди ни ца укла па у кон-
текст, што зна чи да је бли ска лек се ми, а раз ли ку је се од дру гих уста ље них ску по ва ре чи, као 
што су по сло ви це, ци та ти, си ту а тив не из ре ке, тер ми ни. 
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материјално стање, физичке, психофизиолошке, моралне и друге каракте-
ристике људи, као и предмета (бити, наћи се између ватре и воде, мутити 
коме воду, ожећи без ватре).12 За супстантивне фраземе често важи антро-
поцентричност (мирна /тиха вода, жива ватра). Фраземе које потичу из од-
ређених сфера употребе језика, где су то устаљени скупови речи са непре-
несеним значењем саставница (гасити пожар), функционалностилски су 
обележене језичке јединице (Петровић 1989: 34–37). У основи оваквих фра-
зеологизираних скупова речи је жива слика ситуације која се преноси на 
друге животне ситуације, па се тако симболичка вредност скупа речи у 
датом семиотичком систему искоришћава за стварање новог, експресивног 
скупа речи (жива ватра).13

2. аналиЗа.Фраземе које су у фокусу овога истраживања груписане су 
у тзв. тематско поља,14 што је илустровано регистром фразема и приложе-
ном схемом, како би се показало које основне концепте покривају, где се 
додирују, а у крајњој линији, које су симболичке вредности та два праеле-
мента уткане у ове експресивне језичке јединице.

2.1. Фраземама са компонентама вода, ватра или огањ (као синонимом) 
дају се, пре свега, слике (призори) веома тешког положаја (у плиткој води / 
у танким водама/ бити, између ватре и воде, огањ паклени) и искушења 
човека, слике пропадања, нестанка, борбе, спаљивања и уништења.15 Некон-
тролисана својства воде и ватре да се шире, надолазе, распламсавају, могла 
су бити мотивациона база за фраземе: дoшла коме вода до грла; горети као 
огањ; ићи као на ватру. Водене струје и огромна моћ воде и ватре као стихи-
је у основи је фразема однела вода, бити на живој ватри, кроз ватру и воду 
проћи (в. 3.1). У пољу емоција, то су такође, углавном, непријатна, неконтро-
лисана психофизиолошка стања (страх16, бес,17 стид), као и бежање из страха 
од какве опасности,18 што је конотирано фраземама с именицом ватра или, 

12 Вр ло де таљ но раз вр ста ва ње фра зе о ло ги је срп ског је зи ка за ква ли фи ка ци ју чо ве ка на 
осно ву се ман тич ко-лек сич ких па ра ме та ра из вр ше но је у ра ду И. Цр њак (2002). 

13 Овај из раз ко ји у ре ли ги о зном об ре ду има по себ но зна че ње ука зу је на мо гућ ност да 
је ва тра код мно гих на ро да, пре ма Срп ском ми то ло шком реч ни ку, сма тра на за жи во би ће, па 
отуд за не ко га ко је ве о ма ди на ми чан ка же мо да је жи ва ва тра.

14 Ја ран цев у књи зи Ру ска фра зе о ло ги ја (1997) раз вр ста ва фра зе ме у тзв. те мат ска по ља, 
на осно ву си ту а ци ја, по ја ва итд. ко је су њи ма ко но ти ра не. Вр ло де та љан пре глед нај ва жни јих 
те о ри ја по ља у лин гви сти ци са па ра лел ним освр том на те мат ске и кон цеп ту ал но те ма ти зи-
ра не те за у ру се да је аутор ка Ања Ни ко лић Хојт (2004: 110–140). 

15 Пре ма Рјеч ни ку сим бо ла (1983), по сто ји ва тра стра сти, ка зне и ра та, ко ја па ли, гу та, 
уни шта ва, а во да пак мо же пу сто ши ти и про гу та ти.

16 Ка ко је кон цеп ту а ли зо ван страх у срп ском је зи ку по ка зу је Р. Дра ги ће вић по мо ћу асо-
ци ја тив них ме то да (2010: 193–198).

17 Кон цеп ту ал ну ме та фо ру Бес је ва тра (Го рео сам од бе са) на во ди Дра ги ће вић (2010: 
200), што от кри ва ју и фра зе ме: си па ва тру из очи ју, па сти у ва тру, пла ну ти као огањ и др. 

18 Бе жа ње је 3. ком по нен та ме то ни миј ског Ке ве че шо вог мо де ла стра ха, у ин тер пре та-
ци ји Дра ги ће вић (2010: 191). 
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евентуално, вода (в. 3.2). И за означавање поступака човека према другоме 
(в. схему) служе фраземе с истим компонентама. На једној страни, то је ода-
ност и пожртвованост, а на другој страни, небрига, остављање кога на цеди-
лу, превара, вербални напад итд. (в. 3.3). Доминира негативно вредновање 
међуљудских односа, како смо констатовали и у неким претходним истра-
живањима (ружић 2009).

2.1.1. У Фразеолошком речнику и нашим описним речницама регистро-
вано је више од 80 фразема са компонентом ВОДА (и МОРЕ),19 које су нај-
чешће повезане са концептима опасности, беде, несигурности, узалудности, 
пропасти,20 затим са непријатним емоцијама као што су страх, нелагода и 
др., па онда следе концепти везани за понашања човека усмерена ка друго-
ме као што су небрига, обмана, мржња, користољубље, али и оданост, 
пожртвованост итд. 

Фраземама са компонентом вода којима је конотирана бесповратност 
отицања, асоцира се на токове, проток воде, јер текућа вода односи све што 
се у њој нађе (пустити кога низ воду), а надолажење воде знак је велике 
опасности, неиздрживог положаја у који се може доспети, што је потенци-
рано у фраземама дошла коме вода до ... адлативном предлошко-именском 
компонентом до грла, до уста, до носа или до ушију. Фраземама пливати 
низ воду и пливати уз воду, где су носиоци антонимије предлози уз исту 
именску компоненту, означава се поступање у складу са већином (кад те 
носе водене струје), односно поступање противно већини (кад се бориш са 
струјама). Вода као стихија односи све и прети, а њена несталност, неухва-
тљивост асоцира на несигурност, неверност (ходати по води, неверан као 
вода) и узалудност каквог посла (тући по води, писати по води). 

Вода као извор живота могла је бити мотивациона база за фразему ра
сти као из воде, а препуштање њеним струјама и дубинама мотивисало је 
фраземе којима се означава нестајање, пропадање, расипање, као и прола-
жење времена, где се помоћу глагола кретања21 и именице вода слика таква 
ситуација: отићи низ воду ‘изјаловити се, не остварити се, пропасти’, пропа
сти као у мутну воду ‘нагло нестати, ишчезнути без трага’,22 пропасти као 
у море, пасти (пропасти) у воду ‘пропасти, нестати, изгубити се’, оставити 
кога под водом ‘оставити на цедилу’. Имамо и изразе: много ће воде[дотле]

19 Увр шта вам и не ко ли ко фра зе ма са ком по нен том мо ре, ко је ко но ти ра ју про стран ство, 
ве ли ку ко ли чи ну, стаг на ци ју, учма лост, рав но ду шност (МФР). 

20 Ана ли зом ни је об у хва ће на нпр. фра зе ма осе ћа ти се као ри ба у во ди, бу ду ћи да је у 
ње ној осно ви по ред бе ни еле ме нат са ком по нен том ри ба. Фра зе ме са ком по не том во да ко је 
но се не ко стил ско обе леж је углав ном су оста ле ван на шег фо ку са.

21 Из у зет но ис тра жи ва ње фра зе о ло ги је сло ве нач ког је зи ка из вр ши ла је Са ве ли е ва 
(2009), ко ја је раз вр ста ла све фра зе ме са гла го ли ма кре та ња уну тар ши рег те мат ског по ља 
чо век. 

22 По сто ји и из ре ка са ком по нен том во да уз фа кул та тив не при дев ске ком по нен те и гла-
го лом но си ти, ко јом се пре но си из ве сна им пе ра тив на мо дал ност: не ка га /мут на, хлад на /
во да но си „не ка бу де по ту ђој во љи.“

ВЛАДИСЛАВА РУЖИЋ
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протећи (Дунавом, Савом), бацити што у воду или у мутну Марицу.23 Кван-
титативно одмеравање нечега садржано је у поредбеним фраземама има 
чега као /хладне/ воде и као кап воде у мору, које имају супротна значења 
‘много, у изо би љу’ – ‘ма ло, не до вољ но’. 

Јед но став ност, про зир ност, до ступ ност во де мо гла је мо ти ви са ти фра-
зе ме зна ти што као во ду, чи та ти (го во ри ти) као во ду. У осно ви фра зе ме 
лук и во да не сум њи во је сли ка јед но став не, по чет не при пре ме је ла, тј. дин-
ста ња. 

2.1.2. Си но ним за реч ВА ТРА је сте ОГАЊ, та ко да су ана ли зом об у хва-
ће не и фра зе ме с ком по нен том огањ (бли зу 60 фра зе ма). 

Ва тра као ком по нен та по ја вљу је се у oкo 40 фра зе ма, док се огањ по-
ја вљу је у 20-ак фра зе ма. Углав ном, оне се од но се на те жак, опа сан по ло жај 
(пе ћи се на ти хој ва три, го ре ти на два ог ња) у ко ји не ко до спе ва,24 бор бу, 
на пад ва тре ним оруж јем, спа љи ва ње, уни ште ње (пре гр ме ти пр ву ва тру, 
ва тре но кр ште ње, из го ре ти ва тром). Има и не ко ли ко фра зе ма ко ји ма се 
из ра жа ва кри ти ка, осу да не ко га, у чи јем је рек циј ском окру же њу оба ве зан 
адре сат: отво ри ти ва тру25 на ко га, са су ти на ко га ва тру. Њи ма се пре но се 
и вр ло бур не, не кон тро ли са не емо ци је као ре ак ци је на ка кву опа сност (бо
ја ти се, чу ва ти се ко га, шта као жи ве ва тре).26 На ин тен зи тет тих осе ћа ња 
упу ћу ју гла гол ски или при ло шки лек сич ки екви ва лен ти фра зе ма: мно го се 
бо ја ти, же сти ти ти се, ра же сти ти се, раз гне ви ти се. 

По зи тив но вред но ва ње по сту па ка из ра жа ва се у срп ском је зи ку фра зе-
ма ма ко је су ве за не за кон цепт по жр тво ва но сти, по ве ре ња и сл. (ва ди ти ке 
сте ње из ва тре, ста ви ти ру ку у ва тру за ко га), ка квих, исти на, не ма мно го. 

3. На осно ву оп штег зна че ња и по ве за но сти са од ре ђе ним обла сти ма, 
сег мен ти ма ма те ри јал ног и ду хов ног чо ве ко вог све та ко је ко но ти ра ју и осли-
ка ва ју, фра зе ме су свр ста не у пет по ља (од 3.1. до 3.5): пр во су да те ва ри јан те 
фра зе ма с обе ком по нен те (во да и ва тра) у свом са ста ву, па су за тим раз де-
ље не на зна чењ ске под гру пе, ни за њем фра зе ма слич ног или гра ду и ра ног 
зна че ња, а уз то по ста вља њем фра зе ма и у опо зит не па ро ве (нпр. пли ва ти 
уз во ду – низ во ду).

Во да и ва тра као при род не си ле, опа сне, не пред ви дљи ве, не у хва тљи ве, 
па и не са вла ди ве, у мо ти ва ци о ној ба зи су нај ве ћег бро ја фра зе ма, ка ко ви ди-

23 Овај из раз са хи дро ни мом Ма ри ца исто риј ског је по ре кла. 
24 Ве ро ва ло се у нат при род но, бо жан ско и све то по ре кло ва тре. Она је за да ва ла страх и 

жи во ти ња ма и љу ди ма (Костић 1987).
25 Ова фра зе ма без оба ве зне рек ци је у пред ло шком аку за ти ву, има зна че ње ‘по че ти пу-

ца ти’, а овом слу ча ју пре но си зна че ње ‘оштро кри ти ко ва ти ко га’ слич но фра зе ми са су ти на 
ко га ва тру. 

26 Д. Мр ше вић (2008: 190) у фра зе о ло ги зме са зна че њем ‘ја ко, мно го се бо ја ти’ убра ја и 
тзв. ва тре ни мо дел бо ја ти се ко га као ва тре и утвр ђу је да је исти сте ре о тип стра ха у ру ском, 
бу гар ском и срп ском је зи ку.

ФРАЗЕОЛОШКЕ ЈЕДИНИЦЕ СА КОМПОНЕНТАМА ВОДА И ВАТРА
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 мо (око 50 у 3.1), ко ји ма се ко но ти ра ју опа сно сти, стра шне му ке, ма те ри јал на 
бе да, уза луд ност ра да, упо тре ба ва тре ног оруж ја. Свој ства во де да на до ла зи, 
да се пе ње, пла ви, као и ва тре (или ог ња) да се раз бук та ва под од ре ђе ним 
усло ви ма та ко ђе је мо ти ви са ла не ке од тих фра зе ма. А у ве зи са кон цеп том 
те шког, опа сног, не си гур ног по ло жа ја чо ве ка, по ја вљу ју се и не при јат на 
осе ћа ња и на сто ја ња да се по бег не од тих опа сно сти и не при јат но сти (3.2), 
што је из ра же но ма њим бро јем фра зе ма с да тим лек сич ким ком по нен та ма 
(око 20). Не кон тро ли са не емо ци је бе са, љут ње, као и стра сне љу ба ви, ко но-
ти ра не су фра зе ма ма са ком по нен том ва тра.27

Ре ги стро ва ла сам и око 30 фра зе ма (3.3) ко ји ма се озна ча ва, пре све га, 
ло ше по на ша ње чо ве ка и ње го во ис по ља ва ње крај ње не га тив них осе ћа ња 
(као што је мр жња28), а ду пло је ма ње фра зе ма ко је ко но ти ра ју бри жност, 
ода ност, жр тво ва ње. 

Ма њи број фра зе ма са ком по нен том во да или ва тра упо тре бља ва се за 
ква ли фи ка ци ју чо ве ка (25 под 3.4), а још ма њи за ква ли фи ка ци ју ка кве си-
ту а ци је, кван ти фи ка тив но од ме ра ва ње не че га и др. (16 под 3.5). 

Све то илу стру ју фра зе ме до ле, сло же не у че ти ри те мат ска по ља са чо-
ве ком у сре ди шту (в. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4), док се у пе том по љу на чо ве ка упу ћу је 
по сред но. 

3.1. Положајчовека.29 Опа сност, не си гур ност, ве ли ке му ке, бе да; уза лу-
дан рад; бор ба, стра да ње, не ста нак. 

– из ме ђу ва тре и во де (би ти); кроз ва тру и во ду про ћи, РМС30; до спе ти ме ђу 
ва тру и во ду, РМС; би ти, на ћи се, на ла зи ти се из ме ђу две ва тре; игра ти се ва-
тром; хо да ти (ићи) као по во ди; го ре ти на две ва тре, РМС31; го ре ти на два ог ња; 
го ре ти на сто ог ње ва, РМС; го ре ти на сто ва та ра, РСА НУ; огањ па кле ни32; би ти 
на жи вој ва три, РСА НУ; пе ћи се на ва три, РСА НУ; пе ћи се на ти хој ва три, МФР; 
пе ћи се на ис тој ва три; ићи кроз огањ и мач, РСА НУ; ма ха ти ва тру у ка пи, 
РСА НУ; др жа ти два ГВО ЖЂА у ва три, МФР33; на тан ке во де до ћи (па сти);34 у 

27 То су, ина че, вре ле емо ци је, пре ма кон цеп ту ал ној ана ли зи.
28 Мр жња је па то ло шка емо ци ја (драГићевић 2010: 158).
29 Ово је пр во те мат ско по ље, ко је по кри ва нај ве ћи број фра зе ма, о че му све до че при ме-

ри до ле. Сле де (под т. 3.2. до 3.5) по ља ве за на за емо ци је, од но се пре ма чо ве ку, за ква ли фи ка-
ци ју чо ве ка и по ја ва. На ве де не су углав ном све ва ри јан те фра зе ма, за бе ле же не у на ве де ним 
из во ри ма, ко ји ма су по кри ве на да та по ља. 

30 По да ци о из во ру на зна че ни су ако је та фра зе ма у тој фор ми на ђе на са мо у да том из-
во ру или ако је ње но зна че ње у том из во ру дру га чи је де фи ни са но. 

31 У РМС за бе ле же на су два зна че ња ове фра зе ме: ‘на ла зи ти се из ме ђу две опа сно сти’ 
и ‘би ти у не до у ми ци’.

32 У осно ви овог ре ли ги о зног из ра за је ме та фо ра: па кле не му ке.
33 Вер за лом су ис так ну те ком по нен те под ко ји ма су об ра ђе не фра зе ме у МФР, али су 

ипак увр ште не у овај ре ги стар, јер су ту и ком по нен те ва тра или во да бит не за њи хо ву мо-
ти ва ци ју. 

34 Пре ма ис тра жи ва њу Дра га не Мр ше вић (1982 : 88), про то тип фра зе ме до ћи на тан ке 
во де би ла би ,,син таг ма са зна че њем ‘сма њи ти се у во де ној ма си’, тј. ‘оси ро ма ши ти во дом (у 
во ди)’, а с ме та фо рич ним пре но ше њем на чо ве ка ‘оси ро ма ши ти уоп ште’, тј. на ћи се у ло шем 
ма те ри јал ном по ло жа ју.”

ВЛАДИСЛАВА РУЖИЋ
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плит кој во ди (у тан ким во да ма) би ти, РСА НУ; до ћи на пли ћак;35 му чи ти се 
као ђа во у ма ло во де, РСА НУ; жи ве ти на КРУ ХУ и во ди, МФР36; жи ве ти као 
ВРАГ у ма ло во де, МФР; во да је до шла до гр ла (до но са, до уста, до уши ју); 
во да му је ушла у уши, РМС37; га си ти ва тру сла мом; си па ти УЉЕ на (у) 
ва тру;38

– хва та ти (гра би ти) во ду ре ше том; си па ти (ли ти) во ду у ре ше то; ту ћи во ду у 
ава ну; ту ћи по во ди; пи са ти по во ди; си па ти пе сак у мо ре; не за ра ди ти (не за -
слу жи ти) ни за хлад ну во ду; тра жи ти ва тре на лањ ском ог њи шту, РСА НУ; 
– ва тре но (бој но, ог ње но) КР ШТЕ ЊЕ39; пре гр ме ти пр ву ва тру; из гу та ти ва тру, 
РСА НУ40; отво ри ти ва тру; ба ца ти, ба ци ти огањ, МФР; пре ме та ти се ог њем, 
МФР; про су ти огањ; 
– про па сти (не ста ти) као у мут ну во ду; па сти (про па сти) у во ду; ба ци ти у мут-
ну Ма ри цу, МФР; про па сти као у мо ре, МФР; уто пи ти се у ча ши во де РСА-
НУ; ва тром из го ре ти, РМС.

3.2. осећања,ПсихофиЗиолошкастањаињиховаманифестација: страх, 
бе жа ње из стра ха, не ла го да; цр ве ни ло ли ца, зној41; бес, гнев; љу бав на 
страст.

бо ја ти се (чу ва ти се) ко га, че га као жи ве ва тре; бе жа ти као од ва тре; да ти ва -
тру но га ма (пе та ма, та ба ни ма); дрх та ти као прут на во ди; тре сти се као ши ба 
на во ди; као /хлад ном/ во дом по ли вен42; по шла ко ме ва тра у обра зе, МФР; 
би ти у го лој во ди, РСА НУ; би ти сав у во ди МФР; мр тва во да, МФР43; ди за ти 
ва тру44; до ћи (при је ћи) у ва тру, МФР; па да ти, па сти у ва тру,45 МФР; па да ти, 

35 Увр сти ли смо и ову фра зе му с име ни цом пли ћак (плит ка во да), ко ја је се ман тич ки 
де фи ни са на слич но прет ход ној с ком по нен та ма плит ка во да. 

36 Ова фра зе ма је об ра ђе на под име ни цом крух у Фра зе о ло шком рјеч ни ку. Ина че, њом 
су сим бо лич но из ра же не две на су шне по тре бе чо ве ка крух (хлеб) и во да, та ко да је у осно ви 
фра зе ме ме та фо ра: го ло пре жи вља ва ње. 

37 Пре ма се ман тич ком за пи су у РМС, ова фра зе ма има два зна че ње ‘до спео је у те жак, 
кри ти чан по ло жај’, по ред: пo стао је не ми ран, не по слу шан. Ме ђу тим, у дво је зич ном реч ни-
ку иди о ма овај из раз дру га чи је је де фи ни сан: ‘из гу би ти сми сао за ме ру по сле по чет ног 
успе ха’. 

38 Овом и прет ход ном фра зе мом ко но ти ра но је по гор ша ва ње ло ше си ту а ци је у ко јој се 
не ко на шао.

39 Иако је ова фра зе ма об ра ђе на под имен ском ком по нен том кр ште ње у МФР, увр сти ли 
смо је ов де јер при дев ва трен асо ци ра на упо тре бу ва тре, тј. оруж ја, као и ком по нен та ва тра 
у фра зе ма ма по ред ње га. 

40 РСА НУ да је три зна че ња ове фра зе ме: из др жа ти те шку бор бу, би ти из гр ђен, би ти 
пре ва рен. У сва кој од ко но ти ра них си ту а ци ја пар ти ци пант је у те шком по ло жа ју. Фра зе ме 
про гу та ти ва тру (би ти оштро пре ко рен, РИ) или по је сти ва тру (из др жа ти грд ње, обич но 
не вин, МФР) по ја вљу ју се са мо у дру гом на ве де ном зна че њу. 

41 Про прат ни, те ле сни симп то ми ста ња стра ха или сти да не ке осо бе су дрх та ње, цр ве-
ње ње, пре зно ја ва ње или убр за но лу па ње ср ца. 

42 Фра зе ма, пре ма МФР, има зна че ње: не у год но из не на ђен.
43 Два су зна че ња ове фра зе ме, пре ма МФР: зној од стра ха и учма ло дру штве но ста ње.
44 У МФР ова фра за има зна че ње: же сти ти се, пре пи ра ти се, гр ди ти, ви ка ти.
45 За раз ли ку од РИ (‘же сти ти се’), у Ма те ши ће вом реч ни ку ова фра зе ма је ин тер пре-

ти ра на, као и прет ход на, по мо ћу пре фик си ра них гла го ла: раз гне ви ти се, раз ја ри ти се, ра же-
сти ти се. 
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па сти у огањ; си па ти ва тру из очи ју46; си па (си је ва) ко му ва тра из очи ју МФР; 
пла ну ти као ва тра РМС; би ти као жи ви огањ, РСА НУ; пла ну ти као огањ (жи ви); 
го ре ти као огањ,47 РСА НУ. 

3.3. односчовекаПремадруГоме.Бри жност, ода ност, по жр тво ва ност 
– не бри га, ства ра ње те шко ћа ко ме, пре ва ра; за ва да; грд ња, оштра кри ти ка, 
мр жња, уни ште ње. 

– као ма ло во де на дла ну (гле да ти, па зи ти, чу ва ти); чу ва ти ко га, што као 
КАП во де на дла ну, МФР; те ра ти (на вра ћа ти, на го ни ти, на во ди ти) во ду на 
чи ји млин (на чи ју во де ни цу); да ти (мет ну ти) РУ КУ у ва тру за ко га, МФР; 
у ва тру и во ду ићи за ко га; ско чи ти за не ко га у ва тру и во ду; ићи и у ва тру 
и у во ду за не ким;48 ићи с ким и у ГО РУ и у во ду; ва ди ти за ко га ке сте ње из 
ва тре; 
– пу сти ти ко га, што низ во ду; оста ви ти ко га под во дом; по ли ти ко га хлад ном 
водом49; му ти ти, за му ти ти ко ме во ду РИ; на го ни ти (на вр ну ти, те ра ти, ве што 
ву ћи) во ду на свој (ту ђи) млин, во де ни цу; под ли ва ти ко ме во ду, РМС; во зи ти 
на ко ме во ду, РМС; пре ве сти ко га жед на пре ко во де; ло жи ти ко га на ва тру, 
РСА НУ; ме та ти ва тру (ме ђу вас) РСА НУ, узе ти не ко га на ла ку ва тру, РСА НУ; 
отво ри ти ва тру на ко га; ди за ти ва тру50; са су ти на ко га ва тру, МФР; оже ћи без 
ва тре, МФР; из ба ци ти с пр ља вом во дом из ко ри та и де те; по пи ти (уто пи ти) 
ко га у КА ПИ во де; по пи ти ко га у КА ШИ ЦИ во де; уни шта ва ти, уни шти ти 
(ис тре би ти) ко га, што ог њем и ма чем, МФР. 

3.4. карактериЗацијачовека,њеГовоГумећаиПонашања,сродничкевеЗе.
Ти ха, мир на – жи вах на, ди на мич на осо ба; без ли чан, рав но ду шан, ба хат, 
осо бе њак; не ве ран; би ти без ме ре; теч но чи та ти, до бро зна ти; би ти по штен; 
ко ри сто љу бљив, по мир љив, по во дљив, смео; по бу ње ник; ве ли ка слич ност; 
бли зак – да лек род.

– мир на (ти ха) во да – жи ва ва тра, жи ви огањ; ни во да ни ви но, РИ; рав но му 
је до мо ра; мо ре му је до ко ле на; ни је му ни мо ре до ко ле на; би ти на јед ну во ду, 
МФР; не ве ран као во да; ушла му во да у уши, МФР; чи та ти као во ду; зна ти 
као во ду; гр ну ти ва тру ру ка ма, РСА НУ;51 
– у мут ној во ди (ри бу) ло ви ти (пе ца ти), РМС; ло ви ти у мут ној во ди; на во ди ти 
во ду на сво га млин јаз; за пли ва ти (упло ви ти) у чи је во де; пли ва ти низ во ду 

46 У ста њу бе са чо ве ку су ужа ре не, за кр ва вље не очи. Та ко се ман тич ка ин тер пре та ци ја 
исте фра зе ме упу ћу је на та кво ста ње гла го лом го ре ти ‘од бе са’, ка ко је да то у књи зи Т. Ми-
лен ко вић. 

47 Са мо РСА НУ има ову фра зе му у зна че њу: би ти за хва ћен љу бав ном стра шћу. 
48 У Реч ни ку иди о ма овај из раз има зна че ње ‘би ти одан не ко ме’.
49 Ова фра за је ин тер пре ти ра на гла го лом ‘обес хра бри ти’ у РИ, док је у МФР ње но зна-

че ње опи са но ова ко: уга си ти за нос, до ве сти ко га у не при ли ку.
50 Реч ник иди о ма опи су је зна че ње ове фра зе ме ова ко: оштро, буч но кри ти ко ва ти не-

ко га.
51 Ка же се за ве о ма по ште ног чо ве ка, пре ма Ву ку. 
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– пли ва ти уз во ду; оти ма ти на ла ку ва тру, РСА НУ; пот па ли ти ва тру, РСА НУ; 
рас пи ри ва ти ва тру,52 РСА НУ; 
– слич ни као две ка пи во де; крв ни је во да – де ве та (де се та) во да ки се ла.53

3.5. квалификовањеиквантификовањеПојава.54 Учма лост сре ди не; не-
што про сто; ве ли ко уз бу ђе ње због ма лог по во да; раз вој; мно го – ма ло; ду го 
тра ја ње; за час; нео ства ре ност, не ста нак; пре ста нак до је ња; ни кад ни је би-
ло пу сто; спа љи ва ње. 

мр тво мо ре, МФР; огањ не бе ски55; ЛУК и во да; БУ РА у ча ши во де; ра сти као 
из во де; као (хлад не) во де, има (не че га) као во де – као кап во де у мо ру; мно го 
ће во де /до тле/ про те ћи; као на ва тру, као на огањ (по ћи, оти ћи), РСА НУ56; 
па сти у во ду; од не ла во да (мут на Ма ри ца)57; оти ћи на во ду (кад не ста не мле-
ко до ји љи, РСА НУ); ни је се ни кад ва тра га си ла, РСА НУ; пре да ва ти, пре да ти 
што ог њу, МФР. 

4. Закључак. Овим ис тра жи ва њем по ка за ли смо ка ко се фра зе ма ма срп-
ског је зи ка са ком по нен та ма во да и ва тра мо же кон цеп ту а ли зо ва ти ствар-
ност, од но сно ко је су то пред ста ве о чо ве ку и све ту њи ма из ра же не. То су 
пр вен стве но кон цеп ти опа сно сти, бе де, бор бе са те шко ћа ма и на бој ном по љу, 
за тим не ке не при јат не, не кон тро ли са не емо ци је као што су страх, стид, гнев, 
па људ ски од но си усме ре ни ка дру го ме, по зи тив но или, че шће, не га тив но 
вред но ва ни. Сви ти за јед нич ки или слич ни кон цеп ти да ти су у схе мат ском 
при ка зу до ле. 

Уоч љи во је да су углав ном не га тив ни аспек ти сим бо ли ке пра е ле ме на-
та во де и ва тре као при род них си ла ко је има ју ве ли ку моћ (нпр. чак и Мир на 
во да брег ро ни или се мо жеш пе ћи на ти хој ва три, а то зна чи ‘би ти у стал-
ној опа сно сти’) асо ци ра ни ве ћим бро јем екс пре сив них је зич ких је ди ни ца, 
на пред ана ли зи ра них. То ко ви, ду би не и про стран ства во де (и мо ра) сим бо-
ли зу ју бес по врат ност, про ла зност (од не ла во да, про па сти као у мо ре), а 
ва  тра је че сто сим бол по тен ци јал не опа сно сти (игра ти се ва тром). 

52 При зо ри ве за ни за чо ве ка као оно га ко ји под бу њу је, уно си раз дор из ра жа ва ју се ова-
квим фра зе ма ма с ком по нен том ва тра из овог по ља, као и фра зе ма ма из по ља 3.3.

53 Ту фра зе му у зна че њу ‘вр ло да ле ко срод ство’ на ла зи мо у МФР, док у РСА НУ она зна-
чи: ни ка кав род. Д. Мр ше вић (1987: 128) сма тра да је на шу фра зе му де ве те пећ ке жа ри ло са 
зна че њем ‘не би ти ни ка кав род’ мо ти ви сао упра во број де вет, јер је у пи та њу де ве то ко ле но, 
што је гра ни ца крв ног срод ства код пра во слав них хри шћа на. 

54 По сто је и опо зит ни тер ми ни мр тва во да – жи ва во да (РМС) с при де ви ма мр тав и 
жив уз име ни цу во да за де но та ци ју ста ја ће и те ку ће во де. Ина че, жи ва во да је во да жи во та, 
из вор, вре ло. У истом реч ни ку за бе ле жен је уста ље ни из раз кров на јед ну во ду (на две, три, 
че ти ри во де), ко ји де но ти ра кон струк ци ју кро ва. 

55 То је, пре ма МФР, фра зе ма у зна че њу: му ња и гром.
56 Фра зе ма има зна че ње: рас про да ти се, по тро ши ти се. 
57 Овај из раз се на шао под од ред ни цом му тан у зна че њу ‘не ста ло, за у век про па ло’ у 

књи зи Тање Ми лен ко вић.
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За па жа мо и то да је фра зе о ло ги јом срп ског је зи ка са ком по нен том ва
тра у ве ли кој ме ри пред ста вљен ва трен чо век (он бур но ре а гу је, ра то бо ран 
је, под бу њу је, за ва ђа, из ла же се опа сно сти ма итд.), док је, пре ма асо ци ја тив-
но-се ман тич ком по тен ци ја лу фра зе ма са ком по нен том во да, то ма ње-ви ше 
ми ран, по мир љив чо век, али и смео да се су прот ста ви, за тим не ста лан, по-
во дљив, склон да пре ва ри, ис ко ри сти при ли ку, за му ти, но мо же би ти и бри-
жан, као и без о се ћа јан. 

Ре пер то ар од око 140 фра зе ма са ком по нен та ма во да, мо ре, ва тра, огањ 
пред ста вља ма ли при лог за из ра ду те мат ског фра зе о ло шког реч ни ка срп-
ског је зи ка. Фра зе ме су гру пи са не по од ре ђе ним по љи ма, а уну тар њих раз -
вр ста не по ве ћој или ма њој се ман тич кој слич но сти, евен ту ал но ан то ни ми ји 
(пли ва ти низ во ду – уз во ду). Ако упо ре ди мо од но се фра зе ма пре ма по љи-
ма, ви де ће мо да је пр во по ље (3.1) по кри ве но нај ве ћим бро јем фра зе ма (око 
50), па за тим по ље три (око 30), и да је у оба по ља под јед нак број фра зе ма са 
ком по нен та ма во да, од но сно ва тра, а шест фра зе ма има обе ком по нен те. 
До ми ни ра ју, ка ко схе ма по ка зу је, при зо ри (сли ке) из у зет но те шког по ло жа-
ја чо ве ка у све ту и ње го вог углав ном не га тив но обе ле же ног од но са пре ма 
дру го ме, што зна чи да су ис ко ри шће не не га тив не сим бо лич ке вред но сти 
ком по не на та во да, мо ре, ва тра, огањ у фра зе ма ма ко ји ма су по кри ве ни да-
ти кон цеп ти. То би тре ба ло упо ре ди ти са дру гим је зи ци ма.

У по љу емо ци ја (3.2) од 20 фра зе ма чак 14 са др жи ком по нен ту ва тра 
док je у по љу че ти ри (са 25 фразе мa) и пет (са 16 фра зе ма) мно го ви ше фра-
зе ма са ком по нен том во да (19 – 11) не го са ком по не том ва тра (6 – 5). То ука-
 зу је на то да су кон цеп ти емо ци ја (као што су страх, бес, љу бав), као и њи хо-
во ис по ља ва ње (по шла ко ме ва тра у обра зе), ви ше по ве за ни са свој стви ма 
ва тре (као ре ал не не по сред не опа сно сти, ва тре ко ја го ри, плам ти, ди же се), 
а во да мо же да охла ди (као во дом по ли вен) или да об ли је као зној (го ла во да). 
За ква ли фи ка ци ју чо ве ка и по ја ва има мо пак ви ше фра зе ма са ком по нен том 
во да: мир на, ста ја ћа, мр тва во да (или мо ре) сим бол је мир но ће, не по крет но-
сти, уста ја ло сти, про зир на сим бо ли зу је ја сно ћу, а мут на је знак опа сно сти; 
во да као из вор жи во та ве зу је се за раз вој, на пре до ва ње, ње но оти ца ње сим-
бо ли зу је то ко ве жи во та и опа сно сти ко је пре те, бор бу са стру ја ма, про ти-
ца ње вре ме на, про па да ње и не ста ја ње. 

На кра ју, при ме ћу је мо да је ВО ДА као еле мент, у од но су на оста ла три 
пра е ле мен та, сво је ши ро ке сим бо лич ке вред но сти пре не ла на ве ћи број фра-
 зе ма, угра ди ла их у њи хов ко но та тив но-асо ци ја тив ни по тен ци јал обо га тив-
ши та ко фра зе о ло шка те мат ска по ља срп ског је зи ка.
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5. схема:ВО ДА ↔ ВА ТРА у срп ској фра зе о ло ги ји
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The research comprises approximately 140 phrasemes of the Serbian language containing the 
components voda (80) and vatra (60) combined or separately. The goal of the research is to find out 
which common concepts or notions of the human and the world are expressed by them (biti između 
vatre i vode, goreti na dve vatre, propasti kao u mutnu vodu, vatrom izgoreti). The phrasemes are 
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negative value.
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Душанка Вујовић

ИНТЕРНЕТСКИ РЕчНИК СЛЕНГА ВУКАЈЛИЈА

У ра ду је опи сан је дан ре ла тив но нов тип реч ни ка ко ји мо же, за са да, да се чи та 
са мо на ин тер не ту. У ње го вом на сло ву сто ји Ву кај ли ја – реч ник слен га и он спа да у та-
ко зва не про јек те „отво ре ног ти па”. У ње му до ла зи до из ра жа ја је зич ка кре а тив ност 
мла дих ко ји су нај че шће и ко ри сни ци и кре а то ри де фи ни ци ја у реч ни ку. 

Кључне речи: речник, сленг, интернет.

По ја ва ин тер не та је омо гу ћи ла на ста нак до ку ме на та отво ре ног ти па 
ко је мо гу да кре и ра ју са ми ко ри сни ци. Је дан од нај по зна ти јих ин тер нет ских 
про је ка та отво ре ног ти па је Ви ки пе ди ја – оп шта ен ци кло пе ди ја сло бод ног 
са др жа ја1, чи је члан ке мо же уре ђи ва ти и ме ња ти сва ки ре ги стро ва ни ко ри-
сник ко ји има при ступ ин тер не ту. Про јек ти ова квог ти па отва ра ју мно га 
пи та ња и по ле ми ке, а нај че шће се во де ди ску си је око то га ко ли ко су по у зда-
не ин фор ма ци је у њи хо вим тек сто ви ма, има ју ћи у ви ду то да сва ко мо же да 
уче ству је у ства ра њу ен ци кло пе диј ског члан ка. Про је кат ства ра ња Ви ки пе
ди је за по чет је 2001. го ди не и пре ма по да ци ма из мар та 2011. го ди не у њој 
има ви ше од 14 ми ли о на чла на ка на пи са них на 271 је зи ку. Ви ше од три ми-
ли о на чла на ка је на пи са но у вер зи ји на ен гле ском је зи ку а у срп ској Ви ки
пе ди ји у ју лу 2011. го ди не би ло је пре ко 139.000 чла на ка чи ји број се стал но 
по ве ћа ва.

Дру ги, та ко ђе ве о ма по знат про је кат овог ти па је Ур ба ни реч ник ен гле
ског је зи ка2 (Ur ban Dic ti o nary), по ста вљен на ин тер нет та ко ђе 2001. го ди не. 
Он је, пр во бит но, тре ба ло да бу де са мо реч ник слен га чи је де фи ни ци је пи шу 
са ми ње го ви ко ри сни ци, али по што ко ри сни ци ни су шко ло ва ни лек си ко гра фи, 
де фи ни са ли су мно го ви ше пој мо ва ко ји су њи ма би ли ва жни, а ни су оба ве зно 
при па да ли лек сич ком сло ју слен га. Осим ре чи ко је спа да ју у сленг, де фи ни-
са не су и ре чи и из ра зи из стан дард ног је зи ка. По ред де фи ни ци је, у реч ни ку 
се че сто на ла зи и кон текст, сли ка или илу стра ци ја де фи ни са ног пој ма.

Ин спи ри сан, из гле да, по ме ну тим Ур ба ним реч ни ком ен гле ског је зи ка, 
на стра ни ци ин тер не та http://vu kaj li ja.com на ла зи се Ву кај ли ја − реч ник слен
га у срп ском је зи ку. Ње го ва де фи ни ци ја у Ур ба ном реч ни ку гла си: „срп ска 

1 На ла зи се на стра ни ци ин тер не та http://www.wi ki pe dia.org
2 На ла зи се на стра ни ци ин тер не та http://www.ur ban dic ti o nary.com
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вер зи ја Ур ба ног реч ни ка ко ји је на сло вљен пре ма срп ском лек си ко гра фу”. 
У при ме ру сто ји сле де ће: Осо ба 1: Шта је срп ски ру лет? Осо ба 2: Че кај да 
про ве рим у Ву кај ли ји – то је кад пу стиш пи ја ног ку ма да ти кр сти пр во 
де те.3 Ду хо вит и упе ча тљив на зив реч ни ка Ву кај ли ја ни је на су мич но иза бран. 
Под се ћа на гла со ви ти Лек си кон стра них ре чи и из ра за по пу лар но на зван 
Ву ја кли ја по свом ауто ру Ми ла ну Ву ја кли ји. На зив Ву кај ли ја из гле да као да 
је не ко на пра вио лап сус па пре ме ћу ћи сло ва уме сто Ву ја кли ја ре као Ву кај
ли ја. Ова кво по и гра ва ње ре чи ма већ на пр ви по глед скре ће па жњу чи та о ца 
и на го ве шта ва да је у пи та њу реч ник, као и да је реч о ду хо ви том шти ву.

У под на сло ву овог реч ни ка сто ји − реч ник слен га. Сленг или сланг је 
је зич ки ва ри је тет ко ји од сту па од књи жев ног, стан дард ног је зи ка. Под њим 
се под ра зу ме ва ју је зич ки ва ри је те ти дру штве не мар ги не, обич но омла дин-
ски и суб кул тур ни ва ри је те ти ко ји од сту па ју од књи жев ног, стан дард ног 
је зи ка. Сленг се че сто по и сто ве ћу ју са жар го ном, ко ји је, за пра во, ши ри по-
јам од слен га. Жар гон је, у ши рем сми слу „сва ки не фор мал ни и пре те жно 
го вор ни ва ри је тет не ког је зи ка ко ји слу жи за иден ти фи ка ци ју и ко му ни ка-
ци ју уну тар не ке дру штве но од ре ђе не гру пе − по про фе си ји, со ци јал ном 
ста ту су, уз ра сту и слич но − чи је чла но ве по ве зу је за јед нич ки ин те рес или 
на чин жи во та, а ко ја уз то мо же би ти и те ри то ри јал но оме ђе на” (bugarsKi
2003: 9). У том сми слу по јам жар го на осци ли ра, ка ко ка же Дра го слав Ан-
дрић „од је зи ка стру ке до је зи ка ули це” (андрић1976: VII) и по кри ва раз-
ли чи те ва ри је те те. То мо же би ти је зик уче ни ка и сту де на та, по ли ти ча ра, 
прав ни ка и адво ка та, ад ми ни стра ци је, но ви на ра, гра ђе ви на ра, ауто ме ха ни-
ча ра, ме ди ци на ра, вој ни ка, кри ми на ла ца, нар ко ма на, коц ка ра, ре пе ра, ви део-
-игри ца итд. 

У ин тер нет ском реч ни ку Ву кај ли ја у ју лу 2011. го ди не је за бе ле же но око 
143.000 од ред ни ца. По што је то реч ник „отво ре ног ти па” у ко ме сва ки ре ги-
стро ва ни ко ри сник мо же да на пи ше свој чла нак и дâ сво ју де фи ни ци ју не ког 
из ра за, сва ки дан се бо га ти и про ши ру је но вим од ред ни ца ма и де фи ни ци-
ја ма та ко да се њи хов ко на чан број не мо же прет по ста ви ти. Ве ро ват но је да 
ће се он и да ље ши ри ти то ли ко ко ли ко му то тех нич ке мо гућ но сти бу ду 
до зво ља ва ле. 

Ву кај ли ја је пр во бит но за ми шљен као реч ник слен га срп ско га је зи ка 
чи ји са др жај кре и ра ју са ми ко ри сни ци. Ме ђу тим, то ком вре ме на, де фи ни-
ци је су се про ши ри ле ван окви ра са мог слен га и на ко ло кви ја ли зме па и на 
ре чи и из ра зе из стан дард ног је зи ка ко је се ко ри сте у сва ко днев ном жи во ту, 
кул ту ри, спор ту, му зи ци, по ли ти ци. Реч ник је на тај на чин пре ва зи шао 
окви ре по ста вље не сво јим под на сло вом − реч ник слен га. По стао je збир ка, 
обич но ду хо ви тих де фи ни ци ја и ко мен та ра, ко ји пред ста вља ју, чи ни се, ве-
ћи ном ста во ве мла дих, углав ном из ур ба них сре ди на. Мла ди су нај че шће, 
што се ви ди из мно гих де фи ни ци ја, и ко ри сни ци и кре а то ри чла на ка у реч-
ни ку. У том сми слу, од ред ни це ко је се де фи ни шу у ње му, не оба ве зно, али 
нај че шће, спа да ју у омла дин ски, суб кул тур ни ва ри је тет. 

3 http://www.ur ban dic ti o nary.com/de fi ne.php?term=Vu kaj li ja
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У од ред ни ца ма на ла зи мо, осим по је ди нач них ре чи, иди о ма и фра за, 
че сто и чи та ве ре че ни це, кри ла ти це, по сло ви це, из ре ке, псов ке. Не ке де фи-
ни ци је су кла сич не реч нич ке де фи ни ци је ко је са др же све по треб не еле мен те 
ко ји чи не до бру де фи ни ци ју, не ке су ен ци кло пе диј ске, али ве ћи ну њих не 
би смо уоп ште мо гли на зва ти лек си ко граф ском де фи ни ци јом јер пред ста-
вља ју са мо ду хо ви те ко мен та ре са при ме ри ма у ко ји ма има че сто до сет ки и 
ви це ва за чи ње них број ним вул га ри зми ма. У окви ру од ред ни це че сто има 
ви ше од јед не де фи ни ци је и сва ки чи та лац има мо гућ ност да оце ни де фи ни-
ци ју по зи тив но или не га тив но као и да на пи ше свој ко мен тар о њој. Де фи ни-
 ци је су по ре ђа не по бро ју по зи тив них оце на, од но сно плу се ва, иду ћи од оне 
са нај ви ше плу се ва пре ма оној са нај ма ње плу се ва, та ко да се, уко ли ко их 
има ви ше, пр ви чи та ју члан ци са нај ви ше по зи тив них оце на ко је су да ли 
са ми чи та о ци. Де фи ни ци је ко је ни су оце ње не по ре ђа не су хро но ло шки, по 
вре ме ну ка да су уне те. Са др жа ји де фи ни ци ја, кон тек ста и ко мен та ра, а не-
рет ко и са мих од ред нич ких ре чи, че сто су вр ло вул гар ни али сте пен вул-
гар но сти кон тро ли шу уред ни ци реч ни ка и ка да је не што, по њи хо вој оце ни, 
са свим не при ме ре но за об ја вљи ва ње и чи та ње, они то бри шу и ауто ру ко ји 
по ста вља та кве тек сто ве и ко мен та ре при вре ме но или трај но за бра не при-
ступ сај ту4. 

У члан ку се у пр вом ре ду на во ди од ред нич ка реч на пи са на ве ћим фон-
том од оста лог тек ста. На ме сту од ред нич ке ре чи, осим јед но чла них и ви ше-
ч ла них лек сич ких је ди ни ца по ја вљу ју се гра фе ме, ком би на ци је гра фе ма и 
ци фа ра или гра фе ма и зна ко ва, скра ће ни це, из ра зи и фра зе, а че сто и чи та ве 
ре че ни це.

једночланелексичкејединице: 
номинатив „1. Падеж који се прилично ефикасно користи умести свих осталих 2. 

Бог свих падежа југа Србије. Јуче сам с Миланче био на базен.” 
генитив „Још један у низу запуштених падежа у јужној Србији. Занимљиво упо зна-

вање с Црнотравцем прошле године у ЦГ: Ја: − Ааа, ви сте значи из Лесковца... 
Мурта: − Не. Из Лесковац.” 

конобар „Најпознатији номинатив који се користи за дозивање. Конобар, може 
рачун?”

момак „Најближи конобар. Момак, дај вамо још једно точено!”
мајстор „Возач аутобуса. Мајсторе, јел може задња?”
контраефекат „Ефекат који се деси дијаметрално супротно ономе што очекујемо. 

Нпр. наши родитељи, баке и деде су певали једну песму, али је дошло до кон-
траефекта... Америка и Енглеска биће земља пролетерска... ”

вугла „Глава. Шуфла у вугла. (Флашу у главу)”
сашити „Звекнути у вугла из све снаге. Брате, како сам га сашио, све је звезде 

пре бројао!” 
реално „Реч која описује нешто што је у границама нормале, данас полако добија 

другу димензију, тачније, готово да је изгубљено првобитно значење и по ста-
ла је узречица једног дела популације, а по новом тумачењу, реч реално има 
за циљ да потврди радњу која се догодила у прошлости, опише радњу која се 

4 За бра на при сту па сај ту на не ко вре ме зо ве се „ба но ва ње”.
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тренутно дешава (садашњост), и ‘потврди’ радњу која ће се догодити. А: Ццц, 
појма немаш да играш овај фудбал на компу. Б: Реално немам, мада, не играм 
често комп...; А: Е царе, идемо вечерас код Милице на журку, чуо сам да ће 
бити доста девојака. Б: Реално, биће их.

вишечланелексичкејединице:
млечни пут „Траг који оставиш за собом на путу до куће када у продавници узмеш 

пробушен тетрапак са млеком.”
претећи номинатив „Жестоки момци асфалтне џунгле га користе на месту на 

коме би требало да се користи вокатив. Ем што звучи занимљивије и више пре-
те ћи, ем што је такав захтев епохе. Данас нико неће реци: Стани дер, Ин ди јан
че, немој да ти ... ! Него ће искористити претећи номинатив и рећи: Ало бре 
Индијанац, немој да ти ... !”

црне рупе „Временски период у току пијанства кога се једино ми сами не сећамо и 
за које време смо углавном направили неку глупост које се стидимо...”

Графеме: 
Ц „Једино кад се изговори при удаху има значење апсолутне негације: Контрола у 

бусу: − Ел имаш карту?Путник: − Ц!!!”; 
Е „Најчешћи почетак СМС порука било које садржине: Е, само да ти јавим...”

комбинацијаГрафемаицифара:
G6H12 „Немогућа комбинација са скакачем у шаху која се користи за неку животну 

комбинацију коју не желиш објашњавати другима јер је или фол или тајна. 
− Шта планираш вечерас, ајмо на пиво? − Е не могу имам нешто. − Имаш ..., 
опет твоје G6H12!” 

комбинацијаГрафемеиЗнака: 
C:\> „Некада је била путања за хард диск на којем је инсталиран Windows. Сада 

клинке на Фејсбук чату мисле да је тужни арапски смајли. 

скраћенице: 
ОФР „Незапослени дипломирани инжињер у Србији. Обичан физички радник.”
В.М.О. „Врло важан сет питања у речнику основаца. Представља скраћеницу од 

‘Ваше мишљење о...’ и у њему се налазе појединци који су ‘фаце’ и о којима 
једноставно морате имати формирано мишљење.” 

ВТП „Скраћеница за волим те пуно. Унутрашња потреба нове генерације да сваку 
реч сведу на једно слово. −Ћаос, втп ... − И ја тб вп ...” 

иЗраЗиифраЗе:
ретко лепи зуби „За некога ко има размакнуте зубе каже се да има ретко лепе зубе.”
у фулу „синтагма која потиче из аутомобилизма, а користи се као опис за кола која 

имају абс, климу и кожна седишта, што му дође као сва могућа опрема (што 
наравно није), па локални дилер за таква кола каже да су ‘у фулу’. Израз је вре-
меном почео да се користи за гомилу других ствари, са истим или сличним 
значењем. – Шта од опреме има овај Решо??? – Па има абс, климу... све у фулу, 
само без коже...
− Леле брате што сам се средио за град вечерас ... – ципеле, панталоне, шуља, 
кајла, црне наочаре... ма све у фулу!
− Значи, смештај на Охрид нам је био екстра брате – фрижидер, телевизор, 
клима... ма све у фулу!”
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копчати се на леђа „Користимо када нека мерино овца покушава да нам прода муда 
за бубреге, и убеђује нас у нешто што и сама врло добро зна да није тако, него 
се прави луда и бечи нам се у фацу како је било тако и никако другачије. 
Идиот: Види ја сам био код њих на курсу и прича је фантастична. Пази, фир-
ма постоји већ 160 година, и нема шансе да је нека превара. Јесте да ти сад 
одма треба да даш 1000 еура али то ти се касније полако враћа како се учла
њују нови људи. Ја: Мајке ти ајд’ иди иза види јел’ се ја на леђима копчам. Мене 
си нашо’... Пљуссс.”

реченице: 
О чему (ми) причамо? „Реторичко питање оног који зна. Или барем мисли да је тако. 

Брате не да мисли, него је сигуран. ОН ЗНА. Тако је како је и то је то. Тебране 
био си у праву... – О чему причамо, лепо сам ти рекао!”

Да ниси болестан? „Основно питање мајке на коментар: − Не могу јести, нисам гла-
дан!” 

Ма ништа ме не питај. „Реченица која се обично изговара када ти родитељи не 
дају да идеш у град, а ти нећеш да кажеш то ортацима. Ортак: − Е, ајмо до града 
вечерас. Ја: − Ма не могу. Ортак: − С’о? Ја: − Ма ништа ме не питај.

Не знам шта ми је данас. „Реченица коју ће обавезно изговорити сваки антиталенат 
за спорт после пет промашаја на баскету или кад промаши го са метар!”

Лексеме се у речнику обично налазе у свом основном облику, али по-
некад су наведене и у другим облицима. Именске речи могу да се нађу у ко-
сим падежима, придеви у женском или средњем роду, глаголи у различитим 
временима:
брате „Универзални израз, у обраћању некоме, који превазилази полне, старосне, 

расне и националне категорије, у многоме олакшава разговор, а осим тога ко-
ристи се и као такође универзални израз осећања: Брате госпођо, извините. 
Мама брате, кад ће ручак?” 

добра „Шљивовица за коју ти после првог гутљаја треба минимум минута да ка-
жеш: добррра.”

боримо се „Помало архаичан израз којим се описује свакодневно преживљавање: 
Како сте ви, иначе? Добро ... Боримо се ...”. 

У истом ре ду са пој мом ко ји се де фи ни ше, али на кра ју ре да, на ла зи се 
ме сто за упи си ва ње плу са или ми ну са за де фи ни ци ју. Ис под од ред нич ке 
ре чи се на ла зи текст де фи ни ци је, те при ме ри уокви ре ни у рам там ни је бо је, 
а ис под то га да тум и линк ка ко мен та ри ма. Ве ћи на од ред ни ца има при ме ре 
упо тре ба и ко мен та ре. Ко мен та ри су обич но по зи тив ни, али има и оних ко-
ји ма се ис ка зу је не га тив но ми шље ње о од ре ђе ним де фи ни ци ја ма. У ве зи са 
не ким лек се ма ма се у ко мен та ри ма раз ви ја ју ин те ре сант не ди ску си је као 
нпр. ди ску си ја у ве зи са по ре клом лек се ме бре. По ред мно гих де фи ни ци ја 
на ла зе се фо то гра фи је или ду хо ви те илу стра ци је де фи ни са ног пој ма. 

У реч ни ку се де фи ни шу ре чи, иди о ми, фра зе и ре че ни це. По што не ма 
чвр сте уре ђи вач ке струк ту ре као ни упут ства за из бор од ред ни ца, реч ник 
мо же сва ко да до пу њу је. Де фи ни ше се све шта ко ри сни ци ма пад не на па мет. 
У ње му је до пу ште но де фи ни са ти би ло ко ји по јам за ко ји не ко сма тра да га 
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је по треб но ста ви ти у реч ник. Та ко су се ту на шли, јед ни по ред дру гих, ра-
зни књи жев ни из ра зи, ко ло кви ја ли зми и вул га ри зми, до ма ће и стра не ре чи, 
фра зе, иди о ми, чи та ве ре че ни це, скра ће ни це и сим бо ли (на ро чи то они ко ји 
се ко ри сте у ко му ни ка ци ји пре ко ин тер не та и по мо ћу СМС по ру ка). Де фи-
ни са не су из ми шље не и по зна те лич но сти, по ли ти ча ри, спор ти сти, пе ва чи, 
глум ци, ју на ци игра них и цр та них фил мо ва и те ле ви зиј ских се ри ја, из ре ке, 
по сло ви це и псов ке, нпр.: бак суз, ала па ча, чи ту ља, смрт, ко ла те рал на ште
та, огре ба ти се, днев на све тлост, мо ја ба ба, ци гу ли гу, чак но ри со ви тис, 
мил ка чо ко ла да, Успа ван ка за Рад ми лу М, Ме хо Пу зић, Ба та Жи во ји но вић, 
Брус Ли, Лук Скај во кер, Ме ги Симп сон, Чу пам па са дим, Је л’ мо гу у ВЦ?, 
Луд си за све па ре, LOL, ОМG и још мно го то га. Ве ћи ни од ред ни ца је за јед-
нич ко то што су им опи са на не стан дард на зна че ња и то не стан дард ним, ко-
ло кви јал ним је зи ком ти пич ним за мла де љу де обич но из ур ба них сре ди на. 
Кроз де фи ни ци је, они отво ре но пи шу о свом жи во ту и ис ка зу ју ста во ве по-
во дом пој мо ва ко је де фи ни шу. Та ко на при мер, има мно го ре чи ко је спа да ју 
у кор пус сту дент ског слен га. Кроз њи хо ве де фи ни ци је мо же се за ви ри ти у 
сту дент ски жи вот и сту дент ски по глед на свет. Оне, из ме ђу оста лог, опи су ју 
ме сто ста но ва ња сту ден та и ње го ву ор га ни за ци ју, ноћ ни жи вот, на чин дру-
же ња, уче ње, фа кул тет и де ша ва ња на фа кул те ту па чак и ис хра ну сту де на-
та. У окви ру те мат ског по ља ко је се ти че сту де на та и сту дент ског жи во та 
де фи ни са ни су нпр. и сле де ћи пој мо ви: сту дент ски дом, сту дент ски фри
жи дер, сту дент ски хлеб, сту дент ски фенг шуи, сту дент ска ан ти те за, 
сту дент ска еко ном ска кри за, сту дент ска чи та о ни ца, ци мер, ис пит на пи
та ња, ис пит ни рок, се ми нар ски или ди плом ски рад, сту дент ска ди ле ма, 
сту дент ска јед на чи на, сту дент ска фан та зи ја, сту дент ски Мар фи јев за кон 
итд.

У реч ни ку има ре чи ко је ни су за бе ле же не у дру гим реч ни ци ма јер озна-
ча ва ју не ки но ви ји по јам. Нпр. за бе ле же на је реч емо и то са мно го ко мен та ра 
у ко ји ма се огле да ју ста во ви пре ма по ја ви ко ју озна ча ва. Има ви ше де фи ни-
ци ја за њу ме ђу ко ји ма се на ла зи и сле де ћа де фи ни ци ја ен ци кло пе диј ске при-
ро де: „Де ца ко ји ма је те шко да се но се са све том. До ду ше, ве о ма су емо тив ни 
(реч ‘Емо’ је сте на ста ла од ре чи ‘emo ti on’, што зна чи емо ци је); би ло да су 
ап со лут но happy или пот пу но де пре сив ни, не ће им би ти про блем да то по-
ка жу (до ду ше, по не кад на екс трем не на чи не, као, нпр. са мо по вре ђи ва ње). 
Од ли ку ју их цр ни ај лај нер (обич но ими ти ра ју ћи цр ну су зу ко ја им иде из 
очи ју), уска оде ћа, пру ге, оба ве зно не ки ве о ма мор бид ни мо тив (ко стур ска 
гла ва и слич но). Ко са им ско ро увек по кри ва бар јед но око, цр на и са ра зно-
бој ним пра ме но ви ма. Сте ре о ти пи о емо клин ци ма: са мо по вре ђи ва ње, су и-
ци дал не ми сли, фе ге ти. До ду ше, не пра ти сва ки емо све сте ре о ти пе.” 

Од ред ни це у Ву кај ли ји пи са не су, углав ном, ла ти ни цом, ма да има и 
ћи ри лич них, сло же не су по абе цед ном ре до сле ду и мо гу да се пре тра жу ју 
по пр вом сло ву или по це лој ре чи или гру пи ре чи. Пре тра га по пр вом сло ву 
је спо ри ја јер се по мо ћу ње на екра ну до би ју, јед на ис под дру ге, све ре чи ко је 
по чи њу на тра же но сло во. Ни пре тра га по за да тој це лој ре чи ни је без ма не. 
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Це ла реч се бр зо про на ђе, али про блем у пре тра зи пред ста вља ју на ша ла ти-
нич на сло ва са ди ја кри тич ким зна ци ма. Про грам не раз ли ку је ла ти нич на 
сло ва са ди ја кри тич ким зна ци ма од оних без њих, c, č и ć, z и ž, s и š, што 
иза зи ва про бле ме код сор ти ра ња ре чи и њи хо ве пре тра ге. Про грам та ко ђе 
не одва ја лек се ме ко је по чи њу на сло ва џ, љ и њ, већ оне на џ на во ди ме ђу 
лек се ма ма на д та мо где по ре ду до ла зи реч на дж, оне на љ на во ди ме ђу 
лек се ма ма на л та мо где по ре ду до ла зи реч на лј и оне на њ на во ди под н 
та мо где по ре ду до ла зи реч на нј. 

Де фи ни ци је у реч ни ку су ме ђу соб но ве о ма раз ли чи те што је са свим 
ра зу мљи во има ју ћи у ви ду на чин њи хо вог на ста ја ња. Опи си не ких пој мо ва 
и ни су реч нич ке де фи ни ци је већ до сет ке, ду хо ви ти ко мен та ри или ви це ви 
и ди ја ло зи ко ји се од но се на од ред нич ку реч. Због то га је Ву кај ли ја ви ше 
са вре ме ни, ур ба ни лек си кон не го реч ник слен га. 

Јед на од осо би на Ву кај ли је је и то што се пој мо ви ла ко и бр зо де фи ни-
шу и чим се по ја ве у је зи ку мо гу и да се об ја ве. Обич но оно што је у је зи ку 
ре ла тив но но во, тре ба да че ка ду жи низ го ди на док се не об ја ви у не ком „па-
пир ном” реч ни ку. У том сми слу бр зи на и ла ко ћа об ја вљи ва ња но вих пој мо ва 
пред ност је овог реч ни ка, али мо гућ ност да би ло ко на пи ше би ло шта до ве ла 
је до то га да у реч ни ку има мно го при ме ра ко ји су ин ди ви ду ал не тво ре ви не 
за ко је сум ња мо, пре ма соп стве ној је зич кој ком пе тен ци ји, а и пре ма то ме 
што их ни ко ни је оце нио, да их ко ри сти ико осим њи хо вих ауто ра. 

Закључак. По сто ја ње ова квог реч ни ка омо гу ћа ва сва ком чо ве ку да де-
фи ни ше не ку реч и да на пи ше и об ја ви ка ко он сам њу раз у ме и ко ри сти. Због 
то га се у ње му ви де ста во ви ауто ра о мно гим те ма ма и њи хов по глед на свет. 
Ано ним ност мо ти ви ше ауто ре да бу ду ве о ма кре а тив ни, ори ги нал ни, а при-
том и отво ре ни и ис кре ни у сво јим де фи ни ци ја ма и ко мен та ри ма, што је 
пред у слов за до бар реч ник слен га и жар го на уоп ште, као и вул га ри за ма ко-
ји ма Ву кај ли ја оби лу је. Сленг се то ком вре ме на ме ња, ме ња се мно го бр же 
не го стан дард, сто га члан ци у Ву кај ли ји, по ред свих сво јих не до ста та ка, пред-
ста вља ју ве о ма вред ну гра ђу на осно ву ко је би се мо гао на пра ви ти ве ли ки 
и са вре мен реч ник слен га. Тек сто ви ко је са др жи Ву кај ли ја пред ста вља ју 
из раз кре а тив но сти мла дих, а мо гу да по слу же и за лин гви стич ка и за не-
лин гви стич ка ис тра жи ва ња ка ко лин гви сти ма та ко и кул ту ро ло зи ма, пси-
хо ло зи ма, со ци о ло зи ма, исто ри ча ри ма и сл. 
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THE INTERNЕT DICTIONARY OF SLANG VUKAJLIJA

S u m m a r y

The paper gives an overview of Vukajlija – the internet dictionary of slang. In July 2011 it 
contained 143,000 recorded entries. The entries of the dictionary are constantly created by its own 
users, so it has outgrown a dictionary of slang and has become a collection of witty definitions and 
comments, representing the views of its, mainly anonymous authors, on the notions defined. The 
definitions in the dictionary are various: they mainly consist of puns, funny comments or jokes re-
lated to the entry word. There are also regular lexicographic definitions with good examples. Slang 
changes over time much faster than the standard language, which is why the articles in Vukajlija, 
despite their deficiencies, are valuable material that could be used as the basis of a comprehensive 
dictionary of contemporary slang. The texts from Vukajlija can be used for linguistic and non-lin-
guistic research alike.

Key words: Serbian language, lexicographic processing, dictionary of slang, internet.
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ЛЕКСИчКИ СЛОЈЕВИ У ГОВОРУ ЛИКОВА ИЗ РОМАНА
ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА

Језик у приповеткама и романима Стевана Сремца је специфичан по томе што 
верно и експресивно репрезентује говор средине и времена које приказује. Посебно је 
колоритан и уверљив говор његових јунака. Карактеризација ликова и њихова хуморна 
појава се умногоме постиже њиховoм лексиком и начином говорења. Ликови из романа 
Поп Ћира и поп Спира одражавају војвођански говор 19. века у коме је мноштво дија-
лектизама, архаичних речи, туђица, разних калкова... Стога ће се у раду показати ти 
лексички слојеви и издвојити стилски маркирана лексика која је одабрана као каракте-
ристична за одређену личност, ситуацију у којој се она испољава или за њено располо-
жење и акцију. 

Кључне речи: Методика српског језика, говор ликова, лексички слој, стилски мар-
кирана лексика.

1.увод.Роман Поп Ћира и поп Спира од Стевана Сремца је у програму 
за обавезну домаћу лектиру у 7. разреду основне школе. Ово хумористичко 
дело наилази на добар пријем код новосадских ученика, поготово што је у 
лектири мало ведријих или шаљивих текстова1. Оно што, ипак, онемогућа-
ва пуну рецепцију текста чини архаична и дијалекатска лексика коју је по-
требно објашњавати у једном ширем лингвокултуролошком приступу. Са-
времени ученик и његов „читатељски код” сувише је удаљен од Сремчевог 
језика и кода управо због временске и донекле просторне раслојености 
лексике: архаичних речи, дијалектизама, туђица и разних калкова, који су 
одраз другачијих друштвених и културних чинилаца у текстовној структу-
ри романа.2

Познато је да је Стеван Сремац желео да у својим делима што верније 
прикаже људе и средину у којој су живели. Стога је настојао да добро упоз-
на и њихов језик. Остало је забележено у историјама књижевности да је 
увек носио бележницу у коју је поред анегдота, песама, и прича записивао 

1 На осно ву ан ке те и раз го во ра са уче ни ци ма сед мих раз ре да но во сад ских основ них шко ла 
„Јо ван По по вић”, „Ђор ђе На то ше вић” и „Жар ко Зре ња нин” код ко јих су сту ден ти са Од се ка за 
срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду би ли на ме то дич кој прак си.

2 Рад ња ро ма на се де ша ва у 19. ве ку у јед ном се лу у Ба на ту. Со ци о кул тур ни кон текст, 
па и ње гов је зич ки из раз, од раз су, да кле, про сто ра, вре ме на и кул ту ре у ко јој је де ло на ста ло. 
Сре мац, као ре а ли ста, на сто ји да при ка же вој во ђан ску сре ди ну и та да шњи на чин жи во та у 
њој што ве ро до стој ни је. И ли ко ви су че сто ба зи ра ни на жи вим об ра сци ма.



132

ЉИЉАНА ПЕТРОВАчКИ

и црте локалних говора, лексичку грађу па чак и акценте. А. Пецо је Срем-
ца уврстио међу прве наше дијалектологе јер је у својим делима оставио 
богату дијалекатску грађу са много говорних црта крајева о којима је писао 
(Пецо1995: 248, 249). Он је сматрао да дијалекатске особине које налазимо 
у Сремчевим делима и у наше време могу имати вредност за проучаваоце 
народних говора. П. Л. Тома такође Сремца истиче као доброг информатора 
социолингвистима и дијалектолозима (тома1997: 9). Ипак, управо је Срем-
чев језик био проблем који су многи истицали. За једне је он пластичан и ре-
љефан са изврсним познавањем дијалеката (живковић1994: 105), а за друге 
је аљкав, тривијалан, чак и вулгаран са преобилним дијалекатским говором 
који читаоца замара и одбија (матош1952: 38; кашанин1975: 28). Било је 
критичара који су на истом месту и хвалили и оспоравали вредност Сремче-
вог језика. Међу њима је био и Скерлић који је код Сремца истицао реали-
стич ки дијалог, али му је замерао „монологе пијаних људи” и претеривање 
„са уношењем дијалеката у своје нишке приповетке” (скерлић1967: 393).3

Примећујемо да су то углавном запажањања историчара, теоретичара 
или критичара из њихових књижевних студија или критика у којима су само 
узгред истакнуте специфичности Сремчевог језика. Нажалост, Сремчев је-
зик веома се мало проучавао са лингвистичког аспекта4. Уколико се и раз-
матрао, углавном су се сагледавала дела са тематиком из нишког живота. 
чини ми се да су дела са војвођанском тематиком и говором некако запо-
стављена. 

2.1.лексичкиниво.У oвом раду задржаћу се на лексичком нивоу и ука-
зати на лексичке слојеве у језику ликова из романа Поп Ћира и поп Спира и 
стилске ефекте који се постижу њиховом употребом.5 

Што се тиче Сремчеве лексике, чини се да је она најразноврснија међу 
свим српским реалистима. Међутим, и она се веома мало истраживала. Кад 
је у питању роман Поп Ћира и поп Спира и његова лексика, само је според-
но указано на туђице и посуђенице. Мислим да би било потребно сачинити 
речник овог романа, поготову што је у обавезној школској лектири. Запра-

3 Пр во из да ње Скер ли ће ве Исто ри је срп ске књи жев но сти је из 1914. год. 
4 Из дво ји ла бих на уч ни скуп ко ји је одр жан о С. Срем цу у Ни шу 1997. год. у ор га ни за-

ци ји Цен тра за на уч на ис тра жи ва ња СА НУ и Уни вер зи те та у НИ ШУ и Сту диј ске гру пе за 
срп ски је зик и књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу. Том при ли ком об ја вљен је збор-
ник Књи жев но де ло Сте ва на Срем ца. Но во чи та ње. У све сци лин гви стич ке сек ци је има низ 
ра до ва о Срем че вом је зи ку.

5 Kao кор пус ко ри сти ла сам но ви ја из да ња ро ма на за ко ја сма трам да су до бро при ре ђе-
на или спе ци јал но ди дак тич ки са чи ње на, упра во на ме ње на за школ ску лек ти ру. Ова из да ња 
су на ве де на на кра ју ра да у Из во ри ма. Пре гле дан је и ре принт пр вог из да ња из 1894. год. са 
ори ги нал ним цр те жи ма, ски ца ма и ви ње та ма (Сте ван Сре мац. Поп Ћи ра и поп Спи ра. Бе о град: 
Про ме теј, 2010). Тре ба по себ но ука за ти на бо га то илу стро ва но и ди дак тич ки до бро при пре-
мље но из да ње Кре а тив ног цен тра ко је је обо га ће но ра зним до ку мен та ци о ним ма те ри ја лом 
као сли ков ним об ја шње њи ма и анек сним реч ни ком на кра ју књи ге (Сте ван Сре мац. Поп Ћи ра 
и поп Спи ра [Приредила Ми ле на Тру тин. Реч ник са чи ни ла Ви о ле та Бабић]. Бе о град. Кре а-
тив ни цен тар, 2010). За на во ђе ње при ме ра ко ри шће но је упра во ово из да ње.
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во, могла бих проширити задатак: Сремчев опус заслужује речник његовог 
књижевног језика. М. Дешић је скренуо пажњу на потребу стварања речни-
ка наших писаца и истакао да би они имали велики значај за ре цеп ци ју 
њи хо вих де ла (дешић1990), а ја бих на гла си ла да би то би ло по себ но ко ри-
сно ка да су у пи та њу пи сци и де ла из ста ри јих књи жев них пе ри о да ко ји су 
у школ ској лек ти ри.

2.2.ликовиињиховГовор.Др же ћи се сво јих уста ље них ме то да, Сре-
мац је у ро ма ну Поп Ћи ра и поп Спи ра све ли ко ве, укљу чу ју ћи и се бе као 
при по ве да ча, је зич ки обе ле жио. Да би што вер ни је при ка зао ли ко ве, Сре-
мац не ко ри сти књи жев ни је зик не го вој во ђан ски ди ја лект пре пун про вин-
ци ја ли за ма, ар ха и за ма, ту ђи ца и кал ко ва. Та ко је че сто на ста јао спој ви ше 
је зич ких кон гло ме ра та ко ји су, по не кад, не спо ји ви. Стал но ме ша ње на род не 
ети мо ло ги је, сло ве ни за ма, ту ђи ца и кал ко ва ства ра све по треб не усло ве да 
је зик иза зо ве ху мо ри сти чан ефе кат. И у тек сту на ра то ра и у тек сту оства ре-
ном дис кур сом ли ко ва је зик је ху мо ри сти чан. У ху мо ру на ра то ра пре о вла-
ђу ју бла ги лир ски и по ет ски то но ви, то је до бро ду шни ху мор. Ви дљи во је 
да је по ни као из сен ти мен тал ног се ћа ња на да не де тињ ства ко је је Сре мац 
про вео у се вер ним де ло ви ма Вој во ди не. У је зи ку ли ко ва је по не кад не што 
гру бљи, што је ра зу мљи во с об зи ром на то да ти дис кур си пред ста вља ју ди -
ја ло ге ко ји су драм ски су ко би и по кре та чи у рад њи. Ху мор но ис по ља ва ње 
ли ко ва оства ре но је за хва љу ју ћи опи си ма до бро ода бра них де та ља њи хо вог 
спо ља шњег из гле да, још ви ше њи хо вих по сту па ка, а нај ви ше не по сред ним 
го во ром. Сре мац је мај стор да екс тра хо ва њем и по себ ним при ка зи ва њем 
ода бра них сли чи ца у па ра лел ним ни зо ви ма по ве же еле мен те са др жа ја и 
сно по ви ма асо ци ја ци ја об у хва ти и ин те гри ше мо тив ске скло по ве ве зу ју ћи 
их за ли ко ве, њи хо ву ак ци ју и го вор. 

Гра ђе ње ли ко ва је за сно ва но на па ра ле ли зми ма по слич но сти и кон-
тра сти ма (деретић1983: 165). Ти по ступ ци су та ко ђе из во ри ху мо ра. По ре де 
се по по ви (њи хо во по ре ђе ње је са обр том), по па ди је (по ре ђе ње по ве ли кој 
слич но сти), кћер ке, Ме ла ни ја и Ју ца (по кон тра сту) и слу жав ке, Ер жа и Жу жа 
(по исто вет но сти).

2.2.1.ПоПови.Од но си ме ђу ли ко ви ма од ра зи ли су се и на њи хов је зик. 
Не ма сва ки лик свој иди о лект јер ни су сви до вољ но ин ди ви ду а ли зо ва ни. 
По по ви су ве о ма слич ни: до бро ћуд ни, во ле ла го дан ми ран жи вот, ком ши је 
су, ко ле ге и при ја те љи па и го во ре слич ним на род ним је зи ком. По све ће ни 
су ви ше све тов ним ча ри ма ко је им жи вот пру жа не го ду хов ним за ко је би 
тре ба ло да се за ла жу. Обо ји ца су та ко де бе ли да хо ће ман ти ја да им пук не, 
ла ко ми су на но вац. Поп Ћи ра је мно го јео па је до био на ди мак поп Ха ла, а 
поп Спи ра је ја ко во лео но вац па га је гра био на свад ба ма и сто га је до био 
на ди мак поп Ке са. Обрт у њи хо вом по ре ђе њу на ста је не због раз ли ка у ка-
рак те ру, већ због зби ра слу чај но сти: поп Ћи ра је бак суз, а поп Спи ра срећ не 
ру ке и про ла зи бо ље не го што за слу жу је. Слич них на ви ка, мо рал них на зо-
ра и по гле да на свет, они има ју на мер но и слич на име на: Ћи ра и Спи ра. То 
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су хи по ко ри сти ци од име на из хри шћан ског ка лен да ра: Ки ри ло и Спи ри дон. 
Због ве ли ке слич но сти, њи хов је зик ни је ди фе рен ци ран, већ, „на род ски” са 
свим ди ја ле кат ским цр та ма ка рак те ри стич ним за вој во ђан ске го во ре дру ге 
по ло ви не 19. ве ка. Мо же се за кљу чи ти да је пи сац на мер но пу стио по по ве 
да го во ре „па ор ским” је зи ком јер је та кав је зик пи шче во сред ство „про фа-
ни са ња” њи хо вих ли ко ва. И те ме о ко ји ма го во ре и на чин го во ра по ка зу ју 
ко ли ко су уда ље ни од оних ду хов ник вред но сти ко је би тре ба ло да за сту-
па ју као на род ни па сти ри. 
Поп Ћи ра: И до бро је и не ва ља, дра ги су се де – ве ли поп Ћи ра – што је та ко по не ла 

го ди на. Жи та пу ни ам ба ри, а котарке оче ку ју ку ку руз, а ку ку руз изредан, па 
нађикао, гле дам га баш ју че; хуланер на ко њу да про ђе кроз ње га не би се ви део; 
а кли по ви ко левчаду гач ки. Ал ће паор да по бе сни, врагмубаби! И до бро је 
и не ва ља! За пам тио сам до бро, кад год је та ко род на би ла го ди на, увек је 
би ло ра та (7. гла ва, 76).

Поп Спи ра: Код ме не је то пра ви ло, да је чо век ве сео. А ка ко ће, вра га, би ти ве сео 
брезви на; јер „ви но ве се лит сердцечеловјека”, што рек’о цад Да вид у јед ном 
псал му (7. гла ва, 70); Да је во да до бра, не би у њој кре ке та ле жа бе, не го љу ди 
(7. гла ва, 76).

Оче ки ва ли би смо да у њи хо вом реч ни ку, с об зи ром на про фе си ју, има 
ви ше сла ве ни за ма, ме ђу тим, ни је та ко. Ко ри сте их при обра ћа њу (дражај
ши го спо дин Ћи ро 256, дражајша до ма ћи це 256, почитејема го спо ја Си до 
260). Ви ше их уоча ва мо са мо кад су за хлад не ли ком шиј ски и ко ле ги јал ни 
од но си ме ђу њи ма и кад су у ди ја ло гу, пре сва ђе и ту че, вр ло зва нич ни:

Шта ту ва здан пра ви те не ка ква предисловија!
Та... зна те, чесњејши го спо дин Спи ри до не, ми слим јер вред но и да по чи њем 
с ва ма јер бо не знам ко је ста ри ји у ва шој ку ћи, ви или она ...она ва ша... ва ша 
су пру га?
Но, па ја сам ... ја,пречесњејши го спо дин Ки ри ло! ... Слу ша ме ско ро по ла 
стољетија.
Кад би би ли та ко снисходителни пре ма ме ни (12. гла ва, 149).

Сла ве ни за ма има и у дру гим де ло ви ма ро ма на, ко ри сте их по не кад учи-
тељ Пе ра, по па ди је, али и дру ги ли ко ви нпр.: ан гел ски, на де жда, бла го че сти-
ви, оте че ство, по чест, чест, со вјет, ва и сти ну, дол го тер пље ни је, удо ле тво ре-
ни је, жер тва, про тол ко ва ла и сл. Сре мац их ко ри сти кад же ли да по стиг не 
по себ не, углав ном ху мо ри стич ке ефек те. У не у трал ни јем при по ве да њу 
упо тре бља ва стан дард не ли ко ве ре чи.

2.2.2.ПоПадије.Оне та ко ђе го во ре про стим на род ским је зи ком. Има ју 
исто ве о ма слич на име на, за пра во исто име, јер су оба на дим ка, Си да и Пер-
са, скра ће ни це од име на Пер си да. Оне као да су је дан удво стру чен лик. То 
ука зу је на исто вет ност њи хо вих осо би на.6 Њи хов ма ло гра ђан ски мен та ли-

6 Сре мац је ве о ма па жљи во би рао име на за сво је ли ко ве же ле ћи да лич но име има сти ло-
 ге ну функ ци ју. Сма трао је да се у име ну кри је низ мо гућ но сти да пи сац још бо ље оцр та лик 
(Грковић 1997: 71). 
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тет је исти. Оне су ве о ма ре љеф ни жен ски ли ко ви. Жи ве у сло зи док не до ђе 
до про бле ма, а он да сва ка свој про блем ре ша ва на ште ту дру ге ако тре ба. 
Слат ко ре чи ве и ли це мер не, оне су при вр же не му же ви ма нај ви ше због мо ћи 
и има ња. Бри жне мај ке ко је же ле кће ри да уда ју за нај бо љу при ли ку, од лич-
не су до ма ћи це и у то ме во ле да се над ме ћу. Да ни је њих, не би ни до шло до 
сва ђе из ме ђу по по ва. Оне су сво јим сплет ка ма и сво јим је зи ком до бро ћуд не 
по по ве по сте пе но на ве ле на не при ја тељ ство. По па ди је су са ме јед на дру гу 
од ре ди ле као бештије. За то су опи са не са до зом иро ни је и под сме ха. Сва ђа 
из ме ђу њих оби лу је увре дљи вим ре чи ма, епи те ти ма, кле тва ма и сва ко ја-
ким сплет ка ма... што ди рект но, што пре ко слу жав ки.

Пер са за Си ду ви ше пу та ка же да је бештија и то са раз ли чи тим ква-
ли фи ка ци ја ма (паорска,маторабештија), за тим аспидаиаспидаједна
василијска, а за Спи ру, ко га „нај већ ма мр зи”, да је паоренда,грубијанје
дансалашарски. Си да Пер су та ко ђе на зи ва бештијомали бештијомчи
футском.7

Пер са је љу та и на свог су пру га што ни је ра то бор ни ји и че сто га увре-
дљи во на зи ва мамаљугобанацка(ње ни су из Бач ке!). Уме и да га ку не што 
је мла ко ња, и то за јед но са по па ди јом Си дом: „Гром спа лио и те бе с њом 
за јед но!”

По па ди ја Персa, љу ти то се обра ћа су пру гу поп Ћи ри: 
Ја, да кле, те рам да ле ко! Еј,мамаљуго,мамаљугобанацка! Да кле, ти си већ 
контен све да за бо ра виш! Ћи ро! Кад мр зиш, тре ба да мр зиш љуцки... Све 
до ле! И бра ду, и бр ко ве, и ... Из гро ба ћу уста ти, па ћу га са ма обри ја ти ако 
ти не ћеш! (17. гла ва, 206). 

По па ди ја Си да, при ча о то ме ка ко ње на Ју ца зна да ку ва и ка ко се за-
ни ма за ку хи њу, пр ко се ћи та ко го спо ђи Пер си чи ја Ме ла ни ја ни је за ин те-
ре со ва на за ку ли нар ство и уз ре чи и из ра зе са вој во ђан ским ди ја ле кат ским 
осо би на ма упо тре бља ва и гер ма ни зме и пра ви сме шне кал ко ве:

Али ка жем вам, слат ка, са мо једаред да ви ди ка ко се не што го то ви, од мах 
ти она,раномоја, тр чи ку ћи да про ба. Има јед ну књи гу пу ну ис пи са ну. Ле пе 
ко ри це и пи ше на њи ма Po e sie што јој је ку пио на презент го спо дин Шан дор 
...а не ма ни шта труковано, не го све пра зни ли сто ви. А она, слат ко де те мо је, 
се ла па за пи су је у њу све со со ве, цушпајзе и мелшпајзе ка ко се правиду. Све 
излењирала и ис пи са ла, слат ко де те мо је! Пи ше коканцелариста ка кав; 
исти њен отац! Ко је узме, слат ка, тај ће бар зна ти да има јед ну до бру 
виртштафтерку (Пр ва гла ва, 64–65).8

7 Уп. Аспи да, -е ж, грч. aspis, aspi dos 1. у би блиј ском је зи ку зми ја отров ни ца. 2. фиг. зла 
же на, ро спи ја; Бе шти ја, -е ж окру тан, без о се ћа јан чо век, не чо век, не ва ља лац, би тан га (клајн
–шиПка). 

8 Уп. пре зент – име ни ца, нем. Pre sent од фр. pre sent, по клон, пред мет или вред ност 
ко ја се да ру је не ко ме (клајн–шиПка2007); кан це ла ри ста – име ни ца, нар. чи нов ник, слу-
жбе ник; цу шпајз – име ни ца, гер. Zu spe i se, је ла од ску ва ног по вр ћа, слу же се као при лог 
глав ном је лу, ва ри во (ПоПовић 2005); мел шпајз – име ни ца, гер. Мehlspe i se је ла од бра шна, 
те сто, слат ки ко ла чи ко ји се сер ви ра ју по сле руч ка, де серт (ПоПовић 2005); вирт штаф тер ка 
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2.2.3.служавке.У слу ча ју слу жав ки па ра ле ли зам се још ви ше су жа ва: 
оне су Ма ђа ри це, обе су здра ве, је дре и ве дре и обе су ве ли ке ка ћи пер ке. 
Во ле ле по да се обу ку и укра се, по себ но ка да је не ки ве ли ки пра зник. че сто 
из ла зе на ули цу и пра те мом ке. Са њи ма се са ста ју ка да за вр ше са по слом и 
ка да сви по ку ћи оду на спа ва ње. Ни су баш мно го вред не и ни су при вр же не 
ку ћи у ко јој ра де, во ле да пре но се ин три ге. Име на су им ве о ма слич на као 
и оне са ме: Жу жа и Ер жа. Пи сац их углав ном не пу шта ди рект но да го во ре. 
О њи хо вим ак ци ја ма до зна је мо по сред но, нај че шће од по па ди ја. Оне су и по-
сле сва ђе сво јих га зда и да ље ле по жи ве ле ме ђу со бом и пре но си ле сво јим 
го спо ђа ма но во сти у ви ду „ре фе ра та”. Те ре фе ра те пи сац са мо пре при ча ва. 
Пре но си ле су по ру ке за ва ђе ним по па ди ја ма, нпр.: По здра ви ти ка же, тво ју 
ми ло сти ву тејсашонку, нек она не ту ра, ка же, свој нос у мој вир шофт.9

2.2.4.меланијаијуцасе по ре де по кон тра сту: док је Ме ла ни ја вит ка, 
бле да, не во ли да ра ди по ку ћи, са мо чи та и го во ри не мец ки, Ју ца је вред на, 
зна да ку ва, не чи та мно го и не го во ри стра не је зи ке, али по ма же по ку ћи и 
же ли да бу де до бра до ма ћи ца. Ју ца је дунда, де бе љу шка ста и ру ме на се о ска 
де вој ка. Ме ла ни ја је еман ци по ва на, це ни за пад ну кул ту ру, а Ју ца је пред-
став ник све га што је тра ди ци о нал но и на ше. Ју ла је цве кла, а Ме ла ни ја по мо
ран џа, ка ко их је опи са ла гђа Пер са. Ако би се по ре ди ле са цве ћем, као што 
то чи ни Пе ра, Ме ла ни ја је ду пло ва на ру жа, а Ју ла смер на љу би чи ца. Ју ли ни 
је дри и цр ве ни обра зи учи те ља Пе ру под се ћа ју на бре скву дуранцију.10

2.2.5. По ре де се и две љу бав не при че: Ме ла ни ја и учи тељ Пе ра и Ју ца 
и Ша ца. Њи хо ви ди ја ло зи их нај бо ље при ка зу ју.

меланијаиучитељПера
Њи хо ва љу бав ли чи на те а трал но про ду ци ра ње пред очи ма јав но сти. 

Кла вир, „не мец ке” књи ге, глу мље ње осе ћа ња, фи ни ма ни ри и ве чер ње шет-
ње под буд ним оком го спо ђе Пер се са мо да би на па ко сти ла го спо ђи Си ди, ве -
чи тој ри вал ки, ето, то је њи хо ва љу бав. Њи хов је зик је исто те а тра лан, из ве-
шта чен, њи ме хо ће да по ка жу ка ко су вас пи та ни, уче ни и от ме ни. На то ме 
Сре мац и гра ди ху мор не си ту а ци је. Да уме сто „па ор ског” ни су иза бра ли 
је зик пре ци о за, ко бaјаги „уче них” љу ди, Ме ла ни ја и Пе ра не би би ли та ко 
ре љеф но из ве де ни. Њи хов је зик је упра во за то ко ми чан. Ме ла ни ја је за вр-
ши ла не мач ке шко ле, па ко ри сти пу но гер ма ни за ма. У то вре ме у Вој во ди-
ни вла да ла је по себ на на кло ност пре ма „не мец ком вос пи та њу”. Ме ла ни ја је 
та ко вла да ла не мач ким да је но ћу, по ре чи ма ње не мај ке, и бун ца ла са мо на 
„не мец ком”.

При мер ди ја ло га Ме ла ни је и Пе ре: 

– име ни ца, гер. Wirtschaft – до ма ћин ство (мо ци о ним су фик сом из ве де на реч за же ну ко ја во-
ди до ма ћин ство, вирт шафт, да кле вирт штаф тер ка – до ма ћи ца). 

9 Уп. теј ша сон ка – теј ка. по кр. им. ном. сг. ж. гер. го спо ђа РМС. 
10 Уп. ду ран ци ја, ж. маџ. du ran czi, по кр. вр ста бре скве чи је је ме со сра сло са ко шти-

цом СА НУ; дун да ж. пу нач ка, је дра жен ска осо ба СА НУ. 
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„Па ка ко вам се до па да, го спо ди не, ово на ше ме сто?– Ванредно, го спо ђи це. 
– Ех, ви са мо шмајхлујете!– од го ва ра Ме ла ни ја. – От кад пре да вам се до
пад не та ко! До ћи из Кар ло ва ца, из онаки’ романтиш пре де ла у ову рав ни цу 
без око ли не!” (7. гла ва, 78).

јуцаишаца
Њи хо ва љу бав је пот пу но дру га чи је вр сте. Пре све га она је истин ска; 

сти дљи ва, не жна, љуп ка, на из ве стан на чин де ти ња ста јер се они баш као 
де ца, за дир ку ју. Са ста ју се кри шом у ба шти, где во де ди ја ло ге пу не ху мо ра 
пре ко та ра бе, „де ре”, скри ве ни у зе ле ним ви со ким ши бљи ка ма ме тле и ми-
ро ђи је. Ју ла и Ша ца го во ре на род ски:

Фрајла Ју ли ја на, је сте л’, рек’о, увек та ко вред ни...хе, хе, та ко као данаске?
Ију! Ала је брезобразан!... Срам вас би ло! Севајте одма’с те дере. Ма... Сад 
ћу зва ти ма му (10. гла ва, 110). 

Ша ца сво јој дра гој сви ра под про зо ром љу бав не и сет не пе сме и не жно 
љу би ње не сти дљи во пру же не ру ке кроз про зор, а она стре пи да је мај ка не 
ухва ти: 

Ла ку ноћ ... До ста је. Укебаће нас (11. гла ва, 128).

2.2.6.фрауГабријела.Нај ве ћи број ли ко ва го во ри на род ним го во ром 
вој во ђан ског ди ја ле кат ског ком плек са. Са мо се го вор три ли ка у ро ма ну 
ви ше раз ли ку је од го во ра оста лих ли ко ва: то је го вор Ме ла ни је и учи те ља 
Пе ре, и го вор го спо ђе Га бри је ле. 

Фрау Га бри је ла, ко ја у ро ма ну има уло гу днев них но ви на јер је увек 
вр ло до бро оба ве ште на о све му и сва че му, го во ри оним не ве ро ват ним је зи-
ком по то ма ка стра на ца ко ји су ду го бо ра ви ли по вој во ђан ским ва ро ши ма и 
са жи ве ли се са до ма ћим ста нов ни штвом па ме ша ју свој ма тер њи је зик са 
срп ским на род ним ло кал ним го во ром. Мај ка фрау Га бри је ле је Не ми ца и 
сто га је њен го вор пун гер ма ни за ма че сто не пра вил но упо тре бље них. Сме-
шне су ње не не пра вил не ре че ни це или из ре ке на не мач ком, јер фрау Га бри-
је ла не зна књи жев ни не мач ки је зик. С дру ге стра не, њен срп ски је зик је 
пун ло кал них цр та (...уме сто да уре ди ду ствар и сти ша ду, а они се по ту
че ду!...), њен је зик је ко ми чан, упра во за то што је на ка ра дан кон гло ме рат.

У опи су го спо ђе или го спо ђи це Га бри је ле, Сре мац је био пра ви мај стор, 
та ко да у не ко ли ко ре че ни ца мо же мо да до би је мо пот пу ни њен пор трет са 
свим ка рак тер ним осо би на ма. Ње ном сме шном ли ку нај ви ше до при но си 
лек си ка и то упра во она ко ја од сту па од та да шњег је зич ког стан дар да. 

По гле дај мо ди ја лог фрау Га бри је ле и гђе но та ро ше ви це: 
Сете, слат ка, ов де сас на ма. Из вол те ма ло ди ње, да зна те са мо ка ко је слат
ка, к’о да ни је из паорскеба ште, не го к’о да је „цукрас” пра вио.
Па мо гу баш јед ну кри шчи цу, она ко фор ме ра ди, са мо да вам не дам кор пу.
Па ко ли ко зна те, слат ка, кол’ко зна те. На ва љу је гђа на та ро ше ви ца.’Оће те 
л ма ло ше ће ра на ди њу?

ЛЕКСИчКИ СЛОЈЕВИ У ГОВОРУ ЛИКОВА ИЗ РОМАНА ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА



138

Фа ла, гнедиге, ја во лим ди њу она ко клотнатуралну; осим рајспуфлера, 
зна те, због ве тра, и на ли це ни шта не ме ћем.
А па ви не ма те ни ну жде! Та ка ко жа!

Го спо ђи ца Га бри је ла за тим де таљ но опи су је но та ро ше ви ци све тра че-
ве ко ји има ју ве зе са по пов ским ку ћа ма, и од нос учи те ља Пе ре и Ме ла ни је, 
Ју це и Ша це, су коб по па ди ја ко ји је по чео до ла ском учи те ља у се ло, за тег ну-
те од но се из ме ђу по по ва све до ко нач ног об ра чу на по по ва на кон раз го во ра 
са же на ма, по по врат ку с пу та:

Кад су се вра ти ли по по ви с пу та (јер ни је дан се ни је стрефиота да код ку ће), 
а оне оба две уда ре у плач и ту жбу, а су пру зи уме сто да уредиду ствар и сти
шаду, а они се потучеду! И поп Спи ра, ка жу, инзултир’о је го спо динЋи ру... 
гађ’о га песконицом, и онај ост’о без јед ног зу ба...избивен му ле ви кут њак, 
баш с ко је стра не је и јео поп Ћи ра, јербо де сном се стра ном и не слу жи, на 
де сној су му сви зу би сла би и шу пљи.
Та шта го во ри те?! Пи та за пре па шће но гђа на та ро ше ви ца.
Да шта ви ми сли те! Го спо дин Ћи ра је хаглих чо век, а оно је паоренда, па још 
немешкисин! (13. гла ва, 167,168,172,173).11

Фрау Га бри је ла се обра ћа поп Ћи ри:
Та ко вас волем, то је ле по! Шармант!Аусгецајхнет! Бра во, го спо ди не Ћи ро, 
бра во! Кла њам се! Кистиханд! Та ко, то је кра сно! А не да се мр зи те и сва
ђа те! Даклемсте се из ми ри ли; ни сте ви ше „фаше”, даклем, „алтефрајнд
шафтростетни”; даклем, опет вре ди штагођ; па сад пра ви те лустрајзе? 
јел’те? Пу ту је те за јед но? (20. гла ва, стр. 214).12

2.2.7.сПоредниликови.За ни мљи во би би ло ана ли зи ра ти и је зик спо-
ред них ли ко ва из се ла, нпр.: Ни ће бок те ра, Ар ка ди ја цр кве ња ка, ко чи ја ша 
Пе ре То ци ло ва, раз го вор љу ди у чар ди ... Њи хов је зик, ипак, но си ви ше ди-
ја ле кат ских цр та, не го го вор по по ва и по па ди ја. Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да 
Ар ка ди је као цр кве њак, ко ри сти и срп ско сло вен ске ре чи и об ли ке ко је је 
на у чио уз по по ве. Он је „као и поп Ћи ра мр зео на Ву ка и ње го ве ре фор ме, 
по ко ји ма се чо век не мо же раз ли ко ва ти од па о ра”. Ево ка ко се он обра ћа 
јед ном или дру гом по пу: „Го спо ди не... мо ле вас да до ђе те... че ка ју вас у пор

11 Уп. гне ди ге – гер. gna dig, при дев, ми ло стив, gnаdi ge Frau, име ни ца, ми ло сти ва (По‑
Повић 2005); клот – гер. glatt, при дев, 1. јед но ста ван, прост, оби чан РСА НУ; на ту рал на – 
енг. na tu ral – при род но (ненадовић2001); рај спу флер – гер. Re is m. пи ри нач, Pul ver n. пра
шак, пу дер се пра вио од пи рин ча ног пра ха, пу дер у пра ху (ПоПовић 2005); уре ди ду, сти ша ду, 
по ту че ду – ди ја лек ти зми (од гла го ла: уре ди ти, сти ша ти, по ту ћи се); ин зул тир’о –енг. In-
sult – увре да (ненадовић2001), ин зул тир’о, глаг. увре дио; ха глих – гер. при дев, осе тљив 
(ПоПовић2005); не ме шки – хун.. при дев, пле мић ки РМС; јер бо – ве зник, по кр. јер РСА НУ; 
песк’они ца – ж. име ни ца, арх. по су да са пе ском за по си па ње сло ва (уме сто ко ри шће ња упи-
ја ча), пе ска о ни ца РМС.

12 Уп. во лем – по кр. глаг. во ле ти, во лим; аус ге цајх нет – гер. од лич но, из вр сно; кис ти 
ханд – гер. по здрав: љу бим ру ке; да клем – ве зник, по кр. да кле РМС; фа ше – љу тит, ср дит; 
у сва ђи; ал те фрај ндшафт ро стет ни – гер. из ре ка: „Ста ро при ја тељ ство ни кад не рђа”; шта
гођ – зам. по кр. шта год; лу страј зе – гер. пу то ва ње ра ди про во да, за ба ве.
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ти да кр сти те новорожденогмладенцамужеског по ла Не ци Пре кај цу...” 
(1. гла ва, 9).

У чар ди, на у ко ју су по по ви свра ти ли на пу ту у Те ми швар мо же мо 
пра ти ти раз го вор бир та ши це и бој та ра. Бир та ши ца: „Е, гле дај ти са мо јед не 
керенеблагородне!” Бој тар: „Та шта ме и тај бог већ не узме једаредсеби
кана и некурталише ме!”... Ме ни урожданику пи ше да ћу ја стра да ти 
...одоте во де, па черес то га ја ма ло пи јем во ду. (20. гла ва, 221).13 

3.Закључак.Сре мац је у ро ма ну Поп Ћи ра и поп Спи ра увек те жио 
ху  мо ру па је пре ма ње му би рао и је зик. На осно ву ана ли зе мар ки ра не лек-
си ке мо же се за кљу чи ти да том ху мо ру, за и ста, нај ви ше до при но си лек си ка. 
Све је би ра но с на ме ром да иза зо ве сме шне ефек те. Иако се на пр во чи та ње 
чи ни да су ли ко ви до вољ но ин ди ви ду а ли зо ва ни сво јом про фе си јом, со ци-
јал ним или по ро дич ним ста ту сом или лич ним осо би на ма, по ка за ло се да 
ни по по ви, па ни по па ди је не ма ју свој иди о лект, већ је њи хов го вор бли жи 
на род ском, „па ор ском”. Оче ки ва ло би се да ће поп Ћи ра и поп Спи ра ви ше 
у свом го во ру ко ри сти ти сла ве ни зме, ру ско сло вен ске и сла ве но срб ске ре чи, 
ме ђу тим, упо тре ба тих ре чи код њих ни је ве ли ка. Учи тељ Пе ра се тру ди да 
го во ри „уче ним” је зи ком, али и код ње га се мо гу уочи ти ди ја ле кат ске, про-
вин ци јал не цр те. Сво јим је зи ком нај ви ше се из два ја фрау Га бри је ла, ко ја 
упо тре бља ва ве ли ки број гер ма ни за ма, а за тим Ме ла ни ја, поп Ћи ри на кћи, 
ко ја је за вр ши ла „не мец ке” шко ле за де вој ке и чи та ро ма не па свој „уче ни” 
је зик, по ред књи шких кон струк ци ја за чи ња ва та ко ђе лек си ком стра ног по-
ре  кла, нај ви ше гер ма ни зми ма. Оп шти за кљу чак је да је лек сич ки ни во у 
ро ма ну Поп Ћи ра и поп Спи ра ве о ма бо гат и ра зно вр стан, а лек сич ки сло је  ви 
у го во ру ли ко ва аутен тич ни. Сре мац је имао рет ку осе тљи вост за из бор 
лек си ке у скла ду са ли ком, си ту а ци јом и рас по ло же њем, те се та ко увер љи-
ви дис кур си ју на ка мо гу сма тра ти из ван ред ним стил ским по ступ ци ма за 
ка рак те ри са ње ли ко ва и за до ча ра ва ње ло кал не бо је.
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Characters from the novel Priest Ćira And Priest Spira speak with the folksy, Vojvodinian, 
dialectical language of the 19th century that consists of numerous archaic and foreign words as well 
as buzzwords that are foundation for the comical situations described in this literary work. In this 
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Драгољуб Петровић

ГОРДАНА ВУКОВИЋ И ПОчЕЦИ СРПСКЕ
ЛИНГВОГЕОГРАФИЈЕ

У овом при ло гу аутор раз ма тра до при но се Гор да не Ву ко вић по зна ва њу лин гво-
ге о граф ских при ли ка на под руч ју Вој во ди не по ла зе ћи од ње них три ју (ко)аутор ских 
књи га у ко ји ма се на шло пре ко 180 лин гви стич ких ка ра та, при че му се на њих мо же 
гле да ти као на кру пан при лог не ком бу ду ћем ре ги о нал ном атла су срп ско га је зи ка.

Кључ не ре чи: ди ја ле кат ска лек си ка, лек си ко гра фи ја, изо лек се, лин гви стич ке 
кар те, лин гво ге о гра фи ја, ре ги о нал ни атла си.

На уч ни по че ци Гор да не Ву ко вић ве зу ју се за осни ва ње Ин сти ту та за 
лин гви сти ку у Но вом Са ду (1969) и, по све му су де ћи, на ње на ка сни ја ин-
те ре со ва ња пре суд но је ути ца ла не по сред на са рад ња с Ве ли ми ром Ми хај-
ло ви ћем, ко ји је, пре до ла ска у Ин сти тут, про вео го ди ну да на на спе ци ја ли-
за ци ји у Сек то ру за ети мо ло ги ју и оно ма сти ку Ин сти ту та за ру ски је зик 
АН СССР и та мо, за Ети мо ло шки реч ник сло вен ских је зи ка у ре дак ци ји О. 
Н. Тру ба чо ва, са брао „зна чи те ль ные ма те ри а лы по сер бо хор ват ской ди а-
лект ной лек си ке”.1 Свест о по тре би са би ра ња та кве лек си ке убр зо је по че ла 
да се ши ри у кру гу но во сад ског лин гви стич ког цен тра у це ли ни ка да су се 
не ки ње го ви са рад ни ци по че ли укљу чи ва ти у ве ли ке ме ђу на род не сла ви-
стич ке про јек те, ка кви су би ли Оп ште сло вен ски лин гви стич ки атлас (ОЛА) 
и Оп ште кар пат ски ди ја лек то ло шки атлас (ОК ДА) у окви ру Ме ђу на род ног 
ко ми те та сла ви ста. 

А као пр ви ре зул тат на уч них на по ра у на зна че ном прав цу по ја ви ла се 
ко а у тор ска књи га В. Ми хај ло ви ћа и Г. Ву ко вић о вој во ђан ској ри бар ској 
лек си ци.2 Иако су ис тра жи ва ња на ших ауто ра за сно ва на као „срп ско хр ват-
ска”, о че му све до че увод на раз ма тра ња са ши рим из во ри ма и ли те ра ту ром, 
по ка за ће се да је сва лек сич ка гра ђа са бра на у 40 пунк то ва на вој во ђан ским 
во до то ци ма и да је њен део та ко пред ста вљен и на 47 лин гви стич ких ка ра та 
при ло же них на кра ју књи ге. У ве зи с тим тре ба, ипак, ре ћи да су и реч ник 
и лин гви стич ке кар те при пре мље ни по кри те ри ји ма ко ји увек ни су пре ци-

1 [Ред.] О. Н. Тру ба чев, Эֳи мо ло ֱ и че ский сло ва рь сла вян ских язы ков : Пра сла вян ский 
лек си че ский фонд, Вы пуск 1, Мо сква, 1974, 2. 

2 Ве ли мир Ми хај ло вић – Гор да на Ву ко вић, Срп ско хр ват ска лек си ка ри бар ства. Но ви 
Сад, 1977, 457+61 (не паг.). 
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зно обра зло же ни и, за то, ни на ла зи ни су од мах „ви дљи ви” (уп., ре ци мо, 
си тан алат упу ћен је на ма ли алат, ма ли алат – на ве ли ки алат, али не и на 
алат – ко ји се упу ћу је на при бор; с дру ге стра не, кар те су нај че шће тех нич-
ки при ре ђи ва не та ко да је те шко од мах уоча ва ти аре а ле).

Те су по је ди но сти, ме ђу тим, мно го пре чи шће ни је у ис тра жи ва њу вој-
во ђан ске ко лар ске тер ми но ло ги је,3 при че му су и реч ник и лин гви стич ке 
кар те при ре ђе ни по мно го кон зи стент ни јим кри те ри ји ма. То се ви ди већ и 
по чи ње ни ци да се на мно гим кар та ма по ка зу ју ја сни аре а ли. За ни мљи ва је 
у том сми слу к. 16 ‘ко ноп ко јим се учвр шћу је воз на ко ли ма’, на ко јој се 
уоча ва ју три ја сно раз гра ни че на аре а ла: је дек – у Сре му и уза ном по ја су уз 
Ду нав до ма ђар ске гра ни це, врен ги ја – у бу ње вач ким пунк то ви ма око Су бо-
ти це и пај ван – на оста лим де ло ви ма вој во ђан ског про сто ра; на к. 15 ‘др во 
ко је се ста вља уз дуж по ко ли ма кад се во зи се но и сл.’ у ју го и сточ ном Ба на-
ту до Та ми ша на ла зи мо бир ни це, а на оста лом де лу вој во ђан ске те ри то ри је 
– по моћ ни це; на к.13 ‘гво зде ни по лу круг ко ји др жи лев чу за ло тру’ у ју жном 
Сре му ре дов но је ви ти на, а дру где – гу жва; на к. 19 ‘ка иш на пр си ма ко ња’ 
из два ја се аре ал груд њак, гру ди у ис точ ном Ба на ту, на су прот пр шњак (с 
дру гим де ри ва ти ма) на оста лим де ло ви ма вој во ђан ског про сто ра.

Слич не је по је ди но сти Г. Ву ко вић нај те ме љи ти је пред ста ви ла у сво јим 
ис тра жи ва њи ма лек сич ко-се ман тич ког си сте ма ‘ку ћа и по кућ ство’ на про-
сто ру Вој во ди не,4 при че му по себ но тре ба ис та ћи чи ње ни цу да се у ње ној 
књи зи на шло чак 120 лин гви стич ких ка ра та, нај ви ше лек сич ких, али и 3 
се ман тич ке и 8 свод них. Ка да је реч о овим по след њим ти по ви ма ка ра та, 
тре ба на гла си ти чи ње ни цу да се у срп ској лин гво ге о гра фи ји ов де пр ви пут 
сре ће мо с по ку ша јем да се при ре де и та кве кар те, ма кар и за је дан ужи сег-
мент ди ја ле кат ског про сто ра. Се ман тич ке кар те, ка ко је по зна то, при ре ђу ју 
се за оне лек сич ке ба зе ко је на раз ли чи тим де ло ви ма јед но га це ло ви тог ди-
ја ле кат ског про сто ра има ју раз ли чи та зна че ња, а ме ђу та кви ма Г. Ву ко вић 
из дво ји ла је обор (к. 110), ам бар (к. 111) и са лаш (к. 112). Те су кар те по себ но 
за ни мљи ве са ста но ви шта зна че ња са ме лек се ме, али и са ста но ви шта њи-
хо во га ге о граф ског рас по ре да, па се, ре ци мо, по ка зу је да обор мо же има ти 
два зна че ња: 1. ‘огра ђен и не нат кри вен про стор за сви ње’ и 2. ‘скло ни ште 
за ов це (у дво ри шту или на па шња ку)’, при че му се 2. зна че ње сре ће у ис-
точ ном Сре му и ју го и сточ ној Бач кој, нај че шће укр ште но и с 1. зна че њем, а 
по ка зу је се да реч ни је по зна та у за пад ном Сре му, у де лу ју го и сточ ног и 
се вер ног Ба на та, као и у гор њем По ти сју. Осно ва ам бар има та ко ђе два зна-
че ња: 1. ‘сме штај ни обје кат за пше ни цу и је чам’ и 2. ‘сме штај ни обје кат за 
ку ку руз у кли пу’, при че му 2. зна че ње по кри ва нај ве ћи део ју жног Ба на та, 
од сред њег то ка Та ми ша до Ду на ва, а у оста лом де лу Ба на та и ис точ не Бач ке 
та је лек се ма за бе ле же на тек у де се так пунк то ва. Лек се ма са лаш у Вој во ди-
ни има три зна че ња, при че му је 1. ‘пољ ско има ње’ ре дов но у Сре му, Бач кој 

3 Гор да на Ву ко вић – Жар ко Бо шња ко вић – Љи ља на Не дељ ков, Вој во ђан ска ко лар ска 
тер ми но ло ги ја. Но ви Сад, 1984, 258.

4 Гор да на Ву ко вић, Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни. Но ви Сад, 1988, 508.
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и де лу се вер ног Ба на та, а зна че ње ‘скло ни ште за ов це (у дво ри шту или на 
па шња ку’ обич но је у оста лом де лу Ба на та, при че му се у знат ном бро ју 
пунк то ва оно укр шта с 1. зна че њем, а тек у по ко јем и са зна че њем ‘огра ђен 
и не нат кри вен про стор за сви ње’ (што је већ по ме ну то као 1. зна че ње лек-
се ме обор). (Ов де, уз гред, мо же мо до да ти и по да так да на дру гим де ло ви ма 
срп ско га је зич ког про сто ра лек се ма обор мо же има ти и оп ште зна че ње 
‘огра ђен про стор ис пред ку ће, дво ри ште’, а са лаш и ‘обје кат за сме штај ку-
ку ру за у кли пу, чар дак, ко то ба ња’).

За лин гво ге о граф ска ис тра жи ва ња Г. Ву ко вић из у зет но је зна чај на и 
се ри ја свод них ка ра та на ко ји ма је пред ста вљен рас по ред че тр де се так лек-
се ма на про сто ру Вој во ди не, при че му су изо лек се гру пи са не та ко да би се 
мо гле укло пи ти у сно по ве ко ји се ве зу ју за по је ди не зо не то га ди ја ле кат ског 
про сто ра и ов де вре ди по ме ну ти ви ше та квих по је ди но сти:

1) се вер ни по јас Бач ке и Ба на та (к. 113) за хва та ју лек се ме ко та ри ца (к. 
42), па ла чин ка ра / па ла чин та ра (к. 36), кор лат / кор лак (к. 91), ле ца (к. 8), при 
че му се бу бли ја / бу бља (к. 19) из то га сно па из два ја и про те же ско ро до уто-
ка Ти се у Ду нав;

2) у се вер ном Ба на ту са де ло ви ма бач ког По ти сја, тј. прав цем се вер / 
југ (к. 114), рас по ре ђе не су изо се ма са лаш ‘не нат кри вен про стор ис пред 
свињ ца’ (к. 94) и изо лек се ча нак (к. 37), до лов (к. 27), ко шар / ко шар ка (к. 42) 
док је аре ал лек се ме ка ди ти ‘ло жи ти, жа ри ти пећ’ (к. 33) про ши рен и на де-
ло ве ју го и сточ не Бач ке и ју жног Ба на та; 

3) ју жни Ба нат (к. 115) по кри ва ју изо лек се ам бар (к. 89), ко ле ни ка (к. 19), 
на би јач (к. 87), ду шек / ду шак (к. 65), гра ди на (к. 84), ко мин (к. 9) и ба ски ја 
(к. 8); 

4) за пад ни Срем и за пад ну Бач ку (к. 116–117) пре се ца ју изо лек се ска лин 
/ ска ли на (к. 16), о(п)ко лац (к. 94), плат но (к. 87), трем / по трим (к. 15), ке са 
/ сир ке са / сир ња ча (к. 47), зди ла / зди ли ца (к. 37), кор шов (к. 48), пе рач (к. 59); 

5) знат на је се ри ја изо лек са ко је се, уз не ве ли ка од сту па ња, про те жу 
прав цем се вер / југ (к. 119–120): ка бо (к. 50), ки бла (к. 11), чар дак (к. 89), ко
мар ник (к. 25), до вра так (к. 17), кор шов (к. 48);

6) по себ но су, ме ђу тим, за ни мљи ве не ке изо лек се ко је се по ја вљу ју у 
уза ном за пад ном по ја су Сре ма и Бач ке, а ши ре аре а ле има ју у сред њем и 
ју жном Ба на ту: ре шет ка ‘це диљ ка’ (к. 69), рен до ‘тре ни ца’ (к. 72), те ти ва 
‘сле ме’ (к. 6), (о)гре бло (к. 32). 

*
Лин гво ге о граф ска ис тра жи ва ња Гор да не Ву ко вић на вој во ђан ском ди-

ја ле кат ском про сто ру, ко ја су ов де раз мо тре на у нај оп шти јим ли ни ја ма, 
пред ста вља ју до бру, и ме то до ло шку и тех нич ку, осно ву за на ста вак слич-
них по сло ва у су сед ним зо на ма срп ско га је зи ка, при че му од њих тре ба 
оче ки ва ти да ће се мно ге изо лек се ко је су ов де пред ста вље не „про ду жи ти” 
пре ко гра ни ца Вој во ди не, али у ко јим ће се то прав ци ма де си ти – мо ћи ће 
по ка за ти тек бу ду ћа слич на ис тра жи ва ња. А Гор да ни Ву ко вић мо ра се ода-
ти при зна ње да је за њих по ста ви ла по у зда не ослон це. 
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Исидора Бјелаковић – Љиљана Суботић

КОНЦЕПЦИЈА ДИЈАХРОНИЈСКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ
РЕчНИКА∗

Иако у срп ској лек си ко гра фи ји, ка да је реч о те мат ским ис тра жи ва њи ма по све ће-
ним јед ном до ме ну ма те ри јал не или ду хов не кул ту ре, по сто ји тра ди ци ја од че тр де се-
так го ди на, ка да се по ја вљу ју пр ве мо но граф ске сту ди је по све ће не углав ном лек си ци 
ве за ној за пред ме те ма те ри јал не кул ту ре у од ре ђе ном ре ги о ну, ве о ма ма ло па жње по-
све ће но је про у ча ва њу исто риј ског раз во ја спе ци ја ли зо ва не стру ков не тер ми но ло ги је 
срп ског је зи ка. У овом ра ду ана ли зи ра ју се про бле ми ко ји се од но се ка ко на ма кро-
струк ту ру та ко и на ми кро струк ту ру тер ми но ло шког реч ни ка ко ји би био за сно ван на 
исто риј ској, пред стан дард ној гра ђи. По ред то га, да је се пред лог кон цеп ци је јед ног та-
квог реч ни ка.

Кључ не ре чи: тер ми но ло ги ја, лек си ко гра фи ја, ди ја хро ниј ска тер ми но гра фи ја.

1.увод. Ве ће ин те ре со ва ње за те мат ска лек сич ка ис тра жи ва ња код нас 
по чи ње кра јем се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да се по ја вљу је пр ва 
у ни зу мо но граф ских сту ди ја по све ће них углав ном лек си ци ве за ној за пред-
ме те ма те ри јал не кул ту ре у од ре ђе ној ре ги ји – за ри бар ство (михајловић
–вуковић1977), а за тим за ко лар ску тер ми но ло ги ју (вуковићи др. 1984), 
па стир ску тер ми но ло ги ју (бошњаковић1985), за ку ћу и по кућ ство (вуко‑
вић1988а; црњак2006), је ло и пи ће (лаЗић2000), пче лар ску тер ми но ло ги ју 
(недељков2009) и др.1 У пи та њу су, да кле, ис тра жи ва ња по све ће на јед ној 
обла сти, тј. јед ном до ме ну ма те ри јал не или, у но ви је вре ме, ду хов не кул ту-
ре (лаЗић2009; стокин2011), ве за не за од го ва ра ју ћи ре ги он, због че га ове 
сту ди је мо гу да се ока рак те ри шу и као ре зул тат ди ја лек то ло шких ис тра жи-
ва ња. Иако се у на зи ве ових мо но гра фи ја че сто укљу чи ва ла и реч ‘тер ми но-
ло ги ја’: Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни (вуковић1988а), Вој
во ђан ска ко лар ска тер ми но ло ги ја (вуковићи др. 1984) и сл., лек сич ка гра ђа 
ко ја је у њи ма ре ги стро ва на не мо же се сма тра ти уском, спе ци ја ли зо ва ном 

∗ Рад је настао у оквиру пројекта Историја српског језика (178001), који финансира 
Министарство науке Републике Србије.

1 По ред на ве де них мо но гра фи ја, по сто ји и низ ма ги стар ских и оби мом ма њих ра до ва 
по све ће них ис тра жи ва њу по је ди них тер ми но ло шких си сте ма (в. драГин1984, драГин1991, 
малин‑ђураГић2001, милорадов2002, и др.). Де та љан пре глед лек си ко граф ских де ла у Вој-
во ди ни од 18. ве ка до де ве де се тих го ди на 20. ве ка дат је у ра ду М. Јо цић (1991). 
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стру ков ном тер ми но ло ги јом јер пред ста вља из раз ма те ри јал не или ду хов не 
кул ту ре јед не ре ги је, че сто део лек сич ког фон да ко ји се ве зу је за сва ко днев ни 
жи вот го вор них пред став ни ка ана ли зи ра ног под руч ја (вуковић1988б: 27).

По ред то га, иако по сто ји низ реч ни ка у ко ји ма је об ра ђе на гра ђа из са-
вре ме них тер ми но ло шких си сте ма по је ди них на уч них ди сци пли на (масти‑
ло2001; ristić1974; Dra go vić 1987; и др.), ди ја хро ном ис пи ти ва њу тер ми но-
ло шких си сте ма у на шој ли те ра ту ри по све ће но је ре ла тив но ма ло па жње. У 
пи та њу су углав ном ра до ви, ре ђе сту ди је, у ко ји ма се по ре ди ста ње у са вре-
ме ном срп ском је зи ку пре ма оном за бе ле же ном у исто риј ској гра ђи (ста ри-
јој – сред њо ве ков ној, и но ви јој – пред ву ков ској): нпр. тер ми но ло ги ја дру штве-
ног жи во та (ивић, П. 1977; ивић, П. 1980), ме ди цин ска сред њо ве ков на тер-
ми но ло ги ја (катић1987), прав на и еко ном ска тер ми но ло ги ја (Грковић1984), 
ви но гра дар ска лек си ка (кашић1971; јерковић1985), пче лар ска тер ми но ло-
ги ја (недељков1994), прав на тер ми но ло ги ја (луковић2004), астро ном ска 
тер ми но ло ги ја (јанковић1989) и др. Ве ћи на на ве де них ди ја хро ниј ских реч-
ни ка или је за сно ва на на ре ла тив но огра ни че ном кор пу су те не ну ди мо гућ-
ност ана ли зе раз во ја тер ми но ло шког си сте ма јед не обла сти зна ња у ду жем 
вре мен ском пе ри о ду или је на ста ла као ре зул тат ис тра жи ва ња из пер спек-
ти ве да те на уч не обла сти, а не лин гви сти ке те пре вас ход но пред ста вља вр сту 
ис црп не сту ди је на уч не ми сли у про шло сти, док је тер ми но граф ском де лу 
по све ће но ре ла тив но ма ло па жње.

Пред мет овог ра да је сте ана ли за ма кро струк ту ре тер ми но ло шког реч-
ни ка ко ји би био за сно ван на исто риј ској, пред стан дард ној гра ђи срп ског 
књи жев ног је зи ка. По ред то га, у ра ду се да је пред лог мо гу ће кон цеп ци је 
ми кро струк ту ре ова квог реч ни ка.

2.терминолоГија. Под тер ми но ло ги јом се под ра зу ме ва си стем тер ми на, 
ре чи ко је се упо тре бља ва ју у не кој на у ци озна ча ва ју ћи од ре ђе ни по јам од-
го ва ра ју ће на уч не, тех нич ке и умет нич ке обла сти (ŠiPKa1998: 126; Ярцева
1998: 508; mihaLJević1998: 7; драГићевић2007: 20).2 Тер мин је, да кле, реч или 

2 По ред на ве де ног, под тер ми но ло ги јом се че сто под ра зу ме ва и (1) „ин тер- и тран сди сци-
 пли нар но на уч но по ље ко је се ба ви пој мо ви ма и оним чи ме су они пред ста вље ни (тер ми ни-
ма, сим бо ли ма...)”, да кле, на у ка о тер ми ни ма ко ја, с јед не стра не, про у ча ва на ста нак и свој  ства 
пој мо ва, њи хо ве ме ђу соб не ве зе, де фи ни са ње, а с дру ге, си стем и ства ра ње тер ми на, ускла ђи -
ва ње тер ми на и пој ма, ме то де тер ми но ло шке лек си ко гра фи је (тер ми но гра фи је) и про бле ме при 
ства ра њу тер ми но ло шке ба зе по да та ка и (2) пу бли ка ци ја (реч ник) у ко јој је по мо ћу тер ми на 
пред ста вљен си стем пој мо ва не ког пред мет ног по ља (в. ŠiPKa1998:126; mihaLJević1998: 7–8; 
miLic2009: 181). че сто се, као што је ре че но, и за лек сич ки фонд ка рак те ри сти чан за од ре ђе ни 
ди ја ле кат, а ве зан за на зи ве пред ме та ма те ри јал не или ду хов не кул ту ре, упо тре бља ва на зив 
‘тер ми но ло ги ја’. У том сми слу мо же се го во ри ти о ди ја лек то ло шкој и про фе си о нал но-стан-
дард ној тер ми но ло ги ји. Основ на раз ли ка, по сма тра но из са вре ме не пер спек ти ве, од но си се 
на то што ди ја лек то ло шка тер ми но ло ги ја под ра зу ме ва онај под си стем ко ји се че сто на фо но-
ло шком и мор фо ло шком пла ну раз ли ку је у од но су на стан дард ни је зик, док би про фе си о нал-
но-стан дард на тер ми но ло ги ја тре ба ло да бу де у скла ду са нор мом стан дард ног је зи ка (cichon‑
sKa1988: 23).
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гру па ре чи чи ји се је зич ки знак по кла па са од го ва ра ју ћим пој мом у пој мов-
ном си сте му да те на уч не обла сти. Тер ми но ло ги ја је ор га ни зо ва на као си стем 
ко ји ко ре спон ди ра са ло гич ким си сте мом пој мо ва од го ва ра ју ће на у ке (Ka‑
radžagarić1979: VII).3 Иако тер ми ни че сто исто вре ме но при па да ју и оп-
штем и спе ци фич ном је зи ку, тј. и оп штем лек сич ком фон ду и спе ци јал ном, 
тер ми но ло шком (в. Гортан‑Премк1988: 15; драГићевић2007: 21), они се раз-
ли ку ју у од но су на лек се ме из оп штег лек сич ког фон да, а њи хо ва по себ ност 
огле да се у сле де ћим ка рак те ри сти ка ма: (1) у огра ни че ној спо соб но сти да ље 
се ман тич ке дис пер зи је, од но сно у тен ден ци ји ка мо но се мич но сти у окви ру 
јед ног тер ми но ло шког си сте ма, (2) у огра ни че ној де ри ва ци о ној спо соб но-
сти,4 (3) у огра ни че ној спо соб но сти раз ви ја ња си но ни ми је,5 (4) у ве ћој мо гућ-
но сти ус по ста вља ња ан то ни миј ских од но са (пси хо ло ги ја : па ра пси хо ло ги ја), 
(5) у ве ћој спо соб но сти раз ви ја ња хи по ни ми је (Гортан‑Премк1988: 17–20; 
Гортан‑Премк1991: 50; miLic2009: 182–185). Основ не ка рак те ри сти ке и лек-
се ма и тер ми на су, да кле, исте, али се раз ли ку ју у по гле ду ин тен зи те та сва-
ког од на ве де них обе леж ја. За раз ли ку, да кле, од лек си ке оп штег лек сич ког 
фон да, чи је се бо гат ство огле да у ра зно ли ко сти зна чењ ских дис пер зи ја, тер-
ми ни те же ка јед но знач но сти те се че сто ка же да оп ште лек се ме „жи ве”, а 
да су тер ми ни „мр тви”, од но сно да не ка лек се ма мо ра би ти „бал за мо ва на” 
уко ли ко же ли мо да по ста не тер мин (Katičić1965–1966: 139). Упра во се у 
овој те жњи и на ла зи раз лог да су нај при клад ни ји тер ми ни ин тер на ци о на-
ли зми, ство ре ни на ба зи грч ког и ла тин ског је зи ка, за тим њи хо ви до слов ни 
пре во ди или пак „neo bi čne ri je či vla sti tog je zi ka” (Katičić1965–1966: 139).

Раз ви је на тер ми но ло го ја је сте је дан од при мар них усло ва ко ји мо ра 
би ти за до во љен ка ко би се о јед ном је зич ком из ра зу го во ри ло као о стан дард-
ном те би тре ба ло да бу де ре зул тат све сне ин тер вен ци је и не го ва ња (шиПка
1998: 128). Упра во су тер ми ни онај слој лек си ке ко ји јед ном је зи ку у ве ли кој 
ме ри да је атри бут функ ци о нал но по ли ва лентног и ко ји омо гу ћа ва јед ном 
на ро ду да се укљу чи у ин тер на ци о нал ну ци ви ли за ци ју и у окви ру ње поч не 

3 Тер мин се че сто по сма тра не као део је зи ка, већ као фе но мен ко ји ег зи сти ра из ван је-
зи ка те П. Фло рен ски, на при мер, под тер ми ном под ра зу ме ва мен тал ну је ди ни цу ко ја исто вре-
ме но об је ди њу је са др жај пој ма не ке на уч не ди сци пли не и пред ста вља вр сту са жет ка зна ња 
ко је је об у хва ће но тим на зи вом, а пред ста вља и спе ци фич но ору ђе у је зи ку на у ке ко је по ма же 
на уч ни ци ма у ко му ни ка ци ји (aLeKseeva2009: 129). 

4 Што је број лек се ма у окви ру тер ми на ве ћи, ње го ве де ри ва ци о не мо гућ но сти су ма ње 
(мiLic2009: 184).

5 Уко ли ко се си но ни ми ја и оства ри, она пред ста вља ре зул тат ег зи сти ра ња тер ми на из 
раз ли чи тих је зи ка (нпр. за ра за: ин фек ци ја; си да: ејдс и сл.). Због то га се тер ми но ло шки си но -
ни ми че сто на зи ва ју и тер ми но ло шки ду бле ти (Гортан‑Премк1988: 19). Док су, на и ме, раз ли ке 
ме ђу си но ни ми ма емо ци о нал но-екс пре сив не и сти ли стич ке при ро де, те се вр ло че сто го во ри 
о си но ни мич ним од но си ма, ду бле ти су у том по гле ду не у трал ни и њи хо ва раз ли ка се ти че 
пла на ети мо ло ги је или струк ту ре. У оним тер ми но ло шким си сте ми ма ко ји не пред ста вља ју 
ре зул тат си сте мат ског ра да ду бле ти пред ста вља ју „опа сност” јер за ма гљу ју кла си фи ка ци ју 
пој мо ва и њи хо во зна че ње, а то во ди оте жа ном раз во ју са ме на у ке. Бу ду ћи да че сто ни је реч 
чак ни о ду бле ти ма, не го и три пле ти ма или и број ни јим на зи ви ма за исти по јам, у ли те ра ту ри 
се сре ће и на зив ‘тер ми но ло шке ви ше стру ко сти’ (Karadžagarić1979: X).
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да се слу жи сво јим иди о мом. Из гра ђе на и ста бил на тер ми но ло ги ја обез бе-
ђу је је зич ку ста бил ност (broZović1970: 28; Ивић, П. 2001: 296). 

Тер ми ни, чи ја је основ на функ ци ја но ми на ци ја, у је зи ку су пре те жно 
ре пре зен то ва ни име ни цом, а ре ђе при де ви ма, при ло зи ма и гла го ли ма, по 
че му се, та ко ђе, раз ли ку ју од лек се ма, ко је су у је зи ку ре пре зен то ва не свим 
вр ста ма ре чи (cichonsKa1988: 24; averbouKh2009: 137).

3.терминолошкалексикоГрафија(терминоГрафија). Спе ци фи чан ста тус 
тер ми но ло ги је у лек си ко ну, као и раз ли ке тер ми на у од но су на лек се ме оп-
штег лек сич ког фон да, на ве де них у уво ду, на ме ћу не ко ли ко цен трал них пи-
та ња у ве зи са вр стом, ма кро струк ту ром6 и функ ци јом реч ни ка, на ко ја би 
тре ба ло да ти од го вор пре при сту па ња кон ци пи ра њу јед ног исто риј ског тер-
ми но ло шког реч ни ка: 

(1) Да ли је исто риј ски реч ник јед но је зич ни или дво је зич ни реч ник? Од-
го вор на ово пи та ње, чи ни се, за ви си од исто риј ског раз во ја сва ког по је ди-
нач ног је зи ка те уко ли ко је реч о оном је зи ку чи ји је раз вој те као по сте пе но, 
без ра ди кал них пре ки да те он пред ста вља ре зул тат ви ше ве ков ног кон ти ну-
и ра ног раз вит ка јед ног је зич ког иди о ма, он да би се мо гло го во ри ти о јед но-
је зич ном реч ни ку. Уко ли ко је, ме ђу тим, реч о је зи ку по пут срп ског, чи ји 
раз вој ни је те као у кон ти ну и те ту, већ је пре тр пео је дан или ви ше ра ди кал-
них пре ки да, чи ја се струк ту ра ни је ис кри ста ли са ла то ком ду жег пред стан-
дард ног пе ри о да, чи ја осно ви ца ни је увек би ла иста те је у по је ди ним фа за ма 
ње го вог раз во ја по сто ја ло и при су ство кул тур ног ин тер ди ја лек та (са стра-
ним еле мен ти ма), ко нач но, ко ји је на стао све сном ин тер вен ци јом, а не са-
мо стал но, та да би се, евен ту ал но, мо гло го во ри ти и о дво је зич ном реч ни ку 
(уко ли ко та кав реч ник об у хва та гра ђу из ду жег вре мен ског пе ри о да у ко јем 
су на ве де на пре ви ра ња ре ги стро ва на).7

(2) Ко ме је на ме њен исто риј ски тер ми но ло шки реч ник? Пи та ње свр хе, 
функ ци о нал но сти реч ни ка јед но је од уни вер зал них пи та ња ко је би тре ба-
ло по ста ви ти пре кон ци пи ра ња би ло ког реч ни ка (hartmann2005: 196). 
Уко ли ко реч ник, на при мер, ни је на ме њен са мо лин гви сти ма, не го и ши рем 
кру гу чи та лач ке пу бли ке ко ји би, евен ту ал но, био за ин те ре со ван за да ту 

6 Под ма кро струк ту ром под ра зу ме ва ју се „svi oni ele men ti ko ji se ve zu ju za rje čnik u ce-
li ni” (ŠiPKa1998: 139), да кле се лек ци ја кор пу са и ода бир лек сич ких је ди ни ца ко ји ће до би ти 
ста тус од ред ни це (hartmann2005: 196). че сто се ма кро струк ту ра де фи ни ше и као уре ђен 
низ лек сич ких је ди ни ца јед ног реч ни ка (в. hausmann–Wiegand2003: 208). Л. Згу ста на во ди 
че ти ри ета пе ре ле вант не за кон ци пи ра ње јед ног реч ни ка. Пр ве две, ску пља ње гра ђе и ода би-
ра ње од ред ни ца, од но се се на ма кро струк ту ру, а дру ге две, кон стру и са ње од ред ни ца и њи-
хо во уре ђе ње – на ми кро струк ту ру (Zgusta1991: 212).

7 Тол стој (2004: 138) ис ти че да се на уч на тер ми но ло ги ја код нас у пред ву ков ско вре ме 
раз ви ја ла на „фо ну на род не лек си ке”, ко ја је слу жи ла за име но ва ње свих не у трал них, не спе-
ци ја ли зо ва них пој мо ва, пред ме та и рад њи. Пре ма Тол сто ју, ве ли ки ути цај на на ста нак срп ске 
тер ми но ло ги је из вр ши ла је у 18. в. „већ утвр ђе на, ру ска при ро до на уч на и фи ло соф ско ху ма-
ни стич ка тер ми но ло ги ја, ко ја, ме ђу тим, ни је при па да ла ‘ви со ком’ је зич ком сти лу” (толстој
2004: 138).
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153

на уч ну област, гра ђа би у реч ни ку тре ба ло да бу де тран скри бо ва на, а од-
ред ни це уре ђе не пре ма са вре ме ној азбу ци срп ског је зи ка, и обр ну то. 

(3) Ко је лек сич ке је ди ни це има ју ста тус тер ми на? Бу ду ћи да су тер-
ми ни нај че шће ре пре зен то ва ни име ни цом, од но сно ком би на ци јом име ни це 
и не ке дру ге лек сич ке је ди ни це ако су у пи та њу ви шеч ла ни лек сич ки спо-
је ви, ма кро струк ту ру исто риј ског тер ми но ло шког реч ни ка тре ба да чи не пре-
вас ход но име нич ки тер ми ни, као и тер ми но ло шки спо је ви са име ни цом, ко-
јој се мо гу, али и не мо ра ју при љу чи ти при де ви и при ло зи ко ји има ју ста тус 
тер ми на.8 Гла го ли пред ста вља ју по се бан про блем и аутор јед ног исто риј-
ског тер ми но ло шког реч ни ка тре ба ве о ма до бро да про ми сли пре не го што 
од лу чи да и њих при кљу чи реч ни ку бу ду ћи да је по не кад вр ло те шко уочи-
ти гра ни цу из ме ђу гла го ла као лек се ме оп штег лек сич ког фон да и гла го ла 
у функ ци ји тер ми на.9 Уко ли ко се гла го ли ис кљу че из екс церп ци је, мо гу ће 
их је по себ но ана ли зи ра ти, у ви ду при ло га реч ни ку, у ко јем би се ана ли зи-
ра ле име нич ко-гла гол ске ко ло ка ци је по је ди них тер ми на ка ко би се до би ла 
оп шта пред ста ва и о овом до ме ну функ ци о ни са ња тер ми на у ана ли зи ра ном 
пе ри о ду. У сва ком слу ча ју, да би се омо гу ћи ла успе шна и објек тив на ис тра-
жи ва ња ре ги стро ва ног лек си ко на у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду у про-
шло сти, ди ја хро ниј ски тер ми но ло шки реч ни ци мо ра ју би ти пот пу ни – име-
нич ки, име нич ко-при дев ски и сл. (ma xi mi zing dic ti o nary – пре ма tarP2003).10 

(4) Да ли аутор ова кав реч ник тре ба да по сма тра очи ма лек си ко гра фа 
или тер ми но гра фа од но сно да ли тер ми но гра фи ја тре ба да по шту је ме то де 
и пра ви ла тра ди ци о нал не лек си ко гра фи је или не? Иако су се у ста ри јој тер ми-
но ло шкој лек си ко гра фи ји по што ва ла на че ла тра ди ци о нал не лек си ко гра фи је, 
у но ви је вре ме уоча ва ју се кру ци јал не раз ли ке у по гле ду основ не је ди ни це у 
лек си ко гра фи ји (лек се ме или фра зе о ло ги зма) и тер ми но гра фи ји (тер ми на), 
што је при ка за но у по гла вљу о тер ми но ло ги ји (averbouKh2009: 141).11 Упра во 

8 Реч је, да кле, о по себ ној екс церп ци ји, ко ја под ра зу ме ва екс цер пи ра ње ти пич них ре чи 
у огра ни че ним је зи ци ма (тер ми на) (в. Zgusta1991: 220).

9 Ана ли зи ра на гра ђа по ка зу је да, иако се по је ди ни гла го ли мо гу сма тра ти тер ми ни ма 
(нпр. за ћи и сл.) и иако су по не кад ве о ма ин те ре сант ни из са вре ме не је зич ке пер спек ти ве 
(нпр. Две пла не те (Мер ку риј и Ве не ра) ко је ме ђу Сун цем и ста зом Зе мље ко ло во де, на зи ва ју 
се дол ње – П. Со ла рић, Зе мље о пи са ни је 1804:16), ве ћи на не пред ста вља тер мин у пра вом 
сми слу ре чи, не го део оп штег лек си ко на ко ји ста тус тер ми на до би ја ју тек у ве зи са име нич-
ким тер ми ном (окре та ти се, дви за ти се, при ми ца ти се, уда ља ва ти се, те ћи и сл.).

10 Пот пу ни реч ни ци (ma xi mi zing dic ti o na ri es) те же да по кри ју нај ве ћи део во ка бу ла ра 
лек сич ког по ља ко је се ана ли зи ра. Број ре чи у ова квим реч ни ци ма ва ри ра и за ви си од са мог 
лек сич ког по ља (пот по ља) на ко је се реч ник од но си. Уже (пот)по ље отва ра мо гућ ност мо ди-
фи ко ва ња де фи ни ци је од ред ни це од лек си ко граф ске ка ен ци кло пе диј ској (в. tarP2003: 119).

11 „In ca se of a one word term everything se ems to be cle ar: it is a le xi cal unit. Ho we ver, a word 
com bi na ti on term, con si sting of se ve ral le xi cal units each of which can be dec ri bed in de pen dently, 
can be re gar ded ne it her as a le xi cal unit (sin ce it is not ele men tary) nor as an ob ject of le xi co grap hic 
de scrip ti on (sin ce it do es not be long to a le xi cal mul ti tu de). Con se qu ently, a word-com bi na ti on term 
as an ob ject of de scrip ti on must be tre a ted as a to tally dif fe rent unit. A term is a le xi cal unit only 
in a par ti cu lar ca se, when it is sin gle wor ded. In ge ne ral, a term is a unit of spe ci al no mi na ti on of 
ob jects and phe no me na of ob jec ti ve re a lity and our con sci o u sness” (averbouKh2009: 142).
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због на ве де них спе ци фич но сти тер ми на у од но су на лек се ме из оп штег лек-
сич ког фон да, ка ко струк ту рал них (тер ми ни су нај че шће ви шеч ла ни, за раз-
ли ку од лек се ма из оп штег фон да) та ко и функ ци о нал них (огра ни че на спо соб-
ност раз ви ја ња по ли се ми је, си но ни ми је и де ри ва ци је, али ве ћа мо гућ ност 
раз ви ја ња ан то ни ми је и хи по ни ми је), пред ност би се мо гла да ти тер ми но гра-
фи ји ко ја у по зи ци ју од ред ни це по ста вља тер мин, а не лек се му, без об зи ра 
на то што је нај че шће реч о ви шеч ла ној лек сич кој је ди ни ци, од но сно оним 
тер ми но граф ским на че ли ма ко ја се од у пи ру по сту ла ти ма тра ди ци о нал не 
лек си ко гра фи је.

(5) Ка ко утвр ди ти гра ни цу из ме ђу тер ми но ло шког и не тер ми но ло шког 
де ла лек си ко на у исто риј ском кор пу су? Ово пи та ње, сло же но са мо по се би, 
по ста је да ле ко сло же ни је ка да је реч о исто риј ском кор пу су (в. ивић, П. 
1977: 255), на ро чи то ка да су у пи та њу ви шеч ла не лек сич ке је ди ни це. Од го-
вор на ово пи та ње мо же да ти или до бро кон ци пи ран тер ми но ло шки реч ник 
за сно ван на са вре ме ној гра ђи или са рад ња са по зна ва о ци ма да те на уч не 
обла сти те је ин тер ди сци пли нар на ана ли за гра ђе јед на од нео п ход них ета-
па при ли ком са ста вља ња исто риј ског тер ми но ло шког реч ни ка.

3.1. Бу ду ћи да ди ја хро ниј ски тер ми но ло шки реч ник пред ста вља сво је-
вр сну ком би на ци ју два или ви ше ти по ва реч ни ка на јед ном ме сту, ова кав се 
тип реч ни ка у ли те ра ту ри че сто на зи ва хи брид ним (в. hartmann2005). Реч 
је, да кле, о исто риј ско-тер ми но ло шком12 реч ни ку са мо гу ћим ен ци кло пе диј-
ским еле мен ти ма бу ду ћи да је на во ђе ње ‘ен ци кло пе диј ских гло са’ (пре ма 
Zgusta1991: 255), тј. об ја шње ња о по је ди ним фе но ме ни ма, про це си ма, по ја -
ва ма, ве ро ва њи ма, илу стра ци ја ма и сл. че сто не за о би ла зно у реч ни ку овог 
ти па (в. hartmann2005; ŠiPKa1998: 137).13 Да ва ње илу стра ци ја оправ да но је 

12 Тер мин ‘исто риј ски реч ник’ пр ви пут се спо ми ње 1863. г. у пред го во ру Dic ti on na i re 
de la lan gue franҫa i se, у ко јем Emi le Lit tre го во ри о Гри мо вом Реч ни ку не мач ког је зи ка као о 
un dic ti on na i re hi sto ri que, чи ји се аутор (Ја коб Грим) сма тра осни ва чем исто риј ске лек си ко гра-
фи је (1838. г. он са бра том Вил хел мом за по чи ње рад на ве ли ком реч ни ку De utsches Wör ter
buch, чи ји ће се пр ви том по ја ви ти у ма ју 1852). У на зи ву јед ног реч ни ка при дев ‘исто риј ски’ 
пр ви пут се по ја вљу је 1897.г. у тре ћем то му реч ни ка ен гле ског је зи ка Ox ford En glish Dic ti o
nary, ко ји би ва на зван Hi sto ri cal dic ti o nary of the En glish lan gu a ge (в. merKin2003: 91). Је дан 
од ма ло број них за вр ше них исто риј ских реч ни ка је сте Ox ford En glish Dic ti o nary (1884–1928), 
чи ји се пр ви уред ник Ja mes Mur ray сма тра осни ва чем умет но сти исто риј ске лек си ко гра фи је 
(‘the art of the hi sto ri cal lek si сo graphy’) (в. merKin2003: 94). Тре ба ло би, ипак, би ти ве о ма опре-
зан при ли ком упо тре бе тер ми на син хро ниј ски и ди ја хро ниј ски реч ник јер, док се исто риј ски 
(ди ја хро ниј ски) реч ник ба ви раз во јем лек си ко на, син хро ниј ски реч ник бе ле жи лек сич ко бла го 
јед ног је зи ка на од ре ђе ном сте пе ну ње го вог раз во ја (Zgusta1991: 193). Ако би се пред ву ков-
ска епо ха мо гла по сма тра ти као од ре ђен сте пен у пред и сто ри ји стан дард ног срп ског је зи ка, 
он да се и овај реч ник мо же сма тра ти син хро ниј ским.

13 Ен ци кло пе диј ски реч ни ци пр вен стве но про у ча ва ју де но та те лек сич ких је ди ни ца ин-
фор ми шу ћи о ен ти те ти ма ван је зич ког све та. Уко ли ко се ба ве де но та ти ма, и спе ци ја ли зо ва ни 
је зи ци мо гу има ти ен ци кло пе диј ски ка рак тер (Zgusta1991:190). „Most of our lar ger En glish 
dic ti o na ri es are al so com pro mi ses bet we en a dic ti o nary and an abrid ged cyclo pe dia. The fun da men-
tal dis tin cti on bet we en a dic ti o nary and a cyclo pe dia is, that the dic ti o nary has to ex pla in words, the 
cyclo pe dia has to ex pla in things” (sWeet2003: 258).
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уко ли ко по сто ји же ља да се у реч ник, по ред лек си ко граф ске се ма си о ло шке 
ли ни је, ко ја је за сту пље на у ње му, по ку ша по ста ви ти и оно ма си о ло шки мо-
дел, ти пи чан за тер ми но ло ги ју – ли ни је од кон цеп та, пој ма до тер ми на ко ји 
га де но ти ра ка ко би се, по ве зи ва њем сли ке и ре чи, уочи ли ког ни тив ни ме-
ха ни зми при ли ком име но ва ња по је ди них по ја ва, обје ка та и сл. (в. riggs
2003: 329; huPKa2003: 363). Удру жи ва ње ен ци кло пе диј ске де фи ни ци је и 
илу стра ци је, ди ја гра ма и сл. при сут но је, да кле, и оправ да но у лек си ко граф-
ској прак си упра во кад је реч о тер ми но ло шком реч ни ку јер је на тај на чин 
чи та лац прак тич но у мо гућ но сти да фор ми ра тач ну иде ју и пред ста ву о ен-
ти те ту ко ји је ре пре зен то ван не по зна том реч ју (в. sWeet2003: 259).14 

Ако се у окви ру реч нич ког члан ка, чи ја је од ред ни ца има ла ста тус при-
мар не лек се ме, на во де и сви за бе ле же ни си но ни ми (од но сно екви ва лен ти15), 
у хро но ло шком ре до сле ду, ова кав реч ник мо же да до би је и ка рак те ри сти ке 
реч ни ка си но ни ма. Слич но то ме, уз сва ку од ред ни цу мо же се да ти и уазбу-
чен си стем за бе ле же них ко ло ка ци ја ко је има ју ста тус тер ми на, те би се мо гло 
го во ри ти и о вр сти ди ја хро ниј ског тер ми но ло шког реч ни ка ко ло ка ци ја. 

Као што се мо же при ме ти ти, мо гућ но сти су ве ли ке и за ви се ка ко од 
на ме ре ауто ра та ко и од на ме не са мог реч ни ка. 

3.2.микроструктураречника.16 Струк ту ра реч нич ног члан ка,17 по пут 
ма кро струк ту ре, мо же ва ри ра ти и раз ли ко ва ти се у за ви сно сти од на ме ре 
ауто ра, ко ли чи не про сто ра ко ји мо же по све ти ти реч нич ком члан ку, оби ма 
кор пу са и сл. На осно ву ис тра жи ва ња спро ве де ног на гра ђи из при руч ни ка 
и уџ бе ни ка из ге о гра фи је с кра ја 18. и из пр ве по ло ви не 19. ве ка, кон ци пи-
ра на је ми кро струк ту ра јед ног ди ја хро ниј ског тер ми но ло шког реч ни ка. Она 
би под ра зу ме ва ла сле де ће еле мен те: (1) од ред ни цу18 (тер мин или фразни 

14 „Ali u slu ča ju ogra ni če nih rje čni ka pro fe si o nal nih je zi ka umjet no sti i pri je sve ga na u ka, 
lek si kon ko jim se ba vi mo ne će vi še bi ti sa mo de sig na tiv nog, ne go i ter mi no loš kog ka rak te ra. Ta 
čin je ni ca, i dru ge okol no sti (na da sve is prav na pret po stav ka da će bi lo ko za in te re so van za na u čne 
ter mi ne obi čno bi ti za in te re so van i za re a li je ko je su ozna če ne) ga ran tu ju da će ti ter mi no loš ki rje-
čni ci ima ti en ci klo pe dij ski ka rak ter ili da će ba rem sa dr ža va ti mno ge en ci klo pe dij ske ele men te” 
(Zgusta1991: 197).

15 Иако се под екви ва лен том под ра зу ме ва лек сич ка је ди ни ца „од ре ди шног је зи ка” ко ја 
има исто лек сич ко зна че ње као од ре ђе на је ди ни ца „из во ри шног је зи ка” (Zgusta1991: 291), бу -
ду ћи да је у ста ри јој гра ђи (на ро чи то оној из пред ву ков ског пе ри о да), вр ло че сто реч о ин ди-
ви ду ал ним тер ми но ло шким си сте ми ма по је ди них ауто ра, мо гло би се, евен ту ал но, го во ри ти 
о екви ва лен ти ма.

16 Под ми кро струк ту ром реч ни ка под ра зу ме ва ју се они лек си ко граф ски еле мен ти ка-
рак те ри стич ни за реч нич ки чла нак (ŠiPKa1998: 139, 141; hartmann2005: 196). „The lem ma and 
the who le set of in for ma ti on items which are ad dres sed to the lem ma, form the dic ti o nary ar tic le” 
(hausmann–Wiegand2003: 208).

17 У ли та ра ту ри по сто ји не по ду дар ност у по гле ду упо тре бе тер ми на за оно што је у овом 
ра ду озна че но као ‘реч нич ки/лек си ко граф ски чла нак’ и ‘од ред ни ца’ те се, на при мер, код 
Шип ке (1998: 142) и Згу сте (1991: 234) за пр ви по јам упо тре бља ва тер мин ‘од ред ни ца’, а за 
дру ги ‘од ред нич ка реч’. 

18 Бу ду ћи да се под ле мом под ра зу ме ва од ред ни ца, ле ма ти за ци ја об у хва та ода бир од ред-
ни ца и утвр ђи ва ње њи хо вог основ ног об ли ка (в. Гортан‑Премк2002). У ли те ра ту ри по сто ји и 
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термин), (2) гра ма тич ку ин фор ма ци ју (по ка за тељ гра ма тич ке ка те го ри је – 
род име ни ца (м, ж, с), број /уз озна ку мн. за име ни це ти па plu ra lia tan tum – 
Ко ла, Ве си, као и за оне ко је се, као тер ми ни, упо тре бља ва ју ис кљу чи во у 
мно жи ни – Бли зан ци, Вла ши ћи, Вла си чи ћи и сл./, те озна ку Адј. за при де ве19 
и Адв. за при ло ге), (3) ре ги стро ва ну фор му у ори ги на лу (у угла стим ор то-
граф ским за гра да ма, дату хро но ло шким ре до сле дом), (4) де фи ни ци ју (у ита-
ли ку), (5) по твр ду са (ши рим) кон тек стом у ко јем је при мер за бе ле жен, да ту 
хро но ло шким ре дом, са на зи вом де ла (да тим у ви ду скра ће ни це), го ди ном 
и од го ва ра ју ћом стра ни цом, (6) си но ни ме / екви ва лен те (под озна ком =) и 
(7) ко ло ка ци ју (под озна ком Изр.):20

тер мин/фра зни тер мин21 <ре ги стро ван ори ги нал ни гра фиј ски из раз 
тер ми на + го ди на>. зна че ње. кон текст (го ди на).

= си но ни ми.
Изр. ко ло ка ци ја.
Уз лек си ко граф ски чла нак, као што је ре че но, у на по ме ни би се мо гло 

на ве сти и ши ре об ја шње ње да тог пој ма (исто риј ско, ми то ло шко и сл.).
Ако се упо ре ди на ве де на струк ту ра реч нич ког члан ка, пред ло же ног у 

овом ра ду, са по је ди ним ре ле вант ним исто риј ским или тер ми но ло шким 
реч ни ци ма, мо гу се уочи ти из ве сне слич но сти, али и, на да мо се оправ да не, 
раз ли ке.

У исто риј ском реч ни ку ен гле ског је зи ка Ox ford En glish Dic ti o nary 
(OED) и Hi sto ri cal The sa u rus of Ox ford En glish Dic ti o nary (до ступ ним на сај-
то ви ма http://www.oed.com/, http://www.oed.com/pu blic/hto ed) реч нич ки чла-
нак, на и ме, под ра зу ме ва од ред ни цу, гра ма тич ку ин фор ма ци ју о ро ду, из го-
вор, по је ди не мор фо ло шке об ли ке, ети мо ло ги ју, де фи ни ци ју, об ја шње ња 
пој ма (исто риј ска, ми то ло шка и сл.), нај ста ри је да ти ра ње са кон тек стом и 
го ди ном, си но ни ме / екви ва лен те и ко ло ка ци ју. Раз ли ка у од но су на на ве де не 
реч ни ке је ми ни мал на и усло вље на је, прак тич но, кор пу сом јер он об у хва та 
и тек сто ве стан дард ног ен гле ског је зи ка, за раз ли ку од реч ни ка чи ја се струк-
ту ра пред ла же у овом ра ду, ко ји је ис кљу чи во исто риј ски. У том сми слу, 
об ја шњи ва је ста дард но је зич ка фор ма од ред ни це, са ко јом на ве де ни нај ста ри-
ји за бе ле же ни при ме ри че сто мор фо ло шки у пот пу но сти не ко ре спон ди ра ју. 
Бу ду ћи да је пра во пис ен гле ског је зи ка исто риј ски, нео п ход на је ин фор ма-
ци ја о из го во ру. У ди ја хро ниј ском реч ни ку при ме ри мо гу би ти тран скри бо ва-

дру го од ре ђе ње ле ме и про це са ле ма ти за ци је те ле ма под ра зу ме ва од ред нич ку реч, гра ма тич ке 
ин фор ма ци је, ин фор ма ци је о из го во ру, ети мо ло ги ји (в. ŠiPKa1998: 142; Zgusta1991: 236–237).

19 За по и ме ни че не при де ве, у скла ду са прин ци пом у Реч ни ку Ма ти це срп ске (РМС), 
тре ба бе ле жи ти род.

20 Ов де би се мо гло го во ри ти и о тзв. ле вој и де сној стра ни реч ни ка, где би се под ле вом 
стра ном под ра зу ме вао из бор од ред ни ца, а под де сном све оста ло што је у реч ни ку да то (в. 
Гортан‑Премк2002: 106: 108), у овом слу ча ју: гра ма тич ка ин фор ма ци ја, ре ги стро ва на фор ма 
у ори ги на лу, де фи ни ци ја, по твр де, си но ни ми, ко ло ка ци ја. 

21 Под фра зним тер ми ном под ра зу ме ва се ви шеч ла на лек сич ка је ди ни ца (mul ti word le-
xi cal unit) ко ја функ ци о ни ше као тер мин (riggs2003: 343).
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ни или оста вље ни у ори ги на лу. У на шем слу ча ју, тран скрип ци ји је оправ да-
но при сту пи ти уко ли ко се же ли из бе ћи ства ра ње ни за реч нич ких чла на ка 
ко ји би се, прак тич но, од но си ли на јед ну лек се му бу ду ћи да су број не лек-
се ме ре ги стро ва не у раз ли чи том гра фиј ском ли ку, што је и оче ки ва но јер је 
пра во пис пред ву ков ске епо хе, као што је по зна то, био не нор ми ран, те су се 
че сто сме њи ва ла раз ли чи та ор то граф ска ре ше ња, и исто риј ски, и мор фо фо-
но ло шки и фо но ло шки про се деи, чи ја је при ме на по не кад ва ри ра ла и у истом 
де лу, чак и у по гле ду пи са ња исте лек се ме. По ред то га, уко ли ко је реч ник 
на ме њен ши рој чи та лач кој пу бли ци, тран скрип ци јом гра ђе пре мо стио би 
се је дан од основ них про бле ма при ли ком чи та ња тек сто ва пи са них не ре-
фор ми са ном пред ву ков ском ћи ри ли цом. Две мар кант не раз ли ке у од но су 
кон цепт исто риј ског реч ни ка ко ји се да је у овом ра ду и OED и Hi sto ri cal 
The sa u rus of Ox ford En glish Dic ti o nary од но се се на то што се у на цр ту за 
реч ник у овом ра ду у окви ру лек си ко граф ског члан ка не да ју по је ди ни мор-
фо ло шки об ли ци ни по да ци о ети мо ло ги ји. Иако по сто ји мо гућ ност да се и 
ова кве ин фор ма ци је на ђу у реч ни ку бу ду ћи да пред мет јед ног реч ни ка ни је 
са мо лек си ка, не го је зик уоп ште (hausmann–Wiegand2003: 210), по сто ји бо-
ја зан да би се, кад је реч о мор фо ло шким об ли ци ма, лек си ко граф ски члан ци 
оп те ре ти ли, по ста ли пре ду ги и не функ ци о нал ни бу ду ћи да су код по је ди-
них лек се ма за бе ле же на број на од сту па ња. Сва мор фо ло шка од сту па ња у 
од но су на стан дард но је зич ку си ту а ци ју мо гу би ти на ве де на у по себ ном по-
гла вљу, иза реч ни ка. На сли чан на чин, по себ но по гла вље мо же би ти по све-
ће но по ре клу за бе ле же них тер ми на.

Уко ли ко се упо ре ди струк ту ра реч ни ка до са да шњих ис тра жи ва ња лек-
си ке из обла сти ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре (михајловић–вуковић1977; 
вуковићи др. 1984; бошњаковић1985; стокин2011) са струк ту ром реч ни ка 
у овом ра ду, уоча ва ју се слич не раз ли ке. Реч нич ки чла нак у на ве де ним реч-
ни ци ма под ра зу ме ва од ред ни цу, гра ма тич ки на ста вак (ге ни тив јед ни не код 
име ни ца, пр во ли це јед ни не код гла го ла), гра ма тич ку ин фор ма ци ју о ро ду, 
де фи ни ци ју, че сто са мо је дан или не ко ли ко при ме ра са од го ва ра ју ћим кон-
тек стом, пунк то ве у ко ји ма је за бе ле же на да та лек се ма (озна че не од го ва ра ју-
ћом ци фром) и си но ни ме. По ред раз ли ке у по гле ду ре ги стро ва ња гра ма тич-
ких на ста ва ка у по је ди ним об ли ци ма ре чи, нај мар кант ни ја раз ли ка од но си 
се на струк ту ру реч нич ког члан ка у по гле ду бе ле же ња кон тек ста, као и на 
об ра ду ви шеч ла них лек сич ких је ди ни ца. По ред то га што се уз основ ну од-
ред ни цу че сто да је са мо је дан при мер са ши рим кон тек стом, у овим се реч-
ни ци ма, на и ме, уз оне ви шеч ла не лек сич ке је ди ни це, ко је не ма ју ста тус 
основ не од ред ни це, че сто не бе ле жи кон текст, не го се оне упу ћу ју на не ку 
дру гу лек се му или опет ви шеч ла ну лек сич ку је ди ни цу, ко ја, при том, не 
мо ра да има ста тус основ не од ред ни це (уп. ку ћа, преч на ку ћа и пре ка ку ћа, 
у вуковић1988а), без ика квих по да та ка о то ме да ли ова је ди ни ца има дру-
га чи је зна че ње у од но су на од ред ни цу на ко ју се упу ћу је. Не што дру га чи ји 
си стем упу ћи ва ња дат је у реч ни ку Љ. Не дељ ков (2009), у ко јем се ви шеч-
ла ни тер ми ни упу ћу ју на основ ну од ред ни цу, у окви ру ко је су да ти сви по-
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да ци о ње му (де фи ни ци ја, кон текст). Као по сле ди ца ова квог на чи на об ра де 
гра ђе ства ра ју се вр ло че сто пре ду ги и оп те ре ће ни реч нич ки члан ци, ве ро-
ват но не пре глед ни за чи та о ца. За раз ли ку од на ве де них, реч ник у михајло‑
вић–вуковић(1977) не да је гра ма тич ке ин фор ма ци је о мор фо ло шким на-
став ци ма, али упу ћу је на ети мо ло ги ју ре чи, на во ди ве ћи број при ме ра у 
ко ји ма је од го ва ра ју ћа лек се ма за бе ле же на и да је пре гле дан низ си но ни ма и 
ко ло ка ци ја, по слич ном прин ци пу као и у реч ни ку пред ло же ном у овом ра ду 
(уп. алов, михајловић–вуковић1977: 3). Нај де таљ ни ји опис струк ту ре реч-
ни ка дат је у Реч ни ку срп ских го во ра Вој во ди не (2000), и раз ли ке у од но су 
на реч ник у овом ра ду узро ко ва не су ви ше њи хо вим ти по ло шким раз ли ка ма 
(с јед не стра не оп шти, а с дру ге по се бан, тер ми но ло шки реч ник), а од но се 
се, пре све га, на ста тус ви шеч ла них лек сич ких је ди ни ца и њи хо ву об ра ду.

Ка да се упо ре ди кон цеп ци ја реч ни ка по ну ђе на у овом ра ду са оном у 
Реч ни ку са вре ме них срп ских ге о граф ских тер ми на (мастило2001), уоча ва ју 
се, с јед не стра не, кон цеп циј ске слич но сти, а с дру ге, струк тур не раз ли ке. 
У реч ни ку Н. Ма сти ло (2001), на и ме, уз уазбу че не од ред ни це, ра ди по ку ша ја 
си сте ма ти за ци је и кла си фи ка ци је пој мо ва, по ред де фи ни ци је, че сто се на-
во де раз ли чи те ин фор ма ци је, по пут ве за и од но са тог пој ма са дру гим пој-
мо ви ма и тер ми ни ма, при су ство тен ден ци је су жа ва ња или про ши ри ва ња 
зна че ња тер ми на, по да ци о про ме на ма у зна че њу, за ста ре ло сти, ре ги о нал ном 
ка рак те ру, је зич кој не пра вил но сти и сл. У по зи ци ји од ред ни це реч нич ки 
чла нак са др жи све ре ги стро ва не тер ми не ко ји има ју ста тус си но ни ма, ко ји 
се на во де на по ре до (нпр. Млеч ни пут – Ку мо ва сла ма). На овај на чин оства-
ру је се прин цип бе ле же ња свих си но ни ма у окви ру јед ног члан ка, чи ме се 
кон цеп циј ски, али не и струк тур но, из јед на ча ва са реч ни ком у овом ра ду. 
Уз тер ми не стра ног по ре кла на во ђе на је ети мо ло ги ја у за гра да ма, нпр. еклип-
ти ка (лат. li nea/ ec lip ti ca, пре ма грч. ekle ip sis – по мра че ње) (в. мастило2001: 
114). Гла сов не ва ри јан те бе ле же не су у окви ру јед ног члан ка, а одва ја не су, 
као у реч ни ку у овом ра ду, ко сом цр том (нпр. карст/крас/крш) или за гра-
дом, нпр. кли ма(т). Исто знач ни тер ми ни ко ји се на ла зе иза пр вог тер ми на 
ко ји функ ци о ни ше као основ на од ред ни ца и пру жа де фи ни ци ју, об ра ђи ва-
ни су у окви ру тзв. кон трол не од ред ни це, пре ма азбуч ном ре ду, са упу ћи-
ва њем озна ком в. на основ ну од ред ни цу. Ра ди из бе га ва ња пре оп те ре ћи ва ња 
реч ни ка и бу ду ћи да је основ на на ме на овог реч ни ка из вор ин фор ма ци ја о 
пој мо ви ма и тер ми ни ма са вре ме не срп ске ге о граф ске на уч не тер ми но ло ги је, 
кон текст ни је да ван ни уз јед ну од ред ни цу (в. мастило2001: 6).

Ко нач но, при ли ком по ре ђе ња реч ни ка у овом ра ду са реч ни ком астро-
ном ских тер ми на у срп ским ру ко пи си ма од 13. до 19. ве ка (јанковић1989), 
мо гу се уочи ти раз ли ке ко је се ис кљу чи во од но се на су шти ну ауто ро вог 
ис тра жи ва ња (спе ци ја ли зо ва ног, на уч ног, а не лин гви стич ког). Ове раз ли ке 
огле да ју се у то ме (1) што је аутор од ред ни це на во дио у ори ги на лу, при че-
му је ујед на ча вао пра во пис (уме сто ї бе ле жио и, уме сто їй – ий и сл.), (2) 
што се, уко ли ко се на во ди, да је нај у жи кон текст или се он уоп ште не на во-
ди, не го са мо од го ва ра ју ћа скра ће ни ца о по ре клу из во ра, (3) што су де фи-
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ни ци је ис кљу чи во си но ним ске, и ис кљу чи во на ла тин ском и(ли) на грч ком 
је зи ку, (4) што се у реч ни ку ни су на шли основ ни тер ми ни за, на при мер, 
Зе мљу, Сун це и сл., као и ре чи стра ног по ре кла по пут ко ме та, пла не та и сл. 
а уко ли ко се и на ве ду, не ма по да тка о из во ру. Стра не ре чи на во ђе не су са мо 
у слу ча је ви ма на зи ва по је ди них пла не та или са зве жђа, на ро чи то ако ни је 
ре ги стро ван ко ре спон дент ни до ма ћи из раз. Све ово упу ћу је на чи ње ни цу 
да овај реч ник ни је ком пле тан и да не ну ди пот пу ни увид у астро ном ски 
тер ми но ло шки си стем у пе ри о ду од 13. до 19. ве ка. С дру ге стра не, по ред 
на ве де ног реч ни ка, у ис тој пу бли ка ци ји об ја вљен је и по се бан реч ник си-
но ни ма, у ко јем се бе ле же сви екви ва лен ти за тер мин ко ји је дат на ла тин-
ском је зи ку, али без на во ђе ња по да тка о то ме у ком је ру ко пи су за бе ле жен 
(в. јанковић1989: 230–235).

4.Закључак. Мо гло би се за кљу чи ти да и ма кро струк ту ра и ми кро-
струк ту ра јед ног тер ми но ло шког реч ни ка у ве ли кој ме ри за ви си ка ко од 
ти па реч ни ка (ди ја хро ниј ски : са вре ме ни) та ко и од ње го ве основ не на ме не. 
Уко ли ко се у јед ном ди ја хро ниј ском тер ми но ло шком реч ни ку мо же пра ти-
ти раз вој не ке ре чи од ње них пр вих по твр да у ана ли зи ра ном кор пу су ка ко 
би се у да том хро но ло шком ни зу уочи ло: (1) ег зи сти ра ње те ре чи у раз ли-
чи тим пе ри о ди ма, на раз ли чи ти ма ме сти ма и у од ре ђе ним жан ро ви ма, (2) 
про ме не у зна че њу ре чи, упо тре би, фор ми, (3) ко ло ка бил ност, (4) ети мо ло-
ги ја, (5) де ри ва ци ја, (6) мор фо син так сич ке осо би не (merKin2003: 90), та да 
би се мо гло го во ри ти о ком плет ном реч ни ку ове вр сте. На рав но, ауто ри су 
ве о ма че сто огра ни че ни и оби мом те су у си ту а ци ји да се мо рају опре де ли-
ти са мо за по је ди не еле мен те реч нич ке ми кро струк ту ре.

„Each dic ti o nary pro ject is uni que and calls for its own set of spe ci fic ru les, 
but the vast re ach of the task de mands ri go ro us or ga ni za ti on to ma ke the best 
pos si ble use of ones’ re so ur ces and staff” (Landau2003: 83).
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Љиљана Недељков

ТЕРМИНОЛОШКИ ХИПОНИМСКИ ОДНОСИ
У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ1

У ра ду се раз ма тра ју пи та ња ве за на за де фи ни ци ју и де скрип ци ју тер ми но ло ги је 
као си сте ма тер ми на и хи је рар хиј ски од но си из ме ђу тер ми на од ре ђе ног тер ми но ло-
шког си сте ма. По сма тра се те о риј ски аспект овог про бле ма у срп ској лек си ко ло шкој 
ли те ра ту ри и пред ста вља ју се ре зул та ти ем пи риј ских ис тра жи ва ња не ко ли ко кон крет-
них те мат ских це ли на. 

Кључ не ре чи: лек си ко ло ги ја, тер ми но ло ги ја срп ског је зи ка као си стем, па ра диг-
мат ски од но си, хи пе ро ни ми ја, хи по ни ми ја.

1.увод.Те о риј ски оквир у на шој лин гви стич кој ли те ра ту ри за од ре ђе ње 
лек сич ких је ди ни ца ко је има ју функ ци ју тер ми на и у окви ру лек си ко ло ги је 
де фи ни ци ја тер ми но ло ги је мо же се на ћи у на шој ре цент ној лек си ко ло шкој 
ли те ра ту ри (Гортан‑Премк 2004: 116–125; ŠiPKa 2006: 149–155; драГићевић 
2007: 20–22.). За тер ми но ло шку функ ци ју лек се ма на ро чи то је ва жно са гле-
да ва ње па ра диг мат ских лек сич ких од но са и то хи је рар хиј ских од но са хи пе-
ро ни ми је и хи по ни ми је што је та ко ђе об ра ђе но у де ли ма на ве де ним у ли те ра-
ту ри (Prćić 2008: 121–124, 138–145; ŠiPKa 2006: 52, 57–59; драГићевић 2007: 
290–304). По себ но тре ба ис та ћи При руч ник лек си ко гра фи је Л. Згу сте у ко јем 
се не из два ја оде љак по све ћен хи пе ро ни ми ји, али се ка же „‘оп шта ри јеч’ 
мо же (се) на зва ти хи пе ро ним, а ви ше ‘спе ци фич не ри је чи’ ње ним хи по ни ми
ма” (Zgusta 1991: 92). На ви ше ме ста ис ти че се зна чај про у ча ва ња „се ман-
тич ки по ве за них ри је чи”, „по ља ри је чи” ка ко их је на звао Ј. Трир (Zgusta 
1991: 101). По ред то га, Згу ста ис ти че: „си стем ски опис лек си ко на у цје ли ни 
кроз се ман тич ка оби љеж ја...мо ра се схва ти ти као је дан од глав них ци ље ва 
бу ду ћих лин гви стич ких ис тра жи ва ња” (Zgusta 1991: 108).

1 Рад је посвећен је десетогодишњици од смрти наше колегинице Гордане Вуковић у чијим 
је свестраним интересовањима терминолошка лексика заузимала једно од најзна чај ни јих ме-
ста. Оваква тема одабрана је у знак поштовања према покојној колегиници чија тер ми но лошка 
истраживања имају драгоцени значај за нашу лексикологију, што је недовољно познато широј 
лингвистичкој јавности. Овај рад је и написан зато да се бар део фундаменталних истра жи-
ва ња тематских група нашег лексикона, које је Гордана Вуковић спроводила, представи као 
зна чајан допринос емпиријским истраживањима у нашој лексикологији, посебно у нашој једва 
истраженој (и теоријски и емпиријски) терминологији.
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1.1. У ли те ра ту ри о ме ђу лек сем ским од но си ма ко ја је ов де на ве де на 
да ју се при ме ри за хи пе ро ним ске и хи по ним ске од но се, углав ном на осно ву 
стра не лек си ко ло шке ли те ра ту ре (Prćić 2008, ŠiPKa 2006, драГићевић2007). 
За све три мо но гра фи је за јед нич ко је то што ис ти чу зна чај хи је рар хи за ци је 
лек се ма у јед ном од ре ђе ном лек сич ко-се ман тич ком по љу, де фи ни шу и кла-
си фи ку ју хи је рар хиј ске од но се и да ју струк ту ру не ког хи је рар хиј ског по ља 
на при ме ри ма лек се ма (углав ном) из обла сти биљ ног или жи во тињ ског све та. 
Нај оп шти ји при ступ дат је код Д. Шип ке у мо но гра фи ји Осно ви лек си ко ло
ги је и срод них ди сци пли на, где је да то уче ње о се ман тич ком по љу, пред ста-
вље ни су сви ти по ви хи је рар хи за ци је лек се ма у не ком по љу, за сва ки тип 
хи је рар хи за ци је да ти су од го ва ра ју ћи при ме ри. Об ра да ове про бле ма ти ке 
де таљ ни ја је у мо но гра фи ја ма Т. Пр ћи ћа и Р. Дра ги ће вић. У Лек си ко ло ги ји 
срп ског је зи ка Р. Дра ги ће вић с пра вом ис ти че ва жност овог ти па па ра диг мат-
ских од но са и њи хо ву не до вољ ну ис пи та ност и ка же да је ово за по ста вљен 
се ман тич ки од нос и у се ман ти ци сло вен ских и ан гло сак сон ских је зи ка. Хи-
је рар хиј ски од нос у по је ди ним те мат ским це ли на ма пре ци зно је на ве ден, 
да је се ви ше при ме ра за хи је рар хи за ци ју, а јед на од тих хи по ни миј ских хи-
је рар хи ја је она за име ни цу пас за ко ју Р. Дра ги ће вић на во ди шест ни воа 
хи је рар хи је (драГићевић 2007: 291). У Се ман ти ци и праг ма ти ци ре чи Т. 
Пр ћи ћа пи та ње хи је рар хи за ци је лек се ма по сма тра се са аспек та ва жно сти 
у ко му ни ка ци ји и ис ти че се ко ји је ни во ка те го ри за ци је нај ва жни ји за по тре-
бе сва ко днев не упо тре бе је зи ка. И Пр ћић на лек се ми пас раз ра ђу је хи по ни миј-
ску хи је рар хи ју не што јед но став ни је не го Р. Дра ги ће вић. На и ме, Т. Пр ћић 
ис ти че сле де ће за хи је рар хиј ска лек сич ка по ља: „Под ра зу ме ва ју не ко ли ко 
над ре ђе них одн. под ре ђе них ни воа, обич но не ви ше од пет” (cruse1986: 145 
пре ма Prćić 2008). У да љој ана ли зи ка же се да број ни воа мо же би ти и ве ћи 
од пет ако се иде на пре ци зни ју кла си фи ка ци ју (Prćić 2008: 139). 

1.2. У на ве де ним лек си ко ло шким мо но гра фи ја ма не да је се ни је дан 
при мер за си сте мат ско ем пи риј ско ис пи ти ва ње од ре ђе ног тер ми но ло шког 
си сте ма са лин гви стич ког аспек та, ни ти се упу ћу је на не ку мо но гра фи ју из 
одре ђе не стру ке у ко јој је кла си фи ко ван тер ми но ло шки си стем пред мет ног 
по ља ко је се пред ста вља. Та ква кла си фи ка ци ја ко ју би ура ди ли струч ња ци, 
нај бо љи по зна ва о ци од ре ђе не те мат ске/ пој мов не це ли не / стру ке, тре ба ло 
би ја сно да по ка же хи је рар хиј ску струк ту ру ода бра ног пој мов но-тер ми но-
ло шког по ља ко ји би као при мер мо гао да по слу жи за лек си ко ло шки опис 
хи је рар хиј ских од но са ме ђу лек се ма ма/тер ми ни ма. 

1.3. На осно ву на ше лин гви стич ке ли те ра ту ре, из вор не и пре вод не, мо же 
се кон ста то ва ти да се схва та ње лек се ме као тер ми на (лек се ме у тер ми но ло-
шкој функ ци ји) и тер ми но ло ги је као ор га ни зо ва ног си сте ма тер ми на, углав-
ном об ра ђу је у ап стракт ном сми слу, од но сно из ових ра до ва мо же се уочи ти 
да је лин гви стич ко/ лек си ко ло шко са гле да ва ње тер ми но ло ги је као си сте ма 
и од ре ђи ва ње тер ми на са об лич ког, твор бе ног се ман тич ког, лек си ко ло шког 
и лек си ко граф ског аспек та те о риј ски не до вољ но обра зло же но. 
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2.1. За про у ча ва ње (и кри тич ко раз ма тра ње) лек се ма са тер ми но ло-
шком функ ци јом – тер ми на из ра зних те мат ских це ли на фун да мен тал них 
за чо ве ка, би ло би до бро (по треб но је) про у чи ти кон цеп ци ју хи је рар хи за ци-
је тер ми но ло шке лек си ке у не ком кон крет ном си сте му тер ми на/ у не кој те-
мат ској обла сти ко ја се ти че си сте ма ти за ци је ствар но сти.

Пре ци зна де фи ни ци ја и де скрип ци ја тер ми на и тер ми но ло ги је не ке 
стру ке/ обла сти/на у ке мо же се до би ти/оче ки ва ти са мо ако је у лин гви стич-
кој ли те ра ту ри ко ја се ба ви тер ми но ло ги јом као оса мо ста ље ном на у ком из 
лек си ко ло ги је, струч но и на уч но раз ра ђен по сво јој се ман ти ци и струк ту ри 
по јам тер ми на и тер ми но ло ги је.

2.2. Те о риј ске по став ке хи је рар хи за ци је тер ми на у тер ми но ло ги ји од 
оп штег ка по себ ном тре ба ло би да са др же пре ци зне по дат ке о њи хо вом ме-
ђу соб ном од но су у си сте му. Ка да је реч о хи је рар хи ји у тер ми но ло ги ји, тре-
ба на гла си ти да су из ме ђу тер ми на јед ног си сте ма бит ни ме ђу соб ни од но си: 
так со но ми ја/так со ни ми ја, ме ро но ми ја/ме ро ни ми ја,2 ли не ар ни од но си. Ови 
од но си су оба ве зни и ор га ни зо ва ни/ си стем ски и сва ки тер мин је у си сте му, 
а сва ки си стем је ор га ни зо ван та ко да су у ње му за сту пље ни не ки од ових 
хи је рар хиј ских од но са, у ве ћи ни слу ча је ва у ствар но сти се сре ћу че сто сва 
три ти па од но са, а то до ла зи до из ра жа ја ако се до вољ но ја сно и пре ци зно 
пред ста ви не ки сег мент си сте ма ти зо ва не ствар но сти.

2.3. Иако је у на ве де ним мо но гра фи ја ма у окви ру об ра де па ра диг мат-
ских од но са па жња по све ће на и хи је рар хиј ском аспек ту ме ђу лек се ма ма, 
ко ји је по ред зна ча ја за лек си ко ло ги ју уоп ште, би тан и за тер ми но ло шко зна-
че ње, ипак се мо же ре ћи да је хи је рар хиј ски од нос лек се ма уоп ште, па са мим 
тим и тер ми на, фраг мен тар но и не до вољ но раз ра ђен у на шој те о риј ској лек-
си ко ло шкој ли те ра ту ри.

3. За наш је зик не ма мо по себ но об ја вље ну би бли о гра фи ју ра до ва ко ји се 
ти чу лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је, а не ма мо ни ка да је у пи та њу тер ми-
но ло ги ја, та ко ђе не ма мо ча со пи се по све ће не овим ди сци пли на ма у ко ји ма 
би се раз ма тра ла те о риј ска и ем пи риј ска пи та ња лек си ко ло ги је и тер ми но-
ло ги је као ње ног де ла, као и основ них је ди ни ца ис пи ти ва ња лек си ко ло ги је 
и тер ми но ло ги је. Шта се пи са ло у на шој лин гви стич кој ли те ра ту ри мо же се 
ви де ти у те мат ским збор ни ци ма по све ће ним не кој од ових ди сци пли на, као 
и у лин гви стич ким ча со пи си ма оп штег ти па. Мо же се ре ћи да се ра до ви о тер-
ми но ло ги ји углав ном од но се на исто ри јат тер ми но ло ги је код нас, нор ми ра ње 
тер ми но ло ги је и на ана ли зу по ре кла аутох то них тер ми на и по зајм ље ни ца у 
не ком тер ми но ло шком си сте му. Рет ки су ра до ви о не ком аспек ту тер ми но-
ло ги је са те о риј ске стра не 3.

2 Ови фо не ти зми упо тре бље ни су у пре гле да ној ли те ра ту ри а не ма је дин ства у тер ми-
но ло шком опре де ље њу ни кад су дру ги пој мо ви из ове сфе ре у пи та њу, али то је за аспект 
ана ли зе/ ис пи ти ва ња у овом ра ду не бит но.

3 Шта је би ло пред мет ис пи ти ва ња у лин гви сти ци мо же се ви де ти, на при мер, у по је ди-
 нач ним ра до ви ма на ве де ним у ли те ра ту ри, у збор ни ку ре фе ра та по све ће ном тер ми но ло ги ји 
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4. Из на ве де ног пре гле да ли те ра ту ре ви ди се ко ли ко је те о риј ски пре-
ци зно од ре ђен обим и са став тер ми но ло ги је, с дру ге стра не, има мо ем пи-
риј ска ис тра жи ва ња из чи јих се ре зул та та мо же ви де ти обим и са став јед не 
те мат ске це ли не ко ја је до би је на кон крет ним ис тра жи ва њем.

5.1. У овом ра ду би ће ре чи баш о та квој мо гућ но сти да си сте мат ски ем-
 пи риј ски лин гви стич ки тер ми но ло шки опис не ког сег мен та ма те ри јал ног 
или ду хов ног пој мов ног све та (ко ји је за сно ван на хи је рар хиј ском прин ци-
пу пред ста вља ња терминa) по слу жи као при мер за те о риј ско са гле да ва ње 
тер ми но ло ги је и тер ми на као лек сич ког из ра за сег мен та ствар но сти чи је је 
ме сто пре ци зно од ре ђе но у хи по ним ској ор га ни за ци ји од ре ђе ног пој мов ног 
по ља / од ре ђе не стру ке. Ако су ис пи ти ва ња од ре ђе не тер ми но ло ги је/ стру ке 
си стем ска, он да се и осо би не те ком плет не тер ми но ло ги је и осо би не сва ког 
тер ми на у њој по ка зу ју у кон крет ној ре а ли за ци ји. Уоча ва се струк ту ра кон-
крет ног тер ми но ло шког си сте ма ко јим се си сте ма ти зу је је дан део ствар но-
сти, а чвр сто по ве за но с тим је и то што се мо же са гле да ти и струк ту ра и се -
ман  ти ка сва ког тер ми на у од но су на дру ге тер ми не из исте сфе ре.

5.2. У не ка да шњем Ин сти ту ту за лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те-
та у Но вом Са ду на про јек ту Оно ма стич ко-лек си ко ло шка ис тра жи ва ња на 
те ре ну Вој во ди не дав но су за по че та, спро ве де на и об ја вље на ис тра жи ва ња 
тер ми но ло ги је као си сте ма ко ја су би ла за сно ва на на те о риј ским по став ка ма 
Н. Тол сто ја о по сто ја њу лек сич ко-се ман тич ких по ља хи је рар хиј ски ор га ни-
зо ва них (толстой1963, 1966). Ова кав при ступ ис тра жи ва њи ма тер ми но ло-
шке лек си ке за по чет још 1969. го ди не, ка ко Па вле Ивић ка же „Но во сад ска 
шко ла ис тра жи ва ча срп ско хр ват ске лек си ке...” (ивић1993: 123) по знат је у 
лин гви стич ким кру го ви ма као Но во сад ска лин гви стич ка шко ла у ко јој је 
ис пи ти ва ње тер ми но ло шке лек си ке би ла јед на од глав них те ма (Пижурица 
2004: 617). Пр ва мо но гра фи ја у ко јој је лек сич ко-се ман тич ка ана ли за тер ми на 
ура ђе на по хи је рар хиј ском прин ци пу је ко а у тор ски рад Вој во ђан ска ко лар
ска тер ми но ло ги ја4 у ко јој је бит не прин ци пе об ра де тер ми но ло шке гра ђе, 
па са мим тим и хи је рар хи за ци је тер ми на, раз ра ди ла Гор да на Ву ко вић, пр ви 
ко а у тор. Сле де ће го ди не об ја вље на је дру га мо но гра фи ја Па стир ска тер ми
 но ло ги ја Сре ма Ж. Бо шња ко ви ћа ура ђе на по истом прин ци пу. У сво јој мо но-
гра фи ји Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у Војводини Г. Ву ко вић да је мо ди фи-
ко ва ну те о ри ју се ман тич ких по ља јер се у прак си по ка за ло да су те о риј ске 
по став ке од ко јих се по шло не до вољ не за пре ци зно/ успе шно ис пи ти ва ње 

(Тер ми но ло ги ја – те о ри ја и прак са. На уч ни са ста нак сла ви ста у Ву ко ве да не 18/1 [1988]; Sa vje
 to van je o ter mi no lo gi ja ma na rod ne ma te ri jal ne i du hov ne kul tu re. Sa ra jevо: Aka de mi ja na u ka i 
umjet no sti Bo sne i Her ce go vi ne [1977]; Стан дар ди за ци ја тер ми но ло ги је. Збор ник ра до ва. Бе о -
град: Са ве зни за вод за стан дар ди за ци ју – Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ – Yu фо рум ква-
ли  те та [1996]) и лек си ко ло ги ји (Лек си ко ло ги ја и лек си ко гра фи ја, збор ни ци ре фе ра та из 1982. 
и 1984. го ди не; Де скрип тив на лек си ко гра фи ја стан дард ног је зи ка и ње не те о риј ске осно ве. 
Но ви Сад – Бе о град, 2002). 

4 Би бли о граф ски по да ци да ти су у ли те ра ту ри.
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не ког тер ми но ло шког си сте ма (вуковић1988: 5–6). По мо ди фи ко ва ној те о-
ри ји ура ђе на је мо но гра фи ја Ар ха ич на пче лар ска лек си ка у Вој во ди ни Љ. Не-
дељ ков. Основ не те о риј ске по став ке да те су у увод ном де лу сва ке од њих, а 
пре  глед, опис и за јед нич ки те о риј ски оквир за три од ове че ти ри мо но гра фи  је 
мо гу се до би ти из ра да Оп шти прин ци пи ис тра жи ва ња лек си ке тра ди  ци
о нал не ма те ри јал не кул ту ре (недељков 2009). Зна ча јан је и рад Г. Ву ко вић 
Оп шта и тер ми но ло шка лек си ка у лек си ко граф ској прак си ко ји се ба ви ме-
стом тер ми на у оп штем и тер ми но ло шком фон ду. На осно ву ис тра жи ва ња 
кули нар ске тер ми но ло ги је, скре ће се па жња на ме сто тер ми на у тер ми но-
ло шком и оп штем фон ду и ис ти че да је не до вољ но па жње по све ће но ква ли-
фи ка то ри ма у об ра ди тер ми но ло шке лек си ке у оп штим реч ни ци ма, што је 
ре зул тат не до вољ не раз ра ђе но сти функ ци о нал ног и хи је рар хиј ског ра сло-
ја ва ња лек си ке у те о риј ској лек си ко ло ги ји. 

5.3. И у но ви је вре ме на Од се ку за срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду пред мет ис пи ти ва ња би ла је те мат ска/ 
тер  ми но ло шка лек си ка, као, на при мер, рад о ви шеч ла ним тер ми ни ма (не‑
дељков 2002), а за ову ана ли зу тре ба ис та ћи рад Г. Шта сни Хи пе ро ни миј ски и 
хи  по ни миј ски од но си у ме ди цин ској тер ми но ло ги ји са лек си ко ло шког и лек си
ко граф ског ста но ви шта у ко јем се ука зу је на то да у ис пи ти ва њу кон крет-
ног тер ми но ло шког си сте ма по сто је ра зни ни вои хи по ни ма о че му има са мо 
на чел них по да та ка у те о риј ској лек си ко ло шкој ли те ра ту ри (штасни 2002). 

5.4. На осно ву ти па ра до ва ко ји се ба ве оним ви до ви ма лек си ке ко ји има-
 ју и тер ми но ло шку функ ци ју, мо же се ре ћи да је ис пи ти ва њи ма тер ми но ло-
ги је као си сте ма нај ви ше па жње по све ће но у но во сад ској лин гви стич кој шко-
ли, али се и по ред по ме ну тих зна чај них ем пи риј ских ис тра жи ва ња мо же 
ре ћи да је лин гви стич ка ис пи та ност тер ми но ло ги је у срп ском је зи ку не рав-
но мер на, не до вољ на, не си сте мат ска.5  

Из све га до са да ре че ног мо же се за кљу чи ти да је пи та ње хи је рар хиј-
ских од но са и тер ми но ло ги је у срп ској лин гви сти ци отво ре но и да се са гле-
да ва ње ове про бле ма ти ке из би ло ко јег угла мо же сма тра ти до при но сом 
на шој тер ми но ло ги ји уоп ште као лек си ко ло шкој на у ци, а са мим тим и свим 
оним ви до ви ма ис по ља ва ња тер ми на и тер ми но ло ги је у раз ли чи тим сфе ра-
ма људ ске де лат но сти.

5.5. Ове че ти ри лин гви стич ке тер ми но ло шке мо но гра фи је опи су ју фун-
да мен тал не си сте ме (има ју ћи у ви ду кон цеп ту а ли за ци ју ствар но сти) и омо-
гу ћу ју нам да са гле да мо тер ми но ло ги ју као си стем, да на осно ву ова квог 
опи са свих сег ме на та ствар но сти уочи мо бит не ка рак те ри сти ке тер ми но ло-
ги је као ор га ни зо ва ног си сте ма тер ми на за пој мов ни свет ко јим се не ка тер-
ми но ло ги ја ба ви. Из њих до би ја мо бо љи увид у ор га ни за ци ју пред мет не 
ствар но сти уоп ште и уоча ва мо ма ње це ли не уну тар ода бра не де лат но сти/ 

5 Ако по гле да мо си сте ма ти за ци ју ствар но сти у књи зи Л. Ата нац ко ви ћа и Р. Јо ва но ви ћа 
Си сте мат ски реч ник срп ско хр ват ског је зи ка ви де ће мо да су мно ге обла сти ствар но сти оста-
ле из ван ин те ре со ва ња лин гви ста тер ми но ло га и у про шло сти и да нас. 
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стру ке/те мат ске обла сти. Из ме ђу ода бра ног сег мен та ствар но сти и тер ми-
но ло ги је ко ја је лек сич ки из раз тог пој мов ног све та по сто ји ко ре ла ци ја у 
кон цеп ту а ли за ци ји као што по сто ји ко ре ла ци ја из ме ђу ма њих те мат ских 
це ли на пој мов ног све та и ма њих лек сич ко-се ман тич ких по ља у окви ру ис пи-
ти ва не тер ми но ло ги је.

5.6. По да ци из ових си сте мат ски ис пи та них тер ми но ло ги ја ко је се од-
но се на те мат ске обла сти из ма те ри јал не и (у ма лој ме ри) ду хов не кул ту ре, 
омо гу ћу ју нам да за па зи мо сле де ће.

А. Си сте мат ско ис пи ти ва ње лек си ке од ре ђе ног те мат ског по ља је ди ни 
је при ступ где се мо гу уочи ти па ра диг мат ски од но си ти па хи пе ро ним – хи-
по ним.

У свим овим мо но гра фи ја ма у лек сич ко-се ман тич кој ана ли зи на по чет-
ку су из дво је ни тер ми ни по хи је рар хиј ским од но си ма од оп штег ка по себ
ном и на осно ву тог пред ста вља ња тер ми на мо же се уочи ти да ме ђу соб ни 
од нос лек се ма мо же би ти:

а. так со ном ски – вр сте: ку ћа, ко ла, до ма ћих жи во ти ња/пче ла
б. ме ро ном ски – де ло ви: ку ћа, ко ла, до ма ћих жи во ти ња/пче ла
в. ли не ар ни – узроч нопо сле дич на ве за, про це си: пра вље ње ку ће, ко ла, 

раз мно жа ва ње жи во ти ња/пче ла.
Б. По ла зна осно ва за ова кав тип ис пи ти ва ња тре ба да бу де струч на и 

на уч на ли те ра ту ра из те ма ти ке/ стру ке ко ја се ис пи ту је6. 
В. Од нос хи пе ро ним – хи по ним при су тан је у свим си сте ми ма у кон-

цеп ту а ли за ци ји ствар но сти и он је сло же ни ји у овим ем пи риј ским ис пи ти-
ва њи ма не го што је то пред ста вље но у на шој те о риј ској ли те ра ту ри у ко јој 
се у окви ру хи је рар хи за ци је ка же да су ни же је ди ни це хи по ни ми и ме ро ни ми 
у ме ђу соб ном од но су ко хи по ни ми је и ко ме ро ни ми је. Ем пи риј ска ис тра жи-
ва ња по ка за ла су да по сто ји ви ше ни воа хи по ни ма/ме ро ни ма и да се хи по ни-
миј ски/ме ро ни миј ски од нос да ље хи је рар хи зу је у сва ком ди фе рен ци јал ном 
зна ку у од но су на прет ход ни ди фе рен ци јал ни знак/ ни во хи по ни ма (так со-
ни ма/ме ро ни ма)7. При ме ри из ове че ти ри ана ли зи ра не мо но гра фи је мо гу 
од лич но по слу жи ти за илу ста ци ју ра зних ви до ва хи по ним ских од но са, а 
та ко ђе и као ба за за утвр ђи ва ње ка ко иде да ља кла си фи ка ци ја по си сте му 
суб ор ди на ци је. 

6 Уоче ни хи по ним ски од но си у та квој ли те ра ту ри тре ба да се на ла зе у кон цеп ци ји упит -
ни ка ко ји се за ова кво ис тра жи ва ње пра ве, а упит ник тре ба да омо гу ћи да се те ма све стра но 
са гле да. У ор га ни за ци ји упит ни ка тре ба да до ђу до из ра жа ја так со ним ски, ме ро ним ски и 
ли не ар ни од но си ме ђу лек се ма ма.

7 Тер мин ди фе рен ци јал ни знак пре у зет је из ана ли зи ра них тер ми но ло шких мо но гра фи-
ја. У ко лар ској овај тер мин се не об ја шња ва по себ но, у па стир ској се ка же: „Ми смо под ди фе -
рен ци јал ним се ман тич ким зна ком под ра зу ме ва ли оне спе ци фич но сти на осно ву ко јих се раз ли-
ку ју зна че ња ре чи у окви ру јед ног се ман тич ког по ља” (бошњаковић1985: 4). У Тер ми но ло ги ји 
ку ће и по кућ ства, по ред то га што се де фи ни ше се ман тич ки ди фе рен ци јал ни знак, уво де се 
ди фе рен ци јал ни зна ко ви раз ли чи тих вр ста (вуковић 1988: 3, 5). Г. Шта сни го во ри о пр во ред-
ним, дру го ред ним ...хи по ни ми ма (2002: 255), а Т. Пр ћић о над ре ђе ним, одн. под ре ђе ним ни-
во и ма (Prćić 2008:139). 
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5.7. У свом пред ста вља њу хи је рар хиј ских и ли не ар них по ља ауто ри 
ових мо но гра фи ја да ју при ме ре из стра не лек си ко ло шке ли те ра ту ре. Та ко у 
Се ман ти ци и праг ма ти ци ре чи Т. Пр ћи ћа ка да су у пи та њу вр сте па са те ри
 јер, хрт, пу дли ца ус по ста вља се так со но ми ја пси у окви ру кла се си са ра где 
је хи пе ро ним жи во ти ња (Prćić 2008: 123). Вр сте па са на во ди и Р. Дра ги ће-
вић у Лек си ко ло ги ји срп ског је зи ка ко ја исти при мер пре ци зни је хи је рар хи-
зу је иду ћи од нај оп шти јег пој ма жи во ти ња до ше стог сте пе на хи је рар хи за-
ци је (драГићевић 2007: 291). Ка ка ва би си сте ма ти за ци ја у овом пој мов ном 
по љу би ла нај бо ља мо же ре ћи нај ком пе тент ни је струч њак за ки но ло ги ју.

6.1. Иако је у лек си ко ло шким мо но гра фи ја ма хи по ни ми ја илу стро ва на 
при ме ри ма из раз ли чи тих сфе ра, у овом ра ду ана ли зи ра ће се са мо они ти-
по ви си сте ма ти за ци ја ко ји су об ра ђе ни у ода бра ним тер ми но ло шким мо но-
гра фи ја ма. Би ло би до бро, и у ин те ре су на уч ног при сту па, ана ли зи ра ти и 
ко мен та ри са ти све при ме ре ко ји ма се пот кре пљу је не ко те о риј ско ви ђе ње. 

6.2. Има ју ћи у ви ду да је тер ми но ло ги ја ку ће об ра ђе на, чи ни ми се да би 
у пред ста вља њу „чла но ва ку ће и ње них де ло ва” (Prćić 2008:142, 143) би ло 
мно го бо ље екс пли ци ран овај од нос ако би се при ка за ло се ман тич ко по ље 
Ку ћа и ње ни де ло ви из мо но гра фи је Г. Ву ко вић (1988: 7). 

6.3. По зи ва ју ћи се на ли те ра ту ру, Пр ћић да је при мер „пред мет ног ре ги-
 стра ... на при ме ру при пре ма ња хра не по узо ру на ви ђе ње Р. Кар те ра (1987: 
50–52)” на во де ћи раз ли чи те ле ке ме из овог пред мет ног по ља (штед њак, 
ло нац, шер па, чи ни ја, ка ши ка, ви љу шка нож) (Prćić 2008: 144). Све ове 
лек се ме об ра ђе не су у Тер ми но ло ги ји ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни Г. Ву ко-
вић у окви ру три се ман тич ка по ља, а при то ме су оне раз ли чи тог ни воа оп -
што сти. Ов де се да је та ка те го ри за ци ја ко ја мо же би ти ко ри сна за те о риј ско 
са гле да ва ње про бле ма хи по ни миј ских од но са из ме ђу лек се ма јед ног се ман-
тич ког по ља (вуковић 1988): 

Стра на 44: 10. На пра ве за ку ва ње и њи хо ви де ло ви.; 
10.4. без отво ре ног пла ме на: шпо рет.8

Стра на 45–46: 11. Су до ви за ку ва ње; 
11.2. ду бок; 
11.2.2. ме тал ни: ло нац; 
11.3. пли так; 
11.3.2. емај ли ра ни: шер па...

Стра на 49: 13. Су до ви за обе до ва ње и сер ви ра ње; 
13.1. ду бљи суд за су пу са др шка ма:...чи ни ја...
13.2. ду бљи суд без др шки: :...чи ни ја...
13.6.пред мет ко јим се је де; 
13.6.1. теч на хра на: ка ши ка; 
13.6.2. чвр шћа хра на: ви љу шка; 
13.7. пред мет ко јим се се че; 
13.7.1. оби чан: нож 

8 На те ри то ри ји Вој во ди не ни је за бе ле жен си но ним штед њак.
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6.4. Сле де ћа гру па лек се ма ко ју на во ди Т. Пр ћић (2008:144) од но си се 
на ку ли нар ску лек си ку (ба ри ти, пр жи ти, пе ћи на ро шти љу, љу шти ти, 
се ћи, рен да ти, по ме ша ти, про ме ша ти, улу па ти) ко ја је, као и прет ход на 
те мат ска це ли на, би ла пред мет ин те ре со ва ња Гор да не Ву ко вић у окви ру 
ам би ци о зно по ста вље не те ме Ку ли нар ска тер ми но ло ги ја у Вој во ди ни,9 али 
ко ја се, на жа лост, смр ћу ко ле ги ни це Ву ко вић уга си ла. Упит ник за ис пи ти
ва ње ку ли нар ске тер ми но ло ги је10 Гор да не Ву ко вић на пра вљен је на осно ву 
струч не и на уч не ли те ра ту ре о ку ли на ри ји, па се на осно ву ње га на ве де ни 
гла го ли мо гу на од го ва ра ју ћи на чин кла си фи ко ва ти. 

6.5. Илу стру ју ћи при ме ром дру гу вр сту па ра диг мат ских од но са ме ђу 
лек се ма ма, Пр ћић ка же: „код лек сич ког ску па ве за ног за фа зе раз вит ка леп-
ти ра ја је, гу се ни ца, лут ка, леп тир, по ред про стор не, очи ту је (се) и њи хо ва 
вре мен ска и те ле сна бли скост.” (Prćić 2008: 143). За ту ма че ње лек сич ких 
од но са ко ји до ла зе до из ра жа ја у на зи ви ма за раз мно жа ва ње леп ти ра има мо 
про цес (раз вит ка), про ме ну јед ног ста ди ју ма у дру ги, сва ки ста ди јум вре мен-
ски се на ла зи из ме ђу прет ход ног и сле де ћег та ко да је ово при мер за ли не-
ар но устрој ство. За ова кав тип од но са мо же мо па ра ле лу на ћи у си стем ском 
опи су дру ге вр сте ин сек та – пче ле где у мо но гра фи ји Ар ха ич на пче лар ска 
лек си ка у Вој во ди ни има мо де таљ но пред ста вље ну лек си ку раз мно жа ва ња 
код пче ла (недељков 2009: 92).11 

7. Закључак. Ово раз ма тра ње је са мо јед но мо гу ће ви ђе ње не до вољ но 
ис тра же ног лек си ко ло шког про бле ма хи је рар хиј ских од но са ме ђу тер ми ни-
ма, мно ге ди ле ме по сто је, упо ри шта у те о риј ској ли те ра ту ри не кад је те шко 
на ћи, а ем пи риј ска ис тра жи ва ња по ка зу ју да је си сте ма ти за ци ја, од но сно 
хи је рар хи за ци ја пој мо ва у не ком се ман тич ком/те мат ском по љу не до вољ но 
те о риј ски обра зло же на у на уч ној и струч ној ли те ра ту ри о од го ва ра ју ћем 
сег мен ту ствар но сти. 
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Свенка Савић

НАЗИВИ УСЛУЖНИХ ПРИВАТНИХ РАДЊИ

У ра ду се ана ли зи ра ју тен ден ци је у про це су име но ва ња при ват них рад њи у по след-
њих три де сет го ди на у Ср би ји и Цр ној Го ри у окви ру два ју при сту па: 1. ин тер ди сци пли-
нар ног – ана ли зе дис кур са и пси хо лин гви сти ке, фо ку си ра не на са го вр ни ке у кон тек сту 
и ши ри дру штве ни кон текст, и 2. лек сич ко-мор фо ло шког – фо ку си ра ног на је зич ки си-
стем и струк ту рал не мо де ле срп ског је зи ка.

Кључ не ре чи: име но ва ње, услу жне при ват не рад ње, дис курс ана ли за, пси хо лин-
гви сти ка, дру штве ни кон текст.

1. увод. Име но ва ње ни ка да ни је са мо је зич ко пи та ње, не го је по ве за но 
са пси хо ло шким и емо ци о нал ним ста ту сом оно га ко име ну је, са кул тур ним 
на сле ђем, као и са исто риј ским и дру штве ним кон тек стом у да том вре ме ну 
у не кој је зич кој за јед ни ци. За то је име но ва ње уоп ште (љу ди, жи во ти ња, пред-
ме та, про из во да, обје ка та...) под јед на ко по ље ин те ре со ва ња раз ли чи тих ди-
сци пли на (по ред лин гви си ке). У скла ду с тим ко ри сна су и ин тер ди сци пли-
нар на укр шта ња ис тра жи вач ких ме то да и стра те ги ја из ви ше на уч них ди-
сци пли на у ана ли зи истог је зич ког пи та ња. Јед но од та квих пи та ња је и 
име но ва ње при ват них рад њи1 у Ср би ји и Цр ној Го ри.2

2. аналиЗа. Ана ли зом у овом ра ду об у хва ће не су две вр сте ма те ри ја-
ла, од но сно два ме то до ло шка при сту па. На про блем име но ва ња рад њи као 
лин гви стич ки про блем код нас је ука за ла у не ко ли ко сво јих ра до ва пре ско ро 
три де сет го ди на Гор да на Ву ко вић на осно ву ис тра жи ва ња (у ко ја су би ли 
укљу че ни и сту ден ти и сту дент ки ње) о на зи ви ма про дав ни ца, рад них ор га-
ни за ци ја и фир ми. У тим ис тра жи ва њи ма ак це нат је био на је зич ком си сте-
му, за пра во лек сич ко-мор фо ло шким ка рак те ри сти ка ма по ме ну тих на зи ва у 
срп ском је зи ку. По чев од де ве де се тих го ди на про шлог ве ка раз ли чи тим 
аспек ти ма име но ва ња при ват них рад њи ба ви ла се у Вој во ди ни, на Од се ку 
за срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду Свен ка 

1 „На зив рад ња ов де под ра зу ме ва про сто ре за са о бра ћа ње са му ште ри ја ма (ду ћа не, 
бу ти ке, тр го ви не, ло ка ле, ра ди о ни це, са ло не” (савић 1998: 13, фу сно та 1).

2 У пе ри о ду ка да је при ку пљен овај ма те ри јал Ср би ја и Цр на Го ра су би ле у за јед нич кој 
др жа ви, те је за то цр но гор ски град Под го ри ца узет у узо рак. 
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СВЕНКА САВИЋ

Са вић са сту дент ки ња ма у окви ру про јек та Пси хо лин гви стич ка ис тра жи
ва ња3 при ме њу ју ћи пси хо лин гви стич ки при ступ ком би но ван са ме то дом 
ана ли зе дис кур са. Циљ ових ис тра жи ва ња био је да се ука же на оп ште тен-
ден ци је про це са име но ва ња при ват них рад њи у за ви сно сти од ши рих по ли-
тич ких и дру штве них, је зич ких и емо ци о нал них (афек тив них) фак то ра оних 
ко ји име ну ју рад њу (вла сни ци) у по след њој де це ни ји 20. ве ка (1990–1999) у 
не ко ли ко гра до ва раз ли чи тог са ста ва ста нов ни штва: Но ви Сад, Ин ђи ја, Ста-
ра Па зо ва, Ки кин да, Ва ље во и Под го ри ца.

Ов де ћу пред ста ви ти нај пре но ви ја ис тра жи ва ња на ста ла у окви ру по-
ме ну тог про јек та, у ко ји ма је при ме њен ин тер ди сци пли нар ни при ступ.

2.1. интердисциПлинарниПристуП.У окви ру овог при сту па је об ра ђено 
укуп но 1231 на зив при ват них рад њи у гра до ви ма раз ли чи те ве ли чи не: Но ви 
Сад, Ин ђи ја – ма њи град у ис тој По кра ји ни у ко јем је у вре ме ис тра жи ва ња 
1/3 но вог, из бе глич ког ста нов ни штва;4 за тим Ста ра Па зо ва,5 град са не што 
ма њим бро јем ста нов ни штва од Ин ђи је у ко јем је ста ро се де лач ко срп ско и 
сло вач ко ста нов ни штва, уз зна тан број из бе глич ког од по ло ви не де ве де се тих, 
и уз ма њи број пред став ни ка оста лих на ци о нал них за јед ни ца. У Ки кин ди 
је та ко ђе ви ше је зич но ста нов ни штво, али ве ћи ном срп ско. 

Основ ни циљ вла сни ка рад њи је да оства ре про фит, а на зив рад ње је 
по зив на раз ме ну и мо гу ћи про фит (савић1998). У пи та њу је ком плек сан 
про цес ши ри од је зич ког (мор фо ло шког или лек сич ког), па ва ља утвр ди ти 
ко и ко ли ко у том про це су од лу чу је о име но ва њу. Да би се бо ље при ка зао 
про цес да ва ња име на при ват ној рад њи уста но вље не су сле де ће ис тра жи вач ке 
фа зе (1–6). 

(1) Из оп штин ских ре ги ста ра у ко ји ма су укњи же не рад ње ис пи су ју се 
сви по да ци за рад ње (тип, име и пре зи ме вла сни ка, адре са, на зив) за пе ри од 
1990–1999 (При мер: Би фе „Со кол”, вл. Ми лан Иг ња то вић, Југ Бог да на 2, 
Но ви Сад).

(2) Од укуп них по да та ка ода би ра ју се за ана ли зу 6 ти по ва рад њи: бу ти-
ци и кро јач ке, пи це ри је, фри зер ске и ко зме ти чар ске, цве ћа ре, пи љар ни це.

(3) Иден ти фи ку је се ме сто тих рад њи у гра ду: цен тар и пе ри фе ри ја. 

3 У окви ру овог про јек та ко ји је фи нан си ра ло Ми ни стар ство на у ке Ре пу бли ке Ср би је 
(1970–2000) на стао је, под мен тор ским ру ко вод ством проф. др Свен ке Са вић, један број се-
ми нар ских и ди плом ских ра до ва. Сви ти ра до ви по слу жи ли су као осно ва за ана ли зу у пр вом 
де лу ово га ра да (2.1. Ин тер ди сци пли нар ни при ступ). За хва љу јем на са рад њи аутор ка ма тих 
ра до ва: Ја сми ни Ће са ре вић, Оли ве ри Дра ги шић, Еми ли ји Гор ја но вић, Алек сан дри Об ра дов 
и Да ни је ли Вук че вић.

4 У Ин ђи ју се до се ли ло из бе гло ста нов ни штво са про сто ра Хр ват ске и Бо сне и Хер це го-
ви не, углав ном же не са де цом – укуп но њих 7.576 до 1997. го ди не, што је уве ћа ло број гра ђа на 
за јед ну тре ћи ну. Пре ма по да ци ма из 1991. го ди не је у Ин ђи ји 23.06, углав ном су то би ли Ср би 
(18.452), за тим Хр ва ти (778), Ма ђа ри (233), Цр но гор ци (259), Ју го сло ве ни (2.081), Сло ва ци (46), 
Ро ми (31), Ал бан ци (15), Ру му ни (6) и оста ли (1.120).

5 Ста ра Па зо ва се на ла зи на пу ту од Но вог Са да до Бе о гра да и пре ма по пи су из 1991. 
има ла је 17.138 ста нов ни ка, од то га 42,72% Ср ба и 40,27% Сло ва ка, као и 9,1% Ју го сло ве на.
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(4) Раз го ва ра се са вла сни ца ма/вла сни ци ма шест ти по ва рад њи, да би 
се до би ли по да ци о ме ђу за ви сно сти је зич ких, ин ди ви ду ал них, дру штве них 
и по ли тич ких еле ме на та у да ва њу на зи ва. Од го ва ра ли су вла сни ци на че ти ри 
основ на пи та ња: ути цај по ла вла сни ка на да ва ње име на; ути цај ми грант ских 
про це са де ве де се тих го ди на у Вој во ди ни; од лу ка о пи сму (ћи ри лич но или 
ла ти нич но) ко јим је на зив на пи сан; на ци о нал на при пад ност (ако же ле да се 
из ја сне).

Бе ле же ни се и дру ги бит ни еле мен ти на зи ва ко ји до при но се из ра зи ти-
јој ви дљи во сти на зи ва при ват не рад ње у да том про сто ру (као што су ве ли-
чи на, бо ја и тип сло ва ла ти нич ног, ћи ри лич ног, пи са ног, штам па ног) пи сма,6 
за тим по да так о ме сту на ко јем се на зив на ла зи (у из ло гу, из над рад ње, са 
стра не и сл.). 

(5) Кла си фи ку ју се од го во ри по те мат ским це ли на ма на осно ву мо ти-
ва ци је вла сни ка за да ва ње на зи ва рад њи и из ра чу на ва фре квен ци ја за по је-
ди не ти по ве од укуп но 6 ода бра них, у на ве де ним гра до ви ма. 

(6) Раз го ва ра ло се са фир мо пи сци ма и уста но вља вао се њи хов до при нос 
из бо ру на зи ва и пи сма. 

2.1.1. реЗултати
2.1.1.1.новисад. У Но вом Са ду су Свен ка Са вић и Ка ти ца Бен гин (1988) 

са ку пи ле основ не по дат ке за осму де це ни ју 20. ве ка (1980–1985) и ана ли зи-
ра ле 6 на ве де них ти по ва при ват них рад њи (савић 1998). Кор пус из се дам 
оп шти на на те ри то ри ји Но вог Са да (Де те ли на ра, Ли ман, Пе тро ва ра дин, 
По ду на вље, Сла ви ја, Ста ри град, Срем ски Кар лов ци) чи ни 669 ре ги стро ва-
них рад њи у ко ји ма се куп ци 1. услу жу ју (је лом – пи це ри је; го то вом ро бом 
– бу ти ци; цве ћем – цве ћа ре; во ћем и по вр ћем – пи љар ни це) и у ко ји ма се 2. 
оства ру је ди рек тан те ле сни кон такт из ме ђу да ва ња и при ма ња услу га (фри-
зе ри се ба ве ко сом, пе ди ки ри сто па ли ма, ко зме ти ча ри ли цем, ма се ри це лим 
те лом му ште ри је). Пр ви је ре зул тат да ди рект ни фи зич ки кон так ути че на 
од бир на зи ва рад ње у ко јој се услу га до га ђа: пре о вла ђу ју у на зи ви ма лич на 
име на (вла сни ка рад ње). Лич но име – вла сник сам је га рант ква ли те та до бре 
услу ге. Дру ги је ре зул тат да су на зи ви стра ног по ре кла у рад ња ма у ко ји ма 
се про да је го то ва ро ба, као што су бу ти ци и пи це ри је. То стра но је же ље но, 
ле по, це ње но (и на рав но ску по), што тре ба да га ран ту је ква ли тет, али и до-
бит вла сни ку. Нео че ки ва ност је јед на од ком по нен ти на зи ва. Она тре ба да 
под стак не куп це да се, на кон ку по ви не (стра не) ро бе и са ми осе те из у зет но, 
и да бу ду нео че ки ва но за па же ни у дру штву. Тре ћи је ре зул тат да су на зи ви 

6 По ред мо гућ но сти да ода бе ре име сво је при ват не рад ње вла сник мо же да од лу чи о 
пи сму (ћи ри лич ном или ла ти нич ном, ти пу, ве ли чи ни и бо ји сло ва. Пре ма За ко ну о слу жбе-
ној упо тре би је зи ка и пи са ма (1991) у Ре пу бли ци Ср би ји оба ве за је гра ђа на и гра ђан ки да се 
у слу жбе ној упо тре би ко ри сте срп ским је зи ком, екав ске ва ри јан те и ћи ри лич ним пи смом. У 
За ко ну сто ји да „Ор ган, ор га ни за ци ја и дру ги су бје кат мо же свој на зив, фир му и дру ги јав ни 
нат пис да ис пи ше по ред ћи ри лич ног и ла ти нич ним пи смом” (ита лик С. С.).
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та квих рад њи (углав ном) ис пи са ни ла ти нич ним пи смом, нај че шће у ори ги-
на лу (уко ли ко се на зив пре у зи ма из дру гог је зи ка).

Нео бич на име на тре ба да при ву ку куп це, би ло да су име на цве ћа или 
осо ба: на зи ви цве ћа ра су нај че шће на зи ви цве ћа ко је у на шој фло ри ни је 
обич но, или се мо же свр ста ти у ка те го ри ју укра сног цве ћа (Ор хи де ја, Пал
ма, Ми мо за, Да ли ја), а не ко ли ко је цве ћа ра ко је но се жен ска лич на име на 
(вла сни ца), сва из ин тер на ци о нал ног ин вен та ра (Мир на, На та ша, Су за на, 
Ти на). Не ма му шких име на у на зи ву цве ћа ра, јер се рад у цве ћа ра ма ве зу је 
за жен ска за ни ма ња. 

Про дав ни це во ћа и по вр ћа има ју на зи ве во ћа ко је се га ји у на шем про-
сто ру (Ви шња, Ду ња, Ја го да, Ја бу ка, Ле шник, Ма ли на, Нар, Нек та рин ка, 
Смо ква, Смо кви ца), или су на зи ви пре ма во ћу ко је се уво зи (Ана нас, Ба на на, 
Ко кос). Лич но име (вла сни ка) за про дав ни це во ћа и по вр ћа је ре ђе (у овом 
кор пу су са мо два – жен ска).

Фри зер ске, ко зме тич ке и пе ди кир ске при ват не услу жне рад ње има ју 
до ми нан тно лич на (женска) име на у на зи ви ма из ин вен та ра на ди ма ка (Бе ба, 
Бу ба, Ми ла, Ма ца, Жу жа, Ца ца) да би се су ге ри ра ла при сност оних ко ји се 
су сре ћу у услу жном до га ђа ју.

У Но вом Са ду су се пи це ри је по ја ви ле кра јем осам де се тих го ди на про-
шлог ве ка, укуп но их је би ло 20 у на ве де ном пе ри о ду, чи ји су на зи ви углав-
ном стра ног (ита ли јан ског) по ре кла Бор се ли но, Ми ла но, а не ко ли ко је на зи ва 
до ма ћег по ре кла (Код Ду ле та, Та шта, Слон, Јеж) или са мо Пи це ри ја, од но-
сно Пи ца 5+ или Шам пи он пи ца, што сиг на ли зи ра и ква ли тет је ла ко је се 
слу жи. 

Већ у за пи си ма о рад ња ма ре ги стро ва ним у пе ри о ду 1980–1990. ви ди 
се да су ра зни стра ни до на то ри усло вља ва ли на зив пи це ри је. Та ко је на зив 
Лорд дат пре ма на зи ву ци га ре та (јер је фир ма за ци га ре те обе ћа ла по моћ 
вла сни ку), или Ка ми ла (од ци га ре та Ca mel). На зи ви ко је дик ти ра ју стра ни 
до на то ри при сут ни ји су у ка сни јим де це ни ја ма, да би у 2010. у глав ној ули-
ци Но вог Са да би ле са мо рад ње фир ми ра не ро бе по зна тих свет ских ку ћа 
(Za ra, Rif fle, Guc ci и сл.). За кљу чак је у овом ис тра жи ва њу да ви ше фак то ра 
ути че на од бир на зи ва рад ње, је дан од тих је тип услу га у тим рад ња ма.

Оли ве ра Дра ги шић (1998) при ме њу је упра во опи сан ме то до ло шки по-
сту пак за Но ви Сад (савић 1998), са да у опи су на зи ва 102 на зи ва при ват них 
рад њи са мо у два ве ли ка објек та у цен тру Но вог Са да: у Спорт ском цен тру 
(СПЕНС: укуп но 81) и у про дај ном цен тру (АПО ЛО: укуп но 21). Ови на зи ви 
су пи са ни до ми нант но ла ти нич ним сло ви ма (на зив МА ЈА се јед на ко чи та на 
оба пи сма); од укуп ног бро ја са мо су че ти ри на зи ва на пи са на ћи ри лич ним 
пи смом – деч ја про дав ни це Кен гур (отво ре на 1994), Ма шни ца (отво ре на 
1994), про дав ни ца му зич ке опре ме Се ле на (отво ре на 1989), и оп ти чар ска 
рад ња Оп ти ка Те шин (отво ре на 1993). На зи ви шест по ме ну тих ти по ва рад њи 
исти су као у прет ход ном ис тра жи ва њу. Из раз го во ра са вла сни ци ма бу ти-
ка до би је ни су по да ци да су вла сни це же не (од 49 укуп но њих 25), да је ро ба 

СВЕНКА САВИЋ
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у тим про дав ни ца ма на ме ње на (мла дим) же на ма, а јед на од њих је на ме ње на 
пу ни јим же на ма (Cro co Dun dee). Да ле ко је ма њи број бу ти ка на ме њен са мо 
му шкар ци ма, али не ма ни јед ног ко ји је на ме њен пу ни јим му шкар ци ма (ана-
лог но пу ни јим же на ма). До дај мо још да та да ни је би ло бу ти ка по себ но за 
ста ри је осо бе. Из раз го во ра са вла сни ци ма до би јен је по да так да су ве ћи на 
вла сни ка рад њи на из у зет ном ме сту у гра ду му шкар ци (а же не са мо у си ту а-
ци ја ма ка да исти вла сник има две или ви ше рад њи, па због вла да ју ћих по-
ре ских про пи са, јед ну рад њу пи шу на су пру гу). 

2.1.1.2.инђија.Алек сан дра Оба дов (1998) при ме њу је исту ме то до ло ги ју 
ис тра жи ва ња у Ин ђи ји где је у пе ри о ду 1900–1997. укуп но отво ре но 156 раз-
ли чи тих при ват них рад њи (нај ви ше у 1995 – укуп но 46 и то ка фи ћа [„они 
су по ста ли ско ро је ди но ме сто за про вод и дру же ње”]) и бу ти ка. По да ци у 
овом ра ду по ка зу ју да је фак тор из ме не струк ту ре ста нов ни штва имао ути-
ца ја на на зи ве но во о тво ре них при ват них рад њи у цен тру гра да. На и ме, у 
Ин ђи ју се по чет ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка то ком ра то ва на про сто ри-
ма бив ше Ју го сла ви је зна тан број срп ског ста нов ни штва до се лио у овај град 
(ви ди фу сно ту 4). Ме ђу но во о тво ре ним рад ња ма нај ви ше је ка фи ћа: два 
има ју на зив ме ста: Бе о град (у ули ци кроз ко ју се про ла зи у прав цу Бе о гра да) 
и Свод на (ме сто у ко јем је вла сни ца жи ве ла у Бо сни до пре се ље ња у Ин ђи ју), 
Ја дран (вла сни ца је из дал ма тин ског кра ја), Со кол (име оца вла сни це, ко ји је 
био по знат ка фе џи ја), Че твер ка (у по ро ди ци су че ти ри бра та), Бе ли (на ди мак 
вла сни ко вог си на), Под ста рим кро вом (вла сни ци су до шли из Ко со ва се ла 
и на зив тре ба да под се ти на то да се у овом про сто ру осе ћа ју као у ста ром 
кра ју), у ко јем се са ку пља ју углав ном љу ди ко ји су од ско ра у гра ду, Под ли
пом (вла сни ци су ге ри шу опој ност уку са и ми ри са у ме сту ко је су ода бра ли 
за за ба ву и ужи ва ње). Аутор ка за кљу чу је да су на зи ви на ве де них ка фи ћа (сви 
отво ре ни у 1997) до ма ћег по ре кла, на пи са ни углав ном ћи ри лич ним пи смом, 
у вла сни штву же на (јер су му шкар ци оста ли на ра ти шти ма). „Го сти ни су 
са мо слу чај ни про ла зни ци, не го су стал ни го сти ло ка ла” у ко јем ево ци ра ју 
сво је успо ме не. Бу ти ци та ко ђе од сли ка ва ју из бе глич ку си ту а ци ју: то по ни-
ми Кор дун (вла сник је ро ђен и до ско ра је жи вео на Кор ду ну), Острог (вла-
сни ца је има ла леп до жи вљај при по се ти ма на сти ру Острог и же ли да га по-
де ли са они ма ко ји у рад њу уђу да ку пе го то ву ро бу), али и дру ге на ме ре: на-
зи ви In и Pe gaz (пре ма ре чи ма си на вла сни це је да рад ња иде ка про гре су и 
успо ну). Но, по ло ви на на зи ва бу ти ка у цен тру гра да ипак је стра ног по ре кла: 
Le vis (про дав ни ца фар мер ки, чи ја је вла сни ца по зна та атле ти чар ка из гра да). 
Аутор ка за кљу чу је да на зив рад ње не ма увек не по сред ну ве зу са оним што 
се у њој про да је, не го су емо ци о нал ни раз ло зи пре суд ни ји: вла сни ци ода би-
ра ју на зив да ле ги ти ми шу се бе, а не вр сту ро бе ко ју ну де – вла сник је уткан 
у по ру ку име на. Аутор ка за кљу чу је да на зи ви при ват них рад њи у Ин ђи ји у 
1997. го ди ни ни су ве за ни за ино стра но ство, ни ти за не што што је да ле ко и 
стра но, не го за ми ну ла вре ме на и за до ма ће тло, за тра ди ци ју као ре зул тат 
по ли тич ких до га ђа ја (пре ме шта ња из дру гих кра је ва у Ин ђи ју). На зи ви при-
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ват них рад њи ре ги стро ва них у том пе ри о ду у Ин ђи ји у под јед на ком бро ју 
су пи са ни и ла ти нич ним и ћри лич ним пи смом, јер су под јед на ко на ме ње ни 
староседелачк oм и но во при спе лом срп ском ста нов ни штву из Хр ват ске и 
Бо сне и Хер це го ви не, којe je до ми нант ни је кор исти лo ла ти нич но пи смо у 
ме сти ма из ко јих je дош лo.

2.1.1.3.стараПаЗова. По да ци из Ста ре Па зо ве по ка зу ју ме ђу за ви сност 
ти па ста нов ни штва и од би ра пи сма за на зив име на при ват них рад њи, али и 
ути ца ја фир мо пи сца на по след њу од лу ку. У Ста ру Па зо ву, гра ду у ко јем ду ги 
низ го ди на жи ве за јед но по ло ви на срп ског и (ско ро) по ло ви на сло вач ког ста-
нов ни штва, и сре ди ном 90-их го ди на до се лио се зна тан број но вог (срп ског) 
ста нов ни штва са про сто ра Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не; ти ме је де мо-
граф ска сли ка гра да знат но про ме ње на. Еми ли ја Гор ја но вић (1999) ана ли-
зи ра ла је укуп но 245 на зи ва при ват них рад њи ре ги стро ва них у Ста рој Па-
зо ви (1991–1998) и за кљу чу ла да вла сни ци ко ји до ла зи из дру гих де ло ва 
(бив ше) Ју го сла ви је же ле на зи вом рад ње да сиг на ли зи ра ју се ћа ње на ста ри 
крај, а до ма ћи вла сни ци сло вач ког де ла ста нов ни штва же ле у ве ли кој ме ри 
да оста ну не ви дљи ви и при бе га ва ју раз ли чи тим об ли ци ма ми ми кри је да то 
по стиг ну. То се ви ди у пи сму ода бра ном за на зив: сву да и у цен тру и на пе-
ри фе ри ји до ми ни ра ла ти нич но пи смо. Ла ти ни ца је ина че пи смо сло вач ког 
је зи ка. Аутор ка ис ти че да ва жну уло гу у про це су да ва ња на зи ва има ју фир-
мо пи сци. На пи та ње у ко јој ме ри фир мо пи сци ути чу на од бир пи сма, тип 
сло ва, па и са мог на зи ва је дан фир мо пи сац је од го во рио да углав ном сам 
би ра пи смо, тип сло ва и ве ли чи ну, али да „не ки зах те ва ју. За стра не ре чи 
тра же ла ти ни цу, за на ше под јед на ко”, дру ги је ре као: „Знаш ка ква је Па зо ва, 
ни кад не тра же као др жав не фир ме оба (пи сма). Ја увек пи там, не ки ка жу. 
Је дан вла сник ми је тра жио за исти ло кал у Па зо ви ћи ри ли цом, а на ауто-пу ту 
ла ти ни цом”; тре ћи је ре као да че ка док вла сни ци ка жу сво је ми шље ње. Вла-
сни ца Ca fee „Pink”, Сло ва ки ња из ја вљу је: „Све јед но ми је ћи ри ли ца или 
ла ти ни ца, фир мо пи сац је од лу чио, ипак је бо ља ла ти ни ца, љу ди са стра не 
мо гу да про чи та ју”; вла сник Grill „Pe ga” у цен тру гра да ка же: „Ла ти ни цу је 
ста вио фир мо пи сац, а и да мо гу и Сло ва ци да чи та ју”; Сло ва ки ња је да ла на-
 зив ТА РА ћи ри лич ним пи смом: „Име смо да ли због ле пих успо ме на и по-
сло ва на Та ри, а то је и мој на ди мак”.

У овом ра ду је аутор ка на исти ем пи риј ски ма те ри јал при ме ни ла и пси-
хо лин гви стич ки и лек сич ко-мор фо ло шки ме тод ана ли зе: на зи ве рад њи је 
по де ли ла на до ма ће (138) и на стра не (79): ла тин ског и грч ког по ре кла; адап-
ти ра не (40) и не а дап ти ра не (39), пи са не у ори ги на лу на је зи ку из ко јег су 
по зајм ље не, па са мо ини ци ја ле (10: име на вла сни ка, на при мер Н. Ц. од Не-
над Цвет ко вић), сло же ни це на ста ле са жи ма њем де ло ва ви ше ре чи (12: Ми
стербеј би, Тех но бо је), нео д ре ђе не (Но леџ, Ем па, Спиг, Ел марк, До ча, Ца ко 
– ве ро ват но кре а ци је вла сни ка, чи је по ре кло ни је утвр ђе но). Кон ста ту је да 
су од до ма ћих нај че шћа лич на име на (89) и то жен ска и на дим ци (43): 27 име-
на, од ко јих су нај фре квент ни ја стра ног по ре кла Ана (4), Је ле на (3), Ива на 
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(2) – име на ко ја су под јед на ко ре пре зен та тив на и за срп ско и за сло вач ко ста-
нов ни штво.7 Оп шти је за кљу чак аутор ке да при пад ни ци сло вач ке на ци о нал-
не за јед ни це ни ка да не име ну ју рад њу сво јим пре зи ме ном, али то чи не на-
дим ком од пре зи ме на.

2.1.1.4.кикинда.Сла ви ца Ста на ре вић (2000) по пи са ла је из оп штин ске 
до ку мен та ци је у ви ше на ци о нал ној Ки кин ди 138 при ват них рад њи у ши рем 
цен тру гра да за пе ри од 1995–1999. за шест на ве де них ти по ва рад њи и до би-
ла ре зул та те већ опи са не ов де у прет ход ним ис тра жи ва њи ма. За кљу чи ла је 
да су од 55 ре ги стро ва них бу ти ка у Ки кин ди нај број ни ји они са стра ном 
(ен гле ском, ита ли јан ском, фран цу ском) реч ју у на зи ву (укуп но 33). Го то во 
сви на зи ви на пи са ни су у из вор ном об ли ку, ла ти ни цом.

Од укуп но 57 ка фи ћа 33 но си на зив стра ног пре кла, а 24 је до ма ћег по-
ре кла, не ка има ју лич но му шко име или на ди мак у на зи ву, жен ских име на 
не ма, а го то во сви на зи ви су на пи са ни ла ти нич ним пи смом. У гра ду су са мо 
4 пи це ри је (monca,conti,art,PartYtime) и има ју на зи ве стра ног 
по ре кла на пи са не ла ти ни цом. По сто је са мо че ти ри кро јач ке рад ње ко је у на-
зи ву има ју лич но име; осам фри зер ских рад њи (три су за тво ре не) и че ти ри 
ко зме тич ке нај че шће има ју у на зи ву жен ско лич но име.

За ни мљи во је за па жа ње аутор ке да по сто је на зи ви бу ти ка са жен ским 
лич ним име ном (стра ног по ре кла), али не по сто је на зи ви ка фи ћа и пи це ри ја, 
ма да су им вла сни це же не. „У пи та њу је кон зер ва тив но гле да ње на ка фи ће 
и слич не ло ка ле као на не ка да шње ка фа не, где је же на ма би ло за бра ње но да 
ула зе”, об ја шња ва аутор ка (иако да нас оба по ла под јед на ко по се ћу ју ове 
објек те). Из раз го во ра са вла сни ци ма рад њи аутор ка је до зна ла да ве ћи на не 
зна да по сто ји За кон о слу жбе ној упо тре би је зи ка и пи са ма, да њих ин те ре-
су је про фит, а он ће, про це њу ју, би ти ве ћи ако је на зив стра на реч, на пи са на 
ла ти ни цом, „да мо гу и стран ци да про чи та ју”.

2.1.1.5.ваљево.Ја сми на Ће са ре вић (1999) по но ви ла је ис тра жи ва ње о 
на зи ви ма при ват них рад њи у цен тру Ва ље ва, гра ду до ми нат но на се ље ном 
срп ским ста нов ни штвом. За кљу чу је да и ов де од го ва ра по де ла на услу жне 
рад ње у ко ји ма је ди рек тан те ле сни кон такт са ко ри сни ци ма услу га и да су 
та да на зи ви по ве за ни са лич ним име ном, али да та име на је су из ин вен та ра 
(жен ских) име на одо ма ће них у Ва ље ву. Не до ми ни ра ју на зи ви стра ног по-
ре кла пи са ни ла ти нич ним пи смом.

2.1.1.6.ПодГорица.Да ни је ла Вук че вић (1999) да је по дат ке о при ват ним 
рад ња ма из цен тра Под го ри це (1990–1999) до би је не у Оп штин ском се кре та-
ри ја ту за при вре ду и раз вој. Из укуп ног спи ска (831) за ана ли зу је из дво ји ла 
46 рад њи из цен тра гра да, ко је при па да ју по ме ну тим ти по ви ма (бу ти ци, 
пи це ри је, ка фи ћи, фри зер ске и ко зме ти чар ске, про дав ни це во ћа и по вр ћа). 

7 У Ста рој Па зо ви три рад ње чи ји су вла сни ци при пад ни ци сло вач ке на ци о нал но сти 
има ју на зи ве из срп ског жен ског име но сло ва: Сто јан ка, Ма ра, Да ни ца, а са мо је јед на ви дљи-
во сло вач ка Да ну ша. 
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По да ци по твр ђу ју оп шту тен ден ци ју: на зи ви су стра ног по ре кла (нај че шће 
ита ли јан ског и ен гле ског); фри зер ске, ко зме тич ке и кро јач ке рад ње има ју 
на зи ве по лич ном име ну или на дим ку (вла сни ка), а цве ћа ре у Под го ри ци 
но се „име на цви је ћа ко је је ли је по и нео бич но”. На осно ву раз го во ра са вла-
сни ца ма и вла сни ци ма рад њи за кљу чи ла је да су у да ва њу име на рад њи ва-
жнии раз ли чи ти емо ци о нал ни фак то ри (по си ну, или не ком дру гом чла ну 
по ро ди це, по на дим ку, или по по зна тој му зич кој гру пи – на при мер, Га ли ја), 
за тим по не че му ви ђе ном на те ле ви зи ји, или у не ком по зна том гра ду у ко јем 
су бо ра ви ли. Ва жан је по да так за Под го ри цу да су сви вла сни ци ре кли да је 
њи хо во основ но пи смо ла ти нич но, да сто га ни су ни раз ми шља ли о пи сму 
при ли ком из ра де на зи ва. У Под го ри ци аутор ка ни је раз го ва ра ла са фир мо-
пи сци ма јер их вла сни ци ни су по ми ња ли у сво јим из ја ва ма. Вла сни ци су 
углав ном мла ђе осо бе, цр но гор ске и срп ске на ци о нал но сти („при пад ни ци 
дру гих на ци о нал но сти углав ном по сје ду ју рад ње на пе ри фе ри ји Под го ри це 
– Ту зи, Го лу бов ци...”).

На осно ву по да та ка у овој ску пи ни ра до ва мо же се за кљу чи ти да су 
од бир на зи ва и упо тре ба пи сма у ди рект ној ве зи са са ста вом ста нов ни штва, 
про це си ма тран зи ци је или ско ра шњих ми гра ци ја и пре ла ска са дру штве не 
на при ват ну еко но ми ју. Што се ти че пи сма мо же се за кљу чи ти да до ми на-
ци ја ла ти нич ног не зна чи на пу шта ње ћи ри лич не тра ди ци је, не го да је овај 
жа нр, на зи ви при ват них рад њи, пре по зна тљив упр во по тој ком по нен ти, 
на ро чи то у ви ше на ци о нал ним (вој во ђан ским и цр но гор ским) гра до ви ма. 

2.2.морфолошко‑лексиколошки ПристуП. У мор фо ло шко-лек сич ком 
при сту пу Гор да не Ву ко вић (1982; 1983–1984; 1996) и са рад ни ца фо кус ана-
ли зе је на је зич ком си сте му. Са рад ни це тра га ју за мо де ли ма фор ми ра ња на-
зи ва уоп ште (vuKović1982), на зи ва про дав ни ца по себ но (vuKović 1983–1984) 
и скре ћу па жњу на три мо де ла фор ми ра ња на зи ва за рад не ор га ни за ци је, у 
ко је укљу чу ју и про дав ни це и услу жне за нат ске рад ње и ре сто ра не. Та три 
мо де ла су за Гор да ну Ву ко вић: 1.сло же ни це (сло жен на зив) – укуп но 10 мо-
де ла; 2. скра ће ни це – укуп но че ти ри мо де ла; 3. на зи ви стра ног по ре кла – 
укуп но три мо де ла. За кљу чу је да се „у окви ру ове лек сич ке ску пи не ства
ра ју но ви твор бе ни и ор то граф ски мо де ли сло же ни ца (ита лик С. С.), да се 
на да ље, у на зи ви ма ове вр сте по ја вљу ју „кон со нант ске се кве це не у о би ча је не 
у лек си ци стан дар да и да се, из гле да, по ја вљу је те жња за уоп шта ва њем -с, 
од но сно -x (-кс) као твор бе не мор фе ме у на зи ви ма рад них ор га ни за ци ја” 
(179–180).

Са ша Ра кић (1997), под мен тор ским ру ко вод ством Гор да не Ву ко вић, 
ана ли зи ра ла је из те ле фон ског име ни ка гра да Но вог Са да (за 1995–1996) 
укуп но 2231 на зив рад них ор га ни за ци ја (што укљу чу је на зи ве свих јав них 
обје ка та, шко ла, клу бо ва, ра зних дру шта ва, али и са мо стал них рад њи). Ин-
те ре со вао ју је њи хов мор фо ло шки са став: као сло же ни ца, по лу сло же ни ца, 
скра ће ни ца. За кљу чу је да су „стра не ре чи за сту пље не у ве ли ком про цен ту 
у сва кој од на ве де них гру па”.
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Гор да на Ву ко вић (1996) го то во де це ни ју ка сни је вра ћа се овој про бле ма-
ти ци и ана ли зи ра 300 на зи ва тр го вин ских и уго сти тељ ских рад њи у Но вом 
Са ду, и то са мо на зи ве стра ног по ре кла, са лек си ко ло шког и мор фо ло шког 
ста но ви шта.8 При ку пље не на зи ве је по де ли ла на оне на ста ле од вла сти тих 
име на (стра не ан тро по ни ме, име на по зна тих лич но сти, то по ни ме) и по ка за-
ла да је ве ћи број стра них на зи ва при ват них рад њи, да су пи са не у ори ги на  лу 
(углав ном на ен гле ском је зи ку), што зна чи да они ма ко ји тај је зик не зна ју 
по ру ка не мо же би ти тран спа рент на. Аутор ка та ко ђе кон ста ту је да на зи ве 
фир ми не тре ба схва ти ти „са мо као пу ко ети ке ти ра ње” већ као сво је вр сну 
ре клам ну по ру ку „ко ја има за да так да по зи тив но де лу је на свест или, пак, на 
афек тив ност при ма о ца. Да би ова кав за да так био ис пу њен, основ ни услов 
је сте да по ру ка до спе до ку па ца” (ита лик С. С.). Уво ђе њем у ана ли зу еле мен-
та афек тив но сти у мор фо ло шко-лек сич ку ана ли зу, два се при сту па ис тра-
жи ва њу на зи ва при бли жа ва ју. На и ме, афек тив ност се ве зу је за уче сни ке у 
до га ђа ју, што фо кус на си стем ни је ува жа вао. Ово при бли жа ва ње ће се на-
ста ви ти и у ка сни је об ја вље ним ра до ви ма са рад ни ца. 

Ду шан ка Зве кић Ду ша но вић (2004) ис тра жу је у Но вом Са ду стра не 
ре чи у на зи ви ма рад њи и пи смо ко јим су пи са ни да би за кљу чи ла да је до ми-
на ци ја стра них ре чи и ла ти нич ног пи сма. У ка сни јем ра ду Ду шан ка Зве кић 
Ду ша но вић и Ива на Зо ри ца (2010) ко ри сте по дат ке из на ве де ног ра да Ду шан-
ке Зве кић Ду ша но вић из 2004, а у дру гом де лу да ју по дат ке за 2010. у Но вом 
Са ду (не по ми њу број ана ли зи ра них при ме ра) и мо де ле ства ра ња на зи ва: 
1. од нос до ма ће и стра не лек си ке; 2. упо тре ба скра ће ни ца; 3. тран спа рент ност 
и екс пре сив ност по је ди них на зи ва, а го во ре и о од но су ћи ри лич ног и ла ти-
нич ног пи сма. За кљу чу ју да по сто је две основ не тен ден ци је у да ва њу на зи ва 
рад ња ма у 2010. го ди ни: 1. „ори јен ти са ност ка оно ме што је но во, мо дер но, 
са вре ме но, стра но и 2. „ори је ти са ност ка тра ди ци ји, оно ме што је већ по зна то 
и про ве ре но” (стр. 584). Ори јен ти са ност ка тра ди ци ји се ви ди у на зи ви ма у 
ко ји ма се на ла зи лек си ка ко ја је у ве ћој или ма њој ме ри већ иза шла из ак тив-
не упо тре бе ве ћи не Но во са ђа на (Фру штук, Фрај ла, Ђе рам, Фи ја кер и сл.). 
Аутор ке та ко ђе за кљу чу ју да „по де ла на до ма ће и стра не ре чи ни је мо гу ћа 
јер се мно ге на ла зе у зо ни ве ћег или ма њег сте пе на адап ти ра но сти, а број ни 
су и ин тер на ци о на ли зми” (стр. 587, ита лик С. С.). Овај по да так ре ла ти ви зу је 
мор фо-лек сич ки при ступ у том сми слу што се уме сто са мо две ка те го ри је 
– стра не и до ма ће ре чи, са да ви де и пре ла зни ти по ви. Нов је по да так аутор ки 
да су „на зи ви чи ју осно ву чи не стра не лек се ме са мо 25,7%” (и на да ље су нај-
број ни ји ен гле ског по ре кла). Не пре ци зи ра ју ко ји на зи ви ко јих рад њи су до-
ми нант ни је стра ног по ре кла (на при мер, пре ма на шим по да ци ма, пе ка ре су 
у Но вом Са ду пи са не нај че шће ћи ри лич ним пи смом и до ма ћим на зи вом).

8 Ни ка квих по да та ка не ма о са мом кор пу су, што оте жа ва по ре ђе ње са дру гим ма те ри ја -
ли ма, сем уоп ште них: „на осно ву ре ла тив но бо га те гра дје, ко ју са чи ња ва око хи ља ду при ме ра” 
(vuKović 1983–1984: 175), без де таљ ни јих по да та ка о бро ју при ме ра, ме сту и вре ме ну њи хо вог 
са ку пља ња. Реч је о на зи ви ма тр го вин ских и уго сти тељ ских рад њи у ши рем спек тру (од 
шест ти по ва об у хва ће них у ра ду Свен ке Са вић и са рад ни ца).
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3. Закључак. Пре ско ро три де сет го ди на Гор да на Ву ко вић је не ко ли-
ким сво јим ра до ви ма скре ну ла па жњу на је дан на о ко мар ги на лан сег мент 
лин гви стич ких ис тра жи ва ња по ве зан са раз во јем дру штва: на зи ве про дав-
ни ца, услу жних за нат ских рад њи и ре сто ра на. Ис по ста ви ло се да се ра ди о 
ве о ма ком плек сној те ми ко ја под ра зу ме ва, по ред чи сто је зич ких, и низ пси-
хо лин гви стич ких и со ци о лин гви стич ких аспе ка та по сма тра ња. У овом ра ду 
дат је пре глед ис тра жи ва ња на ову те му спро вед них код нас то ком про те-
клих три де сет го ди на и ука за но је на то да овај жа нр тек до би ја (код нас) ду-
жну ис тра жи вач ку па жњу. На осно ву до са да шњих ис тра жи ва ња оп шти је 
за кљу чак да се име но ва ње при ват них рад њи мо же ис тра жи ва ти при ме ном 
раз ли чи тих ме то до ло шких по сту па ка и у раз ли чи тим кон тек сти ма: то ком 
ду жег или кра ћег вре мен ског пе ри о да, у јед ном гра ду (у цен тру и/или на 
пе ри фе ри ји), или у не ко ли ко гра до ва ре ги о на, у је зич ки хо мо ге ној и је зич ки 
хе те ро ге ној за јед ни ци, у гра до ви ма са знат но из ме ње ном де мо граф ском 
сли ком то ком ми гра циј ских про ме на ста нов ни штва. Фо кус ана ли зе мо же 
се усме ри ти на оне ко ји име ну ју (вла сни ке, фир мо пи сце и сл.), али и на чи-
сто лин гви стич ке аспек те са мог на зи ва у окви ру од ре ђе ног је зи ка (у овом 
слу ча ју срп ског). Мо гу се и ком би но ва ти ови фо ку си и ви де ти шта им је за-
јед нич ко. Оба ме то да по ка зу ју да се у на зи ви ма рад њи по ја вљу до ми нант ни-
је стра не ре чи (по да так ни је спе ци фи чан са мо за Ср би ју, не го је при су тан и 
у дру гим зе мља ма).9 Мо же се да кле за кљу чи ти да су на зи ви при ват них рад-
њи по се бан дис курс ни жа нр пре по зна тљив по стра ној лек си ци и (пре те жно) 
ла ти нич ном пи сму у Ср би ји и Цр ној Го ри. Ко ли чи на стра них ре чи у сра зме-
ри је са ти пом рад ње: ви ше их је у на зи ви ма бу ти ка, ка фи ћа и пи це ри ја. Оче-
ки ва но је да се ро ба стра ног по ре кла и на зив рад ње ко ја ну ди та кву ро бу 
по ја ви ла ти нич ним пи смом, ка ко би пре ко стра ног на зи ва и од го ва ра ју ћег 
пи сма при бли жи ли нас ‘ов де’ они ма ‘та мо’. 

У Но вом Са ду је у 2010. го ди ни (Звекић‑душановић– Зорица 2010) уста-
но вље на иста оп шта тен ден ци ја, али и но ва или па ра лел на (на жа лост, за 
дру ге на ве де не гра до ве не ма мо но вих по да тка) – те жња за тра ди ци јом, не-
чим про шлим, и у том сми слу су (та ко ђе на зи ви стра ног по ре кла) но ви не у 
да ва њу на зи ва рад њи (као што су ду ћа ни) ла ти нич ним пи смом, за тим стра-
них фир ми Guc ci, Ser gio, Roc co Ba roc co.

Раз го во ри са вла сни ци ма и вла сни ца ма рад њи ко ри сно је ме то до ло шко 
сред ство ко јим се осве тља ва ју ин ди ви ду ал не пре фе рен ци је за на зи ве рад њи 
и по тре ба за лич ном кре а тив но шћу у је зи ку: од са свим лич ног обе леж ја до 
је зич ке игре.10 Број не су кре а тив не до ми сли це вла сни ка ко ји ма се по твр ђу ју 

9 На при мер у Пољ ској је усво јен но ви за кон о је зи ку пре ма ко јем се „пред ви ђа ју нов-
ча не ка зне про тив оних ко ји се не тру де да стра не из ра зе за ме не до ма ћим, на ро чи то ка да је 
реч о фир ма ма пред у зе ћа и на зи ви ма по је ди них ар ти ка ла” (маринковић 1999: 36) (ита лик 
С. С.).

10 На при мер, јед на вла сни ца је да ла на зив бу ти ку (у ко јем се ну ди раз ли чи та гар де ро ба) 
Баобао (име нај ви шег др ве та на све ту), јер је би ла фа сци ни ра на ње го вом ве ли чи ном; дру га 
је да ла на зив Cheers ко ми си о ну у ко јем је ра ди ла док је жи ве ла у Не мач кој, а по по врат ку у 
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кре а тив не мо гућ но сти уну тар је зич ких мо де ла и на чи ни на ко ји се они мо гу 
по ме ра ти и кр ши ти. У то ме и је сте зна чај пот пу не сло бо де име но ва ња при-
ват них рад њи: да се по ме ре по сто је ћи мо де ли у је зи ку, а да се по стиг не при-
влач ност, нео бич ност, за го нет ност и ти ме при ву ку куп ци – про фи та ра ди. 
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Svenka Savić 

NAMES OF PRIVATELY OWNED SHOPS FOR PROVIDING SERVICES

S u m m a r y

The results of the analysis of the names of privately owned shops for providing services, 
conducted within two distinct methodological frameworks, show that the names are predominantly 
of foreign origin, written in Roman alphabet. However, the main tendencies depend on the type of 
business: those which provide services related to direct physical contact (such as hairdressers’, beau-
ty salons, pedicurists’ and dressmakers’ shops), tend to be named after the proper name or nick-name 
(of the owner), which is taken to be a kind of quality guarantee. This general tendency is conditioned 
by social factors, such as population migration shifts (in this case from other areas of Yugoslavia to 
Vojvodina), where the emotions (for the homeland) are the crucial factor in the selection of names 
for private shop. Sign painters, as mediators between the owners and potential customers in shops, 
also influence the choice of alphabet, letter type and size, and the color of the name (and sometimes 
even the name itself).

The names of privately owned shops can be regarded as a specific written text genre, charac-
terized by foreign lexis and Roman alphabet and the economic purpose of the name – aimed at gain 
and profit.

Key words: naming, privately-owned shops, discourse analysis, psycholinguistics, social con-
text. 
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Божо Ћорић

О ДИСТРИБУЦИЈИ АНТРОПОНИМСКИХ ИДЕНТИФИКАТОРА
ЗА ОСОБЕ ЖЕНСКОГ ПОЛА∗

Рад је посвећен антропонимским идентификаторима особа женског пола у срп-
ском језику. У центру пажње биће један специфичан вид деривираних антропонимских 
формација са суфиксима -ова (-ева) и -ка. Анализа је вршена на бази грађе из online 
издања разних медија.

Kључне речи: антропонимија, деривација, суфикси -ова (ева) и -ка.

1. увод. У публицистичком стилу, односно његовом новинарском под-
стилу (на интернету), типови употребе антропонимских јединица у иден-
тификацији особа женског пола веома су разноврсни, што је сасвим у скла-
ду са жанровском разуђеношћу тог стила и његовом блискошћу са књижев-
ноуметничким и разговорним стилом. Као антропонимски идентификатори 
за жену јављају се: 1) службена антропонимска формула, 2) лично име, 3) 
надимак, 4) презиме, 5) презиме у апелативном окружењу и 6) женска пре-
зименска варијанта.1 Дистрибуцију идентификатора пратићемо кроз текст 
новинарског чланка разложеног на следеће сегменте: наслов, почетак члан-
ка, средина чланка, крај чланка и онимичи контекст.

2. наслов(ударноместочланка).
2.1.ПунаантроПонимскаформулаје најинформативнији, најозбиљнији 

и најнеутралнији вид идентификације женске особе и стога се и очекује на 
ударним местима чланка: 

Aнгела Меркел чува еврo; Нове оптужбе против Јулије Тимошенко; Хилари 
Клинтон: Повлачим се са функције ако Обама освоји други мандат; Маргарет 
Тачер примљена у болницу из предострожности. 

* Рађено у оквиру пројекта 178006 Министарства за науку и технологију.
1 По себи се разуме да ће се у медијима нижег ранга, у таблоидима, на пример, јавити 

шира лепеза идентификатора за жену, укључујући и сасвим необичне формације какве 
озбиљни новинари не користе. У једном таблоиду налазимо поред идентификатора типа Хи-
лари Клинтон, Хилари и Клинтонка, и несвакидашње форме Хиларијева (суфиксација име-
на) и Кенедијевка (женска презименска варијанта проширена суфиксом -ка). (Исп. http://www.
magazin-tabloid.com/casopis/clanak.php?br=157&clanak=21).
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2.2.елиПтичнареалиЗацијаје израз језичке економије због чега је по-
годно средство идентификације у тексту интернет издања. 

2.2.1. Име и иначе долази у неформалној, опуштеној, фамилијарној, при-
јатељској комуникацији због чега је његово коришћење у идентификацији 
ограниченог домета у медијима: своди се на забавне садржаје, спорт и естра-
ду, а особа чије име се јавља у наслову мора бити изузетно позната читаоци-
ма, што показују потврде типа: 

Моћна Ана; Фед куп: Стигла Јелена, чека се Ана; Мајами: Крај такмичења за 
Јелену и Ану. 

Овај идентификатор је за читаоце сасвим довољан да замени пуну фор-
мулу за Ану Ивановић и Јелену Јанковић, познате јунакиње тениских терена. 

2.2.2. Надимак начелно припада разговорној сфери комуникације, а у 
медијима долази ретко, а и тада за изузетно познате особе из света спорта 
и естраде: 

Цеца признала кривицу.2

2.2.3. Презиме је идентификатор чија је велика предност у његовој 
озбиљности, официјелности, престижности, али му је недостатак низак 
степен индивидуализације и нормативно–конфликтна ситуација. Отуда је 
он, у самосталној употреби, редак:

Маловић: Све оптужнице ће бити ревидиране;3 Ештон и Рединг се заложиле 
за друштво без дискриминације.4

2.3. У насловном делу чланка online издања новина веома често долази 
изведена форма презимена – женска презименска варијанта, као пандан 
презименској идентификацији мушкарца: 

Ештонова заузета; Ивановићка успјешна на старту Мајамија; Одлуком Мало
ви ћеве Рендић пуштен из притвора; Клинтоновој клицали на тргу Тахрир у 
Каиру; Клинтонова и Тачерка оперисане истог дана; Меркеловој оперисан 
менискус; Нећемо искљичити Пешићеву из странке; Брунијева као женски Дон 
Жуан; Тимошенкова отпутовала у Брисел и обећала да се враћа; Ворликова 
спремна да помогне у привлачењу страних улагања.

3. чланаксвојом дужином омогућава разноврснију дистрибуцију иден-
тификатора женских особа, при чему се аутори држе одређених принципа.

2 Пуна идентификација је Светлана Цеца Ражнатовић, позната у свету естраде и крими-
нала.

3 Домаћи читалац, начелно, зна да се иза идентификатора крије министарка правде у 
српској влади.

4 За мање упућене читаоце о полу особа чија су презимена у наслову информација се на-
лази у предикатској сфери (радни глаголски придев у женском је роду).
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О ДИСТРИБУЦИЈИ АНТРОПОНИМСКИХ ИДЕНТИФИКАТОРА ЗА ОСОБЕ ЖЕНСКОГ ПОЛА

3.1. Почетакчланка,тј. прва реченица резервисана је, по правилу, за 
пуну антропонисмку формулу, без обзира на тип идентификације у наслову. 
Овакав поступак посебно је битан уколико се у наслову налази женска пре
зименска варијанта, јер се тиме добија на информативности и прецизности. 
(Следе примери који садрже наслов, у болду, и прву реченицу новинарског 
чланка.)

1) Београд спреман за Клинтонову
Посета Хилари Клинтон Београду је прворазредни догађај са аспекта без бед-
ности, рекао министар полиције Ивица Дачић и додао да је полиција спремна 
за ту посету.
2) Маловићева: Ревидираћемо све потернице за ратне злочине 
Министарка правде Србије Снежана Маловић изјавила је да ће Радна група 
тужилаштава Србије и Хрватске ревидирати све потернице за ратне злочине 
које су расписане у поступцима за утврђивање одговорности за ратне зло чине. 
3) Клинтонова и Шпинделегер позивају на реформе у БиХ 
Америчка државна секретарка Хилари Клинтон и министар спољних послова 
Аустрије Михаел Шпинделегер позвали су власти у БиХ да спроведу неоп-
ход не реформе у земљи, јавља данас Глас Америке. 
4) Егереши и Дејановићка о Статуту Војводине 
Председник Скупштине Војводине Шандор Егереши најавио је да ће сутра 
разговарати са председницом српског парламента Славицом Ђукић–Дејановић 
о томе када ће се пред републичким посланицима наћи предлог новог статута 
Војводине. 
5) Ворликова спремна да помогне у привлачењу страних улагања.
Амбасадорка Сједињених Америчких Држава у Србији Мери Ворлик данас је, 
приликом посете Лозници, изразила спремност да помогне у привлачењу стра-
них инвестиција и нагласила да њена земља дуго и активно помаже тај град.
6) Матићева и Ворликова отварају канвцеларију академског центра
Министарка телекомуникација Јасна Матић и америчка амбасадорка у Бео-
гра ду Мери Ворлик отвориће сутра нову канцеларију Међународног академ-
ског центра, саопштила је данас амбасада САД.

3.2. Будући да је на почетку чланка постигнут висок степен информа-
тивности употребом официјелне формуле, унутрашњост чланка је отворена 
разноврсним варијететима, од којих је, како наша грађа показује, најчешћа 
женска презименска варијанта – најекономичнија и граматички најпрактич-
нија форма. Као илустрацију овакве праксе наводимо следећи пример (са 
свим сегментима чланка), који се може узети као типичан за новинарски тип 
употребе антропонимских идентификатора особа женског пола: 

МаргаретТачер примљена у болницу из предострожности
ЛОНДОН – Бивша премијерка Велике Британије Маргарет Тачер примљена 
је у болницу због анализа, пошто је недавно била заражена грипом, саоп шти-
ли су званичници. „Сазнали смо из канцеларије Тачерове да је примљена у 
болницу да би из предострожности били урађени тестови после грипа који је 
не давно имала”, саопштено је у уторак из канцеларије актуелног премијера 
Деј вида Камерона. Син Тачерове, Марк, изјавио је новинарима, пошто ју је 
посетио у приватној болници Кромвел у Лондону, да је његова мајка прим ље-
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на због „рутинских тестова” и да је „веома доброг расположења”, пренела је 
агенција АП. Тачерова прошле седмице због грипа није могла да присуствује 
пријему, на који је дошло 150 њених пријатеља и колега, организованом по-
во дом њеног 85. рођендана. Према извештају телевизије „Скај њуз”, Тачерова 
и даље има проблема који су повезани са грипом, а њени помоћници су у 
уторак позвали доктора да процени у каквом је стању, после чега је одведена 
у болницу. Британска мрежа Би-Би-Си цитирала је неименованог портпарола 
који каже да стање Тачерове није озбиљно и да се очекује да ће бити кући за 
неколико дана. Тачерова је последњих година имала низ здравствених про-
блема, наводи АП. Маргарет Тачер је била на челу британске владе од 1979. 
до 1990. године. (РТВ Војводина, 20. октобар 2010).

4. онимичкиконтекстима значајно место у избору женске презименске 
варијанте. Уколико се у тексту презименски део односи на особе различитог 
пола онда је избор женске презименске варијанте готово неопходно сред-
ство диференцијације.

Ђоковић, Троицки и Ивановићева у осмини финала у Мајамију.
Косорова и Милановић размијенили оштре оптужбе о стању у земљи. 
План Меркелове и Саркозија поделио ЕУ. 
Ештонова и Филе забринути због неформирања владе у БиХ. 
Тадић и Ештонова „остају у контакту”. 
Кнежевић писао Обами и Клинтоновој о Ђукановићу. 
Ворликова и Вукчевић о ратним злочинима 

5. ЗакључненаПомене. Српски језик у антропонимском систему посе-
дује супстандардну изведену јединицу специјализовану за идентификацију 
особе женског пола. Та се јединица изводи од официјелног презимена помо-
ћу суфикса -ова/ева и -ка. Продуктивнији је, у испитиваној грађи, суфикс 
-ова (-ева). Форманти -ка и -ова у овим презименским формацијама у савре-
меном српском језику семантички су празни: између краће (Јовановић) и 
дуже форме (Јовановићева/Јовановићка) значењске разлике нема. Ову изве-
дену форму презимена називамо женска презименска варијанта, а не жен-
ско презиме, јер никад не долази у комбинацији са личним женским именом. 
Јавља се у свакодненвној говорној комуникацији, али и у публицистичком 
функционалном стилу, посебно у новинарском подстилу, ређе у другим сти-
ловима. Анализа online издања дневних новина указује на висок степен уче-
сталости женске презименске варијанте. Она је прагматички пандан му шком 
презименском идентификатору. Оваква изведеница је економичнија кому-
никативна јединица (исп. Клинтонова према Хилари Клинтон). Изведена 
ва ријанта омогућава деклинабилност презимена (Н Клинтонова, Г Клинто
нове, Д Клинтоновој итд.). Од неких изведених форми (важи само за изведе-
нице на -ка) омогућено је прављење посесивног придева.5 У новинским члан-

5 Исп: Put koji su trasirale Tačerkina i Reganova revolucija iz 80-ih; Klintonkina kampanja 
ostala bez novca; I Trivankin otac treba da vrati lovu; Dejanovićkin potez može da posluži kao 
dokaz, итд. (Поузданост ових и других примера у раду лако је утврдити претраживањем на 
интернету.)

БОЖО ЋОРИЋ
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цима долази у свим сегментима. Комбинује се, по потреби, са официјелном 
антропонимском формулом. 

Božo Ćorić

ANTROPONYMS: SYSTEM AND TEXT

S u m m a r y

In its anthroponomical system, the Serbian possesses substandard derived unit specialized for 
identification of a female person. The unit is derived from the official family name with the help of 
suffixes ova/eva and ka. The formants ka and ova in these family name formations are seman-
tically empty: between shorter form (Jovanović) and longer form (Jovanovićeva / Jovanovićka) 
there is no semantic difference. Our term for this derived form of family name is feminine variant 
of family name (ženska prezimenska varijanta). It occurs in everyday spoken communication, but 
also in the media functional style, particularly in the journalistic sub-style, rarely in other func-
tional styles. It is never used in combination with first name. The analysis of online editions of 
daily newspapers indicates a high degree of feminine variant of family name’s frequency. It is the 
pragmatical corresponding form of the masculine family name identifier. Such a derived word is 
more economical communication unit (compare: Klintonova against Hilari Klinton). The derived 
variant enables the declinability of the family name (N. Klintonova, G. Klintonove, D. Klintonovoj 
etc.). From some of derived forms (only from those derived with ka) the formation of a possessive 
adjective is enabled (Tačerkin).

Kеy words: antroponyms, derivation, suffixes -ова (ева) и -ка.

Филолошки факултет у Београду
bozocoric@yahoo.com
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Милица Лађевић – Данијела Станојевић – Ивана Јањић

ДИНАМИКА НАЈПОПУЛАРНИЈИХ ЛИчНИХ ИМЕНА
У НОВОМ САДУ ТОКОМ ПЕДЕСЕТ ГОДИНА1

Циљ ра да је са гле да ва ње ди на ми ке у фон ду нај фре квент ни јих му шких и жен-
ских лич них име на у Но вом Са ду у раз до бљу од пе де сет го ди на. Ана ли зи ра ни су по да-
ци за 1960, 1990. и 2010. г. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да је фонд му шких лич них 
име на ма ње ра зно вр стан од жен ског (44 : 52 раз ли чи та име на), да је ста бил ни ји од жен-
ског (по на вља ју се име на Алек сан дар, Ду шан, Јо ван, Ми лан, Ми лош, Ни ко ла, Сте ван/
Сте фан; по на вља ју се име на Ми ли ца и Је ле на/Еле на), са ли сте нај по пу лар ни јих име на 
не ста ју име на дру гих ет нич ких за јед ни ца (Ла сло, Ти бор), у 2010. је код жен ских име на 
из ра зи та пре ва га дво сло жних име на Ду ња, Ја на, Ла на, Ле на, Ма ша, Миа, Ми ла, На ђа, 
Са ра. 

Кључ не ре чи: ан тро по ни ми ја, Но ви Сад, лич на име на, Днев ник.

1.увод. Име на као је зич ки зна ци лак ше и бр же не го апе ла ти ви ре а гу ју 
на им пул се ко ји до ла зе из ван је зич ке ствар но сти. Ме ња ју се не са мо име на 
ули ца већ и гра до ва. Па ипак, они миј ски си стем се ни кад не ме ња у пот пу но-
сти. Због то га се го во ри о ње го вој ела стич ној ста бил но сти (pru žná sta bi li ta, 
KnaPPová 1989: 71).2 Ди на ми ка се у ан тро по ни ми ји ма ни фе сту је дво ја ко: на 
ни воу кон крет не је ди ни це и на ни воу си сте ма (KnaPPová 1989: 72). Пр ви 
слу чај има мо он да ка да се не зва нич но име оса мо ста ли и по ста не зва нич но 
(Са ша пре ма Алек сан дар, Ма ја пре ма Ма ри ја, Са ња пре ма Алек сан дра...), 
ка да се од фре квент них му шких име на обра зу је жен ски пан дан Де ја на: 
Де јан или обр ну то Сла ђан: Сла ђа на и ка да но си лац име на по лич ној же љи 
ме ња име. Ан тро по ни миј ски си стем има сво је је згро, име на ко ја се по на-
вља ју, ко ја чи не тра ди ци о нал ни ре пер то ар и обез бе ђу ју ње го ву ста бил ност, 
на јед ној стра ни и пе ри фе ри ју са име ни ма ко ја из ла зе из упо тре бе, ко ја гу бе 
по пу лар ност, на дру гој стра ни. Ди на ми ка на ни воу си сте ма под ра зу ме ва 
упра во про ме не услед до пу ња ва ња си сте ма но вим име ни ма под ути ца јем 
друштве них про ме на (KnaPPová 1989: 72).

2.циљарада. У овом на шем ра ду има мо у ви ду ди на ми ку у овом дру-
гом сми слу, јер нам је циљ са гле да ва ње про ме на у са мом је згру ан тро по но-

1 Захваљујемо Свенки Савић на иницијативи и стручној подршци у изради рада.
2 Пре вод са че шког М. Ла ђе вић.
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ма сти ко на. Ана ли зи ра ће мо ди на ми ку ме ђу 20 нај фре квент ни јих му шких и 
жен ских лич них име на у Но вом Са ду у раз до бљу од пе де сет го ди на3. За 
ана ли зу су узе ти по да ци за 1960. (лађевић 1968) и 1990. и 2010. го ди ну (нео-
бја вље ни по да ци аутор ки). У пи та њу су лич на име на да та но во ро ђе ној де ци 
у сва кој од по ме ну тих го ди на. По да ци су при ку пље ни из ру бри ке „Из ма ти-
чар ског зва ња” но во сад ског днев ног ли ста Днев ник, у ко јој се об ја вљу ју сва 
име на но во ро ђе не де це, име на ро ди те ља и њи хо во пре зи ме, али не и њи хо-
ва ет нич ка при пад ност. При то ме ће нас ин те ре со ва ти 1. уста ље на лич на 
име на, 2. при но вље на лич на име на и 3. по ти сну та лич на име на и удео по-
ме ну тих гру па у по сма тра ним го ди на ма. Ре зул та те ће мо при ка за ти нај пре 
укуп но, а за тим одво је но за 1960. и 1990. и 2010. г. За ова кав при ступ смо се 
опре де ли ли по ла зе ћи од хи по те зе да су про ме не у ин вен та ру лич них име на 
у пе ри о ду 1990–2010. знат ни је с об зи ром на то да су та да дру штве не про ме-
не би ле ин тен зив ни је не го у пе ри о ду 1960–1990. г. Ком пле тан ин вен тар 
име на ди ску то ва ће мо са ста но ви шта по ре кла лич них име на, твор бе и кван-
ти те та (сло гов но сти).

 
3.реЗултати
3.1.мушкаличнаимена. У по сма тра них пе де сет го ди на, ка ко по ка зу-

ју по да ци за иза бра не го ди не, на ла зе се – од по тен ци јал них 60 лич них име-
на-, 44 раз ли чи та му шка лич на име на. У вр ху по пу лар но сти одр жа ла су се 
то ком це ло куп ног раз до бља му шка лич на име на Алек сан дар, Ду шан, Јо ван, 
Ми лан, Ми лош, Ни ко ла, Сте ван/Сте фан бу ду ћи да се она ја вља ју у сва кој 
од по ме ну тих го ди на (У Та бе ли 1 ма сним озна че на име на).

Табела 1: Упоредни преглед 20 најфреквентнијих мушких личних имена 1960, 1990. и 2010. 
године

Редни 
број

1960. година 1990. година 2010. година

Лично име
Број 

личних 
имена

Лично име
Број 

личних 
имена

Лично име
Број 

личних 
имена

1 Зоран 62 Александар 135 Лука 165
2 Драган 60 Марко 122 Никола 129
3 Стеван 32 Никола 119 Стефан 118
4 Владимир 30 Милош 102 Марко 113
5 Душан 30 Милан 93 Алекса 101
6 Мирослав 30 Немања 80 Александар 91
7 Милан 29 Душан 64 Лазар 84
8 Ђорђе 28 Владимир 60 Вук 82
9 Иван 26 Дејан 59 Немања 77

3 Вред ном па жње сма тра мо и ди на ми ку у окви ру име на ни ске фре квен ци је, и она ће би ти 
пред мет на ших на ред них ана ли за.

МИЛИЦА ЛАЂЕВИЋ – ДАНИЈЕЛА СТАНОЈЕВИЋ – ИВАНА ЈАЊИЋ
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10 Александар 19 Бранислав 58 Јован 77
11 Милош 17 Игор 57 Огњен 76
12 Слободан 17 Горан 52 Душан 74
13 Бранислав 16 Драган 46 Михајло 69
14 Ласло 15 Иван 45 Урош 69
15 Горан 14 Слободан 42 Милан 67
16 Никола 14 Срђан 39 Андреј 58
17 Златко 13 Бојан 38 Милош 58
18 Јован 13 Стефан 38 Страхиња 51
19 Синиша 12 Јован 37 Филип 49
20 Тибор 12 Борис 33 Данило 45

Ин те ре сант но је по сма тра ти од нос об ли ка Сте ван и Сте фан у ових по ла 
ве ка. Го ди не 1960. лич но име Сте ван се ја вља 32 пу та са фре квен ци јом од 
3,12%, та ко да је те го ди не на 3. ме сту по по пу лар но сти. Му шко лич но име 
Сте фан та да ни је за бе ле же но у Но вом Са ду. Го ди не 1990. г. лич ног име на 
Сте ван већ не ма ме ђу два де сет нај у че ста ли јих (фре квен ци и ја му је са 22 по-
ја вљи ва ња 0,84). Об лик Сте фан се те го ди не на ла зи на 18. ме сту, а 2010. г. 
до сти же 3. по зи ци ју (у Та бе ли 1 ма сним и кур зи вом озна че но име). 

На осн ову ових п од ат ака ур ађен је гр аф икон с едам на јп оп ула рн ијих 
ли чних им ена у т оку п ола ст ол ећа (Гр аф икон 1).

3.1.1.устаљенаимена.По да ци 1990. г. по ка зу ју да је те го ди не од 20 
лич них име на 12 би ло истих као и 1960. г. (60% ): Алек сан дар, Бра ни слав, 
Вла ди мир, Го ран, Дра ган, Ду шан, Иван, Јо ван, Ми лан, Ми лош, Ни ко ла, Сло
бо дан. Го ди не 2010. по но во се ја ви ло 9 му шких лич них име на из 1990. г. 
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(45%): Алек сан дар, Ду шан, Јо ван, Мар ко, Ми лан, Ми лош, Не ма ња, Ни ко ла, 
Сте фан (Та бе ла 2).

Табела 2: Однос устаљених и приновљених/потиснутих мушких личних имена 
1990. г. и 2010. г.

поновљена приновљена/потиснута
1990 2010 1990 2010

број % број % број % број %
12 60 9 45 8 40 11 55

3.1.2.Приновљенаимена. Осам при но вље них му шких лич них име на 
1990. г. су Бо јан, Бо рис, Де јан, Игор, Мар ко, Не ма ња, Ср ђан и Сте фан, што 
чи ни 40% од укуп но 20 нај по пу лар ни јих лич них име на те го ди не. При но-
вље них лич них име на 2010. г. има 11 Алекс, Ан дреј, Вук, Да ни ло, Ла зар, Лу ка, 
Ми хај ло, Ог њен, Стра хи ња, Урош, Фи лип, што чи ни 55% од 20 нај по пу лар-
ни јих име на те го ди не.

3.1.3.Потиснутаимена. Му шка лич на ме на Ђор ђе, Злат ко, Зо ран, Ла сло, 
Ми ро слав, Си ни ша, Сте ван, Ти бор, ко ја су би ла на ли сти 1960. г., по ти сну та 
су и 1990. г. их ви ше не ма ме ђу име ни ма ви со ке по пу лар но сти. На ранг-ли-
сти нај фре квент ни јих лич них име на 2010. не ма лич них име на Бо јан, Бо рис, 
Бра ни слав, Вла ди мир, Го ран, Иван, Игор, Де јан, Дра ган, Сло бо дан, Ср ђан, 
оми ље них 1990. г.

3.2.женскаличнаимена.У по сма тра них по ла ве ка ме ђу пр вих два де-
сет за 1960, 1990. и 2010. г. на ла зе се, од по тен ци јал них 60 лич них име на, 52 
раз ли чи та жен ска лич на име на. Жен ско лич но име Ми ли ца је ди но је жен ско 
лич но име ко је се све то вре ме за др жа ло у вр ху нај по пу лар ни јих (у Та бе ли 
3 озна че но ма сним).

Табела 3: Упоредни преглед 20 најфреквентнијих женских личних имена 1960, 1990. и 2010. г.

Редни 
број

1960. година 1990. година 2010. година

Лично име
Број 

личних 
имена

Лично име
Број 

личних 
имена

Лично име
Број 

личних 
имена

1 Мирјана 44 Јелена 174 Милица 135
2 Весна 36 Ивана 112 Дуња 108
3 Љиљана 36 Александра 97 Јована 100
4 Марија 28 Јована 81 Теодора 96
5 Светлана 27 Милица 78 Анђела 93
6 Снежана 27 Наташа 73 Лана 79
7 Нада 26 Драгана 72 Сара 70
8 Зорица 22 Тамара 67 Маша 65
9 Гордана 19 Марина 59 Ана 63
10 Биљана 17 Сања 55 Јана 59
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11 Вера 17 Бојана 50 Лена 56
12 Славица 17 Милана 53 Нина 54
13 Валерија 16 Марија 49 Софија 49
14 Марина 16 Тијана 49 Ивана 46
15 Драгица 14 Маја 48 Катарина 45
16 Љубица 14 Мирјана 47 Николина 45
17 Маријана 13 Ана 42 Елена 44
18 Милица 12 Кристина 42 Миа 44
19 Јелена 11 Маријана 36 Нађа 44
20 Катица 11 Слађана Данијела 35 Мила 43

При то ме се на ранг-ли ста ма са 18. ме ста, где је би ло 1960. г. по пе ло на 
5. ме сто 1990, да би 2010. г. до сти гло сам врх та бе ле. Жен ско лич но име Је ле
на је та ко ђе у вр ху по пу лар но сти свих ових го ди на, али је 2010. г. за ме ње но 
об ли ком Еле на (у Та бе ли 3 озна че но ма сним кур зи вом). За ни мљи во је по-
сма тра ти од нос ова два об ли ка то ком ана ли зи ра них го ди на. Об лик Је ле на 
са 11 по ја вљи ва ња и фре квен ци  јом од 1,4% 1960. го ди не де ли 15. ме сто са 
име ном Та тја на, док об лик Еле на ни је за бе ле жен те го ди не у Но вом Са ду. 
Го ди не 1990. име Је ле на је са 174 по ја вљи ва ња и уче ста ло шћу од 6,71% на 
че лу нај по пу лар ни јих жен ских лич них име на. Об лик Еле на за бе ле жен је 
са мо јед ном. Два де сет го ди на ка сни је име на Је ле на ви ше не ма на ранг-ли сти 
нај по пу лар ни јих, а об лик Еле на за у зи ма 17. ме сто. Про ме ну овог лич ног име-
на сма тра мо слич ном оној ко ју је до жи ве ло име Сте ван/Сте фан (ви ди го ре). 

3.2.1.устаљенаимена. Ако упо ре ди мо 1960. са 1990. г., ви ди се да се 
1990. г. по но ви ло 6 жен ских лич них име на од од оних да тих но во ро ђе ним 
де вој чи ца ма 1960. г. Је ле на, Ма ри ја, Ма ри ја на, Ма ри на, Ми ли ца, Мир ја на 
(30%), а по да ци за 1990. и 2010. г. по ка зу ју да су се 2010. г. по но ви ла са мо 4 
жен ска име на да тих као де вој чи ца ма ро ђе ним 1990. г. Ана, Ива на, Јо ва на и 
Ми ли ца (20%). 

Табела 4: Однос устаљених и приновљених/потиснутих женских личних имена 1990. г. и 
2010. г.

поновљена приновљена потиснута
1990 2010 1990 2010 1990 2010

број % број % број % број % број % број %
6 30 4 20 15 75 16 80 14 70 17 85

3.2.2.Приновљенаимена. Од 1960. г. до 1990. фонд је при но вљен са 15 
име на Алек сан дра, Ана, Бо ја на, Да ни је ла, Дра га на, Ива на, Јо ва на, Кри сти
на, Ма ја, Ми ла на, На та ша, Са ња, Сла ђа на, Та ма ра, Ти ја на (70%), а у фон ду 
2010. г. је у од но су на фонд из 1990. г. 16 но вих жен ских лич них име на Ан ђе
ла, Ду ња, Еле на, Ја на, Ка та ри на, Ла на, Ле на, Ма ша, Миа, Ми ла, На ђа, Ни
ко л и на, Ни на, Са ра, Со фи ја, Те о до ра (80%). 
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3.2.3.Потиснутаимена. У 1990. г. не по ја вљу је се ви ше ме ђу два де сет 
нај по пу лар ни јих 14 жен ских лич них име на из 1960: Би ља на, Ва ле ри ја, Ве сна, 
Ве ра, Гор да на, Дра ги ца, Зо ри ца, Ка ти ца, Љи ља на, Љу би ца, На да, Све тла на, 
Сла ви ца, Сне жа на (70%), а 2010. г. по ти сну то је чак 17 жен ских име на (80%), 
по пу лар них 1990. г. (Та бе ла 4) – Алек сан дра, Бо ја на, Да ни је ла, Дра га на, Је ле
на, Кри сти на, Ма ја, Ма ри ја, Ма ри ја на, Ма ри на, Ми ла на, Мир ја на, На та ша, 
Са ња, Сла ђа на, Та ма ра, Ти ја на.

4.дискусијареЗулта.Уку пан фонд раз ли чи тих жен ских лич них име на 
ве ћи је од му шког. Од нос је 52 : 44 лич на име на. Ро ди те љи му шке де це на-
ги њу тра ди ци о нал но сти, по зна то сти, ро ди те љи жен ске де це пред ност да ју 
нео бич но сти, ори ги нал но сти. Ови ре зул та ти се сла жу са дру гим на шим ис-
тра жи ва њи ма (лађевић 1968, 1976). Ком пле тан ин вен тар нај по пу лар ни јих 
име на ди ску то ва ће мо са ста но ви шта по ре кла име на, твор бе и кван ти те та 
(сло гов но сти).

4.1.именаПоПореклу. Ме ђу нај фре квент ни јим му шким лич ним име
ни ма у про те клих по ла сто ле ћа су би блиј ска име на Иван, Јо ван, Ла зар, име-
на је ван ђе ли ста Лу ка, Мар ко, име на хри шћан ских све ти те ља: Сте фан, Ђор ђе, 
Ни ко ла, Фи лип, до ма ћи об ли ци име на хе бреј ског по ре кла Ми хај ло, Да ни ло, 
грч ка Алек сан дар, Ан дреј и пре во ди са грч ког Сло бо дан, ма ђар ска Ла сло, 
Ти бор, ру ско Игор, и тзв. на род на име на. У Но вом Са ду као мул ти ет нич ком 
гра ду 1960. г. су се у вр ху по пу лар но сти на шла два име на ка рак те ри стич на 
за ма ђар ску ет нич ку за јед ни цу Ла сло и Ти бор, ко ја је по по пи су ста нов ни-
штва из 1961. г. са 28.986 ста нов ни ка би ла дру га по број но сти у гра ду. Ова 
сли ка се не по на вља ни 1990. г. ни 2010. г, би ло због то га што се про ме ни ла 
мо ти ва ци ја при из бо ру име на у ма ђар ској ет нич кој за јед ни ци, би ло због то га 
што је опа ла њи хо ва по пу лар ност, би ло због то га што се про ме нио од нос 
бро ја при пад ни ка ве ћин ског ста нов ни штва и при пад ни ка ма ђар ске ет нич ке 
за јед ни це4. Ме ђу нај фре квент ни јим жен ским лич ним име ни ма су би блиј-
ска: Ана, Ма ри ја, Са ра, хе бреј ска Та ма ра, име на хри шћан ских све титљки 
Ве ра, Је ле на, Кри сти на, Ка та ри на, Ма ри на, Со фи ја, грч ка Ан ђе ла, пре вод 
грч ког име на На да, име ита ли јан ског по ре кла Ма ри ја на, име на сло вен ских 
бо ги ња Ве сна и на род на име на: Дра ги ца, Ми ли ца, Сла ви ца, Ти ја на, Сла ђа на, 
Ни ко ли на, Те о до ра. Сва лич на име на осим име на Ла сло и Миа5 по твр ђе на 
су и у Реч ни ку лич них име на код Ср ба М. Гр ко вић. 

4 Од укуп но 264.534 ста нов ни ка Но вог Са да 1991. го ди не као Ср бин/Срп ки ња се из ја-
снио 173.781 ста нов ник/ста нов ни ца, а као Ма ђар/Ма ђа ри ца 20.223. У по пи су из 2002. од укуп но 
299.294 ста нов ни ка срп ско ста нов ни штво об у хва та 225.995 су гра ђа на, а ма ђар ско 15.687 (По‑
Писистановништва).

5 У Реч ни ку лич них име на код Ср ба М. Гр ко вић ре ги стро ван је об лик Ми ја, од Ми ло сла
ва, Ми ха и ла, итд. Мо гу ће је да је об лик Миа са мо још је дан од ви ше слу ча је ва да ва ња пред но-
сти об ли ци ма име на без ј Ана ста сиа, Да ни е ла, До ро теа, Ју лиа, Ма ри а на, Ма теа, што по  ка-
зу ју већ по да ци за 1990.г. (нео бја вље на гра ђа аутор ки).
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4.2.творба. У твор би му шких лич них име на до ми ни ра су фикс ан: 
Бо јан, Го ран, Де јан, Дра ган, Ду шан, Зо ран, Ми лан, Ср ђан. Су фик сом ош обра-
зо ва на су два име на: Ми лош, Урош, а су фик си иша, – иња, ко, за сту пље ни 
су са по јед ним име ном Си ни ша, Стра хи ња, Злат ко. Три име на су сло же-
ни це са сло вен ским еле мен ти ма: Бра ни слав, Вла ди мир, Ми ро слав. Име на 
Алек са и Бо рис су крат ки об ли ци од Алек сан дар и Бо ри слав. 

У твор би жен ских лич них име на уоча ва ју се раз ли ке из ме ђу 1960, 1990. 
и 2010. г. Го ди не 1960. до ми ни ра ју име на гра ђе на су фик сом ица (30% у укуп-
ном фон ду од 20 нај по пу лар ни јих жен ских име на) Дра ги ца, Зо ри ца, Ка ти
ца, Љу би ца, Ми ли ца, Сла ви ца, али су она прак тич но до 1990. г. не ста ла из 
вр ха по пу лар них име на (из у зе так је већ по ме ну то лич но име Ми ли ца). Го ди-
ну 1990. ка рак те ри ше обра зо ва ње жен ских име на од фре квент них му шких 
име на на став ком а. Та квих је 7 име на: Алек сан дра, Бо ја на, Да ни је ла, Дра га
на, Ива на, Јо ва на, Ми ла на (35%), та ко да има мо па ро ве Алек сан дар – Алек
сан дра, Бо јан – Бо ја на, Дра ган – Дра га на, Иван – Ива на, Јо ван – Јо ва на, 
Ми лан – Ми ла на. Му шки пан да ни име на Да ни је ла по ја вљу је се 1990. г. 22 
пу та (гра фич ки об лик без -ј Да ни е ла ја вља се 8 пу та, а ње гов му шки пан-
дан Да ни ел 19 пу та). 

За ни мљи во је да се име на обра зо ва на су фик сом -ка не ја вљају у вр ху по-
пу лар них име на ни јед не од по ме ну тих го ди на. На ве шће мо са мо два при ме ра 
као илу стра ци ју. Го ди не 1960. г. име Јо ва на ни је за бе ле же но у Но вом Са ду, 
а име Јо ван ка се по ја ви ло 9 пу та, 1990. г. Јо ва на је за бе ле же но 81 пут, а Јо
ван ка све га 5 пу та, 2010. лич но име Јо ва на је на 10. ме сту, а име Јо ван ка ни је 
до би ла ни јед на де вој чи ца у Но вом Са ду. Па ра лел ну си ту а ци ју има мо са име-
ни ма Иван ка и Ива на. Го ди ну 2010. ка рак те ри ше по ред жен ских пан да на обра-
зо ва них на став ци ма а или ина Ива на, Јо ва на, Те о до ра, Ни ко ли на ве ћа за сту-
пље ност хи по ко ри сти ка Ја на, Ла на, Ле на, Ма ша, Ми ла, На ђа, Ни на (35%). 
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4.3.слоГовност.Упоредимо ли најфреквентнија мушка лична имена по 
слоговности (Графикон 2), уочљиво је да у комплетном посматраном пери-
оду доминирају двосложна мушка лична имена (види горе). 

Упоредимо ли најучесталија женска лична имена по слоговности (Гра-
фикон 3), уочљиво је да су се у 2010. години родитељи женске деце изрази-
то опредељивали за краћа имена него претходних година. Те године је међу 
најпопуларнијим 11 двосложних женских личних имена (55%), док их је 
1960. и 1990. г. било само по 3 (по 15%). Овај однос такође показује да су про-
мене међу личним именима веће код женских него код мушких личних 
имена.

У посматрaном периоду од пола века битно се променила мотивација 
у избору, нарочито женских личних имена. Поред веће стабилности мушког 
антропономастикона, запажамо да су се родитељи мушке деце при избору 
имена најчешће опредељивали за библијска и имена хришћанских светитеља 
– Андреј, Лазар, Лука, Марко, Михајло, Никола, Филип, и имена из српске тра-
диције – Вук, Душан, Милош, Урош. Родитељи женске деце теже максимал-
ном удаљавању од традиционалних и националних знакова препознавања 
и опредељују се за крајње економична имена хипокористичког порекла.

5.Закључци.На основу дискусије резултата можемо извести следеће 
закључке.

Инвентар различитих имена у женском фонду најпопуларнијих 20 лич-
них имена у протеклих 50 година већи је од инвентара мушких личних 
имена. Однос је 52 женска према 44 мушка лична имена. 
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Стабилност фонда мушких личних имена је већа него женског. У про-
теклих пола века је 7 мушких личних имена која се понављају Александар, 
Душан, Јован, Милан, Милош, Никола, Стеван/Стефан, а женских само 2 
Милица и Јелена/Елена.

Подаци за 1960. и 1990. г. показују већу стабилност најпопуларнијег ан-
тропономастикона него подаци за 1990. и 2010. У првом периоду поновљено 
је 60% мушких личних имена, а у другом 45%. Процентуални однос поновље-
них женских личних имена је 30% у првом према 20% у другом периоду. То 
непосредно потврђује постављену хипотезу да су интензивне друштвене 
промене од 1990. г. до 2010. врло битно утицале на динамику у најпопулар-
нијем делу антропономастикона Новог Сада. 

Са становишта порекла имена можемо констатовати да се на крају овог 
периода при избору имена родитељи мушке деце најчешће опредељују за 
библијска и имена хришћанских светитеља – Андреј, Лазар, Лука, Марко, 
Михајло, Никола, Филип, и имена из српске традиције – Вук, Душан, Милош, 
Урош, и сежу за познатим и овереним именима, тако да мушки антропоно-
мастикон показује већу стабилност, док родитељи женске деце теже макси-
малном удаљавању од традиционалних и националних знакова препознава-
ња и опредељују се за крајње економична имена хипокористичког порекла 
– Јана, Лана, Лена, Миа, Мила, Нађа. 

У Новом Саду, као мултиетничком граду, налазила су се у врху попу-
ларности 1960. г. два мушка имена типична за другу по величини етничку 
заједницу у граду, мађарска имена Ласло и Тибор, што се каснијих година 
не понавља. Ова околност може бити последица промена у мотивацији избо-
ра имена, пада њихове популарности али и непосредни одраз друштвених 
кретања.

У женском фонду имена запажају се битне разлике у погледу доминан-
тних творбених модела. Док су 1960. г. популарна имена образована суфик-
сом ица: Драгица, Зорица, Катица, Љубица, Милица, Славица (30%), дотле 
су 1990. г. заступљена имена пандани мушким именима образовани суфиксом 
а: Александра, Бојана, Данијела, Драгана, Ивана, Јована, Милана (35%).

У погледу дужине (слоговности) имена уочљива је тенденција 2010. г. 
ка кратким двосложним женским личним именима – Ана, Дуња, Јана, Лана, 
Лена, Мила, Нађа, Нина, Сара.
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Ana Marić

RODNÉ MENÁ PRVÝCH SLOVÁKOV V STAREJ PAZOVE1

V príspevku sa bude hovoriť o krstných menách prvých Slovákov v Starej Pazove. 
Poukáže sa na mená Slovákov v prvom vojenskom súpise Starej Pazovy z roku 1773. Prioritu 
budú mať mužské mená (v súpise sa ženské mená nevyskytujú). Vyčíslia sa mená podľa vý-
skytu a poukáže sa na variantnosť pri zapisovaní do matrík. Urobí sa paralela s neskorším a 
dnešným výskytom krstných mien v Starej Pazove. V práci sa uplatní deskriptívna metóda zo 
synchrónneho hľadiska, ktorá sa čiastočne doplní historickými údajmi.

Kľúčové slová: krstné mená (mužské – ženské), Stará Pazova, súpis z roku 1773, gene-
alógia prvých slovenských rodín, dnešné mená.

1. Výskumom osobných, rodných alebo krstných mien sa zaoberá špecifická 
jazykovedná disciplína onomastika. Podľa V. Blanára vlastné mená sú jazykové 
znaky a sú súčasťou „príslušného onymického podsystému“, v rámci ktorého sú 
krstné mená z okruhu nadradeného termínu bioným druhom antroponým (bLanár
2009: 7–8).

Krstné mená identifikujú osoby, pomenúvajú jedincov ľudského rodu – 
majú nominačnú, identifikačnú, individualizačnú a diferenčnú funkciu. Krstné 
meno, ktoré osoba dostáva pri narodení, spolu s priezviskom tvorí slovenskú 
úradnú dvojmennú sústavu. Prvou časťou sústavy je individuálne krstné meno a 
druhou je dedičné rodinné meno alebo priezvisko. Až v rámci úradnej dvojmen-
nej sústavy krstné meno nadobúda konkrétnu identifikačnú náplň. Priezvisko sa 
dedí po rodičoch a označuje pokrvné príbuzenstvo. 

Osobné mená jestvovali už v prvotnej spoločnosti v jednomennej pomeno-
vacej sústave a boli schopné identifikovať jednotlivca v danej spoločnosti. Pôvod 
všetkých osobných mien vo všetkých jazykoch na svete je v apelatívnej slovnej 
zásobe (maJtán–PovažaJ1998: 8).V stredovekej feudálnej spoločnosti sa začína 
vyvíjať dvojmenná pomenovacia sústava. Krstné mená vznikali prehodnotením 
osobných mien po prijatí kresťanstva pri krste, čo bolo určitým priblížením k 
úradným aktom. Ozajstnú oficiálnu platnosť dvojmenná pomenovacia sústava 
nadobúda až kodifikáciou v období jozefínskych reforiem koncom 18. storočia 

1 Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta Slovački jezik, književnost i kultura u 
Vojvodini u dijahronoj perspektivi, sinhronim presecima sa stanovišta kontekstualne stratifikacije 
koji finansira Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj.



202

ANA MARIĆ

(vaLentová2010: 278). Základným členom sa vtedy stáva priezvisko a rodné meno 
nadobúda iba rozlišovaciu funkciu v kruhu rodiny s rovnakým priezviskom.

Osobné mená charakterizuje nie gramatický, ale prirodzený rod, z ktorého 
sa vychádza i pri zaraďovaní do paradigmy.

K najstarším slovenským osobným menám patria slovanské zložené mená. 
Podľa M. Majtána najstaršie slovanské mená možno sledovať najprv na osobných 
menách predkresťanského typu s charakteristickými komponentmi -slav, -rad, 
-bor, -mir, -voj... alebo príponami -o, -an a pod. (Dobroslav, Radoslav, Jaroslav, 
Bohurad, Ratibor, Čedomir, Velimir, Borivoj, Branko, Slavko, Miľan, Stojan...) 
(maJtán1976: 197–200). J. Skladaná tieto mená považuje za celoslovanské his-
torické mená (sKLadaná2007: 87). Vtedy sa verilo, že meno má magickú silu 
alebo nadprirodzenú moc a veľmi sa dbalo na to, aké meno dieťa dostane. Meno 
malo chrániť svojho nositeľa, určovať jeho osud a vlastnosti, zabezpečiť šťastie a 
zdravie jedincovi. Krstné mená v súkromnom styku boli v prvom rade ovplyv-
nené mimojazykovými činiteľmi. Všetky vlastné mená (vrátane krstných mien) 
v každom jazyku tvoria špecifickú časť slovnej zásoby, tesne súvisia s dejinami 
národa a odrážajú vývin národného jazyka. 

So šírením kresťanstva do súboru európskych osobných mien prenikajú mená 
biblických a grécko-latinských svätcov a pomaly sa v novom prostredí adaptujú 
a zdomácňujú podľa platných zákonitostí domáceho jazyka (bLanár2009).

K už spomenutým slovanským menám po prijatí kresťanstva pribúdajú cu-
dzie mená hebrejského, gréckeho, latinského a germánskeho pôvodu. Najprv to 
boli biblické mená a mená kresťanských svätých, ktoré postupne, zvlášť po 13. 
storočí, vytláčali a nahrádzali slovanské predkresťanské krstné mená. Z hebrej-
činy to boli mená Ján, Jakub, Jozef, Matej, Matúš, Michal, Peter, Šimon, Adam, 
Eva, Mária, Anna, Zuzana..., z gréčtiny Andrej/Ondrej, Juraj, Blažej, Gregor, 
Mikuláš, Štefan, Barbora, Helena, Katarína, Žofia..., z latinčiny Anton, Klement, 
Martin, Marek, Pavol... a z germánskeho jazyka Ferdinand, Henrich, Karol, Ru-
dolf... Cudzie mená sa adaptujú do slovenčiny relatívne rýchlo a zdomácňujú sa. 
Napr. od mena Nikolaus sa najprv začala používať domáca podoba Mikuláš, od 
mena Petrus podoba Peter, od mena Johannes podoby Ján, Jovan, Ivan, Ivo, od 
mena Paulus podoba Pavel, od mena Simeon podoba Šimon, od mena Thomas 
podoba Tomáš... (maJtán1976: 212–213)

Podľa M. Majtána nie všetky cudzie vlastné mená sa rovnako vžívali v slo-
venčine. V 16. storočí boli najprv obľúbené starozákonné mená Abrahám, Adam, 
Daniel, Eliáš, Jakub, Jonáš, Samuel, Eva, Judita..., potom ich vystriedali novozá-
konné mená Ján, Jozef, Ondrej, Pavol, Peter, Šimon, Michal, Anna, Mária, Alžbeta... 
a mená kresťanských svätých. K starším menám patrili Blažej, Gregor, Martin, 
Štefan, Katarína, Barbora, Dorota... a od 17. storočia boli častejšie mená Anton, 
Gašpar, Karol, Zuzana, Terézia, Jozefína... Neskoršie sa často vyskytujú neslo-
vanské mená (zvlášť v 20. storočí) Iveta, Simona, Ingrid, Patrik... a ruské mená 
Oľga, Soňa, Nataša, Tatiana, Tamara, Larisa, Igor, Oleg... (maJtán1976: 214) 
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2. Prví Slováci evanjelici prišli na Pradio Pahsoe (do Starej Pazovy) na Vo-
jenskú hranicu roku 1770 zo Selenče. Ďalší už o rok prišli z Maďarska z Malého 
Kerešu (Kiskörös). Ako koniec prvotnej kolonizácie možno brať rok 1772, keď 
na toto územie prišli i ďalšie rodiny zo Selenče, z Malého Kerešu, ale i z iných 
lokalít obývaných Slovákmi a priamo zo Slovenska. Po prvých troch voľných 
rokoch muži boli zaradení do hraničiarskej služby ako vojaci. Práve sa z vojen-
ského súpisu Starej Pazovy z roku 1773 dozvedáme o prvých Slovákoch a ich 
krstných menách a priezviskách. V súpise sa uvádzajú iba mená mužov, kým sa 
ženy spomínajú iba číselne. Prvý súpis Staropazovských Slovákov bol napísaný 
v nemčine. 

V originálnych súpisných listinách z roka 1773 nachádzame krstné mená 
Mathias, Mathia, Mathÿas, Mathso, Mazo, Maczo, Matso, Mathzo, Mačško; Jano, 
Janoš, Janko, Janco, Johann, Joannes; Juro, Gÿuro, Gÿursco, Gÿurko, Gÿurka, 
Georgius, Georg, Gergel; Miško, Mišco, Mišo, Miso, Mihal; Andreas, Andraš, 
Andras; Palo, Paulo, Paulus, Palko; Franz, Ferenz; Martim, Martin, Marzÿ, Marcÿ, 
Martÿ, Marcus, Marton; Jonaš; Ištvan, Istvan, Ištok, Išot, Stephan; Joseph; Emre; 
Szandor; Samuel; Jacob; Petar; Adam, Adamus; Antal; Filip; Gašpar; Thomas; 
Šimo; Daniel; Pišta; Lucas; Elias; Carolus, ktoré sú do slovenčiny prepísané a 
lektormi upravené ako Jano, Janko, Ján, Matej, Macko, Maco, Juro, Jurko, Juraj, 
Ďuro, Ďurko, Miško, Mišo, Michal, Andrej, Paľko, Paľo, Pavel, Martin, Marti, 
Marko, Marci, Jonáš, Štefan, Pišta, Jozef, Emre, Šándor, Samuel, Jakub, František, 
Peter, Adam, Gašpar, Antal, Tomáš, Šimo, Šimon, Daniel, Ladislav, Lukáč, Eliáš, 
Karol, Ferenc, Filip, Anton, Ištván, Ištók, David... (individuLconscriPtion... 2010).

Krstné mená v najstaršom období nemali vždy ustálenú štandardizovanú 
podobu. Ich jazyková stránka sa pred štandardizovaním postupne ustaľovala. 
Vtedy ešte nejestvovala právne určená jazyková a pravopisná forma mena, čo 
vplývalo na variantnosť pri zapisovaní mien do matrík a rozličných listín. Va-
riantnosť nadobúdala široké rozpätie v jazykovo zmiešaných prostrediach a keď 
zapisovatelia neboli Slováci. V stredoveku základnú úlohu mal apelatívny 
význam odvodzovacieho základu a nie jazyková a pravopisná forma mena. O 
variantnosti mien hovorí V. Blanár (bLanár2003: 15–16; 2009: 52) a potvrdzuje 
sa to i týmto súpisom Slovákov nekatolíkov v Starej Pazove z roku 1773, ktorý je 
zachovaný vo Viedenskom štátnom archíve. 

V súpise sa vyskytujú iba mužské mená – budúci vojaci, kým je ženská 
populácia v ňom prítomná iba číselne. V mnohých novších dokladoch sa tým 
prvotným menám (ktoré mali nemeckú, latinskú alebo maďarskú podobu) dáva 
dnešná úradná spisovná podoba. Vďaka cirkevným matrikám, VHV (VHV (1941) 
2011) a monografii K. Lilgeho (LiLge(1932) 2010) možno si utvoriť ucelenejší 
obraz o konkrétnych menách v Starej Pazove po prijatí kresťanstva. Len zriedka 
meno malo spisovnú podobu. Mužské krstné mená, ktoré sa vyskytovali v Starej 
Pazove boli Jano, Mišo, Paľo, Martin, Ondriš, Jozef, Ďuro, Samo, Adam, Štefan, 
Peter, Tomáš, Šimo, Maco, Eliáš. Ženských krstných mien bolo oveľa menej – 
Anča, Kata, Mara, Zuza, Erža, keď sa stalo, že v rodine mali ďalšiu dcéru, tú 
potom volali Juda, Iľa (Elena), Eva. Rozdiel medzi týmito charakteristickými 
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menami Slovákov je najčastejšie iba lexikálny, jedny mená majú iba podobu muž-
ského rodu, druhé iba podobu ženského rodu. Do polovice 20. storočia sa v Starej 
Pazove vyskytovali hlavne uvedené mená a často sa prenášali z rodičov, starých 
rodičov, iba zriedka z krstných rodičov na deti. Prvotných slovanských krstných 
mien z predkresťanského obdobia v Pazove bolo iba zopár – mal ho farár, farárov 
syn, učiteľ, napr. Vladimír, Ľudovít, Miloš, Dobroslav, neskoršie i učitelia a vôbec 
inteligenti svojim deťom dávali mená Miloslav, Miroslav, Jaroslav, Vladislav, 
Rastislav... Jednotlivo sa vyskytli aj iné slovanské a cudzie mená ako boli Viktor, 
Julius, Benjamin, Ignác, Simeon, Juraj, Gustáv, Milan, Samuel, Cyril..., Sofia, 
Cecilia, Hermina, Karolína, Štefánia/Štefanka, Ľudmila, Terézia/Terka, Juliana, 
Božena, Oľga, Vilma, Ida... (Nositeľmi týchto mien boli učitelia a slovenskí inte-
ligenti, ktorí sem prišli z iných slovenských obcí.) Už spomenuté mená sa často 
vyskytovali v cirkevných matrikách, v „zádružných“ (týkajúcich sa družstva) 
menoslovoch a iných listinách v rozličných domáckych (neúradných), hypokoris-
tických alebo familiárnych podobách, napr. Jano, Janko, Ján, Mišo, Míko, Michal, 
Paľo, Paľko, Pavel, Martin, Marti, Márko, Ondriš, Ondro, Ondrej, Jozef, Jóžka, 
Ďuro, Ďurko, Samo, Samko, Adam, Anton, Filip, Štefan, Maco, Matej, Peter, Petor, 
Tomáš, Tomko, Tomo, Šimo, Šimko, Eliáš, Eliaš, Ferdo, Karol, Fraňo..., Anča, Ana, 
Anna, Anka, Anička, Anuška, Kata, Katka, Katuša, Katica, Mara, Maria, Mária, 
Marka, Marienka, Marica, Zuza, Zuzka, Erža, Erka, Juda, Judita, Judka, Eva, 
Elena, Dora, Magdalena, Marta...

Krstné mená postupne nadobúdali štandardizovanu úradnú podobu, kým si 
živé mená zachovávajú koherentnosť. Analyzou možných variantov tradičných 
domáckych krstných mien na Slovensku a v Starej Pazove v 20. a na začiatku 21. 
storočia možno uzavrieť, že ich je na Slovensku oveľa viacej než v Pazove. Naj-
variantnešie krstné meno v Starej Pazove je Mária – Marka, Mara, Marica, Ma-
riena, Marienka, Marína (Maja, Maca), ktoré sa na Slovensku vyskytuje ako Maca, 
Maja, Maňa, Maňuška, Mara, Mariana, Marča, Marčuľa, Marčuša, Mariena, 
Mariša, Maruľa, Maruša, Maša... Pri ostatných menách je ten pomer podobný, v 
Pazove Anna – Ana, Anka, Anča, Anička, Anuška (Anica, Anita), Ján – Jano, 
Janko, Pavel – Paľo, Paľko (Palík)... a na Slovensku Anna – Ana, Aňa, Anča, 
Ančura, Anica, Anina, Anita, Anuľa, Anuša, Aňuta, Ján – Jano, Jančo, Janino, 
Januľo, Pavol/Pavel – Paľo, Paľušo, Pačo, Paľčo, Paleno, Palino, Pavo, Pavušo 
(maJtán–PovažaJ1998; bartKo2007).

3. V „Genealógii pazovských rodín z prvých súpisov pre obdobie 1770 – 1794“ 
sa ženské krstné mená zväčša uvádzajú iba v spisovnej podobe Zuzana, Anna, 
Mária, Alžbeta, Katarína/Katka, Judita, Eva, Magdaléna, Elena, Dora/Dorota, 
Barbora, Sára, Sara, Rebeka, Terézia... Mužské krstné mená sa vyskytujú tak v 
spisovnej podobe, ako i v domáckej, hypokoristickej alebo deminutívnej podobe 
Ján – Jano, Janko, Michal – Mišo, Míko, Pavel – Paľo, Paľko, Martin – Marti, 
Márko, Andrej, Jozef – Jóžka, Joži, Ďuro, Ďurko, Samo, Samko, Adam, Anton, Filip, 
Štefan, Matej – Maco, Peter, Petor, Tomáš – Tomko, Tomo, Šimo, Šimko.... Tu nie sú 
rovnako zastúpené spisovné a nespisovné tvary. V spisovnej podobe sa často 
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vyskytujú mená Ján, Martin, Jozef, Štefan, Tomáš, z hypokoristík sú častejšie Mišo, 
Paľo, Ďuro, Samo, Maco, Šimo, kým sa jednotlivo vyskytujú Janko, Paľko, Márko, 
Ďurko, Samko, Tomko, Šimko. Iba tu sa vyskytuje meno Andrej, ktoré v Pazove 
bolo známe iba v podobe Ondrej/Ondriš. Mená Šimo a Marti sa v tomto prostredí 
často vyskytovali bez koncovej spoluhlásky (-n), podobne bolo i s menom Samo. 
Samuelov a Jurajov bolo málo – tí si svoje mená do Pazovy priniesli so sebou.

V jednej rodine sa často to isté meno dávalo viackrát (dva až trikrát), až 
dieťa umrelo, to krstné meno sa opakovalo – dostalo ho niektoré z ďalších detí. V 
jednotlivých rodinách sa až trikrát za sebou vyskytujú napr. mená Anna, Katarí-
na, Alžbeta, Ján – a často aj to tretie dieťa s rovnakým menom umiera. Väčšina 
dvojičiek, ktorá sa tu spomína boli Adam a Eva, ktoré obyčajne umierali – ako i 
dvojičky vôbec (miKLovic2002: 67–129).

Podľa staropazovského kronikára J. Horváta v rokoch 1770 – 1789 Slováci v 
Starej Pazove pre svoje deti mali 22 mužských a 16 ženských krstných mien 
(horvát2006: 62), čo tvorilo uzavretú množinu slov. Najfrekventovanejšie mužské 
mená boli Ján, Michal, Martin, Ondrej, Pavel, Juraj (Jano, Mišo, Martin, Ondro, 
Paľo, Ďuro) a dávali sa prvorodeným synom, ďalší synovia dostávali mená Adam, 
Štefan, Matej (Maco), Tomáš a Jozef. Mená Samuel, Šimon (Šimo), Peter (Petor) 
boli veľmi zriedkavé, až neskoršie sa začalo častejšie používať meno Šimon. 
Mená František, Daniel, Eliáš, Jonáš, Jakub, Anton, Ladislav, Lukáč, David..., 
ktoré boli zaznamenané v prvom súpise Slovákov evanjelikov v Starej Pazove sa 
prestali používať a niektoré úplne vymizli. Zo ženských mien v tom období naj-
frekventovanejšie boli mená Alžbeta, Maria, Katarína, Anna, Zuzana, Judita, 
Helena, Eva (Erža – Erka, Mara, Kata, Anča, Zuza, Juda, Iľa), no postupne sa ich 
poradie čiastočne mení – na prvé miesto prichádza Anča, Mara, Kata, Zuza, a 
mená Erža, Juda, Iľa rodičia dávali ďalším dcéram. Mená, s ktorými sa možno 
stretnúť v prvom súpise Ilona, Dorotea, Magdaléna, Rebeka, Barbora úplne za-
nikli, kým sa mená Marta, Sára, Anamária stávajú aktuálnymi neskoršie.

Staropazovčania si niektoré charakteristické slovenské mená, ktoré si pri-
niesli z rodiska, podobne ako aj početné zvyky, zachovali vyše 200 rokov. Tie 
isté mená nadväzovali na seba generáciámi. Sú to mená kultúrnej identity staro-
pazovských Slovákov. I teraz sa starí otcovia menujú Ján, Pavel, Michal, Martin 
alebo Šimon, Juraj, Ondrej, Štefan a staré mamy Anna, Katarína, Mária, zriedka 
Zuzana. Medzi rodičmi je málo Jánov, Michalov, Ánn... Vystriedali ich mená 
vnúčat Miroslav, Jaroslav, Ivan, Milan, Andrej, Zlatko, Zdeno, Alexander, Alexej, 
Dario... alebo Miroslava, Jaroslava, Viera, Irena, Vesna, Kvetoslava, Andrea, 
Monika, Dária... Deti už nededia krstné mená po rodičoch alebo starých rodi-
čoch, dostávajú mená, ktorých pôvod a obsah je ťažšie určiť – stávajú sa význa-
movo nepriezračnými.

Na používanie hypokoristických a neúradných podôb krstných mien vplý-
vajú často medzijazykové kontakty (Erža, Ďuro, Tomo...) a móda. Hypokoristické 
formy tradičných slovenských mien sa v matrikách vyskytujú do polovice 20. 
storočia, keď krstné mená nadobúdajú úradnú spisovnú podobu. Dnes je použitie 
spisovných úradných foriem krstného mena znakom ovládania jazykovej kultúry.
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4. Podobne ako na Slovensku i v Starej Pazove, ale i v celej Vojvodine v 
obciach, v ktorých žijú Slováci spoločenské a národné tradície, dobový vkus a 
móda v silnej miere vplývali na výber krstných mien. Podľa M. Majtána a M. 
Považaja mená často odzrkadľovali migračné pohyby obyvateľov, rodinné tradí-
cie a kultúrne deje. Inventár a distribúcia najobľúbenejších mien boli pomerne 
odlišné, ale sa poradie a frekvencia podstatne od seba neodlišovali. V 18. storočí 
na výskyt mien zvlášť vplývali móda, konfesionálne zloženie a prostredie – roz-
diel bol i medzi mestami a vidiekom. Inventár mien bol chudobnejší ako teraz 
(maJtán–PovažaJ1998). 

Slovenské tradičné mená Ján, Juraj, Michal, Adam, Martin, Pavel, Jozef, 
Ondrej a Anna, Zuzana, Mária, Katarína, Alžbeta, Eva, Judita sa tak na Sloven-
sku (maJtán–PovažaJ1998), ako i vo Vojvodine (M. dudoK 2000), hoci ide o 
enklávu, v druhej polovici 20. storočia už menej používajú, prevahu nadobúdajú 
prebraté západné a exotické mená, ktorými sa rozširuje základný súbor krstných 
mien.

Podobne ako na Slovensku (maJtán–PovažaJ1998: 21–27) i vo Vojvodine 
jednotlivé obce mali svoje „obľúbenejšie“ mená. V Starej Pazove sa v 20. storočí 
zriedka vyskytli mená Jozef, Samuel, Ondrej, Adam, Štefan, Juraj; Eva, Alžbeta, 
Juliana... Kým v niektorých iných slovenských obciach tieto mená dominovali, v 
Pazove deti boli Jánovia, Michalovia, Pavlovia – Anny, Márie, Kataríny. Často v 
jednej rodine, v tom istom dome rovnaké meno mal starý otec, otec a vnuk, alebo 
stará mať, (dcéra) nevesta a vnučka. V dnešnej dobe tomu už nie je tak – tradičné 
mená sú raritou a deťom sa dávajú mená podľa módy.

5. Podľa V. Blanára rodné mená so svojimi variantmi sa veľmi často využí-
vajú ako odvodzovacie základy slovenských priezvisk (bLanár1977: 341).

V Starej Pazove sa nestretávame často s úradným krstným menom vo funk-
cii priezviska. Je ich málo a niektoré sa vyskytujú čiastočne pozmenené. Sú to 
priezviská, ktoré vznikli z krstných mien zaznamenaných v Starej Pazove. Pôvod 
priezvisk sa tu uvádza podľa Daniela Dudka (D. dudoK 2001: 35–46). Také sú 
napr. (Beňadik/Benjamin) BENKA, (Daniel) DANEČEK, DANIŠ, (Ďuro/Juraj) 
ĎURICA/JURICA, ĎURČÍK, GEORG, (Filip) FILIP, FILKA, (Jakub – Kubo, 
Gubo) GUBEČKA, KUBEČKA, (Ištván=Štefan) IŠTÓK, (Jakub/Ján) JAŠO, (Jo-
náš) JOVNÁŠ, (Maco/Matej) MACHÁČ, MACHO, MAJO, MACÍK, (Mikuláš/
Michal) MIKĽAN, MIKLOVIC, (Mišo/Michal) MIŠÍK (Mišíkova ulica i dnes 
jestvuje, ale priezvisko už dávno vymizlo.), (Ondriš/Ondrej/Ondro) ONDRÍK, 
(Peter/Petor) PETROVIĆ, PETROVIČ, PETRÁK, PEŤKOVSKÝ, PETROV, (Ša-
lamún, Samuel) SALAJ, (Štefan) ŠEPRÁK, ŠTEVÁK, (Tomáš) TOMAN... Novšie 
priezviská sú MIŠKOVIC (Mišo/Michal), ŠIMÁK (Šimon) (pochádzali z Banátu 
alebo z Báčky a do Pazovy sa dostali po roku 1960). 

Sú i priezviská, ktoré vznikli z krstných mien, ktoré sa v Pazove nikdy ne-
vyskytli, napr. (Blažej) BALÁŽ, (Baltazár) BALEJ, (Bartolomej) BARTOŠ, BA-
HYS/BAHIS, BRTKA, (Burian, Bohuslav) BURDA, BUREŠ, (Demeter, Demiter) 
DEMÁK, (Fabián) FABIAN, FABÓVKA, FABÓK, (Gál, lat. Gallus) GALO, 
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(Gašpar) GAŠPAR, (Gregor) GREKSA, HREHORA, (Hadrián=Adrián) HAD-
RÍK, (Havel=Gál) HAŠKO, (Hric, Hryc=Gregor) HRIC, (Ivan) IVÁK, (Kliment) 
KELEMENT, KLINKA, (Laurentius=Vavrinec) ĽAUKO, LOVRÁŠ, (Lazár) 
LAZÁR, (Leonard) LENÍK, (Amália) MAĽÁCH, MALKO, (Marek) MARČEK, 
(Melichar) MELICH, (Paskal) PAŠKO, (Urban) URBAN, HURBAN, (Valentín) 
VALENT, (Václav, Vencel) VANEK, (Vincent) VICIAN, (Žigmund) ŽIGA, ŠIŠ-
KA... K novším priezviskám patrí (Mojžiš) MOJŽIŠ (rodina sa do Pazovy prisťa-
hovala po roku 1960 z Banátu alebo z Báčky). 

Oveľa častejšie sa však v nárečovej podobe môžu vyskytnúť podoby krstného 
mena pri neúradnom priezvisku, napr.: (Anton) ANTOLA (FILIP), (Beňadik/
Benjamin) BEŇA (KRIČKO), BENDÁK (TOPOĽSKÝ), (Barbora) BARBORÁŠ 
(KRIŽAN), (Dávid) ĎAUDÍK (TÓT), (Eliáš) ELIAŠ (VARGA), (Fridrich) FIDRIK 
(POP), (Gál, lat. Gallus) GÁLIK (KASÁČ), (Jonáš) JOVNÁŠ (LAKATOŠ), (Juraj) 
JORGA (GEORG), (Karol) KAROLI (KLÁTIK), (Ján) KIŠJANKO (KIŠ), (Pavel) 
KIŠPAĽKO (KIŠ), (Mišo/Michal) MIŤKA (HUDEC), (Šimon) ŠIMO (MOLNÁR), 
(Maco/Matej) KŇAZMAC (OPAVSKÝ), (Pavel) HAVRANPAĽO (HAVRAN), 
tiež podoby: (Juraj/Ďuro) SUĎURO, (Matej/Maco) SUMACO, (Peter) PEŤOVSKÝ 
(KOČIŠ), (Paľo/Pavel) PAĽUŠKA (PECNÍK), (Daniel) DANIEĽA (LAZÁR)...

Vo väčšine iných slovenských obcí sa priezviská utvorené z krstných mien 
oveľa častejšie vyskytujú než v Starej Pazove, napr. Andrášik, Adamec, Bohuš, 
Kubinec, Mihálik, Marko, Martinko, Pavela, Pavelka, Štefanko, Tomášik... 

6. V práci sa hovorilo o tradičných krstných menách Slovákov v Starej Pa-
zove na základe prvého vojenského súpisu z roku 1773. Na vytvorenie ucelenej-
šieho obrazu v oblasti krstných mien veľkou pomocou boli rozličné súpisy, listiny 
a genealógia pazovských rodín z toho obdobia. Bola to už dvojmenná sústava, 
ktorú tvorili rodné meno a priezvisko. Keďže zapisovatelia neboli Slováci, mená 
sa zapisovali v rozličných variantných podobách. Na konci sa uvádzajú staropa-
zovské priezviská utvorené z krstných mien.

Uvedená problematika v analyzovanom príspevku sa ilustrovala príkladmi, 
nemala za cieľ vyčerpávajúco ju objasniť ani do šírky, ani do hĺbky. 
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Ана Марић

ИМЕНА ПРВИХ СЛОВАКА У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Р е з и м е

У раду се полази од познате литературе о личним именима Словака у Словачкој. 
Говори се о пореклу и настанку личних имена. Посебна пажња се посвећује именима која се 
користе после преузимања хришћанства. Издвајају се стара словенска имена од хебрејских, 
латинских, германских и нових страних имена код Словака.

Тема овог рада су имена првих Словака у Старој Пазови забележена у првом војном 
попису (са војне границе) из 1773. год. Пописом су обухваћена само мушка лична имена у 
различитим варијантама, али се у раду говори и о најстаријим женским именима на основу 
црквеног пописа о причести из 1875, на основу чланка евангелистичког свештеника ВХВ о 
именима у Старој Пазови и на основу генеалогије словачких породица.

Рад се завршава навођењем презимена грађених од личних имена Словака у Старој 
Па зови.

Кључне речи: лична имена (мушка – женска), Стара Пазова, попис из 1773. год., генеа-
ло гија првих словачких породица, данашња имена
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Ana Marić

THE NAMES OF THE FIRST SLOVAKS IN STARA PAZOVA

S u m m a r y

The paper first analyzes known literature on personal names of Slovaks in Slovakia. It dis-
cusses the origin and creation of personal names. Special attention is devoted to the names that have 
been in use after the adoption of Christianity. The paper separates old Slavic names from Hebrew, 
Latin, Germanic and new foreign names among Slovaks. 

The paper then focuses on the names of the first Slovaks in Stara Pazova that were noted in 
the first military census (from the military border) in 1773. The census included only male names in 
their various versions, but the paper also analyzes the oldest female names on the basis of a church 
census during communions in 1875, on the basis of an article by an Evangelist priest VHV on the 
names in Stara Pazova, and on the basis of a geneaology of Slovak families. 

The paper ends with a list of surnames formed from personal names of Slovaks in Stara Pa-
zova. 

Key words: personal names (male, female), Stara Pazova, the 1773 census, geneaology of the 
first Slovak families, present-day names.
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Жарко Бошњаковић

МОТИВАЦИОНИ МОДЕЛИ У ИМЕНОВАЊУ ПТИЦА
ГРАБЉИВИЦА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ1

У ра ду се ана ли зи ра ју мо ти ва ци о ни мо де ли у име но ва њу пти ца гра бљи ви ца у 
срп ском је зи ку, али се и ор ни то ни ми овог ти па са гле да ва ју кроз прин ци пе ико нич ног 
струк ту ри ра ња ре че ни це (прин цип кван ти те та, прок си мал но сти, се квент но сти, фо ку-
сно сти).

Кључ не ре чи: ор ни то ни ми, срп ски је зик, лек сич ко-се ман тич ка ана ли за, мо ти ва-
ци ја, ико нич ност.

1.увод

1.1. У ра ду ће мо по сма тра ти ве зе из ме ђу лек се ме и ре а ле ме, али и ме-
ђу лек сич ке од но се. У лек се ми се не по сред но мо же од ра зи ти ре ал ност, и 
та да има мо про вид ну мо ти ва ци ју или ико нич ност, или се, пак, име но ва ње 
не ког пој ма до во ди у ве зу са већ ство ре ним лек се ма ма, што би пред ста вља-
ло ме та фо ри за ци ју. Раз ли чи тим аспек ти ма ме та фо ра у ми шље њу и је зи ку 
ба ви се Ду шка Кли ко вац ко ја да је и бо гат илу стра тив ни ма те ри јал из срп-
ског је зи ка (кLiKovac2004). На пој мов ним ме та фо ра ма „прав” и „крив” Ј. 
Гр ко вић Меј џор је из ме ђу оста лог по ка за ла да „ми по сма тра мо свет на исти 
на чин као и на ши пре ци хи ља да ма го ди на пре нас” (Грковић‑мејџор2007: 
361). Је дан од на ших за да та ка би ће и да по ка же мо да ли су се мо ти ва ци о ни 
мо де ли вре ме ном ме ња ли. Исти на, за ову ана ли зу би ла би по треб на и ди ја-
хро на ис пи ти ва ња ор ни то ни ма.

1.2. Пред став ни ци Но во сад ске лин гви стич ке шко ле, ме ђу ко ји ма вид-
но ме сто за у зи ма и др Гор да на Ву ко вић, у сво јим лек сич ко-се ман тич ким 
ана ли за ма ди ја ле кат ске лек си ке раз ли чи тих те мат ских обла сти, ба ви ли су 
се, из ме ђу оста лог, и мо ти ва ци јом ис пи ти ва них тер ми на (вуковић,бошња‑
ковић,недељков1984,бошњаковић1985,1991,boŠnJaKović1988,вуковић
1988,недељков2009). 

1.3. У свет ској лин гви сти ци зна тан број сту ди ја по све ћен је ико нич но-
сти, као јед ном од мо гу ћих при сту па је зи ку, по себ но у мор фо ло ги ји и син-

1 Рад је настао у оквиру пројкета Дијалектолошка испитивања српског језичког про сто
ра, који финансира Министарство науке Републике Србије.
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так си (сиГал1997). Основ ну нит овог при сту па на ла зи мо и у ис пи ти ва њу 
ико нич но сти у ста ро срп ској хи по так си (Павловић2010).

1.4. На осно ву на ве де не ли те ра ту ре по ку ша ће мо да из гра ди мо мо ди фи-
ко ва ну на уч ну апа ра ту ру за ана ли зу ор ни то ни ма у срп ском је зи ку. Ја сно је 
да се због огра ни че ног про сто ра не мо же мо ба ви ти ана ли зом свих ор ни то ни-
ма, већ са мо они ма ко ји се од но се на ред гра бљи ви ца (Fal co ni dae/Fal co nes). 
Струч на ор ни то ло шка ли те ра ту ра ре ла тив но је бо га та (марчетић1971,симо‑
новић1953,рашајски–PeLLe1993;raŠaJsKi2004;Пекановић2002;Пејчић
2005;vasić2007,2008) за раз ли ку од лин гви стич ке, ко ја се пр вен стве но ба ви 
ети мо ло ги јом на зи ва пти ца у сло вен ским је зи ци ма (boranić1909;булахов‑
ский1948) или твор бом у јед ном од њих (булаховский1968). За тим се ана-
ли зи ра ју зо о ни ми, а ме ђу њи ма и рет ки ор ни то ни ми, у име но ва њу би ља ка 
(vaJs1979), као и у фра зе о ло ги зми ма (вуковић1994). Ор ни то ни ми су и за-
себ ни део лек си ке од ре ђе них обла сти (никончук1968).

1.5. У срп ском је зи ку, као што је то слу чај у ве ћи ни је зи ка, ор ни то ни ми 
се на ла зе на пе ри фе ри ји оп штег лек си ко на, те су не за хвал но по ље за те рен-
ска ис пи ти ва ња. На и ме, у ди ја лек то ло шким ис тра жи ва њи ма ин фор ма то ри 
не мо гу да од ре де на зи ве мно гих пти ца, по што су рет ко у кон так ту са њи ма 
и углав ном име ну ју са мо оне ко је ви де у сво јим дво ри шти ма и на се љи ма. 
Нај че шће су то на зи ви фа ми ли ја, али не и по је ди них вр ста. Због то га ће мо 
на шу ана ли зу за сно ва ти на на зи ви ма из струч не ли те ра ту ре, ко ји мо гу пред-
ста вља ти адап та ци је ла тин ске но мен кла ту ре са на род ним ети мо ло ги са њем 
(vaJs1979: 92). Ме ђу тим, у тој ли те ра ту ри се на во де и на зи ви ра ши ре ни у 
на ро ду, ко ји су на ста ли раз ли чи тим мо ти ва ци о ним ме ха ни зми ма.

2.систематиЗација
2.1. Дав но је у струч ној ли те ра ту ри уоче но да чо век по се ду је ин стикт 

за кла си фи ка ци ју, што је при хва ти ла и ког ни тив на лин гви сти ка го во ре ћи о 
ка те го ри за ци ји пој мо ва на осно ву за јед нич ких осо би на, што се сва ка ко ма-
ни фе сту је и у је зи ку (Грковић‑мејџор2007: 350). Ор ни то ло зи ни су са гла сни 
у ве зи са си сте ма ти ком гра бљи ви ца, што за на шу лин гви стич ку ана ли зу и 
ни је то ли ко бит но, бу ду ћи да нас ин те ре су ју прин ци пи ико нич ног ко ди ра-
ња јед ног лек сич ко-се ман тич ког по ља. Иако је Т. Ги вон утвр дио не ко ли ко 
прин ци па за струк ту ри ра ње ре че ни це, ми ће мо их по ку ша ти при ме ни ти у 
лек сич ко-се ман тич кој ана ли зи (Павловић2010:136–137).

2.1.1. На осно ву прин ци па кван ти те та уоча ва мо да ко ли чи на са др жа-
ја и фор ме сто је у про пор ци ји (Павловић2010: 137). На и ме, ви ше са др жа ја 
или они ко ји су ма ње пред ви дљи ви или, пак, ко му нит ка тив но ва жни ји из ра-
жа ва ју се са ви ше фор ме, у кон крет ном слу ча ју ви шеч ла ним на зи ви ма. Та ко 
је ред име но ван јед но чла ним на зи вом гра бљи ви це, али по де ла на фа ми ли је 
је ма ње пред ви дљи ва, те се ко ри сте сло же ни на зи ви хва та чи пле на и лов ци 
пле на. Ро до ви гра бљи ви ца су за си сте ма ти за ци ју ве о ма ва жни, те се име ну ју 
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углав ном јед но чла ним на зи ви ма у мно жи ни: ор ло ви, ми ша ри, еје, ја стре
бо ви, лу ње, ор лу ши не, ле ши на ри; со ко ли. Ме ђу тим, ка да у ро ду по сто ји са мо 
јед на (две) вр ста, та да она углав ном по ста је и на зив ро да, те се ја вља дво-
чла ни на зив: ор ло ви бе ло ре па ни, ја стре би оси ча ри, ор ло ви зми ја ри, ор ло ви 
ри ба ри; па ту ља сти ор ло ви (са вр ста ма па ту ља сти орао и орао ја стре бар). 
Да би се име но ва ла вр ста, по треб но је ис та ћи ди стинк тив на обе леж ја, тј. 
да ти ви ше ин фор ма ци ја, што се огле да у упо тре би углав ном дво чла них на-
зи ва. Та ко се раз ли ку ју:

2.1.1.1. Хва та чи пле на:
а) ор ло ви: су ри орао, орао кр сташ, степ ски орао, орао клик таш, орао ви кач;
б) па ту ља сти ор ло ви: па ту ља сти орао, орао ја стре бар; 
в) ми ша ри: ми шар, га ћа сти ми шар, бе ло ре пи ми шар, пу стињ ски ми шар; 
г) еје: еја мо чва ри ца / рит ска еја, пољ ска еја, степ ска еја / ду го ре па еја, еја 

ли ва дар ка;
д) ја стре бо ви: ја стреб / ја стреб ко ко шар, си бир ски ја стреб, ко бац, крат ко-

пр сти ко бац;
ђ) лу ње: ри ђа лу ња, мр ка лу ња;
е) ор ло ви бе ло ре па ни: орао бе ло ре пан;
ж) ја стре би оси ча ри: ја стреб оси чар;
з) ор ло ви зми ја ри: орао зми јар;
и) ор лу ши не: бра дан /ко сто бе ри на;
ј) ле ши на ри: бе ла ка ња, бе ло гла ви суп, цр ни стр ви нар.

2.1.1.2. Лов ци пле на:
а) со ко ли: си ви со ко, степ ски со ко / ба нат ски со ко, пла нин ски со ко, со ко 

ла ста ви чар / со ко жу ри ца, ма ли со ко / со ко лић / Ка та ри ни на пти ца, цр ве на 
ве тру ша, ма ла ве тру ша / бе ло нок та ве тру ша, пла ва ве тру ша /ве чер њи со ко-
лић / цр ве но но ги со ко лић;

б) ор ло ви ри ба ри: орао ри бар.
2.1.2. На осно ву прин ци па прок си мал но сти уоча ва мо да су у дво чла ним 

на зи ви ма мо ти ва ци о не је ди ни це ја че или сла би је по ве за не, што се ја сно од-
ра жа ва и на лек сич ко-гра ма тич ком пла ну (Павловић 2010: 137). На и ме, 
дво чла ни на зи ви са кон гру ент ним атри бу том (су ри орао, степ ски орао, па ту
ља сти орао, га ћа сти ми шар, бе ло ре пи ми шар, пу стињ ски ми шар, рит ска 
еја, пољ ска еја, степ ска еја, си бир ски ја стреб, крат ко пр сти ко бац, ри ђа 
лу ња, мр ка лу ња, бе ла ка ња, бе ло гла ви суп, цр ни стр ви нар, си ви со ко, степ
ски со ко / ба нат ски, пла нин ски со ко, ма ли со ко, цр ве на ве тру ша, ма ла ве
тру ша / бе ло нок та ве тру ша, ве чер њи со ко лић / цр ве но но ги со ко лић / пла ва 
ве тру ша) фа во ри зу ју на гла ше ни ји кон такт, док то ни је слу чај код оних фор-
ма ли зо ва них са две име ни це (орао кр сташ, орао клик таш, орао ви кач, орао 
ја стре бар, орао бе ло ре пан, орао зми јар, орао ри бар, еја мо чва ри ца, еја ли ва
дар ка, ја стреб ко ко шар, ја стреб оси чар, со ко ла ста ви чар / со ко жу ри ца).
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2.1.3. На осно ву прин ци па се квен стно сти у дво чла ним на зи ви ма тре-
ба ло би на пр вом ме сту да се на ђу хро но ло шки ста ри ји еле мен ти, ко му ни-
ка тив но ва жни ји, а по том они ко ји су но ви (Павловић2010: 137). Ме ђу тим, 
на ша гра ђа по ка зу је да на зи ви са ве ћом ин тер ги са но шћу нај пре по чи њу оним 
што је но во и ко му ни ка тив но ва жни је (степ ски орао), док је у оним са сла-
би јом кон такт но шћу у пр вом пла ну хро но ло шки ста ри ји еле ме нат (орао 
клик таш), в. т. 2.1.2.

3. мотивационимоделиунаЗивимараЗличитихврста(фамилија,родо‑
ва)Грабљивица

3.1. У ког нитвној син так си, у но ви је вре ме, ко ри сти се и пер цеп тив ни 
прин цип ре фе рен та и по за ди не или ка ко то пред ла же С. Па вло вић прин цип 
фо ку сно сти (Павловић2010: 137). Ако га при ме ни мо на наш кор пус, мо же-
мо ре ћи да су све осо би не гра бљи ви ца има ле под јед на ку шан су да бу ду 
фо ку си ра не, али је тво рац тер ми на сег мен то вао ствар ност пре ма свом ви-
ђе њу и по тре ба ма, пре ма при род ном и со ци јал ном окру же њу и сл. (Грко‑
вић‑мејџор2007:348–349). Та ко је у име но ва њу гра бљи ви ца би ло пре суд но 
оно што се ви ди на њој, што се чу је од ње, али и ин тер ак ци ја ко ју она 
оства ру је.

3.1.1. Мо ти ва ци о ни мо дел на осно ву ви зу ел не пер цеп ци је укљу чу је за-
па жа ње: 

а) бо је: бе ло гла ви суп, бе ло ре пи ми шар, орао бе ло ре пан, бе ло нок та ве-
тру ша, бе ла ка ња, су ри орао, си ви со ко, ри ђа лу ња, мр ка лу ња, цр ни стр ви-
нар, цр ве но но ги со ко лић, цр ве на ве тру ша, пла ва ве тру ша;

б) об ли ка: орао кр сташ, крат ко пр сти ко бац, орао ја стре бар, га ћа сти 
ми шар, ду го ре па еја, бра дан;

в) ве ли чи не: па ту ља сти орао, ма ли со ко / со ко лић, ма ла ве тру ша.
3.1.2. Мо ти ва ци о ни мо дел на осно ву ауди тив не пер цеп ци је укљу чу је за-

па жа ње ин тен зи те та огла ша ва ња гра бљи ви це: орао клик таш, орао ви кач.
3.1.3. Мо ти ва ци о ни мо дел на осно ву ин тер ак ци је укљу чу је име но ва ње 

гра бљи ви ца:
а) пре ма ста ни шту: пу стињ ски ми шар, пла нин ски со ко, степ ски орао, 

степ ски со ко, степ ска еја, еја мо чва ри ца / рит ска еја, пољ ска еја, еја ли ва дар-
ка, ба нат ски со ко, си бир ски ја стреб;

б) пре ма на чи ну ис хра не и вр сти пле на: хва та чи пле на, лов ци пле на; ко-
сто бе ри на ‘пу шта ко сти из ви си не да се из ло ме о сте не’, со ко жу ри ца ‘вр ло 
бр за и окрет на гра бљи ви ца’, ве чер њи со ко лић ‘ло ви у ве чер ње са те’; ми шар 
‘пр вен стве но се хра ни ми ше ви ма’, ја стреб ко ко шар, ја стреб оси чар, орао 
зми јар, со ко ла ста ви чар, орао ри бар.

3.2. За јед ну вр сту рет ко се сре ће ви ше на зи ва на ста лих на осно ву истог 
(еја мо чва ри ца / рит ска еја; ма ли со ко / со ко лић) или раз ли чи тих мо ти ва ци-
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о них мо де ла (ма ли со ко – со ко лић / Ка та ри ни на пти ца; ма ла ве тру ша / бе ло-
нок та ве тру ша; пла ва ве тру ша / ве чер њи со ко лић / цр ве но но ги со ко лић). У 
то ку ду жег пе ри о да код по је ди них име но ва ња вр ста гра бљи ви ца до шло је до 
про ме не мо ти ва ци о них мо де ла, а ти ме и са мог на зи ва. Та ко се орао кр сташ 
не ка да звао цар ски орао (пре ма лат. ‘Aqu i la im pe ri a lis’), а ма ли со ко / со ко лић 
је био је дан од љу би ма ца ру ске ца ри це Ка та ри не II, па је јед но вре ме но сио 
име Ка та ри ни на пти ца (марчетић1971: 122). Код не ких вр ста на зив се ни је 
ме њао, али је су схва та ња о пти ци. Бе ла ка ња иако је ле ши нар, у Егип ту је 
сма тра на „све том” пти цом и би ла је сим бол чи сто ће, јер је нај бо ље чи сти ла 
око ли ну од ле ше ва (марчетић1971: 100).

3.3. У окви ру по је ди них по ро ди ца има мо:
а) углав ном раз ли чи ту мо ти ва ци ју: су ри орао : орао кр сташ : степ ски 

орао : орао клик таш, орао ви кач (иако пр ви во ли сте не, пла ни не и шу ме, 
дру ги рав ни чар ске шу ме, а тре ћи сте пе – марчетић1971: 22)

б) рет ко, исту (нпр. пре ма ста ни шту): еја мо чва ри ца / рит ска еја, пољ
ска еја, степ ска еја, еја ли ва дар ка. Исти на степ ску еју, због ду гог ре па, зо ву 
и ду го ре па еја, али еју ли ва дар ку не зо ву ду го кри ла еја иако има ре ла тив но 
нај ду жа кри ла.

3.4. Мо ти ва ци ја на зи ва на осно ву бо је ис кљу че на је код мно гих гра-
бљи ви ца због ван је зич ких фак то ра. Та ко су код фа ми ли је ми ша ра уоче не 
ве ли ке ва ри ја ци је код од ра слих, па чак и пти ћи у гне зду ни су исте бо је 
(марчетић1971: 33). Од че ти ри вр сте (ми шар : га ћа сти ми шар : пу стињ ски 
ми шар) са мо је јед на, на осно ву два бе ла пе ра у ре пу, до би ла на зив бе ло ре пи 
ми шар (марчетић1971: 40). Код пољ ске еје је из ра жен ди мор фи зам, тј. раз-
ли чи те бо је муж ја ка и жен ке, а код рит ске еје, бо ја за ви си и од ста ро сти и 
го ди шњег до ба, што оне мо гу ћу је име но ва ње на осно ву бо је (марчетић1971: 
47, 45). Ме ђу тим, ла тин ски на зив (Cir cus aeru gi no sus L.) на стао је на осно ву 
за штит не бо је од ра сле жен ке ‘бо ја рђе’, али и на чи на ле те ња (у круг) пре ма 
ла тин ском cir cus ‘круг’.2 У грч кој еп ској по е зи ји k”rkoc је „vr sta so ko lo va, 
škanj, ko ji kru ži u zra ku, sto ga ;̉rhv k”rkoc kru že ći so ko” (maJnarić–gorsKi
1976: 232).

3.5. За не ке вр сте, нпр. коп ца, ни је мо гу ће име но ва ње на осно ву ауди-
тив не пер цеп ци је, бу ду ћи да он ло ви не чуј но и из у зет но рет ко се огла ша ва. 
За тим, сва ко од нас мо же раз ли чи то да пер ци пи ра огла ша ва ње, као што је 
то слу чај за ја стре ба оси ча ра: фихфих : киикии или ку икку ик (марчетић
1971: 86).

3.6. Рет ки су на зи ви мо ти ви са ни ис так ну тим осо би на ма јед ног де ла 
те ла гра бљи ви це. Обич но су то нај ек стрем ни ји њи хо ви де ло ви: гла ва (бе ло

2 Сва ка ко би тре ба ло де таљ ни је ис пи та ти мо ти ва ци о не мо де ле у ла тин ском и грч ком је-
зи ку и ви де ти ко ли ко је она при сут на у на шој но мен кла ту ри пу стињ ски ми шар од лат. ‘Bu teo 
de ser to rum’, цар ски орао од лат. ‘Aqu i la im pe ri a lis’, хва та чи пле на од лат. ‘Cap ta to res’.
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гла ви суп), бра да (бра дан), реп (бе ло ре пи ми шар, орао бе ло ре пан; ду го ре па 
еја), но га (цр ве но но ги со ко лић), прст (крат ко пр сти ко бац) и но кат (бе ло нок
та ве тру ша).

3.7. Иако је у људ ски ум угра ђе на свест о би нар ним опо зи ци ја ма, ми их 
у мо ти ва ци о ним мо де ли ма на зи ва пти ца гра бљи ви ца углав ном не на ла зи-
мо. Та ко се сре ћу на зи ви бе ло гла ви суп, бе ло ре пи ми шар; ма ли со ко, ма ла 
ве тру ша; ду го ре па еја, али не и цр но гла ви, цр но ре пи, ве ли ки, крат ко ре па. За 
раз ли ку од то га, ја вља се це ла ска ла бо ја (бео – сур – сив – риђ – мрк – црн) или 
раз ли чи ти сте пе ни огла ша ва ња (орао клик таш – орао ви кач).

3.8. У сва ком ре ду пти ца тре ба ло би да по сто је мо ти ва ци о ни мо де ли ко ји 
се обич но не сре ћу у дру гим ре до ви ма. Та ко је мо ти ва ци ја на зи ва пре ма 
на чи ну ис хра не и вр сти пле на dif fe ren tia spe ci fi ca за овај ред (в. 3.1.3. б).

 
4.Закључак

4.1. У ра ду је по ка за но да се у лек сич ко-се ман тич кој ана ли зи јед ног 
ре да пти ца (гра бљи ви ца) мо гу при ме њи ва ти прин ци пи ико нич ног ко ди ра-
ња у син так си: прин цип кван ти те та (2.1.1), прин цип прок си мал но сти (2.1.2), 
прин цип се квент но сти (2.1.3) и прин цип фо ку сно сти (3.1). 

4.2. Из ме ђу оста лог, утвр ђе но је да су на зи ви пти ца гра бљи ви ца углав-
ном на ста ја ли на осно ву ви зу ел не пер цеп ци је, што укљу чу је мо ти ва ци ју на 
осно ву бо је: бе ла ка ња, су ри орао, си ви со ко (3.1.1.а), об ли ка: орао кр сташ, 
крат ко пр сти ко бац (3.1.1.б) и ве ли чи не: ма ли со ко, па ту ља сти орао (3.1.1.в). 
На дру гом ме сту је мо ти ва ци ја на осно ву ин тер ак ци је, што зна чи да се на-
зи ви до во де у ве зу са ста ни штем: пла нин ски со ко, ба нат ски со ко (3.1.3.а) и 
на чи ном ис хра не и вр стом пле на: ве чер њи со ко лић, ми шар, ја стреб ко ко
шар (3.1.3.б). Нај ма ње је на зи ва мо ти ви са них огла ша ва њем гра бљи ви ца: 
орао клик таш, орао ви кач (3.1.2).

4.2. У окви ру јед не по ро ди це гра бљи ви ца углав ном се ја вља раз ли чи та 
мо ти ва ци ја на зи ва: су ри орао : орао кр сташ : степ ски орао : орао клик таш 
(3.3), док је рет кост ја вља ње ви ше на зи ва за јед ну вр сту: пла ва ве тру ша / ве
чер њи со ко лић / цр ве но но ги со ко лић (3.2). Ни су че сти ни на зи ви мо ти ви са ни 
ис так ну тим (фо ку сним) осо би на ма јед ног де ла те ла гра бљи ви це: бе ло ре пи 
ми шар, крат ко пр сти ко бац (3.6). Из о ста ју и на зи ви за сно ва ни на би нар ним 
опо зи ци ја ма, али не и они у ко ји ма се ср ће це ла ска ла не ког еле мен та мо ти-
ва ци је: бео – сур – сив – риђ – мрк – црн (3.7). Dif fe ren tia spe ci fi ca за овај ред 
су сва ка ко на зи ви мо ти ви са ни на чи ном ис хра не и вр стом пле на (3.8).

4.3. У бу ду ћим ра до ви ма об ра ди ће мо дру ге ре до ве, али и утвдри ти ве зу 
срп ских ор ни то ни ма са ла тин ском но мен кла ту ром и не ким од бал кан ских 
је зи ка.
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Žarko Bošnjaković

MOTIVATIONAL MODELS IN NAMING PREDATORY BIRDS IN SERBIAN

S u m m a r y

The author shows that the principles of iconic coding in syntax can also be applied to the 
lexical-semantic analysis. The paper points to the fact that the names of predatory birds are mainly 
based on visual perception, which includes the motivation on the basis of color, shape and size, as 
well as interaction, related to the habitat, feeding patterns and kind of prey, while the least motiva-
tion is based on the predators’ sounding.

Within a single predator family names are motivated in various ways, which rarely happens 
with one species. The names based on the prominent (focal) body part are infrequent. There are no 
names based on binary oppositions, but there are those based on a scale of the motivating element. The 
differentia specifica of this animal type are names motivated by the feeding pattern and type of prey.

Key words: ornithonyms, Serbian language, lexical-semantic analysis, motivation, iconicity.
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Душанка Звекић-Душановић

ИЗ КУЛИНАРСКЕ ЛЕКСИКЕ – ПРЖЕНИЦЕ, МОчЕ,
ПОФЕЗНЕ, БУНДАШ...

У ра ду се по ла зи од Упит ни ка за ку ли нар ску лек си ку про фе со ри це Гор да не Ву-
ко вић. Ана ли зи ра ју се на зи ви за је ло ко је је опи са но као „хлеб на то пљен у мле ко и ја ја 
и пр жен на ма сно ћи”. Об у хва ће ни су пр вен стве но на зи ви ко ји су за бе ле же ни у срп ском 
је зи ку, а за па жа ња се да ју и о на зи ви ма за ово је ло у ен гле ском, фран цу ском и не мач-
ком је зи ку. Ана ли зи се при сту па из раз ли чи тих пер спек ти ва: по сма тра ју се твор бе ни 
мо де ли, про це си ме та фо ри за ци је, си но ни мич ност и по ли се мич ност ових на зи ва, као и 
про це си лек сич ког по су ђи ва ња. 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ку ли нар ска лек си ка, лек сич ко по су ђи ва ње, си но ни-
ми ја, по ли се ми ја, ме та фо ри за ци ја.

1. Про фе со ри ци Гор да ни Ву ко вић ду гу јем јед но ис тра жи ва ње о ко јем 
смо се по че ле до го ва ра ти ка да ми је да ла Упит ник за ку ли нар ску лек си ку. 
Њен план био је да се де таљ ни је по све ти бе ле же њу и ана ли зи лек си ке из обла-
сти ку ли нар ства, о че му све до чи и на по ме на ко ју да је на кра ју сво га ра да у 
ко јем при ка зу је ин вен тар и уче ста лост ку ли нар ске лек си ке у фра зе о ло ги ји: 
„По што је упра во у то ку при ку пља ње гра ђе за ку ли нар ску тер ми но ло ги ју, 
мо же мо са си гур но шћу твр ди ти да по сто је мно го број на си но ним ска обра зо-
ва ња, чак и на ре ла тив но уском ге о граф ском про сто ру ка кав је вој во ђан ски, 
за ко ји је ис пи ти ва ње углав ном пре вас ход но и ве за но” (вуковић1995: 43).1 
Осим што је из ве сти ла о за по че том ис тра жи ва њу, овом на по ме ном аутор ка 
је скре ну ла па жњу и на још два мо мен та: оче ки ва ну си но ни мич ност по је ди-
них тер ми на и пре вас ход ну ве за ност ис тра жи ва ња за вој во ђан ски про стор. 
Ти ме је, у из ве сној ме ри, ути ца ла и на кон цеп ци ју овог мог ра да.

Већ та да ме је по себ но за ин те ре со ва ло 140. пи та ње из Упит ни ка, ко је је 
гла си ло: „Ка ко се зо ве хлеб на то пљен у мле ко и ја ја и пр жен на ма сно ћи?” 
У за гра ди су би ли да ти и прет по ста вље ни од го во ри: мо ча, бун даш, пр же
ни ца, за ви ја ча. Пи та ње ме је под се ти ло на „рас пра ве” о на зи ву ово га је ла у 

1 Ин те ре со ва ње Г. Ву ко вић за ку ли нар ску лек си ку ви ди се и у ра ду по све ће ном пи та њи-
ма кри те ри ја за из бор тер ми но ло шке лек си ке ко ја мо же ући у реч ник стан дард ног је зи ка, у 
ко јем аутор ка ову про бле ма ти ку илу стру је при ме ри ма из ку ли нар ске тер ми но ло ги је за бе ле-
же ним у РМС, кон ста ту ју ћи да се кри те ри ји и не мо гу уста но ви ти „до год не бу де мо рас по ла-
га ли реч ни ци ма свих на ших ди ја ле ка та, као и спе ци ја ли зо ва ним реч ни ци ма тер ми но ло ги ја 
ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре на на шим про сто ри ма“ (вуковић2002: 276).
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ко ји ма сам и са ма ви ше пу та уче ство ва ла. У ку ћи мо јих ро ди те ља то је од у век 
био са мо бун даш. У го сти ма сам по слу жи ва на по фе зна ма, мо ча ма, пр же ни
ца ма и за ви ја ча ма, што је че сто би ло про пра ће но по ку ша ји ма раз ја шња ва-
ња ових на зи ва, али и убе ђи ва њем у ис прав ност „сво га” на зи ва. Нај че шће 
смо, као сви ма ја сно и ком про ми сно ре ше ње, при хва та ли опи сни на зив хлеб 
у ја ји ма. Већ у то вре ме при ме ти ла сам не ке пра вил но сти. На и ме, код оних 
ко ји је ду бун даш или по фе зне, не ма ди ле ма о ко јем се је лу ра ди. Си ту а ци ја 
је сло же ни ја код „при ста ли ца” и „про тив ни ка” мо ча, пр же ни ца и за ви ја ча. 
Ра ди се о то ме да су, по пра ви лу, сви чу ли за ове на зи ве, али да их упо тре-
бља ва ју за раз ли чи та је ла. Од но сно, уко ли ко се хлеб у ја ји ма у јед ном до ма-
ћин ству по ве же с јед ним од ових на зи ва, оста ли на зи ви би ва ју ре зер ви са ни 
за не ка дру га је ла. Да је те ма и да ље ак ту ел на по твр ђу ју пре пи ске ко је сам 
за бе ле жи ла на ин тер не ту.2 На зи ви ко ји су се ту по ја ви ли опре де ли ли су ме 
да ис тра жи ва ње про ши рим и на не ке дру ге је зи ке.

Хлеб у ја ји ма, су де ћи пре ма уви ду у дру ге је зи ке, ни је је ло ко је је ка рак-
тери стич но са мо за на ше про сто ре. Оно је, у мно го бро јим ва ри ја ци ја ма ре це-
па та и до да та ка с ко ји ма се по слу жу је, за сту пље но у це лом све ту, што је, вр ло 
ве ро ват но, усло вље но основ ним на мир ни ца ма од ко јих се спра вља (хлеб, ја ја 
и, нај че шће, мле ко).3 С об зи ром на то да су ове на мир ни це у упо тре би од дав-
ни на, до ступ не без ма ло свим сло је ви ма дру штва, го то во је из ве сно да је ово 
је ло на ста ја ло аутох то но на раз ли чи тим про сто ри ма. Сто га не из не на ђу ју ни 
број ни на зи ви ко ји се за ње га упо тре бља ва ју у раз ли чи тим је зи ци ма.

Ана ли за ко ја сле ди ука за ће на не ке мо де ле твор бе, про це се ме та фо ри-
за ци је, на си но ни мич ност и по ли се мич ност ових на зи ва, а би ће на ве де ни и 
при ме ри лек сич ких по су ђе ни ца. Гра ђа је при ку пље на од ин фор ма то ра4 и са 
ин тер не та, а про ве ра ва на у реч ни ци ма. Пре гле дом ће, нај пре, би ти об у-
хваћ ни на зи ви ко ји су за бе ле же ни у срп ском (срп ско хр ват ском) је зи ку, а 
за тим ће се да ти осврт и на оне ко ји су у упо тре би у ен гле ском, фран цу ском 
и не мач ком је зи ку. Из бор је зи ка усло вљен је оби мом ра да и до ступ но шћу 
ин фор ма ци ја. У окви ру њих при ка за ће се на зи ви ко ји су ове ре ни у ре ле вант-
ним реч ни ци ма тих је зи ка, с на по ме на ма и о на зи ви ма за ко је је по треб на до-
дат на про ве ра и ис тра жи ва ње. Фор ми ра ње ис црп ни јег спи ска и утвр ђи ва-
ње ети мо ло ги је на зи ва мо же би ти за да так јед ног обим ни јег ис тра жи ва ња. 

2 http://forum.krstarica.com/showthread.php/168860-hleb-u-jajima; http://www.vojvodinacafe.
rs/forum/sirotinjska-klopa-6045/strana5.html; http://forum.b92.net/topic/37554-trivija-za-pocetnike/
page__st__30; http://blog.b92.net/arhiva/node/3001.html; http://www.myexit.org/node/8998; http: 
//www.receptomania.com/Forums/viewtopic/t=144.html; http://www.coolinarika.com/recept/pohani- 
-kruh-przenice; http://www.coolinarika.com/recept/kriske-przenice-zavijace-opet-za-pocetnike/; 
http://smek.makar-one.com/; http://www.stetoskop.info/Forum/viewtopic.php?f=53&t=76; http: 
//lijanata.mojblog.rs/; http://www3.serbiancafe.com/eng/diskusije/mesg/83/014822446/mekike.html?15; 
http://www.blogovnik.com/kategorija/ishrana?page=3

3 За ни мљив је по да так да се упра во ове на мир ни це (хлеб/крух, мле ко и ја је) у фра зе о-
ло ги зми ма по ја вљу ју с нај ве ћом фре квен ци јом, што Г. Ву ко вић (1995: 40-41) об ја шња ва чи-
ње ни цом да се ра ди о хра ни ко ја се сма тра основ ном и ко ја је чо ве ку до ступ на од дав ни на.

4 Раз го вор о овим на зи ви ма во ди ла сам са два де се то ро Но во са ђа на, ро ђе них у Но вом 
Са ду или до се ље них пре ви ше од два де сет го ди на. 
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2. У срп ском је зи ку су, по ред већ спо ме ну тих на зи ва (хлеб у ја ји ма, 
пр же ни це, мо че, за ви ја че, бун даш и по фе зне), за бе ле же ни још и по хо ва ни 
хлеб, по та па че, ква ше ни це, за пе че ни це и ри бањ ци. Број не по ду дар но сти, 
али и но ви на зи ви, за бе ле же ни су на хр ват ским сај то ви ма, где се по ја вљу ју 
и фран цу ски тост, кри шке и лан ди це.

2.1. Пре глед реч ни ка срп ског/срп ско хр ват ског је зи ка (РМС, РСЈ, РСА НУ,5 
RJA ZU и РСГВ по ка зу је сле де ће:6

Пр же ни ца је је ди но у РСЈ де фи ни са на као пр жен ко мад хле ба, обич но 
прет ход но по то пљен у мле ко и ја ја. У оста лим реч ни ци ма не на во де се ја ја 
као са став ни део ово га је ла (РМС: 1. пр жен ко мад хле ба; RJA ZU: 1.a. pr že ni 
kruh; РСГВ: 1. ‘кри шка хле ба пр же на на плот ни’). У РСГВ се као си но ним 
на во ди дво пек. РСЈ је реч ник но ви јег да ту ма, ве ро ват но од ра жа ва но ви је 
ста ње у је зи ку.

Мо ча се као вр ста је ла у РМС де фи ни ше као: ко мад хле ба, кру ха умо
чен у вре лу маст или ма стан сок. Слич но је и у РСЈ: а. ма стан та лог ко ји 
оста не по сле пе че ња или пр же ња ме са. б. ко мад хле ба, пе ци во умо че но у 
та кву или сл. ма сно ћу. Мо ча као вр ста је ла у JA ZU се на во ди на че твр том 
ме сту: d) mo ča je ko mad hlje ba umo čen u što, na pr. u čor bu. Нај ве ћи број зна-
че ња ове лек се ме (ве за не за ис хра ну) бе ле жи РСА НУ: 1. а. ма стан та лог 
ко ји оста не по сле пе че ња или пр же ња ме са и сл. б. ко мад хле ба, пе ци ва 
умо чен или удро бљен у маст, ма стан сок или ка кву дру гу је сти ву теч ност. 
в. умак, умо кац, сос. г. по кр. је ло од хле ба ску ва ног у за ма шће ној во ди, по
па ра. д. по кр. вр ста теч не, жит ке по сла сти це. ђ. по кр. кри шка хле ба умо
че на у ја је и ис пр же на, пр же ни ца. е. по кр. вр ста је ла од те ста. Ви ди мо да 
је је ло ко јим се ба ви мо у овом ра ду у хи је рар хиј ском ни зу при кра ју. За раз-
ли ку од ових реч ни ка, у РСГВ је упра во ово зна че ње при мар но: 1. обич но 
мн мо че а. ‘кри шка хле ба умо че на у уму ће но ја је и ис пр же на’; б. ‘ко мад 
хле ба, пе ци ва умо чен у маст од пе че ња или ка кву дру гу је сти ву теч ност’; в. 
‘кри шка хле ба на ква ше на у во ди и по су та ше ће ром’. Као си но ни ми за мо чу 
у при мар ном зна че њу, у РСГВ се на во де: бун даш, бун да шки њер, за ви ја ча, 
ква че ни ца, по фе зна.

За ви ја ча се је ди но у РСГВ на во ди као си но ним за мо чу са зна че њем 1.а. 
У оста лим пре гле да ним реч ни ци ма има дру га чи ја зна че ња: РМС: 1. вр ста 
ваљ ка сто уви је ног ко ла ча; РСЈ: 2. ваљ ка сто уви јен ко лач, ро лат; пи та од 
ваљ ка сто уви је ног те ста; РСА НУ: 4. а. ко лач у об ли ку рол не, ро лат. б. вр
ста пи те. 

Ква ше ни цу је ди но РСЈ не бе ле жи, што би мо гао би ти знак гу бље ња 
ове лек се ме у стан дард ном срп ском је зи ку. У оста лим реч ни ци ма де фи ни ше 
се слич но и од но си се на је ло о ко ме је у овом ра ду реч: РМС: 1. је ло од кри

5 До 18. то ма (2010).
6 Пре глед об у хва та са мо она зна че ња ових лек се ма ко ја се од но се на на зи ве је ла. Оста-

ла се зна че ња овом при ли ком не ће узи ма ти у об зир.
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ша ка хле ба на ква ше них или на мо че них у ма сти с ја ји ма; РСА НУ: 1. вр ста 
пр же ни це од хле ба у ума ку од мле ка и ја ја или др.; RJA ZU: je lo na prav lje no 
od kri ža ka hlje ba s ja ji ma i ma sti. У РСГВ се да је као си но ним за мо чу.

Лан ди ца је де ми ну тив од лек се ме лан да (РМС: по кр. кри шка, од ре зак; 
RJA ZU: kriš ka). Са зна че њем је ла про на ђе на је је ди но у РСА НУ, обе ле же на 
као по кра јин ска реч за бе ле же на у Ис три: 2. кри шка хле ба умо че на у раз му
ће на ја ја и ис пр же на, пр же ни ца.

Кри шке, по та па че, за пе че ни це и ри бањ ци у пре гле да ним реч ни ци ма 
ни су за бе ле же ни као на зи ви за је ла.

Пре глед реч ни ка по ка зу је сло же ну мре жу по ли се мич них и си но ни миј-
ских од но са ме ђу овим лек се ма ма. За сту пље ност не ке од из дво је них лек се-
ма са зна че њем на зи ва за је ло сва ка ко је усло вље но оби мом реч ни ка, као и 
вре ме ном ње го вог на стан ка. С об зи ром на то да је са мо РСГВ узет у раз ма-
тра ње, увид у ре зул та те ис тра жи ва ња ди ја ле кат ске лек си ке с дру гих про-
сто ра не сум њи во би по ка зао и дру га чи ју си ту а ци ју.

2.2. На зи ви до ма ћег по ре кла у срп ском је зи ку на ста ли су су фик са ци јом 
и у њи ма пре по зна је мо гла гол ске осно ве. Пр же ни ца и ква ше ни ца на чи ње ни 
су од трп них при де ва (пр жен – пр жи ти и ква шен – ква си ти) до да ва њем 
су фик са -ица.7 Гла гол мо чи ти у осно ви је на зи ва мо ча, на ста лог до да ва њем 
су фик са -а.8 Гла го ли за ви ја ти и по та па ти у осно ви су из ве де ни ца за ви ја ча 
и по та па ча, на ста лих до да ва њем су фик са -ача.9 У осно ви свих ових из ве-
де ни ца на ла зе се тран зи тив ни гла го ли чи ји је под ра зу ме ва ни обје кат хлеб 
(пр жи ти/ква си ти/мо чи ти/за ви ја ти/по та па ти хлеб). Гла го ли ква си ти, мо
чи ти и по та па ти се ман тич ки су по ве за ни јер пред ста вља ју рад ње за чи ју 
је ре а ли за ци ју нео п ход на теч на ма те ри ја ко ја де лу је на обје кат, ме ња ње го-
ве прет ход не осо би не тран сфор ми шу ћи га из „су вог” у „мо кро”. С об зи ром 
на то да је у овим слу ча је ви ма обје кат хлеб, чи је је свој ство мо гућ ност упи-
ја ња теч не ма те ри је, под ра зу ме ва се да та ма те ри ја про ди ре у ње го ву уну-
тра шњост и ме ња ње го ва свој ства. Од ових се гла гол за ви ја ти раз ли ку је по 
то ме што ма те ри ја не мо ра би ти у те ку ћем ста њу и оче ку је се да оста је на 
по вр ши ни објек та об у хва та ју ћи га  у пот пу но сти. На зи ви на ста ли од ових 
гла го ла тран спа рент ни су уто ли ко што упу ћу ју на рад ње ко је се вр ше на 
објек ту по мо ћу не ке ма те ри је, али без име но ва ња те ма те ри је.

Го вор ни ци ма ко ји на зив пр же ни ца не ве зу ју за хлеб у ја ји ма, већ за 
кри шке ста рог хле ба пр же не у уљу или хлеб пе чен на рин гли, од но сно дво
пек, па и тост, упра во је ар гу мент то што гла гол пр жи ти не под ра зу ме ва 

7 У ве зи с овим ти пом из ве де ни ца Клајн (2003) сма тра да „на ве де не из ве де ни це од пар-
ти ци па (...) мо гли би смо с јед на ким оправ да њем да свр ста мо и ме ђу из ве де ни це од гла го ла“ 
(стр. 118). Ме ђу на ве де ним при ме ри ма на ла зи мо и из ве де ни цу пр же ни ца.

8 Су фикс а ја вља се пре све га у де вер ба ли ма жен ског ро да. Уп. Клајн (2003: 16).
9 На ме сту где при ка зу је име ни це са за вр шет ком ача, Клајн (2003: 65) на во ди при мер 

са ви ја ча (пи та) као илу стра ци ју спа ја ња овог су фик са с гла гол ском осно вом, али чи је се зна-
че ње раз ли ку је од оста лих име ни ца с овим су фик сом, а ко је ма хом при па да ју на зи ви ма пред-
ме та ти па но ми на ин стру мен ти (пр. др ља ча, при ба да ча, ви ја ча и сл.). 

ДУШАНКА ЗВЕКИЋ ДУШАНОВИЋ
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и прет ход но по та па ње објек та у теч ну ма те ри ју. Су прот но то ме, они ма ко ји за 
ово је ло не упо тре бља ва ју на зи ве мо ча, ква ше ни ца и по та па ча, сма тра ју да у 
њи ма не до ста је упра во еле мент пр же ња, од но сно тер мич ке об ра де. Да би на-
пра ви ли раз ли ку у од но су на „обич не” мо че по је ди ни го вор ни ци до да ју атри-
бу те, те се до би ја ју „злат не мо че” и „ру та ве мо че”10 (за бе ле же не и у РСГВ).

2.3. У срп ском су, по ред до ма ћих, за ово је ло у упо тре би и на зи ви стра-
ног по ре кла бун даш (од но сно бун да шке њер/бун да шки њер/бун да шке њир) и 
по фе зна. Оба су ре ги стро ва на у РСГВ, што не из не на ђу је с об зи ром на је-
зич ки, кул тур ни и исто риј ски кон текст ове сре ди не.11 Као си но ним оба ова 
на зи ва да је се мо ча.

Бун даш је реч ма ђар ског по ре кла, за бе ле же на је у оста лим реч ни ци ма, 
али не са зна че њем на зи ва за је ло. У РМС се на во де сле де ћа зна че ња: 1. чо век 
ко ји но си бун ду, 2. пас бун да сте дла ке, 3. ду га чак ко жух са ру ка ви ма. Лек-
се ма bun dás у ма ђар ском је зи ку из ве де на је од име ни це bun da (ко ја озна ча ва 
и кр зно и оде ло на пра вље но од кр зна) и ја вља се и као при дев и као име ни-
ца. С при дев ском вред но шћу озна ча ва: 1. ко ји има кр зно; 2. ко ји но си бун ду; 
3. ко ји је по ста вљен кр зном; 4. но вај ли ја у вој сци (уз име ни цу ре гру та), 5. 
(хлеб, зе мич ка, ја бу ка) умо чен у ја ја и пр жен у уљу. С име нич ком вред но шћу 
озна ча ва: 1. ов чар ског пса ду ге дла ке; 2. (за ста ре ло, ша љи во) но вај ли ју у вој
сци; 3. (за ста ре ло, ша љи во) сред њо школ ца у пр вом раз ре ду (пре ма MÉK). 
До слов но би, да кле, бун даш био кр знаст, а бун да шке њер – бун даст/кр знаст 
хлеб или хлеб у бун ди/кр зну. 

По фе зне се на во де у РМС (а. кри шке бе лог хле ба на мо че не у мле ко и ја ја 
и пр же не на ма сти) с на зна ком да је реч не мач ког по ре кла и вар ва ри зам. У 
оста лим пре гле да ним реч ни ци ма ова лек се ма ни је за сту пље на. Је ло под 
на зи вом Po fe sen/Pa fe se/Pa ve ze по зна то је у Аустри ји. Овај по да так на ла зи-
мо у јед но је зич ком не мач ком реч ни ку (duden1980) и не мач ко-хр ват ском 
реч ни ку (mateŠić2005) у ко јем му је екви ва лент по фе зна. На по ми ње се да 
је на зив на стао пре ма ита ли јан ском гра ду Па ви ја, до слов но „из Па ви је”. 
Па ви ја је у сред њем ве ку би ла по зна та и по из ра ди шти то ва ко ји су по овом 
гра ду и до би ли име pa vi se/pa ve se/pa ve sen.12 Овал ни об лик ових шти то ва 
под се ћа на кри шке хле ба, те се мо же прет по ста ви ти ве за из ме ђу на зи ва за 
штит и на зи ва за је ло.

10 „Ди ва не ћи” о „си ро ма шким је ли ма” П. Ма ле шев (2011) опи су је је ла ко ја се при пре ма-
ју за до ру чак, пра ви раз ли ку из ме ђу пр же ни ца и ру та вих мо ча, а спо ми ње и ма ђар ски на зив: 
„Има још јед но став ни јих и бр жих је ла за до ру чак. Као што су раз не пр же ни це, су ве на плот-
ни, или ма ло озбиљ ни је, у ти га њу, на ма сти, пу те ру. Ту су и ру та ве мо че, на ма ђар ском зва не 
и бун даш-ке њир, ка да се кри шке хле ба по та па ју у мле ко и раз му ће на ја ја (не знам ко јим ре-
дом), а он да пе ку до бра он злат не бо је” (стр. 186).

11 И бун даш и по фе зна за бе ле же ни су у го во ру Но во са ђа на (ћелић2011: 217; шнел‑жи‑
вановић2011: 287). По фе зну на во ди и Ба јан ди ће ва-Јо ва но вић (2007: 95).

12 Уп.      http://www.prm.ox.ac.uk/Kent/shieweap/shgenex3.html#anchor1831115;      http://www.
middle-ages.org.uk/medieval-shields.htm;            http://www.era.anthropology.ac.uk/Era_Resources/Era/
Pitt_Rivers/shieweap/shgenex3.html#anchor1831115; http://www.ehow.com/about_5376527_history- 
-medieval-shields.html#ixzz1QUp9Af7Z
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И у на зи ву бун даш и у на зи ву по фе зна пре по зна је мо про цес ме та фо ри-
за ци је, пре но ше ње име на с јед ног пој ма на дру ги на осно ву слич но сти (дра‑
Гићевић2007: 148).

3. Утвр ђе но је, да кле, да се по фе зна упо тре бља ва у Аустри ји, што је био 
по вод да се про ве ри на зив за ово је ло у не мач ком је зи ку. На срп ским/хр ват-
ским сај то ви ма се по вре ме но на и ла зи и на из раз фран цу ски тост (= frencsh 
to ast), као си но ним за пр же ни це/по фе зне, те је про ве ре на си ту а ци ја још и у 
ен гле ском и фран цу ском је зи ку. Пре глед на зи ва у ен гле ском, фран цу ском и 
не мач ком је зи ку по ка зу је сле де ће:

3.1. На ен гле ском го вор ном под руч ју нај ра спро стра ње ни ји на зив за 
ово је ло сва ка ко је french to ast13 (= fran cu ski tost). Де фи ни ци ја ко ју на ла зи мо 
у реч ни ку гла си: „bre ad co a ted in egg and milk and fri ed” (Ox ford Dic ti o nary 
of En glish 2005). Овај на зив ни је уоби ча јен у срп ском је зи ку, ма да ни је са свим 
не по знат они ма ко ји зна ју ен гле ски. Су де ћи пре ма пре гле да ним бло го ви ма, 
не што је ви ше при су тан у хр ват ском је зи ку. Срп ско-ен гле ски реч ник (хле‑
бец2010) на во ди га као екви ва лент пр же ни це.

3.2. Иако ен гле ски на зив упу ћу је на фран цу ско по ре кло, од но сно не ку 
вр сту по ве за но сти овог је ла с Фран цу ском, у фран цу ском је зи ку је оно по-
зна то као pa in per du, до слов но – из гу бље ни хлеб. Мо ти ви са ност овог на зи ва 
мо гла би се при пи са ти же љи да се ста ри хлеб не ба ци. Де фи ни ци ја ко ја се 
да је у реч ни ку не об у хва та ја је као са сто јак ово га је ла: „pa in ras sis trempé 
dans du la it aro ma tisé et doré à la po ê le” (Dic ti on na i re du fra nç a is con tem po ra in 
1966). По је ди ни ан ке ти ра ни срп ско-фран цу ски би лин гвал ни го вор ни ци по-
ве зу ју га са срп ском ква ше ни цом (али с ре цеп том без ја ја). У срп ско-фран-
цу ском реч ни ку пак као екви ва лент из ра за pa in per du да је се пр же ни ца 
(Jovanović1991).14 

3.3. У не мач ком је зи ку у упо тре би је на зив ar me rit ter15 (duden2003). 
До слов ни пре вод гла си си ро ма шни/јад ни/бед ни/убо ги ви тез, што упу ћу је 
на два мо мен та: да је у пи та њу хра на ко ја је ве ко ви ма по зна та и да се ве зу је 
за си ро ма шни је сло је ве дру штва. На зив ни је у упо тре би у срп ском, ни ори-
ги нал ни, ни ти пре ве ден. Не мач ко-срп ски реч ник (ristić–Kangrga1994) 
да је об ја шње ње „pu re na kriš ka hle ba po su ta še će rom”, док не мач ко-хр ват ски 

13 Осим овог, који се појављује као основни назив, на интернету су забележени и eggy 
bread, gypsy toast, bread dipped in egg, poor knights of Windsor, french fried bread. Детаљна 
провера евентуалних регионалних заступљености и поузданости ових назива овом приликом 
није спроведена.

14 Назив pain perdu у употреби је и у енглеском језику управо за јело чији су обавезни 
састојци хлеб и јаја, а по правилу се припрема у слаткој варијанти. Уп. http://www.foodnetwork.
com/recipes/ina-garten/pain-perdu-recipe/index.html

15 И у немачком језику појављују се и други називи: Rostige Ritter, Fotzelschnitten, Sem
melschnitten, Weckschnitten, Blinde Fisch. Уколико се млеко замени вином назива се и Betrunkene/ 
Versoffene Jungfrau (дословно: пијана девица). Као што је речено за енглески језик, детаљнија 
провера ових назива није спроведена.
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реч ник (mateŠić2005) као екви ва лен те да је: po peč ci, pr že ni ce и po fe zne (по-
след њи с обе леж јем разг.).

4. Закључак.Да је циљ ово га ра да био утвр ђи ва ње „стан дард ног”, „пра-
вог”, „нај а де кват ни јег” на зи ва за је ло ко је је на по чет ку опи са но као „хлеб 
на то пљен у мле ко и ја ја и пр жен на ма сно ћи” мо ра ло би се при зна ти да он 
ни је по стиг нут. Та ко ђе би ва жи ло и за ци ље ве као што су: утвр ђи ва ње ко-
нач ног спи ска на зи ва, по ку шај раз два ја ња тер ми на и ве зи ва ња сва ког за по 
јед но је ло, ис црп но са гле да ва ње ре ги о нал не упо тре бе на зи ва и де таљ но при-
ка зи ва ње про це са по су ђи ва ња. Оно што је сте по твр ђе но то је да је реч о ши-
ро ко рас про стра ње ном је лу, с мно го број ним на зи ви ма и ва ри јан та ма при пре-
ме. На осно ву пре гле да ног ма те ри ја ла мо же се оче ки ва ти да ће се у срп ском 
је зи ку ова кво ста ње за др жа ти и да ље, с прет по став ком да ће пр же ни ца, 
по ред опи сног и тран спа рент ног хлеб у ја ји ма, по сте пе но по ста ти оп ште по-
знат на зив за ово је ло, а да ће пр же ни цу у зна че њу „пр же не кри шке хле ба” 
за ме ни ти тост и дво пек, на шта мо же ути ца ти и све ма ње пр же ња/пе че ња 
хле ба на плот ни/у ти га њу, а све ви ше ко ри шће ња „то сте ра” и „пе ка ча” за до-
би ја ње пре пе че ног хле ба. 
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ON CULINARY LEXIS – PRŽENICE, MOČE, POFEZNE, BUNDAŠ...

S u m m a r y

The paper deals with the terms for food described as “bread coated in eggs and milk and fried 
in fat”. Those are primarily terms used in Serbian (or Croatian) (prženica, moča, zavijača, kvašenica, 
bundaš, pofezna etc.), but also in English (French toast), French (pain perdu), and German (arme 
ritter). The author analyses the derivational models, the metaphorical processes, synonymy and 
polysemy of those terms, as well as the processes of lexical borrowing. The data gathered from 
dictionaries, the internet and the informants points to a high degree of inconsistency in the usage of 
the terms, different foods termed by different speakers and a complex network of synonymy and 
polysemy of specific lexemes. We expect that the term that is gradually going to prevail in Serbian 
is the general term prženica, alongside the transparent hleb u jajima.

Key words: Serbian language, culinary lexis, lexical borrowing, synonymy, polysemy, meta-
phorization.
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Драгана Радовановић

ИЗ КУЛИНАРСКЕ ЛЕКСИКЕ САНАДА И МОКРИНА1

У ра ду се на кор пу су ку ли нар ске лек си ке (си сте ма ти зо ва не по те мат ским це ли на -
ма) два ју пунк то ва ки кинд ске зо не ба нат ских го во ра (Са на да и Мо кри на) ана ли зи ра ју 
по је ди на се ман тич ка по ља, при че му се ука зу је на њи хо ве аре ал не слич но сти и раз ли-
ке и да ју ре ла ци је (у ме ри у ко јој то гра ђа до зво ља ва) пре ма по је ди ним пунк то ви ма у 
ру мун ском Ба на ту. 

Кључ не ре чи: ку ли нар ска лек си ка, лек сич ко-се ман тич ка ана ли за, Ба нат, ба нат-
ски го во ри, ки кинд ска зо на.

1. увод.У срп ској ли те ра ту ри ко ја се мо же сма тра ти ет но лин гви стич-
ком об ја вље но је не ко ли ко ва жних при ло га у ве зи са ку ли нар ством. Нај пре 
је у Срп ском ет но граф ском збор ни ку кра јем де вет на е стог ве ка об ја вљен рад 
Си ме Тро ја но ви ћа о ста рин ским срп ским је ли ма и пи ћи ма (1896), а у пр вој 
по ло ви ни два де се тог ве ка у истом ча со пи су и збир ке срп ских на род них је ла 
из Лев ча и Тем ни ћа (мијатовић1908: 1–69), из Бо сне и Хер це го ви не (Грђиђ
бјелокосић1908: 73–118) и из сре за бо ље вач ког (Грбић1925). 

Зна ча јан до при нос ку ли нар ству у дру гој по ло ви ни два де се тог ве ка да ли 
су сво јим при ло зи ма В. Ми хај ло вић (1980: 7–24) и проф. Гор да на Ву ко вић 
(1995: 39–43; 1995а: 259–266). 

Од не дав но об ја вље них ра до ва тре ба по ме ну ти збир ку на зи ва је ла и 
пи ћа из Ма чве Ан ђел ке Ла зић (2000), скром ну збир ку Р. Ми ри лов из ку ли-
нар ске лек си ке Бач ког Гра ди шта (2010) и на по ме не из ку ли нар ства у окви ру 
оп шти јих на го ве шта ја лек сич ке ди фе рен ци ја ци је у ру мун ском Ба на ту (Ра-
до ва но вић 2007: 282–294). Спи сак се мо же про ши ри ти су ми ра њем ку ли нар-
ског фон да за бе ле же ног у пр вом из да њу Ву ко вог реч ни ка (KrusZec2004: 
229–296). 

Ку ли нар ство спа да у обла сти тра ди ци о нал не кул ту ре нај по дло жни је 
про ме на ма и ути ца ји ма дру гих кул ту ра. То се, на рав но, по ка зу је и у је зи ку, 
бу ду ћи да са усва ја њем, по пра ви лу, аутох то них на чи на при пре ма ња хра не 
усва ја мо и њи хо ве на зи ве. За то нас не из не на ђу је чи ње ни ца што је проф. др 
Гор да на Ву ко вић, је дан од за чет ни ка ове вр сте ис тра жи ва ња у нас (за јед но 

1 Рад је настао у оквиру пројеката Дијалектолошка истраживања српског језичког про
сто ра (178020) и Култура исхране у Војводини (Матица српска), које финансира Министарство 
за просвету и науку Републике Србије.
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са проф. др Ве ли ми ром Ми хај ло ви ћем) ура ди ла Упит ник за при ку пља ње 
ку ли нар ске лек си ке. Упит ник се ипак мо ра сма тра ти на цр том, од но сно 
рад ном вер зи јом за те рен ску и ин тер ну упо тре бу (та ко га тре ба тре ти ра ти 
и при ли ком ње го вог пла ни ра ног штам па ња у скло пу збир ке слич них тер ми-
но ло шких упит ни ка, на ме ње них те рен ским ис тра жи ва њи ма).2 Упит ник би 
био пот пу ни ји, а те ма ти за ци ја у по не ком де та љу сва ка ко друк чи ја. Не би, 
ина че, у сег мен ту ма сноћâ из о ста ле (свињ ска) маст и лој (ов чји, ко зји и го ве ђи) 
пред ви ђе ни за си сте ма ти за ци ју у те мат ској це ли ни Ме сне пре ра ђе ви не, а 
пи та ње ко јим се тра жи ре а ли ја (се ме ма) за чи ни ти не би се на шла у одељ ку 
Оп ште на мир ни це; исто се та ко у одељ ку Хлеб, пе ци ва и је ла од бра шна нај-
ве ро ват ни је не би на шла пи та ња ко ји ма се тра же ре а ли је ко ка ти, ко ки ца, 
ку ку руз ше ће рац, пу ре њак и сл. Из ве сно, во ди ла је проф. Ву ко вић ра чу на пре 
све га о то ме у ко јем си ту а ци о ном кон тек сту се мо же нај лак ше до ћи до же-
ље ног по да тка; де фи ни тив на те ма ти за ци ја би усле ди ла при ли ком ана ли зе 
те рен ских за пи са. У при лог ово ме тре ба узе ти у об зир и кон ста та ци ју М. 
Пи жу ри це да је лек сич ки фонд јед ног је зи ка отво рен си стем ко ји се „оти-
ма” по ку ша ји ма „те ма ти зо ва ња”, а уоча ва ње под си сте ма ни ка да не до сти же 
„оп ти мал ни циљ” (Пижурица1994: 349). 

Ма те ри јал ко ји ов де до но сим при ку пљен је на осно ву по ме ну тог упит-
ни ка у се вер но ба нат ским пунк то ви ма Са на ду и Мо кри ну,3 ко ји пре ма ди-
ја лек то ло шким за пи си ма при па да ју ки кинд ској го вор ној зо ни (ивићи др. 
1994). Гра ђа је са би ра на и об ра ђе на у тра ди ци о нал ном ду ху нај пре фор ми-
ра њем аудио-за пи са на те ре ну и са чи ња ва њем тран скрип та. Ин фор ма то ри 
су ми би ли ста ро се де о ци, ста ри је осо бе (че шће же не) ро ђе не у се лу у чи јим 
се ку ћа ма раз го вор и оба вљао.4 Упит ник је по пу њен у це ло сти, али ће овом 
при ли ком у ана ли зу би ти укљу че на са мо не ка од те мат ских по ља5 њи ме 
пред ви ђе на и то она ко ја нај ви ше ка рак те ри шу по ме ну те пунк то ве (На мир
ни це, Зим ни ца, Мле ко и млеч ни про из во ди, Су пе и чор бе, Је ла од те ста). У 
ана ли зу ће би ти укљу че на и рас по ло жи ва ку ли нар ска лек си ка за бе ле же на у 
ру мун ском Ба на ту,6 ко ја ће по слу жи ти за утвр ђи ва ње мо гу ћих аре ал них 
ре ла ци ја. 

2 У окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про сто ра у при-
пре ми је штам па ње збир ке те мат ских упит ни ка. 

3 Део ма те ри ја ла при ку пи ла сам као сту дент за из ра ду се ми нар ског ра да под ру ко вод-
ством проф. Г. Ву ко вић, а овом при ли ком исти про ве ри ла по но во на те ре ну и до пу ни ла ма те  ри-
ја лом из Мо кри на, бу ду ћи да сам још та да ме ђу овим пунк то ви ма за па зи ла из ве сне слич но сти 
и раз ли ке.

4 Са над: Ђу ри чин Јо ван ка (1923), Ко сић Мир ја на (1940), Ми ле тић Ко са на (1921), Не дељ-
ков Обрен ка (1922), Па влов Ми лан (1936), Со дић Ве сел ка (1916), Утор ник Да рин ка (1935), 
На др љан ски Ол га (1939); Мо крин: Бла жић Ле по са ва (1932), Ми ле тић Ол га (1919), Пе ја ков Ми-
ли ца (1935), Си мић Ве ри ца (1943), Сто ја нов Ка ти ца (1932). 

5 Због оби ма ра да из ана ли зе су ис кљу че не јед на ко ин те ре сант не те мат ске це ли не. 
6 Ис тра жи ва њи ма у ру мун ском Ба на ту (у ти му са ко ле гом Ве се ли ном Пе тро ви ћем и 

проф. Жар ком Бо шња ко ви ћем) об у хва ће но је де се так се ла Ш-В ди ја лек та (ки кинд ска зо на: 
Наћ фа ла, Вар јаш, Ма ли Беч ке рек; та ми шка зо на: Ди њаш, Ђир, Тол ва ди ја, Ма на стир, Сен-
ђу рац, Со ка, Ден та, Де жан).
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2.лексичко‑семантичкааналиЗа
намирнице7

1. брашно 
1.1. пшенично: бело брашно (меко) Сн Мо, оштро брашно (оштро) Сн Мо, 
лебно брашно, лебње брашно (за хлеб) Сн Мо, мекиње (за црни хлеб) Сн Мо; 
1.2. брашно од кукуруза: кукурузно брашно Сн Мо; 
1.3. крупица: гриз Сн Мо; 

2. масноће 
2.1. масти животињског порекла: свињска маст, кокошија маст, гушчија 
маст Сн Мо; 2.1.1. масноћа код оваца: лој овчији Сн Мо; 2.1.2. масноћа код 
свиња од које се праве колачи: сало Сн Мо; 
2.2. масти биљног порекла (од сунцокрета, бундеве и сл.): зејтин, олај, уље 
(ређе) Сн/зејтин, олај Мо; 
2.3. масноћа од млека: 2.3.1. масноћа са куваног млека: скоруп Сн Мо; 2.3.2. 
масноћа са некуваног млека: милерам Сн Мо; 2.3.3. масноћа са некуваног 
млека добијена мућењем: путер Сн Мо; 

3. шећер 
3.1. фабрички прерађен: кристал шећер Сн Мо; 
3.2. непрерађен: жути шећер Сн Мо; 
3.3. шећер у праху: прах шећер Сн/ситни шећер Мо; 
3.4. са ванилом: ванил шећер Сн Мо; 

4. опште име за разне врсте зачина: зачин Сн Мо; 
4.1. зачин сланог укуса који је обавезан у свим сланим јелима: со Сн Мо;
4.2. млевена црвена паприка: ситна паприка Сн/ситна паприка, туцана пап-
рика Мо;
4.3. зачин у облику црних куглица и млевен: бибер Сн Мо; 
4.4. лист ароматичног мириса који се ставља у нека јела: лорбер Сн/олбер, 
лорбер Мо; 
4.5. биљка јаког мириса од које се најчешће прави сос: мирођија Сн Мо; 
4.6. поврће које се ставља у супу: зелен Сн Мо; 
4.7. мушкатни орашчић: мушкат Сн/ø Мо;
4.8. биљка од које супа добија жуту боју: шафран Сн Мо; 
4.9. суво грожђе: суво грожђе Сн Мо; 
4.10. миришљави прах који се ставља у колаче: цимет Сн Мо. 

Гра ђа по ка зу је да су на зи ви основ них на мир ни ца у ис пи ти ва ним пунк-
то ви ма (осим до ма ћих лек се ма бра шно, ме ки ње, маст/ма сно ћа и со) углав-
ном одав но усво је не по зајм ље ни це. 

Лек сич ка ре а ли ја ко јом је име но ван прах до би вен мле ве њем жи та ри ца 
(в. РСА НУ) озна че на је про стом лек се мом, оп штим на зи вом бра шно, а сло-
же ним лек се ма ма име но ва не су и пре ци зно озна че не по је ди не вр сте бра шна. 
Пре ма вр сти жи та ри це пше нич но бра шно (бра шно до би је но пре ра дом пше-

7 Приликом пописа реалија одсуство податка бележено је знаком ø. 
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ни це) и ку ку ру зно бра шно (бра шно до би је но пре ра дом ку ку ру за), а пре ма 
бо ји и дру гим свој стви ма (нпр. пре ма ме ри „фи но ће”, от кла ња њу ме ки ња и 
не чи сто ће) и на ме ни – бе ло бра шно, оштро бра шно, леб но бра шно. 

Про ста лек се ма до ма ћег по ре кла маст је оп шти на зив ко јим се име ну-
је ма сна ма те ри ја биљ ног или жи во тињ ског по ре кла на ме ње на ис хра ни. За 
биљ не ма сти у овим пунк то ви ма нај че шће се упо тре бља ва ју дав но одо ма-
ће не лек се ме, као нпр. бал кан ски тур ци зам арап ског по ре кла зеј тин (ар. zäit 
> тур. zaytin), олај (сла ви зам olĕjь при мљен ру мун ским по сре до ва њем) и 
ре ђе ста ра кул тур на по зајм ље ни ца уље (Уп. sKoK1974; ŠKaLJić 1973). Пре ма 
те рен ским за пи си ма из по је ди них се ла ки кинд ске (и та ми шке) зо не у ру мун-
ском Ба на ту (Наћ фа ле, Вар ја ша, Ма лог Беч ке ре ка; и Ди ња ша) до след но је 
олај. Све по ме ну те лек се ме по твр ђе не су у ана ли зи ра ном кор пу су стра них 
ре чи у пред ву ков ском пе ри о ду: зеј тин (1719), олај (1816), уље (1719) (михај‑
ловић1972; 1974). За ма сти жи во тињ ског по ре кла до би је не су сло же не лек-
се ме свињ ска маст, гу шчи ја маст, па чи ја маст (сва ка ко мо ти ви са не са мим 
по ре клом); и про сте лој (ма сно ћа код ова ца) и са ло (ма сно ћа од ко је се пра ве 
ко ла чи). 

Бал кан ски тур ци зам је оп шти на зив ше ћер (şeker; уп. ŠKaLJić1973) по-
твр ђен и код Ми хај ло ви ћа (1974), из вор из 1713. го ди не, а по је ди не вр сте ше-
ће ра име но ва не су сло же ним лек се ма ма раз ли чи те мо ти ва ци је, па су та ко 
на осно ву из гле да, бо је или са ста ва до би је ни кри стал ше ћер, прах ше ћер, 
сит ни ше ћер; жу ти ше ћер; ва нил ше ћер. 

По је ди не вр сте за чи на озна че не су углав ном про стим стра ним лек се ма-
ма, као што су: тур ци зми би бер (бал кан ски тур ци зам büber грч ког по ре кла), 
ша фран (тур. şафран); гер ма ни зми лор бер (нем. Lor ber) и ци мет (нем. Zim-
met); ро ма ни зам му шкат (итал. mo ska to) ве ро ват но пре у зет не мач ким по сре-
до ва њем (нем. Mu scat); бал кан ски гр ци зам ми ро ђи ја усво јен пу тем пра во-
слав не цр кве (уп. РСА НУ; sKoK1974; ŠKaLJić1973). Ре а ле ме би бер, лор бер/
ол бер, ци мет и ми ро ђи ја по твр ђе не су и у ру мун ском Ба на ту. Све до би је не 
лек сич ке ре а ли за ци је да ти ра ју из пред ву ков ског пе ри о да: би бер (1726), лор
бер (1791), му скат (1793 у зна че њу „ви но”), ци мет (1750) (уп. михајловић
1972; 1974). 

оброци 
1. ујутро: фруштук Сн Мо/ доручак Сн Мо (ређе);
2. око подне: ручак Сн Мо; 
3. увече: вечера Сн Мо; 
4. у неко друго време: ужина Сн Мо; аплез. 

На зи ви обро ка име но ва ни су про стим лек се ма ма углав ном до ма ћим, 
осим гер ма ни за ма фру штук (нем. Frühstück) и аплез (нем. Ablösung „сме на”). 
У Са на ду је нај пре аплез озна ча вао па у зу при ли ком вр шид бе, а за тим је до шло 
до пре се ман ти за ци је ка да је реч по че ла да озна ча ва и вр сту обро ка, ужи ну; 
лек се му не бе ле же пре гле да ни реч ни ци (РСА НУ, РСГВ, RJA ZU, SKOK). Исто 
је и на ру мун ској стра ни.

ДРАГАНА РАДОВАНОВИЋ
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Зимница
1. заједнички назив за воће и поврће које се оставља за зиму: зимница Сн Мо; 

1.1. воће остављено у сирупу од шећера: дунст, компот (ређе) Сн Мо; 1.1.1. воће 
кувано и зашећерено у води: компот Сн Мо; 1.1.2. густо укувано воће: пекмез 
Сн Мо; 1.1.3. густо укувана посластица од дуња: китникез Сн Мо; 1.1.4. густо 
укуван сок од дуња од којег се ствара пихтијаста маса: сулц Сн Мо; 1.1.5. јако 
заслађено воће у густом сирупу: слатко Сн Мо; 1.1.6. вадити коштице из воћа: 
цепати (нпр. вишње, шљиве, кајсије и сл.) Сн Мо; 
1.2. поврће остављено за зиму: туршија Сн Мо; 1.2.1. течност у којој се кисе-
ли купус: расо Сн Мо; 1.2.2. укисељена главица купуса: прокола Сн Мо; 1.2.3. 
рибани кисели купус: рибанац Сн Мо; 1.2.4. кисела течност за зимницу и са-
лате: сирће Сн Мо; 1.2.5. јако, концентровано сирће: есенција Сн Мо; 1.2.6. 
стављати сирће: киселити Сн Мо; 1.2.7. сок од куваног парадајза: кувани 
парадајс, чорба од парадајса Сн Мо; 1.2.8. јело од млевеног патлиџана, паприке 
и зачина: ајвар Сн Мо; 

2. стављати тегле са зимницом у рерну или покривати да преноће: дунстати 
Сн Мо.

У те мат ској це ли ни Зим ни ца до би је ни су на зи ви за по је ди не вр сте зим-
ни це, али и ре а ли је ко је озна ча ва ју од ре ђе не рад ње у ве зи са ње ном при пре-
мом. Гра ђа по ка зу је да је и у овом се ман тич ком по љу оп шти на зив озна чен 
до ма ћом лек се мом, а вр сте зим ни це и ње ни са стој ци (осим спо ра дич них сло-
же них на зи ва, као нпр. ку ва ни па ра дајс) углав ном лек се ма ма стра ног по ре кла 
и то гер ма ни зми ма и тур ци зми ма: дунст, дун ста ти (нем. Dunst), кит ни кез 
(нем. Qu it tenkäse), ком пот (пре ма лат. com po si tus, ве ро ват но пре у зет по сре-
до ва њем не мач ког нем. Kom pott; уп. и фр. com po te), сулц (нем. Sul ze) и ла-
ти  ни зам есен ци ја (es sen ti al); за тим бал кан ски тур ци зми ај вар (тур. hayvar), 
пек мез (тур. pek mez), сир ће (тур. sir ke) и тур ши ја (тур. tu rşu) (Уп. РСА НУ, 
sKoK1974, ŠKaLJić1973). У ру мун ском Ба на ту за пи са не су у истом зна че њу 
лек се ме дунст, дун ста ти, ком пот, пек мез и ај вар. Сир ће сам за пи са ла од 
ин фор ма то ра у Ди ња шу и Наћ фа ли, а у Ма лом Беч ке ре ку, Сен ђур цу и Ђи ру 
оцат. 

Ми хај ло вић (1972; 1974) на ла зи у ана ли зи ра ним из во ри ма лек се ме есен
ци ја (1808), ај вар (1760), сир ће (1709) и тур ши ја (1794). По твр де из о ста ју 
углав ном за гер ма ни зме дунст, кит ни кез, ком пот, сулц; ни је по твр ђен ни 
тур. пек мез о чи јој хро но ло ги ји В. Ми хај ло вић ка сни је го во ри и на ла зи да 
се ра ди о кул тур ној по зајм ље ни ци ста ри јој од пр вих хро но ло шких за пи са из 
1818. у Ву ко вом Рјеч ни ку (код Ву ка у зна че њу „си руп од кру ша ка”), а пре ма 
из ве де ни ци пек ме зња ча „пи та од пек ме за”, гла го лу рас пек ме зи ти и пре не-
се ном зна че њу ма за. Том при ли ком кон ста ту је да тех но ло ги ја ку ва ња во ћа 
ве ро ват но код нас ни је би ла по зна та до до ла ска Ту ра ка, а да је реч усво је на 
за јед но са на чи ном при пре ма ња. Он је, с дру ге стра не, ука зао и на мо гућ ност 
да су Сло ве ни мо гли има ти од го ва ра ју ћу реч за овај про из вод су де ћи по 
„пољ. pa wid ta, чеш. pa vi dla, рус. по ви дло” и да су је то ком ве ко ва из гу би ли 
услед не по зна ва ња на чи на при пре ма ња је ла (михајловић1980: 16–17). 
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млеко,млечниПроиЗводиијеласамлеком
1. врсте млека према пореклу: кравље млеко, овчије млеко, козије млеко 
Сн Мо;
2. обрада млека

2.1. назив за свеже тек помужено млеко: јомужно Сн Мо; 
2.2. кувати млеко: варити Сн Мо;
2.3. свеже кувано млеко: варено, млеко Сн Мо; 
2.4. млеко које је само прокисло: просирено млеко Сн Мо; 
2.5. правити кисело млеко: киселити Сн Мо; 2.5.1. укисељено млеко: кисело 
млеко Сн Мо; 2.5.2. производ који утиче да се млеко укисели: сириште Сн Мо; 
2.5.3. састојак који помаже да се млеко укисели: укваса Сн Мо; 
2.6. млеко са којег је скинута масноћа: обрано млеко Сн Мо; 

3. млечни производи
3.1. производ настао сирењем млека: сирСн Мо;3.1.1. правити сир: сирити 
Сн Мо; 3.1.2. измрвљени сир: швапски, кварени сир Сн/швапски сир Мо; 3.1.3. 
растезани сир: тегљен сир Сн Мо; 3.1.4. сир у комадима: подливен, подливени 
сир Сн Мо; 3.1.5. правити такав сир: подлити Сн Мо; 3.1.6. сир од немасног 
млека: ø Сн/посни сир Мо; 3.1.7. сир од млека са масноћом: пуномасни сир Сн 
Мо; 3.1.8. сир који је одстојао: зрели сир Сн Мо; 3.1.9. врста сира направљеног 
од поновног загревања сурутке: ø Сн/ урда Мо; 3.1.10. течност која остаје 
после цеђења сира: сурутка Сн Мо; 

4. стварање чвршћих грудвица приликом издвајања течности из млека: 
грушање Сн Мо; 
5. остала јела са млеком 

5.1. млеко са парчићима хлеба: удробљено млеко Сн Мо; 5.1.1. стављати мле-
ко у хлеб: дробити Сн Мо; 
5.2. јело од пиринча куваног у млеку: сутлијаш Сн Мо;

6. напици од млека
6.1. напитак од млека и кафе: бела кафа Сн Мо;
6.2. напитак од млека и упрженог шећера: шербет Сн Мо. 
Општи назив је словенски млеко, а за именовање различитих врста 

млечних производа и уопште јела са млеком употребљавају се сложени на-
зиви различите мотивације (нпр. састав: кравље, овчије или козије млеко, 
варено млеко, обрано млеко, посни сир, пуномасни сир; начин припремања: 
зрели сир, кварени сир, тегљен сир, подливен сир, удробљено млеко, кисело 
млеко; боја: бела кафа) или лексеме страног порекла (германизми милерам 
<нем. Milchrahm, путер <нем. Butter; затим турцизми сутлијаш <sütlü, шер-
бет <şerbet и балкански пастирски термин непознатог порекла урда; уп. 
sKoK1974, ŠKaLJić1973). 

Из овог тематског круга у Михајловићевој (1972; 1974) грађи нема по-
тврда за сутлијаш и урду, а потврђени су шербет (1730), вероватно књишки 
употребљен милхрам, милирам (1730) и путер (1720).
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суПеичорбе
1. течно јело од куваног меса, зелени и разних зачина: супа Сн Мо; 

1.1. супе од перади: кокошија супа, пачија супа, гушчија супа, морчија супа, 
голубија супа Сн Мо; 
1.2. супе од других врста меса: говеђа супа, јунећа супа Сн Мо; 

2. опште име за зачињено течно јело: чорба Сн Мо; 
2.1. чорба од меса: бела чорба, кисела чорба Сн Мо; 
2.2. чорба од рибе: рибља чорба Сн Мо; 
2.3. чорба од запрженог брашна: анпрен чорба, клин-чорба Сн/клин-чорба Мо; 
2.4. чорба без запршке: посна чорба Сн Мо; 
2.5. чорба од кромпира: кромпир чорба Сн Мо; 
2.6. чорба од парадајза: парадајс чорба Сн Мо; 
2.7. чорба од карфиола: карфиол чорба Сн Мо; 
2.8. остале чорбе: грашак чорба/чорба од бураније Сн Мо. 
За раз ли ку од прет ход но ана ли зи ра них те мат ских це ли на ин те ре сант-

но је да су у овој гру пи је ла оп шти на зи ви по зајм ље ни це. Су па спа да у ред 
бал кан ских ита ли ја ни за ма (у Са на ду и Мо кри ну ве ро ват но пре ко не мач ког 
sup pa), а чор ба у низ усво је них бал кан ских тур ци за ма çor ba; обе лек се ме по-
твр ђе не су у Ми хај ло ви ће вом кор пу су (су па из 1754, а чор ба из 1682). Сло-
же ним лек се ма ма озна че не су раз ли чи те вр сте, чи ја је мо ти ва ци о на ба за 
нај че шће сам са став: ко ко ши ја су па, па чи ја су па гу шчи ја су па и сл., за тим 
го ве ђа су па, ју не ћа су па, ри бља чор ба, кром пир чор ба, кар фи ол чор ба, па-
ра дајс чор ба и сл. (за клин-чор бу уп. РСА НУ).

јелаoдтеста
1. тесто

1.1. тесто умешено са квасцем: укисело Сн Мо; 
1.2. тесто умешено без квасца: услатко Сн Мо; 
1.3. радње у вези с тестом: 1.3.1. радња којом се означава да је тесто оста-
вљено да нарасте, да се подигне: ускиснути Сн Мо; 1.3.2. радња која означа-
ва да је тесто остављено да одстоји: одморити се Сн Мо; 1.3.3. радња која 
означава да је тесто остављено да се суши: просушити Сн Мо; 1.3.4. обли-
ковати тесто: скружити Сн Мо;
1.4. лопта од теста: обга Сн Мо; 
1.5. лист развученог теста: лист Сн Мо; 
1.6. ређе тесто: житко Сн Мо; 

2. тесто за супе и чорбе
2.1. танко разваљано тесто, сечено на танке прутиће: резанци, резанице 
Сн Мо;
2.2. тесто сечено на танке квадратиће: флекице Сн Мо; 
2.3. тесто кидано прстима: ваљушци Сн Мо; 
2.4. тесто обликовано у лоптице: нокле, ноклице Сн Мо; 
2.5. тесто вађено кашиком: 2.5.1. од брашна, јаја и соли: кнедле Сн Мо; 2.5.2. 
од гриза: гриз кнендле Сн Мо; 2.5.3. умешено са џигерицом: кнедле од џиге-
рице Сн Мо; 
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2.6. дугачко изваљано тесто које се закувава у чорби: чикови Сн Мо; 
3.кувана слана теста

3.1. тесто, обично сечено на троуглове и помешано с кромпиром и луком: 
насуво с кромпиром Сн Мо; 
3.2. тесто исечено на тање прутиће и помешано са сиром или јајима: насуво 
са сиром / насуво с јајима Сн Мо; 
3.3. тесто измрвљено у зрнасте мрвице: тарана Сн Мо;

4. кувана слатка теста
4.1. тесто у облику ваљушчића замешено са кромпиром: ваљушчићи, кнедле 
Сн Мо; 
4.2. тесто у облику лоптица пуњено шљивама: гомбоце Сн Мо; 
4.3. тесто сечено на квадратиће и пуњено пекмезом: ташци Сн Мо; 
4.4. тесто сечено на тање прутиће о зачињено маком, орасима или пек-
мезом: насуво с маком, насуво с орасима, насуво с пекмезом Сн Мо; 

5. пржена теста
5.1. тесто у облику лоптица пржено на масноћи и обично зачињено пекмезом 
или шећером: крофне Сн Мо; 
5.2. колач који се истиска кроз шприц и пржи: ø Сн/шприц крофне Мо; 
5.3. колач од дизаног теста који се вади кашиком и пржи: уштипак Сн Мо; 
5.4. танко тесто, насуто у тигањ и мржено на масноћи с обе стране: пала-
чинка, палачинке Сн/сковерац, сковерци, палачинке (новије) Мо; 
5.5. посластица од истог теста коме су додате настругане јабуке: јабуке у 
шлафруку Сн Мо. 

6. јела од теста са надевима
6.1. смеса којом се надева тесто: фил, надев Сн Мо; 6.1.1. стављати фил у 
тесто: филовати, надевати Сн Мо;
6.2. јело од растезаног (тегљеног) теста надевено филом: гибаница Сн/
пита, гибаница Мо; 
6.3. тесто надевено сиром: гибаница са сиром Сн/пита са сиром, гибаница са 
сиром Мо; 
6.4. тесто надевено кромпиром: пита са кромпиром, кромпирача Сн Мо; 

7. хлеб и јела од хлеба
7.1. производ од брашна, воде, соли и квасца: лебац Сн Мо; 7.1.1. додатак који 
помаже да хлеб нарасте: квасац, комлов Сн Мо; 
7.2. врсте хлеба у зависности од облика: 7.2.1. округао: циповка Сн/ципов, ци
повка Мо; 7.2.2. дугуљаст: векна Сн Мо; 7.2.3. производ од истог теста али 
без квасца: погача Сн Мо; 7.2.4. растањено тесто кружног облика које се 
обично пече пре хлеба: лепиња Сн Мо; 
7.3. крај хлеба: окрајак Сн/окрајак, од окрајка Мо; 
7.4. грба на хлебу: пупушка Сн Мо;
7.5. парче хлеба: парче Сн Мо; 
7.6. стари хлеб: стари лебац (стара леба) Сн Мо; 7.6.1. свеж хлеб: фришак/
фрижак лебац Сн Мо; 7.6.2. сушен и млевен хлеб: презле Сн Мо; 7.6.3. јело од 
старог хлеба, попареног замашћеном сланом водом: попара Сн Мо; 7.6.4. хлеб 
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(обично стари) печен у масти или на плотни: прженица Сн Мо; 7.6.5. хлеб 
(обично стари) натопљен у млеко и јаја и пржен у масноћи: прженице Сн/ква-
шенице Мо; 
7.7. обредни хлебови: 7.7.1. хлепчић који се дели на комадиће и користи у цркви 
приликом причешћа: паскурица Сн Мо; 7.7.2. делови тог хлеба: наораСн Мо; 
7.7.3. погача која се носи новорођенчету: повојница Сн Мо; 7.7.4. колач који се 
прави кад дете прохода: поступарница Сн Мо;

8. пецива 
8.1. пециво од финог теста у виду полумесеца: кифла Сн Мо; 
8.2. тесто вађено округлом модлом: погачица Сн Мо; 
8.3. дизано тесто, исечено у правоугаонике, засечено на средини и пржено на 
масноћи: мекика Сн Мо; 
8.4. пециво савијено у круг и местимично премазано смесом брашна, соли и воде: 
переца Сн Мо;
8.5. пециво од финог теста округлог облика: земичка Сн Мо; 
8.6. округло тесто са млеком пржено на масти: гибанчице Сн Мо;

9. остала јела од брашна
9.1. име јелу од кукурузног брашна закуваног у води: куља, мамаљуга Сн Мо; 
9.2. јело од кукурузног брашна, јаја, млека, масноће и сира печено у тепсији: 
проја Сн Мо; 
9.3. каша од пшеничног брашна, воде и соли: мандара Сн Мо („а газде су став-
љале и које јаје” Мо).
У те мат ском по љу Је ла од те ста до би је не су ре ла е ме ко ји ма се име ну ју 

раз ли чи те вр сте те ста, као и рад ње у ве зи с ње го вом при пре мом са др жа не 
у не ко ли ко по је ди нач них це ли на.

Гра ђа је по ка за ла да су на зи ви за вр сте те ста ко ја се до да ју теч ним је-
ли ма углав ном про сте лек се ме, нај че шће гер ма ни зми: кне дле (нем. Knödel), 
но кле (нем. Noc kerl), фле ки це (нем. Flec kchen), та шци (нем. Tasche) и ве ро-
ват но ма ђа ри зам чи ко ви. Од до ма ћих су у упо тре би ра зан ци/ре за ни це и ва
љу шци, чи ја је мо ти ва ци о на ба за на чин при пре ма ња. Све ове лек се ме (осим 
чи ко ви) до би је не су и на ру мун ској стра ни. 

У гра ђи за реч ник стра них ре чи пред ву ков ског пе ри о да не ма по твр да 
за но кле и та шке (пре ма RJA ZU нај ста ри ја по твр да у пр вом из да њу Ву ко вог 
Рјеч ни ка), а по твр ђен је ве ро ват но књи шки об лик фле кла (у ис пи ти ва ним 
пунк то ви ма об. у мн. фле ки це) и кне дла (из вор из 1805; михајловић1972; 
1974). 

У те мат ским ми кро по љи ма ко ја се од но се на хлеб, пе ци ва и је ла од 
бра шна, ку ва на сла на, слат ка и пр же на те ста ве ћи је удео до ма ће лек си ке: 
ле бац (оп шти на зив), ква сац (основ ни са сто јак), об га, јуф ка, уштип ци, по па-
ра, про ја, пр же ни ца, ква ше ни ца, мо ча, на су во, ги ба ни ца, по вој ни ца, по сту-
пар ни ца; по зајм ље ни це су: ци пов ка (мађ. ci po), ле пи ња (мађ. le peny), пе ре ца 
(мађ. pe rec), па ла чин ка (ве ро ват но пре ко мађ. pa lac sin ta), гом бо це (мађ. gombósy); 
век на (нем. Wec ke), зе мич ка (нем. Sem mel), кроф на (нем. Krap fen), по га ча 
(бал ка ни зам; рум. bo ga ciu = po ga ciu = po ha ciu; арб. po ga çë; нгрч. πογάτσα; не-
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по зна то да ли је пре ко мађ. po gac sa или нем. Po gatscherl; в. Скок 1974); ку ља 
(рум. co le a şǎ), ма ма љу га (рум. ma ma li ga), ско ве ра ци (рум. бан. ди јал.); ман-
да ра (пре ма Ско ку вр ста па стир ског је ла, гр ци зам); пи та (од грч. pétta ве ро-
ват но по сред ством тур. pi te); за тим и фил (нем. Fülle); и па ску ри ца, на о ра 
(бал кан ска реч грч. по ре кла άναφορά; в. sKoK1974). У Ми хај ло ви ће вом (1972; 
1974) кор пу су ни је по твр ђе на ле пи ња, па ла чин ка, век на, кроф на, фил, ско-
вер ци, ку ља и на о ра, а по твр ђе на је ци пов/ци пов ка (1803), пе рец (1782), гом-
бо ца (1805), зе мич ка (1758), по га ча (1788), по ску ри ца (1802), ман да ра (1802), 
пи та (1766), по ску ри ца (1802) и књи шки об лик ма ма ли га. 

Из овог кру га за па же не су две лек се ме ко је ди фе рен ци ра ју ис пи ти ва не 
пунк то ве. То су па ла чин ке (Сн) : ско вер ци (Мо) и пр же ни це (Сн) : ква ше ни
це (Мо); ово ме тре ба до да ти и по да так да су ин фор ма то ри све сни раз ли ке. 
Јед ном сам у Са на ду за пи са ла лек се му мо че од ин фор ма тор ке ро дом из Но-
вог Ми ло ше ва, што се укла па у ма те ри јал за пи сан у Реч ни ку срп ских го во ра 
Вој во ди не, а ко ји за ову ре а ли ју има нај ви ше по твр да из Бач ке, спо ра дич но 
из Сре ма, а од ба нат ских пунк то ва упра во из Но вог Ми ло ше ва и из Иван де 
(Ру му ни ја). 

Уме сто ква сац у ки кинд ској зо ни и не ким та ми шким се ли ма у ру мун-
ском Ба на ту (Наћ фа ла, Ма ли Беч ке рек / Со ка, Сен ђу рац) обич ни је је ма ја 
(тур. maya), а у Ди ња шу (та ми шка зо на) за бе ле жен је са мо ква сац. Ку ља је 
као че шћа ре а ли ја по твр ђе на у свим ис пи ти ва ним ру мун ским се ли ма, а ма
ма љу га као си но ним у Ма лом Беч ке ре ку (ки кинд ска зо на) и Ђи ру (та ми шка 
зо на). Ана ли зом су уоче не три лек се ме ко је ди фе рен ци ра ју се вер ни и сред њи 
ру мун ски Ба нат. То су ле пи ња (се вер ни Ба нат) и те њени ца (сред њи Ба нат); 
за тим лек сич ка ре а ли ја ко јом се име ну је је ло од хле ба у ума ку од ја ја (се вер-
ни Ба нат ква ше ни це што аре ал но од го ва ра на шем Мо кри ну и сред њи Ба нат 
пр же ни це); лек се ма ко јом се име ну је је ло од хле ба (обич но твр дог) за ма шће
ног у во ди (ки кинд ска зо на – по па ра; та ми шка зо на – мо ча) (радовановић 
2007: 287–289). У мо јој те рен ској бе ле жни ци код Ср ба у Ру му ни ји по твр ђе-
не су и ре а ли за ци је по вој ни ца, по сту пар ни ца, на о ра/на во ра. 

3.Закључак.Си сте ма ти зо ва на гра ђа по ка за ла је да су у ис пи ти ва ним 
пунк то ви ма оп шти на зи ви ко ји се упо тре бља ва ју у ку ли нар ству го то во увек 
до ма ће сло вен ске ре чи (осим Су пе и Чор бе), а да су на зи ви ко ји ма се име ну-
ју по је ди не вр сте је ла углав ном ре чи стра ног по ре кла. Ме ђу њи ма нај број-
ни ји су гер ма ни зми и тур ци зми (лор бер, дунст, пу тер, су пе, но кле; би бер, 
ај вар, шер бет, чор бе, пи та), ко ји од пет ана ли зи ра них те мат ских по ља за-
у зи ма ју три (Зим ни ца, Мле ко и млеч ни про из во ди, Су пе и чор бе) без уче шћа 
би ло ко је дру ге по зајм ље ни це. Гер ма ни за ма има сра змер но нај ви ше у се ман-
тич ком по љу Је ла од те ста (фле ки це, кне де ле, век на, кроф на и др.), а тур-
ци зми су за сту пље ни јед на ко у свим це ли на ма, осим у оној ко ја се од но си 
на те ста. Ма ђа ри зми су на шли сво је ме сто углав ном у вр ста ма хле ба и ку ва-
ним или пр же ним те сти ма (ци пов ка, пе ре ца, гом бо це, па ла чин ке); удео ро-
ма ни за ма је ма њи (му шкат, ку ља, ма ма љу га), а гр ци зми су углав ном оп шти 
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бал ка ни зми (ман да ра, по га ча и др.) или пре у зе ти по сред ством цр кве ног 
је зи ка (на о ра, па ску ри ца). 

Ана ли за је по ка за ла и раз ли чи ту се ман тич ку мо ти ви са ност лек се ма на 
осно ву ко је су се фор ми ра ли сло же ни на зи ви (уп. нпр. ва нил ше ћер, кра вље 
мле ко, па ра дајс чор ба; сит ни сир; жу ти ше ћер, бе ла ка фа; ту ца на па при
ка, под ли вен сир и сл.), као и то да је у укуп ном ин вен та ру ана ли зи ра них 
лек се ма ви ше про стих не го сло же них на зи ва. Гра ђа не до но си ни мно го си-
но ни ма: пи та/ги ба ни ца, па ла чин ке/ско вер ци, пр же ни це/ква ше ни це, ку ља/
ма ма љу га. 

С об зи ром на ре ла тив ну бли зи ну пунк то ва, исту струк ту ру ста нов ни-
штва и ди ја ле кат ску при пад ност не из не на ђу је ви сок сте пен слич но сти и 
ми ни мал не раз ли ке ме ђу ис пи ти ва ним пунк то ви ма (уп. нпр. прах ше ћер 
Сн : сит ни ше ћер Мо, сит на па при ка Сн : сит на па при ка, ту ца на па при ка 
Мо, па ла чин ке Сн : ско вер ци Мо, пр же ни це : ква ше ни це Мо; па и он да ка да 
у јед ном од пунк то ва из о ста је по да так му шкат Сн : ø Мо). 

Пре ли ми нар на ис тра жи ва ња срп ских го во ра у ру мун ском Ба на ту у 
лек сич ком по гле ду на ста вља ју ба нат ски аре ал (са ма ње или ви ше слич но сти 
и раз ли ка ме ђу ки кинд ском и та ми шком зо ном), али с тен ден ци јом све ра-
ди кал ни јег по ти ски ва ња „срп ске лек си ке” у тим го во ри ма. 

Иако струч ња ци ма на увид ста вљен са мо део ку ли нар ског лек сич ког 
фон да Са на да и Мо кри на, сва ка ко да и он мо же по слу жи ти за аре ал но ши ру 
си сте ма ти за ци ју лин гво ге о граф ским ме то дом у бу ду ћим ис тра жи ва њи ма 
срп ске ку ли нар ске лек си ке. 
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The author investigates culinary lexis used in the north Banat villages Sanad and Mokrin. 
The corpus shows that the general terms are regularly words of Slavic origin (with the exception of 
supa/čorba), while the words used for naming specific dishes are in most cases of foreign origin, 
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Мирјана Гочанин 

О ПРЕЗИМЕНИМА У ВРЊАчКОЈ БАЊИ1

На осно ву ма те ри ја ла, при ку пље ног из ма тич них књи га ро ђе них у Вр њач кој Ба-
њи у пе ро ду од 1904. до 1930. го ди не, спро ве де но је ис тра жи ва ње у окви ру ко јег су 
пре зи ме на са гле да ва на с об зи ром на се ман тич ки и мор фо ло шки аспект од го ва ра ју ће 
па тро ним ске осно ве (ко ри сте ћи се мо де лом пред ста вље ним у Реч ни ку пре зи ме на Шај
ка шке), а раз ма тра на је и њи хо ва твор бе на струк ту ра.

Кључ не ре чи: пре зи ме, па тро ним ске осно ве: де ан тро по ним ска, де то по ним ска, де-
а пе ла тив на, твор бе на ана ли за пре зи ме на. 

1.уводненаПомене,темаистраживања,исПитиваникорПус. Пред мет 
ово га ра да пред ста вља ана ли за па тро ним ских осно ва и твор бе них струк ту ра 
пре зи ме на на осно ву ма те ри ја ла при ку пље ног из ма тич них књи га ро ђе них 
у Вр њач кој Ба њи за пе ри од од 1904. до 1930. го ди не. Об у хва ће на су пре зи ме-
на но во ро ђен ча ди, њи хо вих ро ди те ља и ку мо ва. Ма те ри јал је екс цер пи ран 
из че ти ри ма тич не књи ге ро ђе них (у пе ри о ду од 1904. до 1930. го ди не), ко је 
за пра во пред ста вља ју про то кол кр ште них у цр кви по све ће ној ро ђе њу пре-
све те Бо го ро ди це у Вр њач кој Ба њи.

1.1.ГеоГрафскиПоложај,Просторнаобухватност,оПштинскаструктура
врњачкебање. Вр њач ка Ба ња се на ла зи у цен трал ној Ср би ји и оиви че на је 
са ју жне, за пад не и ис точ не стра не пла ни ном Гоч и ње ним огран ци ма, а на 
се вер ној стра ни из ди жу се вен ци Гле дић ких пла ни на. Бањ ско на се ље ле жи 
на 43° 37’ се вер не ге о граф ске ши ри не и 20° 54’ ис точ не ге о граф ске ду жи не; 
сме ште но је у до ли на ма Вр њач ке и Ли по вач ке ре ке, а про сти ре се до бла гих 
об ро на ка пла ни не Гоч пре ма За пад ној Мо ра ви. Оп шти на Вр њач ка Ба ња за-
хва та под руч је сред њег по ља за пад ног По мо ра вља, из ме ђу Кра ље ва и Тр сте-
ни ка. Ово по ље про сти ре се од ушћа Ибра у За пад ну Мо ра ву, под бр дом Ка-
ми џо ра, до те сна ца ис пред Тр сте ни ка. Про стор об у хва та 239 км, има 14 на се-
ље них ме ста и да нас око 25000 ста нов ни ка. По ред Вр њач ке Ба ње, оп шти ну 
чи не и се о ска на се ља: Вра не ши, Врњ ци, Ву ку ши ца, Гоч, Гра чац, Ли по ва, 
Но во Се ло, Отро ци, По ду нав ци, Рсов ци, Ру ђин ци, Ста ни шин ци и Шту лац 
(в. сотировић1996; ПоПовић2002).

1 Рад је заснован на истраживањима реализованим у необјављеном магистарском раду 
Антропонимија и патронимија Врњачке Бање 1904–1930. године.
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1.2.кратакПреГледлитературеоПреЗименима. Пре зи ме се нај че шће од-
ре ђу је као стал но, не про мен љи во и на след но по ро дич но име ко јим се ука зу је 
на при пад ност и (крв ну) ве зу осо бе са по ро ди цом (в. Šimunović 1997; Frančić 
2002). У оно ма стич кој ли те ра ту ри по сто је број ни ра до ви и обим ни је сту ди је 
ко ји се ба ве не ком па тро ни миј ском про бле ма ти ком. На овом ме сту на ве шће-
мо са мо оне ко је има ју реч нич ки фор мат и то: Реч ник пре зи ме на Шај ка шке 
(в. вуковић–недељков1983) и Срп ски пре зи ме ник (в. михајловић2002). 

2.истраживачкираднакорПусу.Ана ли за при ку пље ног ма те ри ја ла спро-
ве де на је пре ма мо де лу про у ча ва ња пре зи ме на, ко ји је пред ста вљен у Реч
ни ку пре зи ме на Шај ка шке. На осно ву два ју кри те ри ју ма – и то: 1) осно ве од 
ко је се тво ре и 2) уче ста ло сти су фик сал них мор фе ма ко је се по ја вљу ју – са-
чи њен је пре глед за бе ле же них пре зи ме на. 

2.1.оПреЗименимаПремаПатронимскимосновама.Пре зи ме на се, с 
об зи ром на осно ве ко је уче ству ју у твор би, мо гу по де ли ти на: 1) де ан тро по-
ним ска, 2) де то по ним ска и 3) де а пе ла тив на. Де ан тро по ним ска пре зи ме на 
нај че шће под ра зу ме ва ју да се у њи хо вој осно ви по ја вљу је име сло вен ског или 
име хри шћан ског по ре кла. Де то по ним ска пре зи ме на има ју у осно ви то по ним 
за ко ји се и да нас зна или не ки, о ко ме се про на ла зи све до чан ство, траг да је 
не ка да по сто јао. Ка те го ри ја де а пе ла тив них пре зи ме на је нај ра зно вр сни ја за то 
што за ви си од зна че ња апе ла ти ва у осно ви, па се ја вља ви ше под гру па.

2.1.1.ПреЗименасадеантроПонимскомосновом.
2.1.1.1.ПреЗименасасловенскимантроПонимскимосновама.У ана ли зи 

сло вен ских ан тро по ним ских осно ва мо гу се при ме ни ти два кри те ри ју ма: 1) 
мор фо ло шки; 2) се ман тич ки. С об зи ром на мор фо ло шки кри те ри јум, све 
ан тро по ним ске осно ве де ле се у не ко ли ко гру па:

1) пре зи ме на ко ја се по кла па ју са име ном → па тро ним = ан тро по ним 
– Ви дак, Ву чић, Ми лић, При бак;

2) пре зи ме на мо гу има ти у осно ви из ве де не ан тро по ни ме – Бла го је вић, 
Бо го је вић, Ве се ли но вић, Гој ко вић, До ста нић, Жи ва ди но вић, Жи ва но вић, Жив
ко вић, Здрав ко вић, Ми ла ди но вић, Ми ла но вић, Ми лен ко вић, Ми ло ва но вић, 
Ми ло је вић, Ми лој ко вић, Ми ло ше вић, Ми ло шић, Ми лу но вић, Ми лу ти но вић, 
Миљ ко вић, Мир ко вић, Мла де но вић, Не дељ ко вић, Но ва ко вић, Ра ден ко вић, Ра
до ва но вић, Ра дој ко вић, Рај ко вић, Ран ко вић, Рат ко вић, Ра шко вић, Ста мен
ко вић, Стан ко вић, Ста но је вић, Ста ној ло вић, Ста ној чић, Сто ја ди но вић, 
Сто ја ко вић, Сто ја но вић, Сто јиљ ко вић, Стој ко вић, Цвет ко вић, Цви ја но вић;

3) пре зи ме на се мо гу тво ри ти од сло же них ан тро по ни ма – Бог да но вић, 
Ви до са вље вић, Ву ко са вље вић, Ми ли са вље вић, Ми о дра го вић, Ра ди во је вић, 
Ра ди са вље вић, Рад ми ло вић, Ра до са вље вић, Ста ни са вље вић;

4) пре зи ме на мо гу има ти у осно ви хи по ко ри стич не ан тро по ним ске 
осно ве – Бо жић (← Бо жи дар, Бо го љуб, Бо го слав и др.), Ве сић (← Ве се лин 
и др.), Ву јић, Ву јо вић, Ву лић, Ву ло вић (← Вук, Ву ко слав, Ву ко вој, Ву ко мир 
и др.), Ми кић, Ми ко вић (← Ми ло сав, Ми лу тин и др.), Ми ло вић (← Ми ло рад, 
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Ми ло слав и др.), Ми рић (← Ми ро љуб, Ми ро слав и др.), Ми шић (← Ми лан, 
Ми лош и др.), Не шић (← Не над, Не бој ша), Ра дић, Ра до вић (← Ра ди вој, Ра до-
мир, Ра до слав и др.), Спа сић (← Спа со је), Ста нић (← Ста ни ја, Ста ни мир, 
Ста  ни слав и др.), Сто јић (← Сто ји мир, Сто ји слав и др.).

2.1.1.2.ПреЗименасахришћанскимантроПонимскимосновама.Пре зи-
ме на, ко ја у осно ви има ју ка лен дар ско име, нај фре квент ни ја су и мо гла би 
се по де ли ти у три гру пе:

1) пре зи ме на од из вор них, не а дап ти ра них ка лен дар ских име на – Авра
мо вић, Ага то но вић, Га ври ло вић, Ива но вић, Јо ва но вић, Ла за ре вић, Лу кић, 
Лу ко вић, Мар ко вић, Ни ко лић, Па вло вић, Пе тро вић, Са вић, Си мо нић, Си мо
но вић, То мић, То мо вић, Фи ли по вић;

2) пре зи ме на од адап ти ра них ка лен дар ских име на – Ми тро вић (← Ди-
ми три је), Пе ри шић, Пер ко вић, Пер че вић, Пе тра ши но вић, Пе трич ко вић (← 
Пе тар), Ћир ко вић (← Ки рил);

3) пре зи ме на од хи по ко ри стич них фор ми ка лен дар ских име на – Алек
сић (← Алек сан дар, Алек си је и др.), Ан дрић (← Ан дреј и др.), Ар сић (← Арсе-
ни је), Ва сић, Ва со вић (← Ва си ли је), Јо во вић, Јо цић (← Јо ван), Ла зић, Ла зо
вић (← Ла зар), Па јић (← Па вле), Пе рић, Пе ро вић, Пе цић (← Пе тар), Сте вић, 
Стев чић (← Сте фан), Шпи ро вић (← Спи ри дон).

2.1.1.3.ПреЗименасастраноминехришћанскомантроПонимскомосно‑
вом.Број пре зи ме на са ан тро по ним ском осно вом стра ног по ре кла за не мар-
љи во је ма ли. То су углав ном све су фик сал не фор ме – Бур маз, Бур ма зе вић, 
Бур ма зо вић (← алб. Бур маз; в. михајловић2002: 126), Ла у ше вић (← мађ. 
Ла још; в. Грковић1977: 117–118), Му ши кић (← Му ши ка; в. Грковић1977: 142), 
Уро ше вић (← Урош; в. Грковић1977: 200).

2.1.2.ПреЗименасадетоПонимскомосновом.У ана ли зи ће мо по ка за ти 
пре зи ме на на ста ла од на зи ва гра до ва, пла ни на, бр да, се ла, за се ла ка, обла сти 
или ет ни ка, а у за гра ди ће ста ја ти мо тив не лек се ме: 

1) асти о ним – Еге рић (← Егер, град у Ма ђар ској; уп. михајловић2002: 
384), Се ни ча нин (← Сје ни ца; уп. Павловић1948: 364);2

2) ко мо ни ми – Бе ло бр ђа нин (← Бе ло Бр до; в. Павловић1948: 355), Би о рац 
(← Би хор; в. Павловић1948: 364), Бо ћа нин (← Бо ће; в. Гавриловић1846: 17), 
Бр ђа нин (← Бр ђа не или Бр ђа ни; в. Гавриловић1846: 19), Ду би ча нин (← Ду би-
ца или Ду бич; в. Гавриловић1846: 53), Ду бра вац (← Ду бра ва или Ду бра ве; 
в. Гавриловић1846: 54), Же ра ђа нин (← Же ра ђа; в. Павловић1948: 354), Ко
же ти нац (← Ко же тин; в. Гавриловић1846: 79), Ле ви ћа нин (← Ле ви ћи; в. 
михајловић2002: 677), Ма ска рац (← Ма ска ре или Ма ска ри; в. Гавриловић
1846: 102), Ми ло по љац, Ми сто по љац (← Ми сло по ље; в. Гавриловић1846: 106), 
Но во се лац (← Но во Се ло; в. Гавриловић1846: 113), Пла ња нин (← Пла на; в. 
Гавриловић1846: 122), По до вац (← По до ви; уп. РЈА ЗУ), По сте њац (← По-
сте ње; в. Гавриловић1846: 128), Пре до лац (← Пре до ле; в. Гавриловић1846: 

2 То по но ма стич ки тер ми ни пре у зе ти су из шиПка1998: 123.
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41), Ра та јац (← Ра та је; в. Гавриловић1846: 137), Ржа ни ча нин (← Ржа ни ца; 
в. Гавриловић1846: 140), Рсо вац (← Рсо ва; в. Гавриловић1846: 143), Се о ча нац, 
Се о ча нин, Со ча нац (← Се о це; в. Гавриловић1846: 148), Стр ме ни чан, Стр ме
ни ча нин (← Стр ме ни ца; в. Гавриловић1846: 166), Тр на вац (← Тр на ва, Тр на-
вац или Тр нав ци; в. Гавриловић1846: 175–176), Ће ли ча нин (← Ће ли ја или 
Ће ли је; в. Гавриловић1846: 179), Цр но гла вац (← Цр на Гла ва; в. Гавриловић
1846: 185), Ча је ти нац (← ча је ти на; в. Гавриловић1846: 187);

3) оро ним – Го ча нин (← Гоч, пла ни на у Ср би ји; в. ивић1971: 230);
4) хо ро ни ми – Жу пац (← Жу па), Жуп че вић (← Жу пац > Жу па), Ко со вац 

(← Ко со во; уп. маројевић1989: 63–65);
5) ет ни ци – Бо шњак (← му сли ман из Бо сне), Бо шња ко вић (в. Šimunović 

1985: 25), Бу га ри но вић (← Бу га рин; в. Павловић1948: 365), Гр ко вић (← Грк; 
в. Šimunović 1985: 25), Дроб њак, Дроб ња ко вић (← Дроб њак, при пад ник ста-
рог пле ме на из ис точ не Хер це го ви не; про стор ко ји су на се ља ва ли при пад-
ни ци овог пле ме на; в. Павловић1948: 379), Ерац (← ‘Ере’– ста нов ни ци ју го-
за пад них кра је ва; в. Павловић1948: 367), Ер че вић (← Ерац > Ера). 

2.1.3.ПреЗименасадеаПелативномосновом.У оно ма стич кој ли те ра ту-
ри сма тра се да су пре зи ме на из ове гру пе на ста ла од на дим ка пре ма не ком 
апе ла ти ву. Оп ста ју у асу фик сал ном об ли ку или би ва ју из ве де на па тро ни-
миј ском су фик са ци јом. На во ди мо сле де ће:

1) пре зи ме на на ста ла од на зи ва за ни ма ња – ли ца се име ну ју на осно ву 
за ни ма ња ко јим се ве ро ват но ба вио не ки пре дак: Ба шић (← ба ша; в. ŠKaLJić 
1965: 122), Ва љар, Ва ља ре вић (← ва љар; в. РСА НУ), Дрн да ре вић (← дрн дар; 
в. РСА НУ), Ко ва че вић (← ко вач), Ко ла ре вић (← ко лар), Кр зна рић (← кр знар), 
Крч ма ре вић (← крч мар), Мај сто ро вић (← мај стор), Пи шер џић (← пи шер џи ја; 
в. РМС), Стру га ре вић (← стру гар), Тер зић (← тер зи ја; в. ŠKaLJić 1965: 613), Ћур
чић (← ћур чи ја; в. ŠKaLJić 1965: 200), Цре пу ља ре вић (← цре пу љар; в. РМС);

2) пре зи ме на пре ма осо би на ма – а) иден ти фи ка ци ја на осно ву фи зич ких 
осо би на: ли це се име ну је на осно ву не ке фи зич ке осо бе но сти: Бр за ко вић (← 
брз), Бу чу кар, Бу чу ка ре вић (← бу чук(ар) – по ло ви на; чо век ни ског ра ста; в. 
ŠKaLJić 1965: 150), Ду гић, Ду го вић (← дуг), Ко ма ти на, Ко ма то вић, Ко ма ту
шић (← од ко ма да – си лан, јак, здрав), Ма ле нић (← ма лен), Узу но вић (← узун 
– дуг, ви сок; в. ŠKaLJić 1965: 635), Че пер ко вић (← че пер ко – ма ли ра стом; уп. 
че пе рак у РМС); ли це се име ну је на осно ву не ког фи зич ког не до стат ка: Кља
јић (← кља кав; в. михајловић2002: 544), То па ло вић (то пал – хром; в. ŠKaLJić 
1965: 619), Ћо сић (← ћо сав), Чо лић (← чо лак – са кат у ру ку; уп. Грковић 1977: 
209); ли це се име ну је на осно ву не ког из ра зи тог де та ља: Бон џић (← бон џа 
– мр ша ва осо ба; уп. РСА НУ); б) иден ти фи ка ци ја на осно ву пси хо ка рак тер-
них осо би на: ли це се име ну је на осно ву не ке по зи тив не или не га тив не пси-
хо ка рак тер не цр те: Бе крић (← бе кри ја – пи ја ни ца; в. ŠKaLJić 1965: 133), Ка
ри ма но вић (← ка ри ман; уп. РСА НУ); в) иден ти фи ка ци ја на осно ву ка рак те-
ри стич не по је ди но сти: ли це се име ну је на осно ву не ког ка рак те ри стич ног 
про прат ног де та ља: Ада ше вић (← тур. adaş – име њак, исто и ме њак; в. ŠKaLJić 
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1965: 69), Га ван ска (← га ван;3 уп. РСА НУ); г) иден ти фи ка ци ја на осно ву 
бо је: ли це се име ну је на осно ву бо је (в. недељков 1994: 91–98): Бе лић, Бе ло
ји ца, Бе љић (← бео), Вра нић (← вран), Же рав чић (в. михајловић2002: 397);

3) пре зи ме на на ста ла од озна ка др жав не или цр кве не хи је рар хи је – ли це 
се име ну је на осно ву не ког зва ња или ти ту ле: Аџић, Ха џић (← (х)аџи), Бег чић 
∕ Бек чић (← бег; в. ŠKaLJić 1965: 129), Кне же вић, Кне жић (← кнез), По по вић 
(← поп), Про тић (← про та);

4) пре зи ме на са фи то ним ском осно вом – ли ца се име ну ју на осно ву 
не ке ка рак те ри стич не осо би не да те биљ ке ко ја се мо же пре не ти на осо бу: 
Дре на ко вић, Дре но вак (← дрен, дре нак), Пе ру ни чић (← пе ру ни ка), Сли вић 
(← шљи ва);

5) пре зи ме на са зо о ним ском осно вом – ли ца се име ну ју пре ма слич но-
сти са не ком жи во ти њом ко ја под ра зу ме ва фи зич ки из глед, ве ли чи ну, осо-
би не: Ко шу тић, Ко шу та рац (← ко шу та);

6) пре зи ме на од срод нич ких тер ми на – ли ца се име ну ју пре ма род бин-
ским од но си ма или по ро дич ном ста ту су: Ба бић (← ба ба);

7) пре зи ме на на ста ла од озна ка вој не хи је рар хи је – ли це се име ну је пре-
ма на зи ву за при пад ни ка вој ске: Сол да то вић (← рус. сол дат – вој ник);

8) пре зи ме на на ста ла по на зи ви ма ала та – ли ца се име ну ју пре ма на зи ву 
не ког ала та: Че ки ће вић, Че ки че вић (← че кић; уп. ŠKaLJić 1965: 168);

9) пре зи ме на на ста ла по на зи ви ма оруж ја и ору ђа – ли ца се име ну ју 
пре ма на зи ву за не ко оруж је: Пи штољ џи ја (← пи штољ), Ча ма гић, Чо ма гић 
(← чо ма га; в. ŠKaLJić 1965: 180);

10) пре зи ме на на ста ла од на зи ва обу ће – ли це се име ну је пре ма на зи ву 
за обу ћу: Обу ћи на (← обу ћа);

11) пре зи ме на на ста ла од на зи ва за ма те ри ју и ма те ри јал – ли ца се име-
ну ју пре ма на зи ву за не ки тек стил ни, об рад ни или ме та лур шки ма те ри јал: 
Ву нић (← ву на), Че ли ко вић (← че лик > тур. çelik);

12) пре зи ме на на ста ла од no mi na agen tis – ли ца се име ну ју пре ма не кој 
рад њи: Вра ча ри чић (← 1. онај ко ји ле чи, врач; 2. она ко ја вра ча, вра ча ри ца), 
Ер до гли ја, Ер до глић (← тур. онај ко ји пра ти, пра ти лац), Ка са ли ца (← онај 
ко ји ка са), Лов че вић (← онај ко ји ло ви, ло вац; уп. михајловић2002: 697);

13) пре зи ме на на ста ла пре ма на зи ву за про сто ри ју – ли це се име ну је 
пре ма на зи ву за не ку про сто ри ју: Ћи лер џић (← ћи лер; в. ŠKaLJić 1965: 193);

14) пре зи ме на на ста ла од оста лих стра них апе ла тив них осно ва – ли ца 
се име ну ју пре ма не кој стра ној осно ви: Ду ма но вић (← тур. du man; уп. ŠKaLJić 
1965: 227), Шу ћур (← тур. şükür – хва ла Бо гу!; в. РМС).

2.2.творбенааналиЗаПреЗимена.У на шем кор пу су по ја вљу је се 571 раз-
ли чи то пре зи ме. По ка зу је се да је ве ћи на пре зи ме на на ста ла су фик сал ном 
де ри ва ци јом, а не ка по ста ју сла га њем две ју твор бе них осно ва и пред ста вља-
ју сло же ни це. Нај ви ше пре зи ме на за вр ша ва се су фик сом ић; има их 489 или 

3 Пре зи ме Га ван ска но си ба би ца из Бе че ја, ко ја је би ла ку ма но во ро ђен че ту. 
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85,64%. Мо же се на по ме ну ти да су: 1) не ка од ових пре зи ме на на ста ла од 
па тро ни ма4 на ов / ев; има их 285 или 49,91%; 2) пре зи ме на по ста ла до да-
ва њем су фик са ић на твор бе ну, нај че шће име нич ку осно ву; бе ле жи се 198 
по твр да или 40,49%; 3) по је ди на пре зи ме на тво ре на су фик сом чић; за бе ле-
же но је 6 по твр да или 1,23%. Су фикс ац уче ству је у гра ђе њу 31 пре зи ме на, 
што је 5,43% од укуп ног бро ја, а анин ула зи у твор бе ну струк ту ру 21 пре-
зи ме на или 3,68%. Оста лих 26 пре зи ме на за вр ша ва се на: ар, ија, ин, ина, 
ица, ов, оња, ски, џи ја или пред ста вља асу фик сал на пре зи ме на: Ви дак, 
При бак, Шу ћур.

Ако се освр не мо на уче ста лост, по ка за ће се да се нај ви ше пре зи ме на за-
вр ша ва на ић, чак 6502 или 87,08%. Од то га пре зи ме на на: овић / евић има 
4525 или 60,60%; ић за бе ле же но је 1948 или 26,09%, чић има 29 или 0,39%. 
Клајн (2003: 111) го во ри о су фик су овић / евић са ста вље ном од при свој ног 
при дев ског су фик са ов / ев и де ми ну тив ног ић, па оту да и зна че ње си на 
од но сно по том ка. Тре ба на по ме ну ти да се пре зи ме на са овим су фик сом из-
во де од: 1) му шких име на ко ја се за вр ша ва ју на су гла сник: Јо ва но вић, Ми ло
ше вић; 2) му шких име на на во кал о или е: Мар ко вић, Ђор ђе вић; 3) хи по ко-
ри сти ка на о или е: Бо жић, Ра до вић; 4) апе ла ти ва: Кне же вић, Ко ва че вић, 
Мај сто ро вић, По по вић. Ако се твор бе на осно ва за вр ша ва на пред њо неп ча ни 
су гла сник, за сту пљен је су фикс евић: Ђор ђе вић, Ко ва че вић, Ми ло ше вић. 
По сле фи нал ног в у осно ви, ја вља се ље вић: Ја ко вље вић, Ра до са вље вић. 

Пре зи ме на на ић из во де се од: 1) му шких име на на а: Лу кић, Ни ко лић; 
2) му шких хи по ко ри стич них име на на а или о: Ва сић, Јо вић, Си мић; 3) 
жен ских име на: Ру жић. Као фре квент ни су фик си по ја вљу ју се још: ац са 
584 по твр де или 7,82% и анин / ’анин са 271 по твр дом или 3,63%. Они се углав-
ном ве зу ју за де то по ним ска пре зи ме на. Је ди ну пра ву сло же ни цу пред ста вља 
пре зи ме Бу ди вук, сат ка но од им пе ра ти ва гла го ла би ти и зо о ним ске име ни це 
вук. Да кле, твор бе ни мо дел је: гла гол ска твор бе на осно ва + име нич ка твор
бе на осно ва + -ø. Као ока ме ње не фор ме, ана ло шки пре ма ти пу Ка ра ђор ђе вић, 
мо же мо по сма тра ти пре зи ме на: Бе ли мар ко вић и Ка ра мар ко вић. Ми хај ло вић 
(2002: 505) бе ле жи да се тур ски при дев ka ra по ја вио нај пре у ан тро по ни ми-
ји. Вре ме ном до би ја ста тус ква зи пре фик са као им порт из ту ђег је зи ка и 
ве ру је се да за ме њу је мо дел: Цр но мар ко вић, Цр но ши ја. Овај тур ски при дев 
за бе ле жен је и у грч кој, ал бан ској, бу гар ској, ма ке дон ској и ру мун ској ан-
тро по ни ми ји, па се сма тра са став ним де лом бал кан ске ан тро по ни ми је. Ако 
би смо се ипак од лу чи ли за њи хо во раш чла ња ва ње, мо дел би био – при дев ска 
твор бе на осно ва + име нич ка твор бе на осно ва + овић:

4 Пра сло вен ски је зик имао је па тро ни ме или му шка име на по оцу. Из во ди ли су се од осно ве 
по се сив ног при де ва од ре ђе ног лич ног име на и име нич ког су фик са itjъ*: Вла ди са вљић. Са се ман-
тич ке стра не ка рак те ри ше их по сред на но ми на ци ја; ли це се име ну је пре ко оче вог име на. Му шки 
па тро ни ми одр жа ли су се до пр вих де це ни ја XV ве ка. На ба зи па тро ним ских обра зо ва ња фор ми-
ран је основ ни тип срп ских пре зи ме на на ић. Об ли ци Јо ва но вић, Јо ва но ви ћи, по ред основ ног 
зна че ња ‘Јо ва нов син, Јо ва но ви си но ви’, до би ја ју зна че ње ‘Јо ва нов по то мак, Јо ва но ви по том ци’. 
Ово се кун дар но зна че ње по ста је основ но, а ка сни је и је ди но; в. Ма ро је вић (1984: 183–195). 
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де тер ми на тив + ан тро по ним: Бе ли мар ко вић, Ка ра мар ко вић.

Код пре зи ме на Бе ло бр ђа нин осно ва је де то по ним ска (← Бе ло Бр до), 
али ако би смо, без об зи ра на ту чи ње ни цу, по сма тра ли ис кљу чи во мор фо-
ло шки аспект у твор бе ној струк ту ри, по ка за ло би се сле де ће – при дев ска 
твор бе на осно ва + име нич ка твор бе на осно ва + ’анин: 

де тер ми на тив + апе ла тив: Бе ло бр ђа нин.

3.ЗакључнараЗматрања.Пре зи ме на у на шем кор пу су са гле да ва на су с 
об зи ром на се ман тич ки и мор фо ло шки аспект од го ва ра ју ће па тро ним ске 
осно ве, а раз ма тра на је и њи хо ва твор бе на струк ту ра. По ка за ло се да се мо гу 
из дво ји ти: де ан тро по ним ска, де то по ним ска и де а пе ла тив на пре зи ме на. Код 
де ан тро по ним ских пре зи ме на, у осно ви се по ја вљу је сло вен ско или хри шћан-
ско име. Ако је утвр ђе но да је име сло вен ског по ре кла, у осно ви мо же би ти: 
ан тро по ним = па тро ним (Ву чић); из ве де ни ан тро по ним (Бла го је вић); сло же ни 
ан тро по ним (Ми о дра го вић); хи по ко ри стик (Не шић). Уко ли ко је пре зи ме на-
ста ло од не ког хри шћан ског име на, у осно ви се ја вља: из вор но, не а дап ти ра-
но ка лен дар ско име (Авра мо вић); адап ти ра но ка лен дар ско име (Ми тро вић); 
хи по ко ри стич на фор ма ка лен дар ског име на: (Пе рић). У осно ви пре зи ме на 
по ја вљу је се и име стра ног и не хри шћан ског по ре кла (Бур ма зо вић). Ме ђу де-
ан тро по ним ским пре зи ме ни ма, за бе ле же но је чак 4806 по твр да или 64,36% 
и то: 1) 2368 по твр да или 63,64% код де це; 2) 2438 по твр да или 65,08% код 
ку мо ва. Тре ба ис та ћи да је број пре зи ме на де це и ку мо ва на ста лих од ка лен-
дар ских име на ве ћи од оних са сло вен ским име ном у па тро ним ској осно ви. 
На и ме, за бе ле же но је: 1) код де ан тро по ним ских пре зи ме на де це: а) 1329 или 
35,72% пре зи ме на од ка лен дар ских име на; б) 1039 или 27,92% пре зи ме на од 
сло вен ских име на; 2) код де ан тро по ним ских пре зи ме на ку мо ва: а) 1352 или 
36,10% пре зи ме на од ка лен дар ских име на; б) 1086 или 29,99% пре зи ме на од 
сло вен ских име на.

Де то по ним ска пре зи ме на има ју у осно ви: асти о ним (Се ни ча нин); ко мо-
ним (Но во се лац); оро ним (Го ча нин); хо ро ним (Ко со вац); ет но ним или ет ник 
(Бо шња ко вић). За де то по ним ска пре зи ме на, за бе ле же но је 917 по твр да или 
12,28% и то: 1) 506 по твр да код де це или 13,60%; 2) 411 по твр да код ку мо ва 
или 10,97%.

Де а пе ла тив на пре зи ме на у осно ви има ју апе ла тив ко ји мо же пред ста в-
ља ти: на зив не ког за ни ма ња (Тер зић); фи зич ку осо бе ност (Узу но вић); фи зич-
ки не до ста так (То па ло вић); де таљ у фи зич ком из гле ду (Бон џић); по зи тив ну 
или не га тив ну пси хо ка рак тер ну цр ту (Бе крић); не ку ка рак те ри стич ну по је-
ди ност (Ада ше вић); иден ти фи ка ци ју на осно ву бо је (Бе лић); на зив за ти ту лу 
у цр кве ној и др жав ној хи је рар хи ји (Про тић); на зив за биљ ку (Сли вић); на зив 
за жи во ти њу (Ко шу тић); срод нич ки тер мин (Ба бић); тер мин из вој не хи је-
рар хи је (Сол да то вић); на зив за алат (Че ки ће вић); на зив за оруж је и ору ђе 
(Пи штољ џи ја); на зив за обув ни пред мет (Обу ћи на); на зив за ма те ри ју и ма-
те ри јал (Че ли ко вић); на зив за про сто ри ју (Ћи лер џић); име ни це из кла се no men 
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agen tis (Ка са ли ца); на зив ис кљу чи во стра ног по ре кла и не про зир ног зна че-
ња (Шу ћур). Де а пе ла тив на пре зи ме на има ју 1744 по твр да или 23,36% и то: 
1) 847 по твр да код де це или 22,76%; 2) 897 по твр да код ку мо ва или 23,95%.

Твор бе на ана ли за по ка зу је да су пре зи ме на из овог кор пу са углав ном 
су фик сал не из ве де ни це. Из у зе так пред ста вља ју асу фик сал на обра зо ва ња 
ти па Шу ћур и је ди на пра ва сло же ни ца Бу ди вук.

Нај ви ше де ан тро по ним ских и де а пе ла тив них пре зи ме на за вр ша ва се на 
ић. За бе ле же но је 6502 по твр де, што пред ста вља 87,08% од укуп ног бро ја. 
Тре ба са мо на по ме ну ти сле де ће: 1) су фикс овић / евић на ла зи мо у 4525 по-
твр да или 60,60%; 2) су фикс ић има 1948 по твр да или 26,09%; 3) су фикс чић 
по твр ђу је 29 при ме ра или 0,39%. За де то по ним ска пре зи ме на ве зу ју се пре 
све га су фик сал на обра зо ва ња на ац са 584 по твр де или 7,82% и анин / ’анин 
са 271 по твр дом или 3,63%. 

Нај фре квент ни ја пре зи ме на код де це и њи хо вих ро ди те ља су: Сте ва
но вић, Јан ко вић, Ђу кић, Бон џић, Дра шко вић, Ка ра мар ко вић, Че пер ко вић, 
Јо ва но вић, По до вац, Ми лен ко вић. Нај у че ста ли ја пре зи ме на код ку мо ва су: 
Јан ко вић, Пан то вић, Сте ва но вић, Јо ва но вић, Ми ко вић, Дра шко вић, Пе тро
вић, Стру га ре вић, Че пер ко вић, Ива но вић.
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Миряна Гочанин

ОБ ИМЕНАХ ФАМИЛИЙ В Г. ВРНЯчКА БАНЯ

Р е з ю м е

В настоящем докладе рассматриваются семантические и мофологические аспекты пат-
ронимических основ имён фамилий на основании материала из регистров родившихся в г. 
Врнячка Баня с 1904 по 1930. год. Способ изучения взят из Словаря имён фамилий Шайкашки. 
На изучаемом корпусе мы обнаружили что патронимическая основа может быть: деантропо-
нимическая, детопонимическая и деапелативная. Как наиболее распространенные появляются 
деантропонимические имена фамилий (4806 потверждений или 64,36%). Также, мы проана-
лизировали словообразовательные структуры наших имён фамилий. Кроме асуффиксаль-
ных лексем типа Шућур и сложного слова Будивук, остальные имена фамилий представяют 
суффиксальные дериваты. Большинство их окончается суффиксом ић (6502 потверждения 
или 87,08%). Имена фамилий детей и их родителей Стевановић, Јанковић, Ђукић, Бонџић, 
Драшковић, Карамарковић, Чеперковић, Јовановић, Подовац, Миленковић и имена фамилий 
крестных отцов Јанковић, Пантовић, Стевановић, Јовановић, Миковић, Драшковић, Петровић, 
Стругаревић, Чеперковић, Ивановић являются чаще всего.

Ключевые слова: имена фамилий,  патронимическиe основы: деантропонимическая, 
детопонимическая и деапелативная, словообразовательные структуры имён фамилий.
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Маријан Јелић

О УНИВЕРБИЗАЦИЈИ У ПчЕЛАРСКОЈ ЛЕКСИЦИ

У ра ду су ана ли зи ра ни јед но лек сем ски на зи ви за раз не пој мо ве из пче лар ства, 
за бе ле же ни па ра лел но са ви ше лек сем ским – са истим зна че њем. Ана ли за гра ђе при ку-
пље на из ча со пи са Пче лар (сва го ди шња из да ња из пе ри о да 1998–2000) по ка зу је да је 
уни вер би за ци ја као на чин пре тва ра ња мул ти вер ба та у уни вер ба те ве о ма за сту пље на. 
Као основ ни на чин на ста ја ња уни вер ба та – де ри ва ци ја је нај за сту пље ни ја (пр вак – пр ви 
рој), до ста има и суп стан ти ви за ци је (из лет ни це – пче ле из лет ни це), док су оста ле вр сте 
уни вер би за ци је сла би је за сту пље не (си нег до ха, ком по зи ци ја, сим пли фи ка ци ја ви ше-
чла них на зи ва). Ис тра жи ва ње по твр ђу је за кључ ке из ра ни јих сту ди ја да је уни вер би-
за ци ја ка рак те ри стич на за раз не со ци јал не гру пе ко је се ба ве истим по слом.

Kључне ре чи: пче лар ска лек си ка, уни вер бат, мул ти вер бат, уни вер би за ци ја, твор-
ба, де ри ва ци ја, су фик си, ком по зи ци ја, сим пли фи ка ци ја. 

1. увод. По зна то је да се у је зи ку но ви на зи ви не ства ра ју са мо твор бе-
ним ме ха ни зми ма, већ за то слу же и раз не кон струк ци је (син таг мат ске или 
опи сне). Пре ма на ла зи ма Љи ља не Не дељ ков (у сту ди ји Ар ха ич на пче лар ска 
лек си ка у Вој во ди ни) за пче лар ску лек си ку је упра во то ка рак те ри стич но – 
по сто ја ње раз ли чи тих лек се ма (про стих и сло же них) за исту се ме му. У по-
ме ну тој сту ди ји об ра ђе на је ар ха ич на лек си ка, при ку пље на од ин фор ма то ра 
(го вор ни је зик). У овом ра ду ис тра жи ће мо уни вер би за ци ју1 (ства ра ње јед-
но лек сем ских на зи ва уме сто ви шеч ла них) пче лар ске лек си ке, а као из вор за 
при ку пља ње гра ђе по слу жио нам је ча со пис Пче лар2 (пи са ни је зик), не ко-
ли ко го ди шњих из да ња са кра ја про шлог ве ка (са вре ме на лек си ка). У овом 
ра ду као гра ђу ко ри сти ли смо све го ди шње бро је ве из пе ри о да 1998–2000.

Не ма је дин стве ног ста ва о то ме шта је уни вер би за ци ја и шта она об у-
хва та. Пре ма ужем схва та њу (у сла ви сти ци) уни вер би за ци ја је по сту пак 
пре тва ра ња син таг мат ских на зи ва у јед ну реч уз по моћ су фик са, док ши ре 
по и ма ње уни вр би за ци је под ра зу ме ва ства ра ње јед но лек сем ских на зи ва од 
би ло ко је ви шеч ла не кон струк ци је (са истим зна че њем). 

Ка ко би смо што бо ље са гле да ли ме ха ни зме на стан ка јед но чла них на-
зи ва у пче лар ској лек си ци, ис тра жи ва њем ће мо об у хва ти ти раз ли чи те вр-

1 О овој лин гви стич кој те ми пи са ли су код нас Ђор ђе Ота ше вић (1997), Бо жо Ћо рић 
(1996), Ми ло рад Ра до ва но вић (2004), Ста на Ри стић (1995).

2 Пче лар је ча со пис Са ве за пче лар ских ор га ни за ци ја Ср би је, чи ји је пр ви број об ја вљен 
1898. го ди не. 
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сте уни вер би за ци је, на на чин ка ко је уни вер би за ци ја схва ће на у ра ду Ота-
ше вић (1997).

Пре ма ми шље њу Ђ. Ота ше ви ћа (1997), уни вер би за ци ја на лек сич ком 
ни воу об у хва та твор бу мо но лек сем них но ми на та на осно ву ви шеч ла них 
(мо ти ви са них) на зи ва (де ри ва ци јом: не у трон ска бом ба – не у трон ка, суп-
стан ти ви за ци јом: раз ред ни ста ре ши на – раз ред ни, си нег до хом: пред ме ти 
од сре бра – сре бро, ком по зи ци јом: играч пр ве ли ге – пр во ли гаш) и сим пли фи-
ка ци ју ви шеч ла них на зи ва (кон текст ну: вла да СРЈ – Вла да, скра ћи ва њем: 
Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти – СА НУ). Ова ква по де ла об у хва та и 
тзв. уже и ши ре по и ма ње ове те ме. Раз мо три ће мо сва ки од на ве де них по сту-
па ка на стан ка уни вер ба та у пче лар ској лек си ци.

2.творбаунивербатанаосновувишечланихнаЗива
2.1. деривација. У пче лар ској лек си ци уни вер ба ти ве о ма че сто на ста ју 

де ри ва ци јом и то та ко што се на пу ну или скра ће ну осно ву за ви сног чла на 
ви шеч ла ног на зи ва (по пра ви лу син таг ма) до да је су фикс ко ји пре у зи ма зна-
че ње управ ног чла на син таг ме (нпр. мед ни на ста вак > мед + иште > 
ме  ди ште). На тај на чин ви шеч ла ни на зив би ва за ме њен из ве де ни цом гра-
ђе ном од од ред бе ног де ла син таг ме.

У гра ђи смо за бе ле жи ли сле де ће уни вер ба те на ста ле де ри ва ци јом:

БЕЗ МА ТАК – БЕЗ МА ТИч НО ДРУ ШТВО: Ако овај услов ни је ис пу њен, он да 
је упут ни је да се фор ми ра ве штач ки рој од мла дих пче ла и ње му до да ма ти-
ца, а за тим ро ју при по ји ти без ма так (П. VII 1998: 296). У из у зет но по вољ ним 
еко ло шким усло ви ма, као и у по вољ ном го ди шњем до бу (у кон ти нен тал ном 
де лу зе мље у пр вој по ло ви ни го ди не), док је без ма тич но дру штво још у по-
вољ ној кон ди ци ји пче ле по кат кад успе ва ју да из нео пло ђе них ја ја из ве ду ма-
ти цу (П. VI 1999: 249).
ДА ДАН КА – ДА ДАН-БЛА ТО ВА КО ШНИ ЦА (ДА ДА НО ВА КО ШНИ ЦА): 
Уства ри 10-то рам на Да дан ка је у не ку ру ку из ме ње на, до пу ње на, мо ди фи ко-
ва на 12-то рам на Да дан-Бла то ва ко шни ца. (П. IX 1998, 348) Ка сни је је Да дан-
ка мо ди фи ко ва на у Да дан-Бла то ву ко шни цу, ко ја је по ста ла оп ште по зна та 
ко шни ца у це лом пче лар ском све ту као вр ло до бра ко шни ца (П. VII 1999: 
332).
ДРУ ГАК – ДРУ ГИ РОЈ: Ов де тре ба под ву ћи да ако уба цу је мо ле гло, оно оба-
ве зно мо ра би ти за тво ре но, јер ако је рој ‘дру гак’ са не спа ре ном ма ти цом, 
мо же до ћи до уби ја ња ма ти це (П. VII 1999: 298).
ДРУ ГЕ НАЦ – ДРУ ГИ РОЈ: Ако је за јед ни ца пу сти ла и дру ги рој (дру ге нац), 
ка да је већ и нај ве ћи део пче ли њег ле гла иза шао, са дру ген цем је опет оти шла 
по ло ви на од пре о ста лих ва роа (П. II 1998: 95).
МЕ ДАР – ПРО ИЗ ВО ЂАч МЕ ДА (пче лар ори јен ти сан на про из вод њу ме да): 
Ме да ри се не ‘бак ћу’ из во ђе њем ма ти ца већ оба ве зно ку пу ју про ве ре не, се лек-
ци о ни са не ма ти це, од про ве ре них се лек ци о на ра и уз га ји ва ча (П. I 1999: 33).
МЕ ДИ ШТЕ – МЕ ДИ ШНИ НА СТА ВАК / МЕ ДИ ШНО ТЕ ЛО: До бро раз ви је-
ном дру штву ће и за ба грем би ти по треб на сва ка ко два ме ди шна те ла (П. I 
1998: 60): Исто вре ме но се, пре ко ле та на Снел гро вој да ски, од у зи ма ју из лет-
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ни це од гор њег дру штва и усме ра ва ју у ме ди ште до њег (П. I 1998: 62). По за -
вр ше ном ме до бра њу, од у зи ма ју се мед ни на став ци, за ме њу ју се из вр ца ним, 
пче ли њак се евен ту ал но се ли (са јед ним пра зним ме ди штем) и та ко је спре ман 
за но ве ва жне по ступ ке (П. I 1998, 60).
МЕ ДЉИ КО ВАЦ – МЕ ДЉИ КОВ МЕД: Ме дљи ков мед пче ле ду го не по кла па ју 
у ће ли ја ма (П. XI 1998: 417). Про блем са ко јим се у пче ла ре њу, ако не сва ке 
он да бар сва ке дру ге го ди не, су сре ћем пред ста вља унос „ме да” зва ног ме дљи-
ко вац (П. IX 1998: 351).
МЕ ДО НО ША – МЕ ДО НО СНА БИЉ КА: Под пој мом АПИ КУЛ ТУ РЕ под ра зу-
ме ва мо ме ре ко је чо век пред у зи ма при ин тен зив ном га је њу и из бо ру нај бо љих 
ме до но ша. … Вре ме, ка да смо тра жи ли ме до но ше у при ро ди, све је ви ше иза 
нас (П. III 2000: 125). Нај ра спро стра ње ни ја и нај и зда шни ја ме до но сна биљ ка 
овог ре ги о на – ба грем, уисти ну пред ста вља јед ну пра ву и нај бо љу па шу, на-
рав но, у по год ним вре мен ским усло ви ма, као и у усло ви ма до бро при пре мље-
них пче ли њих за јед ни ца у прет ход ним пе ри о ди ма (П. II 1998: 103).
НА СТА ВЉА чА – КО ШНИ ЦА СА НА СТАВ ЦИ МА: Са сте че ним ис ку ством, 
мла ди пче ла ри мо гу пре ла зи ти на ти по ве дру гих ко шни ца (на ста вља че, по лу-
на ста вља че) (П. XII 1999: 538).
ПЛО ДИ ШТЕ – ПЛО ДИ ШНИ НА СТА ВАК / ПЛО ДИ ШНО ТЕ ЛО: Из пло ди-
шта се од у зи ма ју два три ра ма са ле глом без ма ти це и до да ју се у по ме ну то 
те ло ста вље но на по лу на ста вак и под ња чу (П. I 1998: 61). „По лу на ста вак, ко ји 
се то ком зи ме на ла зио на пла стич ној ма тич ној ре шет ки, из над пло ди шног на-
став ка по ди же се и ис под ње га, на ма тич ну ре шет ку ста вља се то про ши ре ње 
(П. I 1998: 60). Пре ма то ме, сум ња је нео прав да на, и са свим је без о па сно, при 
ни ским тем пе ра ту ра ма, из во ди ти бр зе ин тер вен ци је у пче ли њем гне зду, као 
што су, нпр. до да ва ње ре зер вне хра не, про ши ри ва ње гне зда, за ме на ме ста 
пло ди шних те ла, … (П. II 1999: 59).
ПР ВАК – ПР ВИ РОЈ: Рет ко где пр вак и то јак, мо гао је спре ми ти ре зер вну хра-
ну за зи му; дру га ци и сле де ћи ро је ви исто као и пр ва ци из ма лих ко шни ца, 
већ су из ле те ли (П. X 1999: 461).
ПР ВЕ НАЦ – ПР ВИ РОЈ: Основ: три ро ја од ма тич не ко шни це и ја дан од 
пр вен ца (П. V 2000: 221).
РОЈ НИ ЦА – НА ПРА ВА ЗА СМЕ ШТА ЊЕ РО ЈА: За мо љен да му по мог нем и 
при др жим ду гач ку мот ку са рој ни цом, што сам и учи нио (П. II 2000: 87).
СТАР КА – СТА РО (ПчЕ ЛИ ЊЕ) ДРУ ШТВО (ко је оста је по сле ро је ња): Сам 
чин сло бод не ро јид бе одр жа ва се у ра но про ле ће ка ко би ро је ви и „стар ка” 
има ли до вољ но вре ме на да се нор мал но раз ви ју и да при ку пе до вољ но хра не 
за зи му (П. V 1999: 196).
ТУ ЂИ ЦА – ТУ ЂА ПчЕ ЛА (из дру ге пче ли ње за јед ни це): По сле не ко ли ко ча-
со ва, пче лар ни је мо гао при ме ти ти ви ше ни јед ну ту ђи цу (П. IX 1998: 431).
У ши рем сми слу и сле де ће при ме ре мо же мо увр сти ти у овај тип уни вер би за-
ци је: 
ДА ДА НО ВАЦ – КО ЈИ ПчЕ ЛА РИ ДА ДА НО ВОМ (ДБ) КО ШНИ ЦОМ: Ан та-
го ни зам, ко ји као не ки не про бој ни зид сто ји из ме ђу „да да но ва ца” и „елер ка-
ша”, то ли ко на ра сте у по је ди ним спор ним си ту а ци ја ма да до во ди до ну жног 
вре ђа ња из ме ђу не ис то ми шље ни ка, па и ви ше од то га (П. II 2000: 55).
ЕЛЕР КАШ – КО ЈИ ПчЕ ЛА РИ ЛР КО ШНИ ЦОМ: Ан та го ни зам, ко ји као не ки 
не про бој ни зид сто ји из ме ђу „да да но ва ца” и „елер ка ша”, то ли ко на ра сте у 
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по је ди ним спор ним си ту а ци ја ма да до во ди до ну жног вре ђа ња из ме ђу не ис то-
ми шље ни ка, па и ви ше од то га (П. II 2000: 55).
МЕ ДАР – ПчЕ ЛИ ЊА ЗА ЈЕД НИ ЦА НА МЕ ЊЕ НА (СА МО) ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ 
МЕ ДА: Ши ро ко је при хва ћен ме тод по ја ча ва ња јед ног дру штва, ме да ра, на 
ра чун дру гог ко је по ста је по моћ но (П. I 1998: 59).
МЕ ДО НО ША – ПчЕ ЛИ ЊА ЗА ЈЕД НИ ЦА КО ЈА ЈЕ НА МЕ ЊЕ НА (СА МО) 
ЗА ПРО ИЗ ВОД ЊУ МЕ ДА: Огра ни ча ва ње ма ти це на ду же вре ме ко ри сно је 
код пче ли њих за јед ни ца ме до но ша, али са мо у про сто ру а не и у оби му ле же ња 
(П. IV 1999: 147).
ТРУ ТУ ША – МА ТИ ЦА КО ЈА ПО ЛА ЖЕ НЕО ПЛО ЂЕ НА ЈА ЈА ИЗ КО ЈИХ 
СЕ РАЗ ВИ ЈА СА МО ТРУ ТОВ СКО ЛЕ ГЛО: Ако за 20–30 да на од из ла га ња не 
из ле ти на спа ри ва ње (због ло ших спољ них усло ва, ано ма ли ја и сл.) ма ти ца по-
ста је тру ту ша (гу би на гон и спо соб ност спа ри ва ња) и по ла же са мо нео пло ђе на 
ја ја из ко јих се раз ви ја са мо тру тов ско ле гло, тј. тру то ви, па дру штво про па да 
(П. II 1999: 65).
У твор би пред ста вље них уни вер ба та уче ству ју сле де ћи су фик си: -ак 

(пр вак, дру гак, без ма так), -ар (ме дар), -ац (ме дљи ко вац), -аш (елер каш), 
-енац (пр ве нац, дру ге нац), -ица (ту ђи ца), -иште (ме ди ште, пло ди ште), -ја 
(ме до но ша), -ја ча (на ста вља ча), -ка (да дан ка, стар ка), -ни ца (рој ни ца), 
-овац (да да но вац), -уша (тру ту ша).3

2.2. суПстантивиЗација (скра ће на ва ри јан та ко ре ла тив ног син таг мат-
ског на зи ва).4 У уни вер ба те у ши рем сми слу мо же мо увр сти ти и на зи ве за 
пче ле пре ма вр сти по сла ко ји оба вља ју: 

ВО СКА РИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ ВО СКА РИ ЦЕ: Ста вљен у гне здо, не по сред но уз ле-
гло, при ву ћи ће у свој пра зан про стор не за по сле не мла де пче ле – во ска ри це 
да гра де тру тов ске ће ли је и рас те ре те се оп те ре ће ња на го на за лу че њем (П. I 
1999: 18).
ИЗ ЛЕТ НИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ ИЗ ЛЕТ НИ ЦЕ: Исто вре ме но се, пре ко ле та на Снел-
гро вој да ски, од у зи ма ју из лет ни це од гор њег дру штва и усме ра ва ју у ме ди ште 
до њег (П. I 1998: 62).
ЛЕ ТА чИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ ЛЕ ТА чИ ЦЕ: По што, да кле, у Нај зе ру има мо око 36.000 
пче ла, тзв. ле та чи це чи не 50% дру штва, тј. око 18.000 (П. VI II 1998: 325).
НА ПА ДА чИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ НА ПА ДА чИ ЦЕ (ко је на па да ју дру га дру штва ра ди 
пљач ка ња ме да): Код пр ве гру пе на па да чи ца ус пе ју да про дру у уну тра шњост 
на пад ну те ко шни це, бр зо на пу не мед не вољ ке ме дом и од но се га у сво је ко шни-
це (П. VII 1999: 295).
ПО ЛЕ НА РИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ ПО ЛЕ НА РИ ЦЕ: То ин стинк тив но по на ша ње пче-
ла по ка зу ју нај бо ље пче ле по ле на ри це. Ако се та квим пче ла ма по лен укло ни 
са но ги ца оне не ће про ме ни ти сво је по на ша ње ко је је ка рак те ри стич но за по-
ле на ри це: за ви ри ва ће у ће ли је са ћа, ски да ће по лен и са би ја ће га не сло бод но 
ме сто као да је он при су тан на ње ним но ги ца ма (П. III 1999: 106).

3 Све ове су фик се и ве ћи ну на зи ва на ла зи мо и у сту ди ји Љи ља не Не дељ ков. Ка же мо ве-
ћи ну, јер је Љ. Не дељ ков ис тра жи ва ла са мо лек си ку ко ја је у ве зи са ста рим ти пом ко шни це 
са не по крет ним са ћем.

4 Бо жо Ћо рић у ра ду О су фик сал ној уни вер би за ци ји у срп ском је зи ку суп стан ти ви за ци ју 
одва ја од уни вер би за ци је, јер „суп стан ти ви за ци ја не ма твро бе ног фор ман та” (ћорић1996: 60).
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ПРИ МА ЛИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ ПРИ МА ЛИ ЦЕ: При из да шној па ши ве ћи број при-
ма ли ца мо ра да бу де у ко шни ци (П. II 2000: 47).
ПРИ МА ТЕ ЉИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ ПРИ МА ТЕ ЉИ ЦЕ: Мо же до ћи до ви шка из лет-
ни ца или ви шка при ма те љи ца (уну тра шње пче ле ко је ин вер ту ју нек тар пре-
тва ра ју ћи га у мед) (П. I 2011: 20).
РА ДИ ЛИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ РА ДИ ЛИ ЦЕ: Ја ја мо гу да бу ду са на след ним де фек ти-
ма, а као по сле ди ца се ја вља ју де ге не ра тив не про ме не (из ро ђа ва ње), тј. ано ма-
ли је и на ка зно сти ма ти це, ра ди ли це и тру то ва (П. II 1999: 64). У су шти ни су 
ло ше на след не осо би не пче ла ра ди ли ца и за ме ном ма ти це овај не до ста так се 
от кла ња (П. IV 1999: 155).
РАС ПР СКИ ВА чИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ РАС ПР СКИ ВА чИ ЦЕ: Све вре ме док тра је 
пре гре ја ност ко шни це, са ку пља чи це ко је до ла зе са во дом у ко шни цу, би ва ју 
рас те ре ће не сво јих те ре та ужур ба но шћу од стра не кућ них пче ла – ‘рас пр ски-
ва чи ца’: њих три или че ти ри од јед ном на ва ле на во до но шу, и у жур би си шу 
из ње ис ти сну ту кап во де (П. IX 1998: 355).
СА БИ РА чИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ СА БИ РА чИ ЦЕ: Бит но је да се си руп да је сва ки дру-
ги дан, да би пче ли ња за јед ни ца – дру штво, по ред уно са нек та ра од стра не 
са би ра чи ца, има ле кон ти ну и тет у раз во ју (П. III 1998: 158). Пче ла са би ра чи ца 
(из лет ни ца) пре да је при не ше ни нек тар ко ји пре у зму 3–4 пче ле при хва те љи це 
и од мах из ле ће за сле де ћом пор ци јом (П. V 1998: 230).
СА КУ ПЉА чИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ СА КУ ПЉА чИ ЦЕ: Ако пче ла са ку пља чи ца нек-
та ра днев но из ле ће од 10–15 пу та, а она ко ја са ку пља по лен 3–5 пу та, пче ла 
во до но ша днев но из ле ће и до 100 пу та (П. IX 1998: 354). Спо соб не су за пре зи-
мља ва ње, не гу ју зим ско ле гло и ра де као са ку пља чи це и по сте пе но се тран сфор-
ми шу у лет ње кућ не пче ле (П. I 1999: 10).
СКЛА ДИ ШТАР КЕ – ПчЕ ЛЕ СКЛА ДИ ШТАР КЕ: Ова кво ме ди ште мо же, а и 
не мо ра, да има ле то, јер по ло шка по ред до њих два има на две тре ћи не ви си не 
ко шни це гор ња ле та, чи ме је от кло ње но да пче ле ску пља чи це, од но сно скла-
ди штар ке од под ња че пре ла зе пут до на став ка (ме ди шта) (П. XII 1999: 537).
ХРА НИ ТЕ ЉИ ЦЕ – ПчЕ ЛЕ ХРА НИ ТЕ ЉИ ЦЕ: Као по сле ди ца то га се че сто 
де ша ва да пче ле хра ни те љи це ни су у мо гућ но сти да ни кван ти та тив но ни 
ква ли та тив но оп скр бе отво ре но ле гло по треб ном хра ном (П. III 1999: 106). 
Кад се то ме до да да у усло ви ма ја ке па ше, мла де пче ле, ко је би по свом уз ра сту 
би ле хра ни те љи це, во ска ри це итд., по ста ју знат но ра ни је из лет ни це, са ку пља-
чи це нек та ра, све за јед но по ве ћа ва са би рач ку сна гу про из вод не за јед ни це (П. X 
1999: 434).
Про блем утвр ђи ва ња ти па уни вер би за ци је по сто ји код свих на зи ва за 

пче ле пре ма вр сти по сла ко ји оба вља ју с об зи ром на то да се у тек сто ви ма 
(гра ђе) не ка да упо тре бља ва јед но лек сем ски на зив (уни вер бат: ра ди ли ца), 
не ка да са мо син таг мат ски на зив (мул ти вер бат: пче ла ра ди ли ца), а не ка да 
оба на зи ва (сим пли фи ка ци ја ви шеч ла ног на зи ва: пче ла ра ди ли ца / ра ди
ли ца).

У ову гру пу уни вер ба та спа да ју и на зи ви за пче ли њу за јед ни цу:

ДРУ ШТВО – ПчЕ ЛИ ЊЕ ДРУ ШТВО: У про ле ће су се бр же раз ви ја ла дру-
штва са ма ти ца ма (П. I 1999: 24). А у овом зим ском пе ри о ду, ако је ко јим слу-
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ча јем ва шим пче ли њим дру штви ма нео п ход на хра на, да ли ће те по пут Фа ра ра 
до да ва ти мед или ‘по га чу’ од лу чи те са ми (П. II 1999: 61).
ЗА ЈЕД НИ ЦА – ПчЕ ЛИ ЊА ЗА ЈЕД НИ ЦА: Све пче ли ње за јед ни це хра ни мо 
истим ко ли чи на ма си ру па и на исти на чин. (П. II 1999, 57) „По ја ча ва ње за јед-
ни це из лет ни ца ма дру ге за јед ни це јед на је од мо гућ но сти за по ве ћа ње про-
дук тив но сти пче ли ња ка тј. про сеч не про дук тив но сти свих за јед ни ца (П. III 
1999: 101).

2.3. синеГдоха. Си нег до ха као на чин на ста ја ња уни вер ба та у пче лар-
ској лек си ци ве о ма је рет ка и ми бе ле жи мо са мо је дан при мер и то ар ха и зам 
пче ла – пче ли ње дру штво: 

Ка жем ‘пче ле’ јер се не кад у овим кра је ви ма оно што са да зо ве мо ‘дру штво’ 
сма тра ло јед ним жи вим би ћем и зва ло се ‘пче ла’. (П. III 1999, 125)

2.4. комПоЗиција. У по сма тра ном кор пу су про на ђе ни су сле де ћи при-
ме ри за уни вер ба те на ста ле ком по зи ци јом (као и ком би но ва ном сло же но-су-
фик сал ном твор бом): 

МЕ ДО БРА ЊЕ – БРА ЊЕ МЕ ДА: По за вр ше ном ме до бра њу, од у зи ма ју се мед-
ни на став ци, за ме њу ју се из вр ца ним, пче ли њак се евен ту ал но се ли (са јед ним 
пра зним ме ди штем) и та ко се спре ман за но ве ва жне по ступ ке (П. I 1998: 60).
МЕ ДО БЕР – БРА ЊЕ (са ку пља ње) МЕ ДА: Са ку пља ње по ле на у вре ме глав ног 
ме до бе ра зна чај но ума њу је про дук тив ност дру штва у са ку пља њу ме да (про-
сеч но за 30%), по што са ку пља чи по ле на оте жа ва ју про лаз пче ла са пу ним 
вољ ка ма у ко шни цу (на ра ста за пре ми на тр бу ха) (П. XI 1999: 487).
ПРО СТО КО ШНИ чАР – ПчЕ ЛАР КО ЈИ ПчЕ ЛА РИ ПРО СТИМ КО ШНИ ЦА-
МА: То се до га ђа не са мо код тзв. про сто ко шни ча ра, тј. пче ла ра, ко ји пче ла ре 
са про стим ко шни ца ма, не го и код тзв. „на пред ни јих”, ко ји пче ла ре с по крет-
ним са ћем (П. VII 2000: 294).
РО ЈО ХВА ТАч – НА ПРА ВА ЗА ХВА ТА ЊЕ РО ЈЕ ВА: Пре ко де бла ја бу ке под-
мет нем ро јо хва тач ис под ро ја, па ве жем др шку истог за ту гра ну на два ме ста, 
по што сам био сам (П. V 2000: 211).
ПчЕ ЛО ЈЕД – ЖИ ВО ТИ ЊА КО ЈА СЕ ХРА НИ ПчЕ ЛА МА (ЈЕ ДЕ ПчЕ ЛЕ): 
Нај ве ће не при ли ке мо гу при ре ди ти ми ше ви и ров чи це (уко ли ко про дру у ко-
шни це), ма да стал на опа сност пре ти и од пти ца пче ло је да (П. IV 1999: 159).

3.симПлификацијавишечланихнаЗива
3.1. контекстнасимПлификација. Ти пич ни при ме ри кон текст не сим пли-

фи ка ци је чи ни се да ни су ка рак те ри стич ни за пче лар ску лек си ку. При ме ри 
ко је смо већ увр сти ли у уни вер ба те на ста ле суп стан ти ви за ци јом (нпр. по ле
на ри це), мо гу се, под од ре ђе ним усло ви ма, увр сти ти и у овај тип уни вер би-
за ци је. На и ме, по сто је тек сто ви (у пре гле да ним бро је ви ма ча со пи са Пче лар) 
у ко ји ма је нај пре за од ре ђе ни по јам упо тре бљен ви шеч ла ни на зив (пче ле 
по ле на ри це), а по том уни вер бат (по ле на ри це):

То ин стинк тив но по на ша ње пче ла по ка зу ју нај бо ље пче ле по ле на ри це. Ако се 
та квим пче ла ма по лен укло ни са но ги ца оне не ће про ме ни ти сво је по на ша ње 
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ко је је ка рак те ри стич но за по ле на ри це: за ви ри ва ће у ће ли је са ћа, ски да ће по-
лен и са би ја ће га не сло бод но ме сто као да је он при су тан на ње ним но ги ца ма 
(П. III 1999: 106).

С дру ге стра не, по сто је и та кви тек сто ви у ко ји ма се до след но ко ри сти 
са мо је дан или дру ги на зив (уни вер бат или мул ти вер бат).

3.2. скраћивање. Скра ћи ва ње као вид уни вер би за ци је углав ном је ка-
рак те ри сти чан за име но ва ње вр ста ко шни ца: ДБ (Да дан-Бла то ва ко шни ца), 
ЛР (Ланг строт-Ру то ва ко шни ца) и сл.:

Пре ко пло ди шних окви ра се ста ви лист но вин ске хар ти је а за тим пра зан на-
ста вак ЛР или два пра зна ДБ по лу на став ка (П. VII 1999: 293).

Не ки уни вер ба ти у пче лар ској лек си ци су се уста ли ли (ме ди ште, пло
ди ште, пр вак, дру гак), по ка зу ју ћи тен ден ци ју до ми нант не упо тре бе, прем-
да се и да ље ко ри сте од го ва ра ју ћи мул ти вер ба ти (ме ди шни на ста вак, пло
ди шно те ло, пр ви рој, дру ги рој). По зна то нам је, на осно ву ши ре пче лар ске 
ли те ра ту ре, да има уни вер ба та ко ји су пот пу но по ти сну ли ви шеч ла ну кон-
струк ци ју (са то но ша / ле тви ца ко ја но си сат [саће]). А да по сто је и уни вер-
ба ти чи ја се упо тре ба (у од ре ђе ном зна че њу) ни је ста би ли зо ва ла, по ка зу је 
нам при мер лек се ме ме дар (про из во ђач ме да). На и ме, иста лек се ма упо тре-
бља ва се и за озна ча ва ње пче ли ње за јед ни це ко ја је на ме ње на ис кљу чи во за 
са ку пља ње нек та ра:

Ши ро ко је при хва ћен ме тод по ја ча ва ња јед ног дру штва, ме да ра, на ра чун дру-
гог ко је по ста је по моћ но (П. I 1998: 59).

Као што се мо же при ме ти ти, ме ђу уни вер ба ти ма има и си но ни ма (твор-
бе них ду бле та): дру гак / дру ге нац, пр вак / пр ве нац, ме дар / ме до но ша, 
ме до бра ње / ме до бер, итд.; та ко ђе и хо мо ни ма: ме дар (про из во ђач ме да / 
пче ли ња за јед ни ца на ме ње на са мо за про из вод њу ме да), ме до но ша (ме до
но сна биљ ка / пче ли ња за јед ни ца на ме ње на са мо за про из вод њу ме да).

На кра ју тре ба при ме ти ти да по сто је и при ме ри обр ну тог про це са – мул-
ти вер би за ци је (пче лар – др жа лац пче ла):

Ово под ра зу ме ва и оба ве зу Са ве за пче ла ра да струч но оспо со би сва ког др жа-
о ца пче ла за га је ње и про из вод ни рад са пче ла ма (П. IX 1999: 421).

4. Закључак. Ис тра жи ва ње ко је смо оба ви ли по ка зу је да су у пче лар-
ској лек си ци за сту пље ни раз ли чи ти ти по ви уни вер би за ци је, а нај ви ше де ри-
ва ци ја (уни вер би за ци ја у нај у жем сми слу, нпр. пр вак – пр ви рој), до ста има 
и суп стан ти ви за ци је (из лет ни це – пче ле из лет ни це), док су оста ле вр сте 
уни вер би за ци је сла би је за сту пље не (си нег до ха, ком по зи ци ја, сим пли фи ка-
ци ја ви шеч ла них на зи ва). Ис тра жи ва ње по твр ђу је за кључ ке из ра ни јих сту-
ди ја да је уни вер би за ци ја ка рак те ри стич на за раз не со ци јал не гру пе ко је се 
ба ве истим по слом (у овом слу ча ју пче лар ством).

О УНИВЕРБИЗАЦИЈИ У ПчЕЛАРСКОЈ ЛЕКСИЦИ
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ON UNIVERBIZATION IN BEEKEEPERS LEXICON

S u m m a r y

The theme of this article is univerbization (formation of monolexemic names from complex 
syntactic structures with the same meaning) in the lexis of apiculturists. Magazine “Pčelar” was the 
source for research in this article. I used annual editions of this magazine from the period 1998–2002. 
The research shows that different types of univerbization are present in this lexis, and most common 
of all is derivation (ex. prvak – prvi roj). This verifies the conclusion from the previous researches 
that univerbization is characteristic for the lexis of different social groups with the same occupation.
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Михај Н. Радан

ТВОРБЕНИ МОДЕЛИ КАРАШЕВСКИХ ХИПОКОРИСТИКА*

У ра ду се да је са жет при каз твор бе них мо де ла хи по ко ри сти ка код Ка ра ше ва ка 
ко ји ве ко ви ма жи ве ван сво је ма ти це, у ју жном де лу ру мун ског Ба на та, чи не ћи јед ну 
по себ ну ет но лин гви стич ку ен кла ву. Бу ду ћи да су Ка ра шев ци то ком ве ко ва би ли стал-
но у кон так ту са не сло вен ским, пре те жно ру мун ским ет нич ким еле мен том, у ра ду је 
указанo на удео стра ног еле мен та у ка ра шев ским хи по ко ри сти ци ма узро ко ван тим 
кон так том, али су озна че ни и дру ги фак то ри ко ји су по спе ши ли стра ни ути цај на ка ра-
шев ски ан тро по ни миј ски си стем. Та ко ђе је на зна че но и по ре кло фор ма на та (су фик са) 
ко ји ма се из во де ка ра шев ски хи по ко ри сти ци.

Кључ не ре чи: хи по ко ри сти ци, Ка ра шев ци, Ба нат, ме ђу ет нич ки кон так ти.

1. Ка ра шев ску ен кла ву чи не ста нов ни ци се дам ка ра шев ских на се ља 
сме ште них у под нож ју пла ни не Се ме ник, у гор њем то ку Ка ра ша, у ју жном 
де лу ру мун ског Ба на та. У ка ра шев ским на се љи ма – Карá ше во (Ca rá ş o va)1, 
Кло кó тич’ (Clóco ti ci), Лýпак (Lúpac), Рáвник (Ráf nic), Нéрмиђ’ (Nérmet), Вóд
ник (Vódnic), Јáбалч’е (Iabál cea) – жи ви да нас око 6.800 ста нов ни ка, од ко јих 
су дру ге на ци о нал но сти 9–10% (Ру му ни, Ро ми, Сло ва ци, Ма ђа ри и дру ги). 
У ру мун ском Ба на ту, Ка ра ше ва ка још има, у ма лом бро ју, у на се љу Ти лó ри 
(Tiról) (до 100 осо ба, оста ли су Нем ци), а у срп ском Ба на ту – у Уљ ми, Вр шцу 
и мо жда у још не ком на се љу (radan 2000: 17–22). Нај ста ри је и нај ве ће ка ра-
шев ско на се ље је сте Ка ра ше во (≈ 2700 ста нов ни ка), ко је је у XVI II ве ку 
би ло ад ми ни стра тив ни цен тар и се ди ште окру га са истим име ном у окви ру 
Вр шач ког ди стрик та (ehrLer1982: 150). Пр ви пут се у до ку мен ти ма спо ми ње 
1333. го ди не, а око 1500. го ди не спо ми ње се као „op pi dum” (град) (drăganu
1933: 259; FrigYes 1884: 257); из по пи са ста нов ни штва спро ве де ног из ме ђу 
1690. и 1700. и кон скрип ци је из 1717. го ди не про из и ла зи да је Ка ра ше во, са 
400 ку ћа, би ло тре ће на се ље по ве ли чи ни у про сто ру оме ђе ном Ти сом, Мо-
ри шем и Ду на вом, од мах иза Те ми шва ра и Ка ран се бе ша (ehrLer 1982: 150–
151; radan 2000: 24–25). Оста ла ка ра шев ска на се ља се ка сни је спо ми њу у 
до ку мен ти ма: Ја бал че – 1564, Лу пак – 1598, Кло ко тич и Рав ник – 1690–1700, 
Нер миђ’ и Вод ник – 1723. го ди не.

∗ Рад је на стао у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про
сто ра, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.

1 У за гра да ма су да ти ру мун ски зва нич ни на зи ви ових на се ља.
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Пре ма до са да шњим ис пи ти ва њи ма (radan 2000: 22–63), го во ри Ка ра-
ше ва ка је су што кав ски екав ски, и спа да ју ме ђу нај ар ха ич ни је срп ске го во-
ре. Ка ра шев ци су ри мо ка то лич ке ве ре, али број не ин ди ци је (го вор, оби ча ји, 
но шња) и по је ди ни до ку мен ти из Ва ти кан ског ар хи ва го во ре о то ме да су у 
про шло сти би ли пра во слав не ве ре (radan 2000: 32–42; Zach 1979).

Ве о ма је сло же но пи та ње од ре ђи ва ња вре ме на од ка да се Ка ра шев ци 
на ла зе на ба нат ским про сто ри ма. Ве ћи на ис тра жи ва ча сма тра да су се Ка ра-
шев ци до се ли ли у Ба нат нај ра ни је у XI II, а нај ка сни је у XV ве ку, те да им је 
ста ра по стој би на би ла не где у ју жној или ју го и сточ ној Ср би ји (в. Petrovici
1935: 221; ивић1994: 266 и др.).2 По сто ји, ме ђу тим, и дру го ми шље ње пре ма 
ко јем су Ка ра шев ци по том ци пр вог сло ја ба нат ских Ју жних Сло ве на ко ји су 
у VI и VII ве ку на се ли ли Ба нат (eрдељановић 1925: 275–308; ПоПовић 1995: 
45–46). Пре ма на шем ми шље њу, ко је се те ме љи на лин гви стич ким, ет но ло-
шким, исто риј ским и дру гим чи ње ни ца ма, Ка ра шев ци су по том ци на ве де-
них Ју жних Сло ве на на ста ње них у VI и VII ве ку у Ба на ту ко ји су се на кон 
не ко ли ко ве ко ва (у XIV–XV ве ку) по ме ша ли са при до шлим срп ским из бе-
гли ца ма из ју жних или ју го и сточ них кра је ва Ср би је. Ка ко пр ви, нај ста ри ји, 
та ко и дру ги слој тог сло вен ског/срп ског жи вља био је то ком ве ко ва у стал-
ном кон так ту или/и у су жи во ту са окол ним ру мун ским ба нат ским жи вљем, 
што је има ло за по сле ди цу ме ша ње ових две ју ет нич ких гру па. У том про це-
су у ко јем је ру мун ски ет нич ки еле ме нат аси ми ло ван на ста ла је ка ра шев ска 
ет нич ка ен кла ва са број ним спе ци фич ним цр та ма (radan 2000: 211–223).

2. За об ра ду хи по ко ри сти ка ко ри сти ли смо ан тро по ни миј ску гра ђу ко ју 
је се дам де стих го ди на про шло га ве ка об ја вио Ми ле То мић (tомић 1974), као 
и гра ђу ко ју смо са ми при ку пи ли у раз до бљу од 1980. го ди не до да нас. 

2.1. Спе ци фич но сти раз во ја ка ра шев ске ен кла ве огле да ју се и у ка ра шев-
ској ан тро по ни ми ји. Спе ци фич ност ка ра шев ске ан тро по ни ми је у ве зи је са 
вер ском про шло шћу Ка ра ше ва ка. чи ње ни ца да су Ка ра шев ци пр во бит но 
би ли пра во слав не ве ре, те да су ка сни је, у пр вој по ло ви ни XVII ве ка, пре-
шли у ка то лич ку ве ру (radan 2000: 32–42; Zach 1979), ви дљи ва је у њи хо вој 
ан тро по ни ми ји. 

По зна та је чи ње ни ца да је цр ква то ком не ко ли ко ве ко ва упор но ин си сти-
ра ла и на ме та ла уво ђе ње тзв. хри шћан ских или ка лен дар ских, све тач ких 
име на, а узрок тог на ме та ња тре ба тра жи ти у по тре би цр кве за су зби ја њем 
сна жних оста та ка па ган ства ме ђу Сло ве ни ма. Од при ма ња хри шћан ства, 
да кле, то ком не ко ли ко ве ко ва по че ла су се одо ма ћи ва ти хри шћан ска име на 
(би блиј ска и све тач ка), али су па ра лел но и да ље жи ве ла до ма ћа, сло вен ска 
име на. Ме ђу тим, Ка то лич ка цр ква је на Са бо ру у Три ден ту (1545–1563) од-
лу чи ла да се убу ду ће оба ве зно мо ра ју на де ва ти хри шћа ни ма, ис кљу чи во би-
блиј ска, све тач ка и бо го но сна име на – од лу ка ко ја је ва жи ла све до не дав но, 
тач ни је до II ва ти кан ског са бо ра (Šimundić1988: X). По што су Ка ра шев ци 

2 О тој про бле ма ти ци ви ди: radan 2000: 62–63.



259

ТВОРБЕНИ МОДЕЛИ КАРАШЕВСКИХ ХИПОКОРИСТИКА

већ у дру гој по ло ви не XVII ве ка сви или ско ро сви би ли по ка то ли че ни и на 
њих је при ме њи ва на од лу ка из Три ден та, а по сле ди ца то га би ла је да су 
ско ро сва ка ра шев ска лич на име на све до дру ге по ло ви не XX ве ка би ла би-
блиј ска, све тач ка или бо го но сна (Пéтар, Лýка, Крáч’ун, Недẹ’љка /м./, Áна, 
Анђ’елúја, Божúнка, Јéва, Марúја /ж./ и др.). Ве о ма ма ли број сло вен ских лич-
них име на у Ка ра ше ва ка је са чу ван у раз до бљу од XVII до дру ге по ло ви не 
XX ве ка: Мúља /м./; Љýб/иц/а, Нúкса, Рýжа, Стáна /ж./. У том кон тек сту, 
тре ба ис та ћи да су не ка сло вен ска име на са чу ва на та ко што су до би ла ста тус 
на ди ма ка (Блаж, Брáјка, Го стињá сић’, Мúлош, Ми лóј/к/а, Стојáн, Вýја) или 
пре зи ме на (Босúљка, Кýрјак, Мúлош, Стојá но вић’ и др.) (в. томић 1972; томић 
1974). Исто та ко, тре ба ис та ћи и чи ње ни цу да су Ка ра шев ци, по чев од дру ге 
по ло ви не XX ве ка, под ути ца јем сред ста ва јав ног ин фор ми са ња (но ви на, 
те ле ви зи је) и шко ле, по че ли сво јој де ци да ва ти сло вен ска, пре те жно срп ска, 
а у зад ње вре ме и хр ват ска, лич на име на. Тај про цес по сте пе но све ви ше узи-
ма за мах, да би у зад ње две де це ни је по стао до ми нан тан, тј. ве ћи на ка ра шев-
ских лич них име на је сте да нас сло вен ског (срп ског/хр ват ског) по ре кла (Бра
нимúр, Љу бомúр, Ми ловáн, Сло бодáн / Гóр да на, Дáни ца, Зó ри ца, Мúља на). 
Раз до бље од дру ге по ло ви не XX ве ка до до нас пред ста вља вре ме бу ђе ња 
„на ци о нал не” све сти и тра га ња за иден ти те том, прем да је та по тра га код 
Ка ра ше ва ка ве о ма ком пли ко ва на јер осци ли ра из ме ђу срп ског и хр ват ског 
ет нич ког иден ти те та (радан 2004: 161–210). Да ка ко, исто у ових зад њих се дам 
де це ни ја, у ка ра шев ски ан тро по ни миј ски си стем, у овом слу ча ју – у си стем 
ка ра шев ских лич них име на, про др ла су и не ка ту ђа, пре те жно ру мун ска 
лич на име на, али у ма лом бро ју (Кри стијáн, Флорúн, Пáтрик, Вúктор / Ви
јó ри ка, Ло ред áна, Џесúка). 

2.2. Да би за ин те ре со ва ни сте кли увид у си стем ка ра шев ских лич них 
име на, да ће мо спи сак за бе ле же них лич них име на, а по том ће мо при ка за ти 
твор бе не мо де ле хи по ко ри сти ка на ста лих од тих име на, али и од име на ко ја 
се ја вља ју по чев од ше сте де це ни је про шло га ве ка.

У сту ди ји о ан тро по ни ми ји Ка ра ше ва ка (на дим ци и име на), об ја вље ној 
1974. го ди не, Ми ле То мић је за бе ле жио за му шка ли ца „57 раз ли чи тих име-
на од ко јих су 26 за бе ле же на са мо код јед ног ли ца” (3 за два ли ца, 7 за три 
ли ца – на ша на по ме на) и 49 раз ли чи тих име на за жен ска ли ца, од ко јих „18 
су за бе ле же на код јед ног ли ца, а 9 код два ли ца” (в. томић 1974: 234, 236). 
Не во де ћи ра чу на о фре квен ци ји за бе ле же них име на, о ет нич кој струк ту ри 
ста нов ни штва (но си о ци ма име на), па ни о ад ми ни стра тив ним при ли ка ма, а 
осла ња ју ћи се је ди но на ста ти сти ку, М. То мић из во ди, на жа лост, ис хи тре не 
и не тач не за кључ ке о по ре клу лич них име на (пре ко 28% име на за му шкар-
це и пре ко 31% име на за же не је су ру мун ског по ре кла) и, на осно ву то га, о 
ет нич ком по ре клу Ка ра ше ва ка (томић 1974: 238). Ра ди сти ца ња што ве ро-
до стој ни је сли ке ка ра шев ске ан тро по ни ми је и ко ри го ва ња го ре на ве де них 
То ми ће вих не тач них за кљу ча ка, из вр ши ће мо син те тич ку ана ли зу сис те ма 
ка ра шев ских лич них име на осла ња ју ћи се не са мо на ста тистичке по дат ке, 
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већ и на ет нич ку струк ту ру ка ра шев ске ен кла ве и фре квен ци ју лич них име на. 
У ту свр ху, ра ди сти ца ња си сте ма тич ни је и ве ро до стој ни је сли ке си сте ма и 
ње го ве ефи ка сни је ана ли зе, му шка и жен ска лич на име на ко ја је М. То мић 
за бе ле жио свр ста ли смо у три гру пе: 

2.2.1. мушкаличнаимена
2.2.1.1.традиционална,Правакарашевскаличнаимена.Андрẹ’ја (An-

drei / 5)3, Бенéдук (Beneduc / 2), Крáч’ун (Crăciun / 28), Кр’ста (Cristea / 40), 
Думúтар (Dumitru / 3), Фúлип (Filip / 3), Ђ’ýређ’ / Ђ’ýрећ’ (Gheorghe / 470), 
Јáкопб (Iacob / 32), Јáнаш (Ianoş / 1), Игнáц (Ignaţ / 3), Илúја (Ilie / 32), И’ван 
(Ion / 349), Јóшка / Јóсиф (Iosif / 5), Лáзар (Lazăr / 2), Лýка (Luca / 38), Мáрка 
(Marcu / 17), Мáрјан (К, Ј) / Марúјан (оКГ) (Marian / 331), Мáртин (Martin / 
143), Матẹ’ја (Matei / 45), Мúља (Mihai / 476), Недẹ’љка (Nedelcu / 23), Микóла 
(Nicolae / 382), Пáвал (Pavel / 3), Пéтар (Petru / 561), Стẹ’пан (Ştefan / 28), Тó дор 
(Todor / 67), Тóма (Toma / 1), Фрáнца (Francisc / 10), Шáндор (Аlexandru / 5).

Од го ре на ве де них име на, као што се мо же ви де ти, нај фре квент ни ја су: 
Пéтар (561), Мúља (476), Ђ’ýређ’ (470) и Ми кó ла (382). То су име на ко ја је, са 
ве о ма рет ким из у зе ци ма, аутох то ни ка ра шев ски жи ваљ но сио све до се дам-
де сетих го ди на про шло га ве ка. На кон то га Ка ра шев ци по чи њу сво јој де ци 
да ва ти срп ска име на, а у зад њих 15–20 го ди на, и хр ват ска.

Од укуп но за бе ле же них 57 раз ли чи тих име на, 29 (+ 3 ва ри јан те) чи не 
ову ску пи ну лич них име на (50,87%), а од ов де на ве де них име на ни смо са свим 
си гур ни да ов де спа да је ди но име Игнáц. Од укуп но 3134 му шких ли ца, ова 
име на но си укуп но 3105 ли ца (99,07%).

2.2.1.2. Псеудокарашевскаимена.А’рпад (Arpad / 1), Аурéл (Aurel / 1), 
Кóста (Constantin / 1), Дáнка (Dănilă / 1), Флóрин (Florin / 1), Франц (Franţ / 1), 
Фрúдрик (Fridric / 2), Гáби (Gabriel / 1), Хáјни (Heinrich / 1), Јонéл (Ionel / 1), 
И’штван (Iştvan / 1), Кáрол (Karol / 1), Мáриус (Marius / 3), Мéјла (Meila / 1), 
Мúтру (Mitru / 1), Рóмулус (Romulus / 1), Русалúн (Rusalin / 3), Стáнислав 
(Stanislav / 1), Симијóн (Simion / 1), Шúма (Şima / 1), Трајáн (Traian / 3), Вúктор 
(Victor / 1), Вúли (Wili / 1).

Но си о ци ових име на је су при пад ни ци дру гих на ци о нал но сти (Ру му ни, 
Нем ци, Сло ва ци, Је вре ји и др.) ко ји има ју стал но или при вре ме но пре би ва ли-

3 У заградама су дата имена у румунском облику, тј. онако како су их румунски мати ча ри 
записивали у матичне књиге рођених, али она никада нису била употребљавана у сва ко днев-
ној комуникацији међу Карашевцима. Иако званична политика није забрањивала давање 
не румунских личних имена, незванично, користећи се незнањем или/и непажњом сељака, 
матичари су преводили на румунски језик аутохтона (словенска) имена која су родитељи 
саопштавали матичару; ради илустрације дајемо следеће примере: Мúља је константно, 
аутоматски бележено Михај, исто тако Микóла – Nicolae, И’ван – Io(a)n, Кáта – Ecaterina, Лúна 
– Magdalena / Elena, Стáна – Anastasia. Наравно, образованији родитељи били су пажљивији 
и захтевали су да дететово име буде заведено како су они изјавили, али је таквих случајева до 
1970. године било мало. Исто тако, сигурно критичније стање у том погледу било је у време 
мађарске администрације. Иза румунског облика имена, после косе црте дат је број који озна-
чава колико је особа носило дотично име (учесталост) у тренутку када је анкета вршена.

МИХАЈ Н. РАДАН
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ште у ка ра шев ским на се љи ма. Ме ђу њи ма нај ви ше је Ру му на и њи хов је број у 
стал ном по ра сту, док оста лих има све ма ње или их да нас ви ше не ма (Је вре ји). 
Нај ви ше Ру му на (му шког или жен ског по ла) по ста ју стал ни жи те љи ка ра шев-
ских на се ља скла па њем бра ко ва са осо ба ма из ре до ва аутох то ног ка ра шев ског 
жи вља. Они се вр ло бр зо при ла го ђа ва ју но вој сре ди ни та ко што на у че го вор 
и пот пу но се ин те гри шу у за јед ни цу при хва та њем свих ње них оби ча ја и 
тра ди ци ја, а већ њи хо ва де ца сма тра ју се и сма тра на су у це ло сти Ка ра шев-
ци ма (то зна чи и да су им да ва на тра ди ци о нал на ка ра шев ска или, у но ви је 
вре ме, срп ска и хр ват ска име на). По ред на ве де них, има и Ру му на, у ма њем 
бро ју, ко ји при вре ме но бо ра ве у ка ра шев ским на се љи ма. Ту спа да ју они ко ји 
су тре нут но ту за по сле ни (по ли цај ци, на став ни ци, ле ка ри и сл.) и не би ва ју 
аси ми ли ра ни од ло кал ног ста нов ни штва и јед ног мо мен та на пу шта ју та на-
се ља. Што се ти че при пад ни ка дру гих на ци о нал но сти, тре ба ре ћи да је у про-
шлом ве ку у овим на се љи ма жи ве ло не ко ли ко по ро ди ца Не ма ца, Ма ђа ра, 
Је вре ја и Сло ва ка и они, осим из у зе та ка, ни су сту па ли у брач не од но се са 
Ка ра шев ци ма (бар пр ве две ге не ра ци је), и успе ва ли су та ко да ду же очу ва ју 
свој на ци о нал ни иден ти тет. Ипак, они ко ји су се ви ше ге не ра ци ја за др жа ли 
ме ђу Ка ра шев ци ма би ли су, на кра ју, аси ми ли ра ни (Нем ци, Сло ва ци). Ко ли ко 
нам је по зна то, је ди но Је вре ји се ни су ме ша ли са ло кал ним ста нов ни штвом, 
а да нас их ви ше не ма јер су се њи хо ве по ро ди це при род но уга си ле (не ма њем 
по том ства) или су се исе ли ле у дру га на се ља или у Изра ел. Та ко се об ја шња-
ва ве о ма ни ска фре квен ци ја име на из ове гру пе, а рет ко је ко је при хва ће но 
и увр ште но у си стем ка ра шев ских лич них име на (мо жда су та кве про ве ни-
јен ци је Јáнаш или Игнáц). Не ис кљу чу је мо мо гућ ност да ме ђу но си о ци ма 
ова квих име на мо же би ти и по ко ји Ка ра ше вак, али је у та квим рет ким слу-
ча је ви ма то та ко „за слу гом” зва нич не др жав не ад ми ни стра ци је или пак из-
ра зи те во ље по не ког ро ди те ља (нпр. А’рпад или Мáри ус). У ову гру пу спа да 
све га 23 име на (40,35 %), а но си ло их је укуп но 30 му шка ра ца (0,95 %).

2.2.1.3. новијаименакарашевака. Као што је већ ре че но, ту спа да ју 
пре те жно сло вен ска срп ска, а ка сни је и хр ват ска име на ко ја се ја вља ју по сле 
1960. го ди не. Из ове гру пе лич них име на у Ка ра ше ва ка, М. То мић је 1968. 
го ди не за бе ле жио са мо пет та квих име на [Блáгоје (Bla goe /В/ 1), Дрá го је 
(Dra go ie /K/ 1), Љу бомúр (Li u bo mir /K/ 1), Мúле (Mi le /K/ 1) Мúлош (Mi loş 
/Н/ 1)], од ко јих два име на но си јед но ли це (Љу бо мир Ми ле) (8,77 %), то јест, 
укуп но 4 му шка ли ца (0,12 %). По сле 1970. го ди не, број ова квих име на је у 
кон стант ном по ра сту (и код му шких и код жен ских ли ца). Нај че шћа та ква 
име на, по ред већ на ве де них, да је мо још не ко ли ко ко је се да нас да ју де ци: 
Дẹ’јан, Дáр ко, Здрáвко, Злáтко, Зó ран, И’ви ца, Мáри јо, Мúлан (нај че шће), 
Ми ловáн, Ми о дрáг, Мúро слав, Пéра, Сло бодáн и мно га дру га.

У на ве де ном раз до бљу ја вља ју се у Ка ра ше ва ка, али у ма њем бро ју, и 
ру мун ска (Кри сти јан, Вúктор, Пе три шóр итд.) и дру га стра на име на (Рó
му лус, Кáрол, Дéнис итд.).

ТВОРБЕНИ МОДЕЛИ КАРАШЕВСКИХ ХИПОКОРИСТИКА
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2.2.2. женскаличнаимена 
2.2.2.1. традиционална,Правакарашевскаличнаимена. А’на (Ana / 326), 

Анђелúја4 ? (Аngelia /9), Барбáра (Barbara / 3), Божúна (Bojina / 3), Божúнка 
(Bojinca / 30), Кáта (Ecaterina / 63), Каталúна / Кáта (Catalina / 10), Јéва / 
Е’ва (Eva / 9), Јéла и Лúна (Елена / 67), Лúна (Magdalena / 497), Љýба (Liuba 
/ 22), Љýбица (Liubiţa / 1), Марúја (Maria / 1416), Марúка (Marica / 1), Мáрта 
(Marta / 492), Нúкса (Nixa / 2), Параскúја (Paraschiva / 1), Петрúја (Petria / 
115), Полонúја (Apolonia, Polonia / 4), Рóза (Rozalia / 27), Рýжа (Ruja / 74), 
Стáна (Stana, Stanis/l/ava / 73), Терезúја (Terezia / 2). Далеко најфреквентније 
је име Марúја (1416), потом следе Лúна (497), Мáрта (492) и А’на (326). 

Од укуп но 49 ре ги стро ва них раз ли чи тих жен ских име на, ову гру пу 
са чи ња ва 25 име на (55,10 %). Од укуп но 3293 ли ца жен ског при род ног ро да 
ова име на но си ло је 3247 ли ца (98,6 %).

2.2.2.2. Псеудокарашевскаимена. Амáлија (Amalia / 2), Анастáзија5 
(Anastasia / 12), Барбáра ? (Barbara / 3), Виорúка (Viorica / 2), Домнúка (Dom-
nica / 1), Дорúна (Dorina / 1), Живáна ? (Jivana / 1), Елисабéта (Elisabeta / 1), 
Флорúка (Florica / 1), Фрúка (Friderica / 2), Јосефúна (Iosefina / 1), Ирúна 
(Irina / 1), Јýлка (Iuliana / 2), Лúвија (Livia / 1), Лúдија (Lidia / 1), Липóнда ? 
(Liponda / 2), Маргúта (Marghita / 1), Маријóра (Mărioara / 1), Пéтра (Petro-
nela / 3), Соломонúја (Solomonia / 1), Вúлма (Vilma / 1). 

У ову групу сврстали смо 21 име (42,85 %) које носи 41. особа (1,24 %).
2.2.2.3. новијаименакарашевки. Дáница (Daniela / 1), Дрáга (Draga / 

1), Милéна (Milena / 2), Сузáна (Suzana / 1). У овој групи имамо само 4 имена 
(0,12%) 5 женских особа (0,15 %). 

Навешћемо овде само нека новија имена која се јављају после 1968. 
године: 

а) српска (и хрватска): А’нка, Бернáрдица, Би́серка, Гóрдана, Данијéла, 
Дéјана, Дрáгана, Дрáгица, Зóрица, И’вана, Јасми́на, Мáра, Милéна и Ми лéн-
ка (најфреквентније име), Ми́љана, Слáвица, Слáђана, Светлáна, Снéжа на, 
Сузáна и друга;

б) ру мун ског и дру гог, не сло вен ског по ре кла: Аземи́на, Биј áнка, Ро ди́-
ка, Дајá на, Жакли́на, Ло ред áна, Ме ли́ са, Џеси́ка, Франци́ска и др. 

Све што је го ре ре че но у ве зи са му шким име ни ма (1.2.1.) ва жи и за 
жен ска лич на име на. 

2.2.3. Из ло же на ана ли за, ко ја је из вр ше на узи ма ју ћи у об зир све ре ле-
вант не фак то ре (фре квен ци ја име на, по ре кло ан тро по ни миј ских еле ме на та, 
ет нич ка струк ту ра ста нов ни штва, ути цај ра зних ад ми ни стра ци ја, ста ти-
сти ка), да је са свим дру гу сли ку о ка рак те ру ка ра шев ског ан тро по ни миј ског 

4 За имена иза којих следи ? нисмо сасвим сигурни да припадају групи у коју смо их 
сврстали.

5 Мишљења смо да је овде Томић погрешио, те би место Анастáзија (< рум. Аnastasía), 
које Карашевци никада не користе, требало да стоји Стáна.

МИХАЈ Н. РАДАН
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си сте ма од оне ко ју је дао М. То мић у на ве де ном ра ду. Ако све стра но са гле-
да ва мо ову про бле ма ти ку, он да је нео спор но да су ире ле вант ни ста ти стич-
ки по да ци о до ста висок oм про цен ту ру мун ских еле ме на та у ан тро по ни ми-
ји Ка ра ше ва ка (в. го ре 1.2.), за кљу чак те ме љен је ди но на кван ти та тив ном 
уде лу (број ча ној про пор ци ји) име на до ма ђег и стра ног (пр вен стве но ру мун-
ског) по ре кла у ка ра шев ском си сте му, те да се по том на тој осно ви из во ди 
за кљу чак о ет нич ком по ре клу Ка ра ше ва ка (томић 1974: 235–236, 238–239). 
Ако пак те мељ ни је и од го вор ни је ана ли зи ра мо си стем лич них име на раз-
два ја ју ћи тра ди ци о нал на, пра ва од псе у до ка ра шев ских лич них име на, што 
зах те ва вр ло до бро по зна ва ње ка ра шев ских при ли ка, а узи ма ју ћи у об зир 
са мо број тих име на не и њи хо ву фре квен ци ју, про цен ти ће би ти још ве ћи у 
ко рист стра ног уде ла (му шка име на ≈ 40,35 %, жен ска име на ≈ 42,85 %). Так-
вом, су штин ски по гре шном за кљу ч ку нео спор но про ти ву ре че ста ти стич ки 
по да ци о фре квен ци ји лич них име на ко ји су по ра жа ва ју ће и ап со лут но у 
ко рист тра ди ци о нал них ка ра шев ских лич них име на чи ји су но си о ци Ка ра-
шев ци сло вен ског (срп ског) по ре кла (99,07% = 3105 му шких ли ца / 98,6 % = 
3247 жен ских ли ца). У при лог чи ње ни ци да удео ру мун ског и дру гог стра-
ног ет нич ког еле мен та у ет нич кој стук ту ри ка ра шев ске ен кла ве ни је то ли-
ко ве лик као што се мо же за кљу чи ти из по је ди них ста ти стич ких по да та ка 
иде је дан дру ги То ми ћев ста ти стич ки по да так, на и ме, да је ру мун ски удео 
у из во ђе њу на ди ма ка од основ них ре чи „пре ко 20 %” (уп.: >28% м. име на / 
>31% ж. име на; > 51 % пре зи ме на) (томић 1974: 238). На ве ли смо овај по да-
так јер је по зна то да су на дим ци нај ста бил ни ји, то јест да се мно го те же 
гу бе или ме ња ју, а је дан од раз ло га је сте и чи ње ни ца да на том по љу би ло 
ко ја ад ми ни стра ци ја не ма ни ка квог ути ца ја (maretić 1886: 89).

3. Глав на ка рак те ри сти ка тра ди ци о нал них ка ра шев ских хи по ко ри сти-
ка6 са сто ји се у то ме што се они гра де од ка лен дар ских му шких и жен ских 
лич них име на (стра ног по ре кла) ис кљу чи во по мо ћу сло вен ских су фик са. За 
раз ли ку од њих, хи по ко ри сти ци сло вен ског по ре кла гра де се ка ко из во ђе-
њем (су фик са ци јом), та ко и сла га њем или де ком по но ва њем. Осим то га, хи-
по ко ри сти ци на ста ли од ка лен дар ских и не сло вен ских лич них име на гра де 
се од се ман тич ки не мо ти ви са них ре чи, што ни је слу чај са хи по ко ри сти ци-
ма на ста лим од сло вен ских лич них име на.

При ка за ће мо у на став ку твор бе не мо де ле му шких и жен ских хи по ко-
ри сти ка из ве де них ка ко од име на стра ног по ре кла (ка лен дар ска / све тач ка 
и не сло вен ска), та ко и од име на сло вен ског по ре кла (на ста лих у зад њих се-
дам де це ни ја).

3.1. хиПокористицииЗведениодмушкихличнихимена. Хи по ко ри сти-
ци од му шких лич них име на гра де се обич но од осно ве име на и до ма ћег, 

6 Под тра ди ци о нал ним ка ра шев ским хи по ко ри сти ци ма под ра зу ме ва мо хи по ко ри сти-
ке из ве де не од ка лен дар ских, све тач ких име на ко ја су се ско ро без из у зет ка упо тре бља ва ла 
све до сед ме де це ни је XX ве ка.
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сло вен ског су фик са (су фик сал не мор фе ме). Ови хи по ко ри сти ци гра де се 
сле де ћим су фик си ма:

а(додаје се на скраћене основе): Влáста (< Властимир), Слóба / Бóба (< 
Слободáн), Дẹ’ја (< Дẹ’јан7), Ђ’ýђ’а, /и Ђ’ýра, али ретко, јавио се у најновије 
време/ (<Ђ’ýрећ’, Ђ’ýређ’), Кóка (< Микóлка < Микóла, облик настао под ути-
цајем мађ. имена Мiklós „Никола”), Мáја (< Мáрјан, Марúјан), Мúма (< Ми ло
вáн, Мúле), Мúша (< Мúља), Пéра / Пéпа (<Пéтар); 

ак: Миловáнак, Слободáнак, Бранимúрак, Љубомúрак;
aк+ -ић’: Бенедýч’кић’ (< Бенéдук + -ьк: Бенедукьк → Бенедуч’ьк + ић’> 

Бенедýч’кић’; < мађ. Benedek);
ац(веома редак): Јакóбац, Ивáнац ;
ја: Мúља (< Мил- + -ја; данас са изгубљеним хипокористичким зна-

чењем);
и: (веома ретко коришћен): Боби (< Слободан), Мúки (< Миловáн, Мио

дрáг, Микóла); Шáнди (< Шáндор);
ика: Мáнцика (< Манце < Мáрјан, Марúјан), Фрáнцика (< Франц/а/).
ић’: Бенедýч’ић’ (< Бенéдук < мађ. Benedek), Јáнашић’ (< Јáнаш < мађ. 

Ianos); Крач’ýнић’ (< Крач’ýн < рум. Crăciún „Божић /светковина и презиме/; 
Божа (име)” или из мађ. karácsony „Божић /светковина/”, уп. презиме Kará-
csonyi)8, Пéтрић’ (<Пéтар), Пáвлић’ (< Пáвал), Фрáнцић’ (< Франца, Франц < 
нем. Franziskus, Franz или из мађ. Fráncisc, Ferenc), Тóдорић’ (< Тóдор), 
Шáндорић’ (< Шáндор < Александар);

ица: Бóбица / Слóбица (< Слободáн), Андрẹ’ jица (< Андрẹ’ ja), Гáбица 
(< Габријéл < рум. Gabriél), Дáркица (< Дáрко), Жáркица (< Жáрко), Злáткица 
(< Злáтко), Ивáница / И’вица (< И’ван), Јакóбица (< Јáкопб), Јóшкица (< Јóшка), 
Кóстица (< Кóста), Кр’стица (< Кр’ста), Лýкица (< Лýка), Марјáница /Кл, Л, 
Н, Р, В/ (< Марúјан), Микóлица (< Микóла), Мúљица (< Мúља), Мúмица (< Мúма), 
Мáркица (< Мáрка „Марко”), Недẹ’љч’ица / Недẹ’љкица (< Недẹ’љка), Пéпица 
(< Пéтар), Томúца (< Тóма), Фрáнцица (< Франц/а/); 

ич’ка: Андрẹ’јич’ка (< Андрẹ’ ja), Ђ’ýрич’ка (< Ђ’ýрећ’, Ђ’ýређ’), Ја кó
бич’ка (< Јáкопб), Јóшкич’ка (< Јóшка < Јосиф, Јосип), Кр’стич’ка (< Кр’ста), 
Лýкич’ка (< Лýка), Марјáнич’ка /ретко/ (< Мáрјан /К, Ј/, Марúјан /оКГ/), Матẹ’
јич’ка (< Матẹ’ја), Мúљич’ка (< Мúља), Недẹ’љкич’ка (< Недẹ’љка), Тóдорич’ка 
(< Тóдор) и Тодорúшка /ређе/ (настао можда контаминацијом српског суфикса 
ич’ка или ушка са румунским суфиксом - işcă, уп. /moríşcă/, -uşcă /Marúşca/);

ка: Гáбика (< Габријéл), Дẹ’јанка (<Дẹ’јан), Ивáнка (< И’ван) Илúка (< 
Илúја), Дáворка (< Дáвор), Јóшка (< Јосип, Јосиф), Матẹ’јка (<Матẹ’ја), Мар
јáнка / Маријáнка (< Мáрјан, Марúјан), Мартúнка (< Мáртин), Мúланка (< 
Мúлан), Микóлка (< Микóла), Мúљка (< Мúља), Мúшка (< Мúља), Слободáнка 
(< Сободáн), Стẹ’панка (< Стẹ’пан), Фрáнцика (< Фрáнц/а/), Шáндорка / Шáн
ди ка (< Шáндор, Шáнди < Александар);

(ја+) ка+ ица: Мúљкица (Миљ + ка + ица), Ивáнкица, Мар/и/јáн ки ца, 
Мартúнкица (< Мáртин), Микóлкица (< Микóлка);

7 Сва савремена српска/хрватска лична имена у Карашевака јављају се, као што је 
речено, после 1960. године.

8 Изгледа да је ова реч словенска, коју су преузели Румуни и Мађари (в. ionescu2004: 
112–114).
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ко: Здрáвко, Злáтко, Жáрко;
ч’ић’: Јакóпч’ић’ (< Јáкопб), Марјáнч’ић’ /ретко/, Ивáнч’ић’ /ретко/;
це: Мúланце (< Мúља, Мúлан), Мáнце (< Мар/и/јáн), Мартúнце, Мар/и/јáн

це, Ивáнце и др. (вероватно настали аналогијом према дем. дẹтẹ’це/ ди тẹ’це, 
прáсеце).

3.2. хиПокористицииЗведениодженскихличнихимена
а: Бúса (< Бúсерка), Дúна (< Магдалúна), Јéла (< Јелена /или, што је мање 

вероватно, од „јелен”/), Кáта (< Каталúна или Катарúна, Екатерúна), Мáра 
/ Мúја (< Марúја, Еми́лија), Снẹ’жа (< Снẹ’жана), Фрúца (< нем. хип. Fritzi < 
Friederike);

и: Јýли (< Јýлка), Кáти (< Кáта), Мáри / Мúци (< Марúја, Мáра), Лúни (< 
Лúна), Сýзи (< Сузáна) ...;

ика(редак): Рóзика и Рóжика (< Рóза, Рóжа), Сýзика (< Сузáна) (овде 
спадају и позајмљена румунска хипокористичка имена типа Виорúка, Фло рúка 
и др.);

инка(редак): Божúнка, Дарúнка;
ица: Бернардица, Бúсица (< Бúсерка), Бјáнкица (< Бјáнка < рум. Biánca), 

Гáбица (< Габријéла < рум. Gabriéla), Дáница, Дúница (< Дúна), Драгица, Зóри ца, 
Јасмúница, Јéвица и (ређе) Е’вица (< Јéва, Е’ва), Јасмúница (< Јасмúна), Јéлкица 
(< Јéлка), Јýлкица (< Јýлка), Кáтица (< Кáта), Љýбица (< Љýба), Лú ни ца (< Лúна), 
Мáрица (< Мáра), Мáртица (< Мáрта), Маријóрица (< Мари јó ра < рум. Mărio
ara < Maria), Милéница (< Милéна), Невéнкица (< Невéнка), Нúксица (< Никса), 
Рýжица (< Рýжа), Светлáница, Слáвица, Стáница /ређе/ (< Стáна);

ич’ка(са највећом дозом хипокористичности, велике фреквентности): 
А’нич’ка (< А’на), Дáнич’ка (< Дáна, Дáница), Дúнич’ка (< Дúна), Зóрич’ка (< Зó
ри ца), Јéвич’ка (< Јéва), Јéлич’ка (< Јéла), Јýлич’ка (< Јýл/к/а), Кáтич’ка (< Кáта), 
Лúнич’ка (< Лúна), Љýбич’ка (< Љýба), Мáрич’ка (< Мáра), Маријóрич’ка (< Ма
ри јóра), Марúкич’ка (< Марúка), Мáртич’ка (< Мáрта), Милéнич’ка (< Мúлена), 
Невéн/к/ич’ка (< Невéнка), Слáвич’ка (< Слáвица), Стáнич’ка, Стáнкич’ка 
(< Стáна), Сузáнич’ка (< Сузáна);

ишка(редак, мање обичан): Мáришка (< Марúја, Мáра), Јýлишка (< Јýл ка); 
(суфикс је највероватније мађарског порекла);

ка(врло фреквентан): А’нка (< А’на), Божúнка (< Бог + -ин + -ка), Гáбика 
(< Габријела < рум. Gabriéla), Гóрданка (< Гóрдана), Дúнка (< Дúна), Јасмúнка 
(< Јасмúна), Јéлка (< Јéла), Јýлка (< Јулија), Каталúнка (< Каталúна), Лúнка 
(< Лúна), Магдалúнка (< Магдалúна), Марúка (< Марúја), Милéнка (< Милéна), 
Мúљанка (< Мúљана), Невéнка, Параскúка (< Параскúја „Параскева”), Пе трúка 
(< Петрúја), Полонúка (< Полонúja), Розалúка (< Розалúја), Слáђанка (< Слá ђа
на), Снẹ’жанка (< Снéжана), Соломúка / Саломúка (< Соломúја), Софúка (< Сó
 фија < рум. Sófia), Стáнка (< Стáна), Сузáнка (< Сузáна), Терезúка (< Тере зúја);

ка+ ица: А’нкица (< А’на), Дарúнкица (< Дарúнка), Марúкица (< Ма рúја), 
Јасмúнкица (< Јасмúна), Јýлкица (< Јýлка), Мúљанкица (< Мúљана), Невéнкица 
(< Невéнка), Снẹ’шкица / Снẹ’жанкица (< Снẹ’жана), Стáнкица (< Стáна); 

ка+ ич’ка: А’нкич’ка, Јéлкич’ка, Лúнкич’ка, Марúкич’ка ...;
ора(атипичан, веома редак): Маријóра (< рум. Mărioára, дем. и хип. од 

Маría + рум. суф. oară). Колико нам је познато, ово румунско име адаптирано 
карашевском антропонимијском систему (рум. ă из основе > а; уклањање 
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дифтонга из румунског суфикса oară > ора) усамљен je случај јер после њега, 
колико нам је познато, ово име се више не јавља у Карашевака; навели смо га 
овде јер представља илустративан пример адаптације туђих позајмљених 
имена карашевском антропонимијском систему.

4. некекарактеристикекарашевскиххиПокористика
4.1. Тра ди ци о нал на ка ра шев ска име на (ви ди 1.2.1.1. и 1.2.2.1) све ре ђе 

се да нас да ју де ци, а да ју им се све че шће са вре ме на срп ска и, у ма њој ме ри, 
хр ват ска име на. Узрок за та кво ста ње је сте про бу ђе на свест о сло вен ском 
по ре клу овог жи вља, а раз ли чи та је мо ти ва ци ја ка да је у пи та њу из бор јед-
ног или дру гог име на. Нај че шће ро ди те љи сво јој де ци да ју име на нај по зна ти-
јих естрад них зве зда (пре те жно на род не али и за бав не му зи ке), фуд ба ле ра, 
глу ма ца, као што су Ми ро слав Илић, Бра ни мир Ђо кић, Здрав ко чо лић, Зо ри-
ца Брун цлик, Сне жа на Ђу ри шић, Дра га на Мир ко вић, Де јан Са ви ће вић итд., 
али по сто је и дру га чи је мо ти ва ци је.

4.2. Забележили смо 13 простих и 2 сложена хипокористичка суфикса 
за мушка имена (сви словенског порекла), односно 9 простих и 5 сложених 
за женска имена (од којих су 2 туђег порекла: -ора /рум./, -ишка /мађ./). 
Најфреквентнији хипокористички суфикси за мушка имена су: -ич’ка, ица, 
-ка и -ић’, а за женска имена: -ич’ка, -ица, -ка. Истичемо овде хипокористич-
ни суфикс -ич’ка (за м. и ж. имена) који је типичан за карашевски систем хи-
покористика; налазимо га и у говорима југоисточне Србије али не, ко лико 
нам је познато, у функцији грађења хипокористика (белић1999: 263). Неки 
од суфикса имају већи хипокористички набој (конотацију) од других (нпр.: 
ич’ка у односу на остале суфиксе, [ја] + ка + ица према ица, ица у одно-
су на -ка или -и итд.).

4.3. често се од истог имена (основе) стварају два или више хипокори-
стика различитим суфиксима или комбиновањем два или три суфикса (Мúља/ 
Мúљка/ Мúљкица/ Мúљич’ка /Мúљкич’ка, Дẹ’јанка/ Дẹ’јич’ка/ Дẹ’јо, А’нка / 
А’нич’ка / А’ница / А’нкич’ка), додавањем суфикса на окрњену основу (Влáста 
(< Влáстимир), Мúга (< Миодрáг), Мáнце) или просто скраћивањем основе 
(Бúса, Гáби, Мáја, Мúја, Слóба [< Слободáн], Слађа).

4.4. Фреквентна је појава у карашевском антропонимијском систему да 
се хипокористици стварају и од сложених имена: Бранимúрак, Миловáнак 
и Миловáнка (< Миловáн), Слободáнак и Слободáнка (< Сободáн) и сл.

4.5. Од готових хипокористика образују се нови хипокористици, као 
што су: Мúљица (< Мúља < Мил- +-ја + -ица), Злáткица (< Злáтко), Дарúн
ки ца (< Дарúнка), Марúкица (<Марúка) и др. 

4.6. Известан број мушких и женских хипокористика, понајвише оних 
на сталих од сложених српских и хрватских имена, ствара се скраћивањем 
тих име на и на тако насталу окрњену основу најчешће се додају поједини 
суфикси:
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 а: Дẹ’ја (< Дẹ’јан9), Ђ’ýђ’а (<Ђ’ýрећ’, Ђ’ýређ’), Кóка (< Микóла „Никола”), 
Мáја (< Мáрјан, Марúјан), Мúка (< Миодрáг), Мúма (< Миловáн, Мúле), Мúшка 
/са суфиксом -ка/ и Мúша (< Мúља, највероватније настао аналогијом према 
српском/ хрватском хипокористику Миша или према мађарском хипо ко ри-
сти ку изведеном од имена Mihály) ... / Бúса (< Бúсерка), Дúна (< Магдалúна), 
Кáта (< Каталúна, Катарúна, Екатерúна), Мúја (< Марúја, Еми́лија), Снẹ’жа 
(< Снẹ’жана), Фúна (< Јозефина); -о: Дẹ’јо (<Дẹ’јан), Мúло (< Миловáн), Мúро 
(< Мúрослав), И’во (<И’ван) ...; и: Кáти (< Кáта), Лúни (< Лúна), Мúли (< Мú ља
на), Снéки / Снéжи (< Снéжана), Крúсти (< Кристијáн), Мúки (< Микóла, Мио
дрáг...), Шáндор (< Александар; према мађ. Sándor); це: Мáнце (< Мар/и/јáн) 
и др.

4.7. Мањи број новоусвојених хипокористичких имена заведених у ма-
тичне књиге рођених, типа Жáрко, Дáрко, Здрáвко и сл., у свакодневној 
ко муникацији Карашевци покушавају прилагодити свом традиционалном 
антропонимијском систему (у којем није било имена на -о), те их најчешће, 
поготово они из старије генерације, користе у облицима Жáрка, Дáрка, 
Здрáвка, Злáтка (упореди: Мúља, Мáрка, Недẹ’љка).

СКРАЋЕНИЦЕ

дем. – деминутив рум. – румунски
ж. – женски род суф. – суфикс
м. – мушки род хип. – хипокористик
мађ. – мађарски уп. – упореди
нем. – немачки

СКРАЋЕНИЦЕ ЗА КАРАШЕВСКА НАСЕЉА и КАРАШЕВСКЕ ГОВОРЕ: В – Вóд-
ник, Ј – Јáбалч’е, К – Кáрашево; Кл – Клокóтич’, Л – Лýпак, Н – Нéрмиђ’, Р – Рáвник; 
оКГ – остали карашевски говори.
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MODELS OF HYPOCORISM FORMATION IN THE AREA OF CARASOVA

S u m m a r y

It is the main aim of this paper to briefly present the models according to which hypocorisms 
are formed in the communities of the Carasova Slavs (Serbians) who have lived for centuries in the 
southern part of the Romanian Banat, featuring as a peculiar ethno-linguistic enclave. Taking into 
account the fact that throughout the centuries the Carasova community has been in continuous 
contact with non-Slav populations, primarily with the Romanian-speaking community, i will also 
focus in this study on the contribution of such foreign influences to the formation of Carasovan 
hypocorisms, also looking into other factors that have facilitated foreign influences on the anthro-
ponymic system of the Carasova community.

Key words: hypocoristics, Karaševci, Banat, languages in contact.
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Гордана Драгин

НЕКИ ИМЕНИчКИ ЛЕКСИчКИ ДИЈАЛЕКТИЗМИ
У ХРОНИЦИ СЕЛО САКУЛЕ А У БАНАТУ 1

Рад се ба ви лек сич ким осо бе но сти ма име ни ца у ро ма ну Се ло Са ку ле а у Ба на ту 
сли ка ра Зо ра на Пе тро ви ћа. У ра ду се лек сич ко-се ман тич ки ана ли зи ра ју име нич ки лек-
сич ки ди ја лек ти зми у окви ру no mi na in stru men ti, no mi na lo ci, no mi na pro fe si o nis, no mi na 
at tri bu ti ve, зо о ни ма и фи то ни ма и име ни ца ко је обе ле жа ва ју хра ну. 

Кључ не ре чи: ди ја лек ти зам, та ми шки под ди ја ле кат, no mi na in stru men ti, no mi na 
lo ci, no mi na pro fe si o nis, no mi na at tri bu ti va.

1. увод. Лек сич ки фонд на ша два нај ве ћа реч ни ка стан дард ног је зи ка, 
Реч ни ка СА НУ и Реч ни ка срп ко хр ват ског књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске, 
чи ни до брим де лом и лек сич ка гра ђа са ве о ма ши ро ког ди ја ле кат ског про-
сто ра срп ско(хр ват ско)г је зич ког под руч ја. Ова чи ње ни ца са мо је још јед на 
по твр да да су на род ни го во ри не из бе жан по тен ци јал за бо га ће ње стан дард-
ног је зи ка. По зна то је и то да бо га ти ји лек сич ки фонд не ког је зи ка са мо по-
већaва ње го ве из ра жај не мо гућ но сти. По ред то га, лек си ку на ших на род них 
го во ра по пи са ли су и мно ги ди ја ле кат ски реч ни ци од ко јих ће за по тре бе 
овог ра да би ти кон сул то ва ни сле де ћи: Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не, Тер
 ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства, Ра тар ска тер ми но ло ги ја Шај ка шке, Вој во
ђан ска ко лар ска тер ми но ло ги ја, Срп ско хр ват ска лек си ка ри бар ства, Па
стир ска тер ми но ло ги ја Сре ма и Реч ник бач ких Бу ње ва ца.

2. дијалектиЗам.Ди ја лек ти зам je крај њи ре зул тат те ри то ри јал ног ра-
сло ја ва ња је зи ка. Ње го во зна че ње пре ци зно де фи ни са но је у лин гви стич ким 
реч ни ци ма2. Од по ме ну тих зна че ња, раз ли ку је се суд Дра го љу ба Пе тро ви ћа, 

1 Овај рад настао је у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора (148001) који финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике 
Србије.

2 У Ен ци кло пе диј ском рјеч ни ку лин гви стич ких на зи ва Ри кар да Си ме о на (simeon 1969: 
238) на ла зи мо сле де ћа зна че ња ди ја лек ти зма: 1. ди ја ле кат ска реч, об лик или кон струк ци ја огра-
 ни че на на уже је зич ко под руч је, тј. ди ја ле кат, 2. под вр ста про вин ци ја ли зма, 3. ло кал на реч 
ко ја се упо тре бља ва на огра ни че ном про сто ру, тј. реч из ло кал ног го во ра или ди ја лек та огра ни-
 че на за не ко ме сто у ко јем се са чу ва ла, а за ко ју у књи жев ном је зи ку по сто ји дру га лек се ма; 
не књи жев на реч ко ја при па да ди ја лек ту и 4. еле ме нат на род ног го во ра при хва ћен у књи жев-
ном је зи ку, али се од ње га раз ли ку је на не ком од је зич ких ни воа. У Ен ци кло пе диј ском лек си
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ре дак то ра Реч ни ка бач ких Бу ње ва ца, ко ји се за сни ва на то ме да је реч „ди ја-
ле кат ска увек ка да се сре ће као ин те грал ни еле ме нат од ре ђе ног ди ја ле кат-
ског си сте ма (...) без об зи ра на то што се од стан дард не мо же не раз ли ко ва ти 
ни у јед ном де та љу” (Пеић–бачлија 1990: 9). Ре кла бих, ипак, да се ди ја ле-
кат ском реч ју, тј. ди ја лек ти змом, у овом слу ча ју, сма тра са мо лек се ма ко ја 
је ди фе рен ци јал на пре ма стан дар ду, ма и у јед ном де та љу. Аутор се слу жи 
ди ја лек ти змом у књи жев ном де лу из лич них, ин тим них по тре ба да из ра зи 
до жи вља је и осе ћа је ти пич них за ви чај них ре ал но сти за ко је стан дард ни 
иди ом че сто не ма из ра жај них сред ста ва. Оно нај ин тим ни је те шко је успе-
шно из ра зи ти ако се то не чи ни нај при сни јим из ра жај ном сред стви ма, „што 
су се у све сти уко тви ла у нај ра ни јим го ди на ма жи во та” (ивић 2001: 108). 
Ми сли се, пре све га, на лек сич ка, се ман тич ка, син так сич ка, фра зе о ло шка 
и, ре ци мо, оно ма то пеј ска из ра жај на сред ства. Ди ја ле кат у књи жев ном де лу, 
да кле, до при но си бо га ће њу лек сич ког фон да и при том ја вља се са мо као 
ин стру мент књи жев но ства ра лач ке тех но ло ги је и има ја сну илу стра тив ну 
функ ци ју (броЗовић1986: 31).

2.1. Сва ко днев ни жи вот, тј. од раз ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре, из ра-
жен је упра во у лек си ци јед ног је зи ка. Нај мар кат ни је су је зич ке осо би не баш 
на лек сич ком пла ну. Пр во што скре ће па жњу, на ро чи то, у пи са ном је зич ком 
ис ка зу, је сте реч, од но сно лек сич ка струк ту ра да тих ре а ле ма. Јед на се ре а-
ле ма мо же иден ти фи ко ва ти раз ли чи тим лек се ма ма, до ма ћим или по зајм-
ље ним из дру гих је зи ка. Овла да ти јед ним је зи ком или на род ним го во ром, 
зна чи пр во са вла да ти ру ди мен тар ни лек сич ки фонд ње гов до во љан за основ-
ну ко му ни ка ци ју. С дру ге стра не, сва ка лек сич ка про ме на у јед ном је зи ку 
или ло ка ла ном го во ру ла ко се при ме ћу је. Ди фе рен ци ра ност на род них го во-
ра пр во ће би ти при ме ће на баш на лек сич ком пла ну. На гла ша ва се чи ње ни ца 
да „лек сич ке раз ли ке из ме ђу ди ја ле ка та има ју исти сми сао као раз ли ке из-
ме ђу раз ли чи тих је зи ка (ма ње-ви ше исти свет пој мо ва, а раз ли чи та је зич ка 
сред ства за њи хо во озна ча ва ње (...)” (Пешикан1970: 120). На под руч ју Вој во-
 ди не су че ља ва ли су се ути ца ји ра зних је зи ка и кул ту ра и та ква си ту а ци ја 
нај бо ље се осе ћа на лек сич ком фо ну. У Ву ко во вре ме, као и да нас, вој во ђан-
ска лек си ка има ла је пре ко по ло ви не ту ђи ца из не мач ког или ма ђар ског је-
зи ка и знат но ма ње тур ци за ма и гре ци за ма. Но си о ци не мач ког и ма ђар ског 
је зи ка на овим те ре ни ма има ли су и кул тур ну и по ли тич ку до ми на ци ју у 
про шло сти и то по твр ђу ју и ре пе р ку су је на лек сич ком пла ну. Ути цај тур ске 
и грч ке лек си ке на вој во ђан ски иди ом углав ном је обе ле жен ми гра ци ја ма 
из ју жних кра је ва Ср би је (вуковић1988: 110). У лек сич ки фонд ула зе и по-
не ка ста ра по зајм ље ни ца или ре чи ко је су на ста ле од по зајм ље ни ца и до ма-
ћих де ри ва ци о них мор фе ма.

ко ну – мо за и ку зна ња, тј. у ње го вом пр вом то му под на сло вом Срп ско хр ват ски је зик, кон ста-
ту је се да је ди ја лек ти зам „реч, об лик или кон струк ци ја огра ни че на на уже је зич ко под руч је, 
нај че шће на ди ја ле кат, ко ји не ула зи у књи жев но је зич ку нор му, или огра ни че на на по је ди не 
го во ре што кав ског ди ја лек та ко ји не ула зе у нор му, а ко ја се у књи жев ном је зи ку по не кад по   ја-
вљу је” (штамбук 1972: 70).
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3. окорПусуистраживања. Књи жев но де ло Се ло Са ку ле а у Ба на ту Зо-
ра на Пе тро ви ћа3 пред ста вља хро ни ку ма лог ти пич ног ју жно ба нат ског се ла 
крај Та ми ша, а це ло је пи са но у ло кал ном ди ја лек ту, тач ни је у та ми шком 
под ди ја лек ту4 шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та. Бу ду ћи да се не ра ди о 
дра ми, тј. о рад њи при ка за ној кроз ди ја ло ге, кроз при чу нас во ди сам пи сац. 
Аутор, и сам пред став ник овог ди ја лек та, ја вља се у уло зи при по ве да ча ко ји 
сво јим ко мен та ри ма уокви ру је шти во ро ма на као сли ку у ши ро ки и бо га то 
укра ше ни рам. Не го ва ном ди ја ле кат ском реч ју при ча о исто ри ји свог се ла 
и тог де ла Ба на та, као и о жи во ту и оби ча ји ма он да шњих жи те ља Са ку ла. 
Умет нич ки увер љи во и соч ним је зи ком, Пе тро вић опи су је ро ђе ња, свад бе, 
про сид бе, рад на њи ви, вр шид бу, ри бо лов, сла ве и ва ша ре, кле тве, са хра не 
сво јих Са ку ља на и до ђо ша. Оства рио је ви сок сте пен ем па ти је са ју на ци ма 
сво јих за пи са што ма ни фе сту је чи стим, аутох то ним, ди ја лек та ским из ра зом. 
Го то во су ре дов ни па са жи у ко ји ма се при по ве да или ко мен та ри ше чи стим 
ди ја лек том. На са мом по чет ку хро ни ке, опи су ју ћи ге о граф ски по ло жај се ла, 
пи сац ка же:

„А кад до цр кве усред се ла до ђеш и скре неш ле во, па ста неш на бре гу код Ада-
мо вих ку ћа, у да љи ни се ви ди ду пре ко те во де ил тог зе ле ни ла три тор ња ка ко 
су из међ ду до ва за бо ли кр сто ве у са мо не бо, а кр сто ви се не ви ди ду, јер су 
ма ли. То су нам се ла ком шин ска. То се ви ди Фар ка ждин де сно, а Идвор се не 
ви ди, јер је још мал ко де сни је, а на ту стра ну ди сун це лак ша ва сто ји ду Ба ран-
да и чен та. Ме ни сад иза ле ђа до ђе Ко ва чи ца ди Сло ва ци жи ве, а Де бе ља ча 
ди жи ве Ма џа ри до ђе два ки ло ме тра опет ме ни иза ле ђа, ал ле ви је” (22).

4. лексичко‑семантичкааналиЗа. Ана ли зи ра на гра ђа ну ди нај ви ше 
име нич ких лек се ма од ко јих су, раз у ме се, нај број ни је оне са кон крет ним 
зна че њем. Због огра ни че ног про сто ра го во ри ћу са мо о име ни ца ма из гру пе 
no mi na in stru men ti, no mi na pro fe si o nis, no mi na at tri bu ti va, и no mi na lo ci, као 
и о зо о ни ми ма и фи то ни ми ма и они ма ко је обе ле жа ва ју хра ну.5 

3 Зо ран Пе тро вић, ака дем ски сли кар, ро ђен је 1921. у Са ку ла ма, у Ба на ту, а умро је 
1996. го ди не у Бе о гра ду. Гим на зи ју је за вр шио у Пан че ву, а на Ака де ми ји ли ков них умет но-
сти у Бе о гра ду ди пло ми рао је 1949. го ди не. Био је про фе сор на Фа кул те ту ли ков них умет но-
сти у Бе о гра ду. До бит ник је ви ше зна чај них на гра да за свој рад, а из ла гао је са мо стал но у зе-
мљи и у ино стран ству. Го ди не 1969. Ма ти ца срп ска пр ви пут је об ја ви ла књи гу Се ло Са ку ле 
а у Ба на ту Зо ра на Пе тро ви ћа, а драм ска адап та ци ја тек ста под истим на сло вом и у дру гим 
вер зи ја ма (Пен џе ри рав ни це, Па, из вол те у Са ку ле и Ба нат ске сли ке и при ли ке) из во ђе на је у 
мно гим по зо ри шти ма у Ср би ји, чак пре ко 900 пу та. Игра не су и ње го ве дра ме Бе ћа рац (око 
200 пу та) и Са ку ља ни, а о ка пи та лу (60 пу та). Се ри ја од се дам мо но дра ма Ба нат ска ка зи ва ња 
еми то ва на је на ТВ Бе о гра ду, док је Ра дио Бе о град об ја вио и сле де ће ра дио-драм ске тек сто ве: 
Сјај про зо ра, Аме ри ка, шта то ја вља Аме ри ка, Мо ја ма ти ћи лим тка и дру ге. Го ди не 1979. 
у по ро дич ној ку ћи сли ка ра у Са ку ла ма отво ре на је ње го ва стал на по став ка сли ка, цр те жа и 
скулп ту ра.

4 Овај тер мин пр ви пут се по ми ње у књи зи П. Иви ћа Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват ског 
је зи ка из 1956. го ди не.

5 Гра ђа је са ку пље на са мо из пр ве по ло ви не Хро ни ке, тј. са пр вих 175 стра ни ца. Оста-
ле лек сич ке ка те го ри је и из остат ка књи ге би ће при ка за не у не ком дру гом ра ду.
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4.1. nominainstrumenti. Нај број ни ја гра ђа по ти че из гру пе име ни ца са 
кон крет ним зна че њем и то no mi na in stru men ti, од но сно име на ору ђа. Ова 
се ман тич ка гру па де ли се на под гру пе, фор ми ра не по раз ли чи тим кри те ри-
ји ма, пре све га по се ман тич кој ком по нен ти у ве зи са упо треб ном вред но сти 
име но ва не ре а ле ме. Ја сно је да се ме ђу лек се ма ма ко је ће име но ва ти по ме ну-
те ре а ле ме мо же оче ки ва ти нај ве ћи број ди ја лек ти за ма јер се ра ди о оп штој 
лек си ци ко ја пра ти жи вот на вој во ђан ском се лу. Ре а ле ме име но ва не за бе ле-
же ним лек се ма ма ука зу ју на се о ски жи вот са сре ди не про шлог ве ка као и на 
сте пен раз ви је но сти ма те ри јал не кул ту ре то га вре ме на и на том про сто ру.

Нај ви ше је лек се ма ко је се ти чу ку ће и по кућ ства и раз вр ста не су у сле-
де ћа се ман тич ка ми кро по ља: Де ло ви ку ће, окућ ни ца и гра ђе вин ски ма те-
ри јал, На ме штај и дру го по кућ ство. Ши ро ко гле да но и сва лек си ка ко ја се 
ти че по су ђа, хра не и пи ћа, ра тар ства (ра тар ске алат ке и њи хо ви де ло ви), 
за пре жних ко ла (вр сте за пре жних ко ла и њи хо ви де ло ви), коњ ске опре ме 
(пред ме ти за те ра ње и чу ва ње сто ке) и ри бо ло ва мо гла би се под ве сти под 
тер ми но ло ги ју ку ће и по кућ ства јед ног се о ског вој во ђан ског до ма ћи на ства 
на оба ли ре ке из про шлог ве ка.

4.1.1. Де ло ви ку ће, окућ ни ца, гра ђе вин ски ма те ри јал: пен џер=про зор, 
ги биц фен стер, ци гља, на бој, ка пи џик, ка пи ја, ба ски ја=шта фла, со ба ста ја-
ћа, ку ћа пре ко, ро гоз, клан фи ца, гре ди ца, сле ме, ро го ви, ша ло ка тре=ша ло-
ка тре=ша ло ни, ра га стов, фо ре рунг, па тос, на би јач, цо кла, ро гоз, пле ва.

Кад при ча о то ме ка ко су се у про шло сти пра ви ле ку ће и ка кве су би ле, 
хро ни чар, тј. при по ве дач, по ми ње да су „...на би ја ли зи до ве те шким набија
чем, па плеву од ра жи и жи та по си па ли (...)” (17), „(...) Се ла су нам би ла бе лим 
окре че на и ку ће слич не и од исте гра ђе, а од набоја, а са два пен џе ра, са со-
ка ка, је ди но се до њи део ку ће, ту ди цокла до ђе, фар бом раз ли ко во (...)” (23), 
„(...) а ти са мо по не кад под зи ђи во до ле ди ки ша раз ло че од набоја кућ не зи-
до ве” (84). За на род но гра ди тељ ство у овом де лу Ба на та ка же се и ово: „Та ко 
су у на ше ку ће усе ли ли те са ну гра ђу за слемена, за гредицеи рогове и све 
да ске за про зо ре” (22), „(...) у рас цеп на би ја ли су ву рогозу и кланфице” 
(131), „(...) и сам сам по ди го оног ве ли ког ме две да о цигље што су га са ци-
гља не до не ли” (63). По ло жај ку ће у од но су на ули цу мо же се из ра зи ти и 
сло же ном лек се мом ку ћа пре ко (в. вуковић1988: 163): „Имо је кућупреко, а 
ку ћа ве ли ке пен џе ре, а ти пен џе ри има ли су за со бе оне ро лет не што се као 
да ска ус прав но пре кла па ју, а де це ни је имо.” (86). „(...). Део ку ће са за ба том 
имао је и фо ре рунг, уз диг нут део из над ни воа кро ва (вуковић1988: 226): 
„(...) па сам со ка ком по ве ли ким сло ви ма, а што до ђу на форерунг чи то сло ва 
па го ди не ка да је ко ји га зда ку ћу зи до” (73). Сва ка ку ћа у Вој во ди ни има ла 
је и го стин ску со бу ко ја се зва ла ста ја ћа со ба (вуковић1988: 210). Ка да опи-
су је сва ко днев не ку ћан ске де во јач ке по сло ве („А ово је про зор де во јач ки”), 
Пе тро вић ка же: „По сле тек за цве та бе ли крин, а овим цве ћем Ко са на собе
стајаће опи ја, да ми рис уђе у сво плат но од ње не спре ме (...)” (91). Сам улаз 
у се о ску ку ћу (дво ри ште) озна чен је тзв. ре ла тив ним или пар ци јал ним си-
но ни ми ма ка пи ја и ка пи џик: „(...) му ка нам да сва ки час капиџик отва ра мо” 
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(71), „(...) а оста вља ли капијеи капиџике све ле пом од бла та оле пље ни” (76), 
„(...) про ђе мо по ред љу ди што код капиџика на ду до ве се ду” (51). Исти по-
сту пак, упо тре бу си но ни ма, али са да ап со лут них, хро ни чар ко ри сти ка да 
го во ри о про зо ри ма. При ча о про зо ри ма (пен џе ри ма) основ ни је мо тив це ле 
Хро ни ке. Два по себ на де ла Хро ни ке и но се на слов О пен џе ри ма и ка ко ји 
пра ви ду и Опет о пен џе ри ма. Као да је цео жи вот Са ку ља на уско ве зан за 
про зо ре. Све се од ви ја око про зо ра и због про зо ра: „Тек доц ни је, кад смо 
зе мљу од во де оте ли и од кр че ви не ди је ко ров би јо ство ри ли ора ње, по че ли 
смо на пенџере да ми сли мо па ви ди ли да су ма ли тек да гла ву мо жеш да 
про ву чеш (...)” (21–22), „Ни град ни је па до да прозорраз би је, ни ве тар ја ки 
ни је ду во а пред ку ћом под пенџере на па то су сра мо та се у пар чи ће про су-
ла (...)” (70), „Ти ми слиш ће ри да је ме ни до пенџера. Мр зим ја и са ми жи вот 
и те прозоре кад мо рам у тим пенџерима да се сам ура мим а не мо гу да 
знам ни ко сам јер сте ме ви на пу сти ли.” (100), „Е он дак је ру жно кад се та-
ки не ки ком ши ја за не што увре ди, па уз прозор про ђе па на диг не гла ву, као 
да тај пенџер ни не по сто ји.” (71) Са под јед на ком фре квент но шћу хро ни чар 
ко ри сти обе лек се ме, ви ди се, чак и у ис тој ре че ни ци. Сто јан Шу вак, пра-
унук За ри јев, опет ти шљер из Са ку ла, ка же се у Хро ни ци, го во рио је да по-
стоје и „(...) гибицфенстери за гле да ње у шо ру и ле во и де сно (...)” (35). За ни-
мљи ви це нов ник ко ји мај стор Сто ја ну сто ји у „у злат ни рам ура мље но”, 
по ред оста лог пи ше и ово: „(...) што ји зо ву ша ло ка тре (...) Ја ку ти ју за то 
пра вим уз рагастовса ми” (36). Си но ним ним лек се ма опи су је се и чи ме су 
про зо ри би ли опре мље ни: „Ка жу да си се раз ма зи во оном ма сном фар бом 
по шалокатрама као што си ви ди јо да ти шље ри Шу вач ки фар ба ду на ти-
шљер ски на чин (...)” (84), „Ве ли ки шалони, са њи от па ла фар ба, то је ку ћа 
То до ро ва (...)” (82). У ре че ни ци „Ако не маш шалоне оне ста рин ске што ји 
зо ву шалокатре (...)” (36) ви ди се да се ра ди о ап со лут ним си но ним ним лек-
се ма ма од ко јих је пр ва део стан дард ног лек си ко на, а дру га ди ја лек ти зам. 
На стр. 86. сто ји и ово: „(...) а ти пен џе ри има ли су за со бе оне ролетне што 
се као да ска ус прав но пре кла па ју”. Ни је ја сно шта је од ове 3 лек се ме (ро
лет не, ша ло ни, ша ло ка тре) ди ја лек ти зма, а шта је стан дард на лек сич ка ре-
а ли за ци ја. С об зи ром на то да је пи сац ин те лек ту а лац, тј. са нај ви шом школ-
ском спре мом, и да је са мо пр вих 20 го ди на жи вео у Са ку ла ма (а књи га је 
об ја вље на ка да је имао 49 го ди на!) ре ал но је оче ки ва ти да се и по ред свег 
тру да ње го вог да из ла же у ди ја лек ту пот кра де и не ка стан дард на лек се ма 
за ко ју у ди ја лек ту по сто ји си но ним.

4.1.2. На ме штај и дру го по кућ ство: астал, фи ран га, ла дла, ко мо да, ћи
лим, фи ло ре та. Уз ду хо ви те опа ске мај стор Сто ја на у ве зи са ду гом за ње го-
ве услу ге сто ји и ово: „че да Ман да ра – за астал за куј ну осто 2 сто ти не, а 
да има ладлу” (37) или ка да Ге де он жи во пи сац опи су је ка ко ће жи во пи са ти 
со бу на ру чи о цу сто ји: „До со би це сто ји цар Ла за што су га мр тви Ср би по-
све ти ли за асталом – ве че ра се – и он ку не Оби ли ћа из да ји цу” (60). Ни зак 
ор ман с ла ди ца ма, фи јо ка ма за ру бље (РМС 2, 1967: 804) по ми ње се као ко
мо да: „Е та ко сам баш ср це Ма ри и ја ку пи јо, нек јој та ко на комоди сто ји 
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док се из сол да чи је вра тим” (112), „На комоди ма ти по ре ђа ла све сли ке од 
фа ми ли је” (43). Про зо ри су би ли укра ше ни фи ран гом: „Не ди ће ви ову со бу 
ни кад ни су фирангом одва ја ли од со ка ка” (80), „А и фирангеса про зо ра су 
ки да ли, а нај ви ше су ву кли они ко ји ма ја да во на ве ре си ју” (49), „У њен сам 
пен џер пр ви пут за љу бљен би јо у увек сам знао ко иза штир ка не фиранге 
сто ји” (92). Не би се мо гло пре ци зно од ре ди ти, на осно ву за бе ле же ног кон-
тек ста, да ли је ћи лим у Са ку ла ма 1. тка ни пре кри вач за сто или 2. тка на 
про стир ка за под од до ма ћег тка ња (вуковић1988: 223): „(..) и ако со бе го-
стин ске за мра че, да им не бле де ћилими и на но во мо ло ва ни зи до ви” (90) и 
„(...) а тек по сле рас по зна во ћилимове, па ко мо де с бо ка ли ма...” (74). По гра ђи 
ко ју је ску пи ла Г. Ву ко вић за по тре бе док тор ске ди сер та ци је о тер ми но ло-
ги ји ку ће и по кућ ства Вој во ди не сле ди да је ћи лим у Са ку ла ма у 1. зна че њу. 
Огра да од уских да шчи ца ов де се име ну је ита ли ја ни змом фи ло ре та (вуко‑
вић1988: 226): „А по сле се у про зо ре усе ли сво цве ће из свих ба шти ца што 
ји огра ди ли филоретом” (91).

4.1.3. По су ђе: ауф сац, ле ба ра, та њир, чи ни ја, ка стро ла, ба крач, наћ ве; 
бад њи ца, бо кал, чу ту ра, кри гла, ве дро.У по су ђе спа да ју: а) по су де за хра ну 
и б) по су де за пи ће.

а) Го то во пот пу ни ре пер то ар по су ђа ко ри сти се кад се пра ви свад ба: 
„А кад сва то ви до ђу, кад се мла де ком ши је же не ил уда ју, е он да кроз про зор 
код њи пре се ли мо све тањире и чиније,ауфсаце и све ча ше и кастроле, па 
бакрач ве лик за су пу (...)” (72). Та њир са но гом за тор те и ко ла че (вуковић
1988: 115) име ну је се гер ма ни змом ауф сац: „(...) па су га та ко док је на сто-
ли ци сто јо и ауфсацима ну ди ли од свег оног је сти ва што је од сва то ва пре-
о ста ло” (119), „Ено сто ји у ауфсацу на ко мо ди ка ко си га сам ме туо” (159). 
Тор ба за чу ва ње хле ба ле ба ра (вуковић1988: 167) по ми ње се у сле де ћем 
кон тек сту: „(...) и те ће ве че ри сви пи ја ни да бу ду од фри шке лебаре што су 
је баш за то спре ми ли (...)” (31). Др ве но ко ри то са но га ри ма за ме ше ње хле ба 
и ов де зо ве се наћ ве (вуковић1988: 178): „Од то по ле бе ле пра ви ли смо наћве 
за ле бац” (22).

б) Во да за пи ће до јед ног ли тра се чу ва ла у бо ка лу, а иста ко ли чи на, 
обич но, ра ки је у чу ту ри. Др ве на за тво ре на по су да од 25 л и ви ше за во ду и 
ви но је бу ре (вуковић1988: 122, 237): „(...) а тек по сле рас по зна во ћи ли мо ве, 
па ко мо де с бокалима...” (74), „Е он да га кнез Ра да здра во псо во што је од 
добо ша чутуру на пра вио” (56), У епи зо ди о сна га то ру из Ли ке, по ми ње се 
бад њи ца, ве ли ко отво ре но бу ре у ко ме ври ви но и у ко је се ста вља ко ми на 
за ра ки ју (вуковић1988: 116): „А он да су до гу ра ли ве ли ку бадњицу и до не ли 
лан це и ве ли ке ло ко те (...)” (63). Ве ли ка ча ша за пи во зо ве се кригла, а др ве-
на по су ду за во ду ко јом се за хва та во да из бу на ра је ведро (вуковић1988: 
117): „(...) а пи во са мо на бу ре пи је мо и то из кригли ли тра шки, па за јед но 
ве че све нов це по трај ба мо” (106), „Па и ведраза во ду су нам цр ве на” (137).

4.1.4. Ра тар ске ма ши не, алат ке и њи хо ви де ло ви: во дир, гла ди ло, ко са, 
ви ле, дреш, доб, па ро жак. Ка мен за оштре ње ко се име но ван је си но ним ним 
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лек се ма ма гла ди ло и оци ло, ко је се др жа ло у во ди ру, по су ди од ро га или 
пле ха са во дом (драГин1991: 619): „Па кад ту тра ву ко си мо бр зо нам косе 
ис ту пи (...) а већ оцила су чим ко се оштри мо на по ла се у ко сид би ста ње (...) 
па по сле у водиргладила клан ца ју, ако не до даш у во дир се на” (135). Ра-
шља ста ра тар ска алат ка са два или три зу ба, па ро шка зо ву се ви ле (пл. т.) 
(драГин1991: 639): „(...) и вој ни ка Мар ка што је до шо на ур лаб па се на бо на 
виле зар ђа не од два парошка” (80). Вр ша ћа гар ни ту ра на пар ни по гон име-
но ва на је као гер ма ни зам дреш, а део на дре шу у ко је се пу шта нео вр ше но 
кла сје (драГин1991: 651) хун га ри змом доб: „(...) те го ди не здра во род не Ми-
лен ко За кин умро од доба (...) јер му доб у дреш де сну но гу уву ко” (157) и 
„Пу шћо је сно по ве на дреш код Ла сло ви” (156).

4.2. nominaLoci. Ове име ни це по ка зу ју, та ко ђе, здрав ам би јент јед ног 
ба нат ског се ла и дух ње го вих се ља на. Ове лек се ма мо гу се по сма тра ти у 
окви ру две се ман тич ке под гру пе 1. отво ре ни про стор (за жи во ти ње и љу де) 
и 2. за тво ре ни про стор (за жи во ти ње и љу де, за чу ва ње пло до ва, за ра тар-
ску опре му).

4.2.1. Шор = со как, авли ја, ћо шак, тор, плац. Ап со лут ни си но ни ми 
шор и со как су са по зна тим зна че њем: „(...) тај нај сит ни је би бер ме ље у шору 
па га но се по ку ћа ма, по утри на” (72) „О ку ћа ма у на шем сокаку” (77), „Се ла 
су нам би ла бе лим окре че на и ку ће слич не и од исте гра ђе, а од на бо ја, а са 
два пен џе ра, са сокака” (23). Глав на ули ца у се лу зва ла се ве ли ки со как: „У 
великомсокакупод ну ме ром 36 имо је ку ћу Ве ли зар Јар ко вач ки” (86), а 
ма ња по преч на, че сто сле па ули ца је у Са ку ла ма пре ки шор (вуковић1988: 
211): „По сле сам тек по чо у про зо ре да за гле дам, осли ка но не бо и ду до ве и 
цео прекишор” (74). Спољ ни угао ку ће, рас кр сни ца, ов де се зо ве ћо шак 
(вуковић1988: 223): „(...) он дак, кад је ћошак ста не на то рас кр шће он та ко 
за лу па да со как за је чи” (79), „По сле смо на ћошковима ста ја ли” (153). Огра-
ђе ни про стор око ку ће, дво ри ште у Хро ни ци је увек тур ци зам авли ја (вуко‑
вић1988: 113): „Од ба гре ма су пр ва ко ла за кло по та ла кроз на ше авлије” (22), 
„(...) са бра ћом Ср би ма што су из Ср би је и Хр ва ти ма и Сло вен ци ма под је дан 
кров и јед ну др жав ну авлију има ли (...)” (48). Огра ђе ни про стор ван ку ће где 
се др же ов це ка да су на па ши (вуковић1988: 219) у Са ку ла ма је тор: „И око 
торова смо та ко тр ску ус пра вља ли да ов це од лад ни ве тро ва са чу ва мо” (18), 
а плац је ов де, и кор зо „(...) кад се не де љом мла де за плац до те ру ју” (71).

4.2.2. Шпи таљ, бирт, ај нфор, конг, фо ра уз, верк штет, чар дак, би кар
ни ца. Не сум њи вим гер ма ни змом бирт и вар ва ри змом шпи таљ (од енгл. 
ho spi tal) име ну ју се крч ма, го сти о ни ца (РМС 1) и бол ни ца: „(...) што га је бир-
таш Но ва у бирту имо” (130), „Код Пан че у бирт до шо ју нак из Ли ке” (61), 
„(...) и та ко сам из ра та до Са ку ла до шо а у но во сад ски шпитаљле жо” (255), 
„(...) и да је у Цр ве ној ар ми ји те шко ра њен, па сад ле жи та мо у шпитаљу, та мо 
на кра ју све та” (45). Лек се мом ша тра име ну је се ве ћи за клон од плат на на-
лик ша то ру на ва ша ру, сај му, ве ли ким про сла ва ма (РМС 6): „Па кре ну да се 
Ни зам ским ра стан ком опро сте, јер он се већ ру ко во, па га та ко до из ла за 
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шатре цео сат пра те (...)” (122). Та ко ђе, ре ла тив ним си но ним ним лек се ма ма 
ај нфор, конг и фо ра уз име ну је се по кри ве ни улаз у ку ћу (вуковић1988: 114, 
135, 227): „(...) ку ћа ми са ајнфором” (114), „(...) па ти ја вљам да сам у конг
ме тла ша ре не пло чи це” (96), „Ишли смо код Ко ста ди но ви да ви ди мо ка ко 
форауз жи во пи шу (...)” (59). За згра ду у ко јој се др же би ко ви у Са ку ла ма 
ка жу би кар ни ца (вуковић1988: 119): „Ја ви те до бо шом на мој ра чун су тра 
шпри цу јем и штро јим у бикарницижи ви ну (...)” (177) Спре ми ште за ра тар-
ске ма ши не и опре му зо ве се верк штет (вуковић1988: 127): „У веркштету
ди је Сто јан пен џе ре спа јао ши рио се ми рис ста ри шу ма” (38), „Сад то ње го во 
мај стор ско пи смо, већ здра во по жу ти ло, сто ји у Сто ја но вом веркштету 
из над ње го вог мај стор ског пра ва (...)” (34). Лек се мом чардак име ну је се про-
сто ри ја од да са ка за чу ва ње ку ку ру за у кли пу (драГин1991: 35): „А и но ве 
нов це смо до би ли да ди же мо чардаке са ко ји смо стра жа ри ли” (25).

4.2.3. Хе миј ска сред ства: фар ба, фир најз, шпе ци ја. „(..) док се про зо ри 
фирнајзом не пре ма жу” (39), „Две ки ле и фр таљ фирнајза” (37) „(...) а па пи ри 
у фарби као ку мри ја” (43), „(...) јер од тих шпеција оће да ји бо ле гла ва” (129).

4.2.4. Вр ста за пре жних ко ла и њи хо ви де ло ви: ко ла, та љи ге, ка ру це, 
сиц. „(...) а та ки се пла мен ди го, ко да су дво ја коласу ве фа ши не упа ли ли” 
(60), „Пред под не сти гли су Сми ља и Ран ко (...) са таљигама не баш та ко 
но вим” (89), „(...) и ту род ну го ди ну нов сиц за таљиге ку пи мо” (139), „(...) 
тек он да пред ба сам ци ма ста не да го сти из каруца си ђу” (89).

4.2.5. Пред ме ти за те ра ње и чу ва ње сто ке кле пе ту ша, кам џи ја, бич, 
би ча ље, по кро вац зна че ‘пле ха но зво но ко је се ве ша ов ци о вратʼ (бошњако‑
вић1985: 121), ‘цео пред мет, др ве ни и ко жни део за те ра ње сто кеʼ (бошњако‑
вић1985: 120), ‘на пра ва од упре де ног ка на па или ко же при чвр ће на на кра так 
др жак, ко ја слу жи за те ра ње сто кеʼ (бошњаковић1985: 104), ‘та ње и ду жи 
део на кам џи ји за ко је се ве зу је пле те ни део би чаʼ (бошњаковић1985: 104). 
„(...) а да не маш клепетушу ону што си с би ка ски но и че гр таљ ку и да пу лин 
цео дан кев ће (...)” (135), „(...) оте ла му у ка ру це бич и да је ко ње под ба да ла 
камџијом (...)” (117), „(...) а на бичу има ли цр ве ну лоп ту од стре ке” (157), „И 
за ко ње имам цр ве не покровце” (137), „(...) Не ма тог зла та (...) за ко је би мо је 
ко ње дао, па за ма нем, вит ким бичаљем да ово цар ско дру штво на пу стим и 
од пу ца ња бичасам се бе про бу дим” (187).

4.2.6. Ри бо лов: чун, алов, гор ња ка, дољ ња ка, ве сло, па раш. „Еј, по мо зи 
ми во до, да у мој алов на и ђе ри ба – па да ве жем чун.Весло не но сим са со бом 
(...)” (127), „И пра ви чунови би ли нам од ове то по ле” (22), „Он да по не где са мо 
на дољњаку за ве жем но во оло во, а на горњаку за ле пим ис ки да ни параш онај 
плу те ни” (131). У Срп ско хрв та ској лек си ци ри бар ства ове лек се ме за бе ле-
же не су са сле де ћим зна че њем: алов ‘ри бар ска мре жа ду гач ка од 70 до 200 
ме та раʼ (mihaJLović – vuKović1977: 3), гор ња ка ‘гор њи ко но пац на мре жиʼ 
(mihaJLović – vuKović1977: 73), дољ ња ка ‘до њи ду пли је дек на ало вуʼ (mihaJ‑
Lović – vuKović1977: 88), ве сло ‘на пра ва од др ве та ко ја слу жи за по кре та ње 
чам цаʼ (mihaJLović – vuKović1977: 47), чун ‘вр ста чам ца ду гог око 5 ме та раʼ 
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(mihaJLović – vuKović1977: 408), па раш ‘плу та на ве ћим мре жа маʼ (mihaJLović 
– vuKović1977: 258).

4.3. nominaProFesionis. Бо га то је се ман тич ко по ље у ко јем су име ни це 
за обе ле жа ва ње ли ца пре ма про фе си ји ко јом се ба ве (no mi na pro fe si o nis). 
Со ци јал но ста ње у јед ном „по ар ском” се лу у Ба на ту у про шлом ве ку би ло 
је та кво да су углав ном му шкар ци при вре ђи ва ли, тј. об ра ђи ва ли зе мљу, би-
ли за на тли је и слу жбе ни ци што се ја сно очи ту је и у лек си ци па су че шће 
за ни ма ња име но ва на име ни ца ма у му шком ро ду не го у жен ском. У пр вој 
гру пи са мо је два за ни ма ња из ра же на име ни цом су у жен ском ро ду (1. по
шта ри ца, 2. ре ду ша) да озна чи 1. же ну ко ја ра ди у по шти и 2. же ну за ду же-
ну у се о ској ку ћи да во ди до ма ћин ство: „Док та ко у по шти се дим и че кам 
те ле фон, чу јем ка ко поштарицаБо са ћер ки ка же да де пе ше пи ше, јер су 
сти гле, па на глас чи та (...)” (177), „Та ко је Га ја све ово из во ље во и на ре ђи во 
а редуше псо ва ле” (120). По ред ове две име ни це у no mi na pro fe si o nis спа да-
ју и сле де ће му шког ро да ко је озна ча ва ју: 1. За на тли је (ал вар, алас, бир таш, 
кал фа, ка са пин, ма ор, ти шљер, шло сер, ле це дер, цех мај стор), 2. Вој не слу-
жбе ни ке (ка дет, ху сар, сол дат, ре грут), 3. Оп штин ске слу жбе ни ке (на та
рош, фи нанц, ег зе ку тор, ешкут, се ре жан, џан дар / жан дар ) и 4. Из во ђа че 
у му зич кој де лат но сти (до бо шар, сви рац). У Хро ни ци ове лек се ме за бе ле же не 
су у кон тек сту раз ли чи тих при ча из жи во та Са ку ља на: 1. „Јер алвар Али ја 
три пут днев но с ко ли ци ма про ђе” (90), „Ва са Тор бан пр ви алас та ми шки” 
(132), „(...) па да је у Ла во ву ду го био. Код чу ве ног лецедера не ког мај сто ра 
Ви ше ко ва Мај ша ка” (111), „А та ње го ва ван дров ка би ла је ис пу ње на још 
штам би љи ма цехмајстораиз Пе чу ја” (33), „(...) та ту ри бу не ће фрај да при-
ме чак ни ком ши је што ни су ри бе жељ ни, што ни су аласи” (131), „(...) као оно 
из Дал ма ци је што га је бирташ Но ва у бир ту имо” (130), „А куд све те на ше 
калфе ни су ишли с тор ба ма на ле ђи ма, а у тор ба ма оштро рен де, че кић, дле-
та и кље шта (...)” (33), „Ми лош Пај тин наш касапин” (47), „А Ко ста касапин 
да пла ти а он не ће (...)” (38), „А пре те тр ске на кри ве ба гре мо ве ро го ве за бо-
шће зе ле ну гра ну оки ће ну плат ном за бе ле ко шу ље маорима” (31), „(...) па 
ћу и маорима да што год по мог нем” (97), „Сто јан Шу вак, пра у нук За ри јев, 
опет тишљер из Са ку ла” (34), „(...) а да он сам не мо же да се у Са ку ле на ме-
сти, јер да дру ги про ле те ра ни шлосера не ма да се шњи ме уор та че” (75); 2. 
„Кад је био кадет а сли кан у Бе чу, би јо је леп као упи сан и имо бр ко ве за-
ши ље не као хусари” (85), „(...) оно што солдати на ши зна ду (...) јер ји то на 
фронт Га ли циј ски под се ти и на оне вој не ка сар не” (56), „(...) са мо је дан пут 
на го ди ну кад регрутимабу деш лу по да за вој ску на шу кре ну” (59); 3. „(...) 
а да Ми ле егзекутор ура чу на и по рез?” (38), „Ран ко Мар ти нов што је ешкут 
би јо (...)” (48), „(...)јер је он јед ног ма џар ског жандара но жом рас по рио” (47) 
„(...) ма џар ски џандари на ре ди ли” (59), „Е, у тај пар кад смо са бљу гле да ли, 
на и шо џандар упа ра ђен” (85), „Ал је пуст овај наш натарош Слав ко, ди се 
он по ја ви, ту се за њи ме ша пу ће” (121),За ре, ње гов пр ви ком ши ја, јер кад је 
про пио зе мљу од агра ра за по слио се ко сережан” (56), „(...) а да финанци 
по ред ку ће про ђу (...) е он да би се ле по уфај ди ли” (123); 4. до бо шар, сви рац 
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„Добошар Ми ла Па нин до бо во је ома чим се из ра та по вра тио јер је и та мо 
у до бош уда ро” (55), „А свирцима уме бо жи је да за по ве да” (121). Лек се мом 
агра рац об ле жа ва се зе мљо рад ник: „(...) па је по сле др жа ва узе ла ње го ву 
ку ћу а зе мљу де ли ла аграрцима” (49).

4.4. nominaatributiva. Има и име ни ца ко је име ну ју љу де пре ма не кој 
до ми нант ној, мар кант ној осо би ни ко ја мо же би ти: фи зич ки из глед, ка рак-
тер на осо би на, хо би, род бин ска ве за и сл. Оне се мо гу кла си фи ко ва ти у ви ше 
гру па као што су: на оне ко је озна ча ва ју му шкар це, же не, осо бе са збир ним 
зна че њем, срод ни ке, при ја те ље и сл. Све за бе ле же не име ни це за му шкар це 
обе ле же ва ју срод ни ке, же нид бе не или при ја тељ ске ве зе: „А чика Ве ла при-
чо ка ко је ло го во” (46), „Де да је го во рио да ће чика бр зо оздра ви ти и да ће 
опет на фронт да кре не” (45), „(...) деда Га ја ка же да је та кав адет би јо за ње-
гови мла ди да на” (70), „А баба ка зо (...) са мо га сра мо та (...) јер је пре бе го Ру-
си ма” (47), „Мој синовац Ми та Фир цов, здра во се се ки ро што сам ја по бо ло” 
(163), „(...) иди код то шогора и на у чи то срп ско до бо ва ње” (59), „(...) па мо же 
да се де си да због тог Га је бу де за кума по зван, а мо жда и не ће” (121), „Ви дли 
смо ка ко се сто ли це три бе ле а без на сло на ка ру ца ма ку ћи до младожење 
во за ду” (121), „Ли че као да су бли зан ци, као да су од јед ног оца и од јед не 
ма те ре” (185), „(...) а мој Ми лан Бра ци и зети шурак” (117); Лек се мом кнез 
у при ме ру „Е он да га кнез Ра да здра во псо во што је од до бо ша чу ту ру на-
правио” (56) озна ча ва се ‘се о ски ста ре ши на .̓ Жeн ску осо бу са у зна че њу 
‘мај ка’, ‘си но вље ва же на’, ‘му же вље ва се стра’, ‘не ве ста̓ , ‘не дав но уда та же на̓ , 
‘црн ка, цр но ма ња ста жен ска осо баʼ пред ста ва ља ју лек се ме: ма те ра, сна ва, 
за о ва, мла да, га ра ву ша: „(...) па тек он да са сто ли це си шо и ви ко матери 
Је ли да упа ли лам пе” (121), „(...) па да ми Љи ља бу де и снава и заова (...)” 
(117), „(...) из че тир се ла ишли смо по младе, па се већ над ме ћу ко ће леп ше 
да на ме сти гла ву” (186), „Кад се не де љом младе за плац до те ру ју (...)” (71), 
„(...) а да знаш ка ква је Љи ља гаравуша има тре па ви це ко ла сти на кри ла” 
(117). У исту гру пу име ни ца спа да и тур ци зам жен ског ро да циција са зна-
че њем ‘твр ди ца, шкр тац :̓ „(...) дал су циције пре по зна по да ска ма, јер само 
чво ро ве пре бро ји па ви ди да су да ске нај јеф ти ни је (...)” (34). Атри бу тив ном 
име ни цом шпицнамен обе ле жа ва се ‘нади мак :̓ „Ве са Зе бић из Са ку ла шпиц
наменом зва ни чку ла” (117). На и ме, у вој во ђан ским се ли ма и да нас жив је 
оби чај да сва ки ста нов ник има на ди мак. Ов де се да ју лич ни и по ро дич ни 
на дим ци по ко ји ма се се ља ни иден ти фи ку ју и ни је ре дак слу чај да се у сва-
ко днев ној ко му ни ка ци ји вла си то име или пре зи ме ни ка да ни не по ми ње.

4.5. Зоонимиифитоними. Ове име ни це смо об је ди ни ли у јед ну се ман-
тич ку ску пи ну јер је ово ра тар ски и ов чар ски крај и жи вот но је ва жна те-
гле ћа мар ва, тј. коњ и пас за чу ва ње ста да ова ца као и ра тар ска кул ту ра. Од 
жи во ти ња нај че шће се име ну ју ко њи, ов чар ски пси и пер на та мар ва. За јед-
нич ко име за сву сто ку и ов де је мар ва: „(...) и кад тре ба марву да шпри ца ду 
и кад штро је ај ги ре” (59), „Кад сам ви дио и да нај леп ше ајгире од ти ко ла ча 
пра ве” (112), „(...) он да чу јем Бу ћин глас ка ко на дорате ви че па нас стиг ну и 
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пре тек ну „(116), „(...) па про ђу ови нај бе шњи пастуви с ко ји ма мо је вр шња ке 
же ни ду” (40), „А учио га је Ба ба Ђу рин што је нај боље знао да не гу је ждребад 
(...) па је још ждребетом био на у чио да узи ма ше ћер са дла на” (185), „(...) и да 
пулин цео дан не кев ће (...)” (135). Жи ви на је за јед нич ки на зив за сву пер на ту 
мар ву: „По сле нас је је дан пут ода ла живина, и то кад смо кра ли код Сре је 
Бо жи ног” (106).

Од фи то ни ма нај че шће се сре ћу лек се ма ве за не за ку ку руз и ње го ве 
де ло ве, за нај че шће се ја ну ра тар ску биљ ку у овом кра ју. Клип је нео кру њен 
плод ку ку ру за (Дра гин 1991: 628), ту лу зи на ‘ку кур зо ви на̓  (РМС 6), огри зи на 
‘по се че но ста бло ку ку ру за без ли стаʼ (драГин1991: 627) и џом ба ‘до њи део 
ста бла ку ку ру за ко јим се биљ ка др жи за зе мљуʼ (драГин1991: 627). „Тол ко 
се клип на ста бло поп не (...) а клипови до ла ка та” (135), „(...) па су ту на ка пи-
ји два де сет сно по ва тулузине за па ли ли” (119), „Но си јо би ку ћи са мо огри
зину за ло же ње (...)” (135), „Раз би ја ли су бу се ње твр де змље ил џомбом а и 
ци гља ма” (69). Крм но би ље, де те ли на (Дра гин 1991: 632) и струк, ‘це ла по-
је ди нач на биљ ка̓  (драГин1991: 626) по ми њу се у кон тек сту ве за ном за јед но 
на род но ве ро ва ње: „(...) баш смо би ли зга зи ли на цр кве ну детелину и тра-
жи ли ону сре ћу што ве ру ју да су с че ти ри ли ста а на јед ном струку (...)” (91) 
Ту су још и име на за два ко ро ва: зу ба ча и чкаљ: „(...)ту тра ва на и ђе кад нас 
не ма, ту ко ров по ра сте, ту зубача ник не, а чкаљ из ђи ка (...)” (20–21), „Кад 
сам пр во се ме ба ци јо ни кла је опет зубача” (138). Цве ће ко је је сва ка се о ска 
ба шти ца има ла је му шка тла: „(...) због цр ве ног цве ћа и због оног мушка
тла што га она то ли ко во ле и то ли ко за ли ва” (138). У фи то ни ме мо гу се 
убро ја ти и це па ни ца (‘ко мад, део рас це пље ног др ве таʼ), пањ (‘део др ве та 
ко ји оста не на ко ре ну кад се ста бло сру шиʼ) и фа ши не (‘све жањ, сноп ши-
бља, пру ћаʼ): „По сле смо шест го ди на у авли ју има ли вр бо ви цепаница да 
зи ми ло жи мо. А пањеве ни је тео ома ку ћи да до ву че, па су оти шли во дом 
кад је Та миш до ла зи (...)”, „Од вр бо вог пру ћа пра ви ли смо фашине да оси гу и-
ра мо све на си пе да во ду на су ту зе мљу не раз не се” (22), „(...) а та ки се пла мен 
ди го, ко да су дво ја ко ла су ве фашине упа ли ли” (60).

4.6. именицесаЗначењемхране. Као оп шти на зив за људ ску хра ну за-
бе ле же но је сти во и ме зе од ко јих је ова дру га са спе ци ја ли зо ва ним зна че њем 
‘са ла та, сир, ме со и сл. од ко јег се узи ма по ма ло уз пи ће, за ку скаʼ (РМС 3) 
„А кад се та ко на ју свег оног јестива и слат ки ко ла ча што су за го сте спре-
ми ли (...)” (89), „Он да ма ло узму мезе, па се све сми ри, па опет поч ну” (122), 
‘сточ на хра на, кр ма̓  (РМС 3): „па ка ко ко њи ржу, а гла дан и ја па је мо фура
жу,фуражнузоб.” (46). Од глав них је ла, ти пич них ба нат ских, по ми њу се 
рин флајш (‘ку ва ни ме соʼ) и ри ба нац (‘ри ба ни ки се ли ку пусʼ): „А је ли су, да 
про сти те, ринфлајш од пе тла што је три да на по авли ји ку њо” (80), „А кад 
са зри, па га са се че мо, то бу де та ки рибанац а ре за нац од по ла ме тра” (134). 
Од ко ла ча по ми њу се гу ра би је, ра тлук, ше ћер ле ма и бон бо не: „(...) та ко и 
та њир вр ну у ко јем смо ми њи ма ју че пре не ли да про бу на ше гурабије” (71), 
„(...) а за ње га ку пи пар че ратлука, јер зу ба не ма, да и он слат ко про ба” (90), 
„(...) оста не мно го тра го ва од они сит ни ко ла ча, од шећерлема и бонбона, 
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што де ца пр сти ма из ма жу (...)” (90). ‘Уље за људ ску ис хра нуʼ је зеј тин: „Па 
бу де гу ста чор ба као зејтин” (130). Од за чи на по ми њу се ци мент, ка ран фи лић 
и би бер: „То жен ски ње до ђу за цимент или ма ло каранфилића кад не де љом 
ко ла че пра ве” (71), „(...) тај нај сит ни је бибер ме ље у шо ру” (72).

5. Закључак. Лек сич ки си стем име нич ких ди ја лек ти за ма функ ци о ни ше 
на исти на чин као и цео стан дард ни лек си кон. На и ме, при ме ћу ју се си но ни-
ми, ка ко ре ла тив ни, та ко и знат но ре ђе, ап со лут ни. По ред то га, по не кад се 
де си да се не мо же по у зда но твр ди ти за не ку лек се му да је ди ја лек ти зам, јер 
је аутор ко ри сти па ра лел но са још јед ном или две си но ним не лек се ме за 
ко је ни смо си гур ни да ли при па да ју стан дард ном или ди ја ле кат ском лек си-
ко ну. На при мер, ре ла тив ни си но ни ми као што су ај нфор, конг и фо ра уз па 
ка пи ја и ка пи џик са мо су не кад ви ше, не кад ма ње слич ног зна че ња. Ап со-
лут ни си но ним ни шор и со как или пен џер и про зор мо гу да ко ег зи сти ра ју у 
ши рем кон тек сту, или чак у ис тој ре че ни ци. Та ко ђе, са јед на ком фре квент-
но шћу сре ћу се пен џер и про зор од ко јих је пр ва лек се ма ја сан ди ја лек ти зам, 
док би смо за дру гу твр ди ли да је стан дард на. У де лу го то во да не ма па са жа 
пи са них стан дард ним из ра зом и то нам још ви ше за му ћу је сли ку. Ра ди се, 
ре кло би се, о то ме да је у пи та њу бо га та пи шче ва има ги на ци ја пот по мог-
ну та ве штим по и гра ва њем – ре чи ма.
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S u m m a r y

The lexical-semantic analysis of dialectalisms reveals that a considerable number of the auto-
chthonous lexis in the Chronicles is related to the life and customs of the residents of an agricultural 
village in Banat. Loanwords from German, Hungarian and Turkish also make up a significant portion 
of the lexis analyzed. The results show the overlapping with the characteristics of the lexis of the 
Tamiš sub-dialect, to which the vernacular of Sakula belongs.
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Дијана Црњак

НАЗИВИ ЗА МЛИЈЕКО И МЉЕчНЕ ПРОИЗВОДЕ
У ОКОЛИНИ ЛАКТАША

У ра ду се у ви ду рјеч ни ка да ју на зи ви за мли је ко и мљеч не про из во де. У срп ској 
лин гви сти ци ни су за би ље же ни ра до ви на ову те му са ових про сто ра. 

Кључ не ри је чи: мли је ко, мљеч ни про из во ди, лек си ка, око ли на Лак та ша.

1. Увод. Овај рад на стао је из же ље да се за би ље жи што ви ше лек си ке 
ве за не за мли је ко и мљеч не про из во де на под руч ју лак та шке око ли не.1 Основ-
ни раз лог због ко јег је би ра на упра во ова лек си ка је сте чи ње ни ца да је, уз 
зе мљо рад њу, сто чар ство нај ра зви је ни ја дје лат ност љу ди ко ји жи ве на ис пи-
ти ва ном те ре ну. Ри јеч је, да ка ко, о тра ди ци о нал ном сто чар ству, ко је је ду го 
ег зи сти ра ло на овом под руч ју, а ко је се убр за но гу би, за јед но са ре а ли ја ма 
ко је пра те ову вр сту лек си ке.

Гра ђа за рад при ку пље на је у че тр на ест се ла на по ме ну тој те ри то ри ји.2 
У при ку пља њу ма те ри ја ла ко ри шће ни су и упит ни ци ко ји се од но се на ову 
тер ми но ло ги ју (Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ). 

Основ ни за да так ра да би ла је из ра да рјеч ни ка ко ји об у хва та: на зи ве за 
мли је ко и мљеч не про из во де, на зи ве не ких рад њи у ве зи са пре ра дом мли-
је ка, те на зи ве по су да и пред ме та ко ји се при том ко ри сте. 

Мљеч ни про из во ди нај че шће су до би ја ни од го ве ђег и ов чи јег мли је ка, 
ри јет ко од ко зјег или ко би љег, ко јим су дје ца ли је че на од ве ли ког ка шља. Не-
ки од ових про из во да по зна ти су од дав ни на, а по дат ке о њи ма на ла зи мо и 
код пу то пи са ца. Та ко Евли ја че ле би ја у сво јим Пу то пи си ма из 1660. по ми ње 
да је у око ли ни Ба ња лу ке пио јо гурт, ко зје мли је ко и су рут ку (čeLebi 1996).

Мљеч ни про из во ди до ми ни ра ли су у сва ко днев ној ис хра ни ов да шњих 
љу ди.3 Ље ти су се ма хом ко ри сти ли мли је ко и су рут ка, а сир и кај мак су 

1 Ова лек си ка дио је кор пу са за ма ги стар ски рад Па стир ска лек си ка у око ли ни Лак та ша, 
од бра њен ја ну а ра 2001. на Од се ку за срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду. 

2 На зи ви ис тра жи ва них пунк то ва пред ста вље ни су на кар ти ко ја се на ла зи на кра ју ра да.
3 На ве ли ку ва жност ко ју су мљеч ни про из во ди има ли у сва ко днев ној ис хра ни упу ћу је 

и здра ви ца ко ју је за би ље жио ет но лог Ва со По по вић кра јем 80-их го ди на про шлог ви је ка, а 
ка зи ва чи ца је би ла Јел ка По по вић (1919) из Ма лог Бла шка: Да има пу но мли је ка, да те че ко 
ри је ка, да бу де де бе ла, твр да гру да, жу ти ćај ни кај мак ко ćај ни мје сец.
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оста вља ни за зи му. По сто ја ло је ви ше вр ста си ре ва, чи ја про из вод ња је би ла 
јед но став на, при ла го ђе на скром ним усло ви ма жи во та ов да шњег се ља ка. Ква-
 ли тет си ра за ви сио је, при је све га, од ис хра не сто ке, ква ли те та мли је ка, на чи-
на про из вод ње и усло ва зре ња и чу ва ња4.

Рјеч ник са др жи око 120 лек се ма. Да би се из бје гло по на вља ње раз ли-
чи тих гла сов них и твор бе них ли ко ва истих лек се ма, а ти ме и ши ре ње рјеч-
ни ка, си но ни ми ко ји по азбуч ном ре ду сли је де је дан за дру гим до но се се у 
окви ру исте од ред ни це (нпр. гру ша ли на/ гру ше ви на/ гру ше ли на). Слов ни 
знак ме ђу угла стим за гра да ма озна ча ва крај ње и у ин фи ни ти ву. У из го во ру 
се тај глас ри јет ко сре ће и за би ље жен је да би ука зао на пун об лик ри је чи.

У рјеч ни ку су ко ри шће ни сље де ћи гра фич ки сим бо ли, пре у зе ти из 
Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не (Петровић 2000): 

– ромб (◊) означава лексичка значења оних ријечи које се сматрају 
стан дар ди зо ванима: ка 1ме 5н -ена м ◊;

– свијетла стрелица (⇒) стоји уз необрађену одредницу синонимичну са 
обра ђеном на коју упућује: замo3тача ж ⇒ грударица;

– тамна стрелица (→) стоји иза обрађене одреднице или њеног значења 
и повезује га с његовим синонимима: по1цјеђа ж ‘исцијеђена течност из 
кајмака’ → рједеж;

– двјема супротно усмјереним стрелицама () обиљежени су случајеви 
не пот пуне синонимије: гру1да ж ‘млади сир чврстог (обично кружног) обли-
ка’  сирац; си1рац си2рца м ‘осушена груда сира’  груда;

– стрелица усмјерена улијево (←) стоји умјесто примјера који је већ 
наведен у оквиру неке друге одреднице: ужe4стит[и] се у 3же 5сти 5 се свр... – За 
си1р ве3ле5 да се уже4стијо5 кад се у3жљу5ти5; ужљу4тит[и] се ← ужестити се;

– свијетла стрелица усмјерена улијево (⇐) указује на синонимичну 
везу из ме ђу неке обрађене или необрађене одреднице и израза који се јавља 
у оквиру неке друге обрађене одреднице: бла2ги5 си1р ⇐ сир (изр.); си1р м... 
Изр. бла2ги5 ∼ ‘сир који није сољен, који кратко стоји у сурутки и једе се убрзо 
након прав љења’.

2. Рјечник
Б

бије2ли5 мр2с ⇐ мрс (изр.).
бије2ли5 смо2к ⇐ смок (изр.).
бјели3на ж ‘општи назив за мљечне производе’; ⇐ мрс (изр.); ⇐ смок (изр.). 
бла2ги5 си1р ⇐ сир (изр.).

В
варe3ника ж ‘кувано млијеко’. – Па варе3ника је ва2рено млије4ко.
ва2рено млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
вр1хња ж/ вр1хње/ вр3хње с ‘густ и мастан слој на површини некуваног мли је-

ка’. – Не1кад пра1ви5м и то2 вр3хње, и3 то5 во1ли5м; → зачина, повлака. 

4 Мљеч ни про из во ди чу ва ни су у др ве ним објек ти ма зва ним мје ча ри/ мље ча ри, ко ји су 
слу жи ли са мо у те свр хе.
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Изр. сла3тко5 вр1хње ‘врхње’. – Вр1хња – ски2да5мо са млије4ка оног не3кува5но5г и то 
се зо3ве5 као вр1хња, то2 је то2 сла3тко5 вр1хње.

Г
грéба ж ‘оно што се огребе са суда послије кувања млијека’. – А ка2жу5, која 

цу1ра во1ли5 је 1ст гре4бу, по3киснуће јој сва1тов.
гру1да ж ‘млади сир чврстог кружног облика’. – На3сири5ш гру2да5 и у3киселе5 се. 

– Не 1ко ви2че5 гру1да, не1ко ка2је 5 си1рац. – По3соли5м су1рутку коју сам одво3јила о3 то5г си1ра 
и за1лије 5м гру1де у ло4нцу, да мо1гу5 ду1же5 ста3јат. – У#сире5 гру1ду си1ра па но3јека5 у1бије 5 
дво1је-тро1је ја4ја 5 па и3зму 5ти5 и но1си5 прода4ват;  сирац. 

гру1дарица/ гру1дњача ж ‘платнена кеса за цијеђење сурутке из сира и за за мо-
тавање сира у процесу прављења’. – И#ма 5ш у1вије57к чи1сту гру1дарицу. Па то2 је3дно, 
ко3ма5дт пла4тна, а на2јви1ше5 га4за, о1бично га4зу, па у1четвр5т то5 на3прави5 се, и то2 онда5 
гру1дарица; – Ста1ви5м си1р у гру1дњачу да се и3сције5ди5. – То2 се зо3ве5 гру1дњача, гру1дњача 
кр1па; → замотача.

гру3шалина/ гру3шевина/ гру3шелина ж ‘угрушано млијеко од краве, овце, козе 
или кобиле (првих дана по доношењу младунчета на свијет)’. – Ми ра2ни5мо ва3ко5 
ма 1ло, зна2ш, док бу1дне5 оне гру3шевине5. – Гру3шелина, чи2м се о3тели5 – то је гру3шалина; 
⇐ млијеко (изр.).

Д
да4нце -ета с ‘округло, пљоснато дрво које се ставља на сир, а одозго се прити-

шће каменом’. – Си1р лије2по замо3та5м, о3бликује5м у гру1ду и о3дозго5 ме1тне5м да4нце и на 
да4нце ка1ме5н. – Да4нце је од бу1кве5, ра4вно, окру4гло ил че1твртасто. Ме1тне5 се да4нце на 
ка 1ме5н и о3зго 5 се при3цине5, јер би се без да4нцета и ка1мена уви4штијо5. 

З
за3куват[и] -а5м свр ‘додати сирење у млијеко; засирити’. – Ску1ва5ш на ве3ри га ма 

и о1дма5 у3 то5ме ко1тлићу мо2ра5ш за3куват[и] чи2м си1ри5ш. За3кува5ш то ције2ло5 млије4ко и 
о1дма5 се гру1да на3прави5. То је млије4ко, то је си1ре5ње на2јбо1ље5. 

замо3тача ж ⇒ грударица. – Ȍнда5 се то2 ма1ло и3змије5ша5 и о3длије5ва5 се ста2лно 
су1рутка у дру1гу5 не1ку5 по1суду, ло3нац, у3 нешто, док се до3бро не о3ције5ди5, да се мо1же тај 
си1р замо3тат у кр1пу, у га4зу која се зо3ве5 замо3тача, у замо3тачу.

за3сирит[и] -и5м свр (трп прид за3сирен/ за3сири5т) ‘ставити сириште у млијеко’. 
– У#скува5 се па се са1лије 5 у ве1ћу5 по1суду и ту2 се за3сири5. – За3сири5мо са си1ре5њом; → 
подсирити, усирити; ⇐ млијеко (изр.). 

за4чина ж ⇒ врхња.
Ј

јо3мужа/ јо3мужина ж ‘свјеже помузено млијеко’. – Фри3шко млије4ко ил јо3мужа 
– и3сто 5 ти је5. – Кад пому4зеш млије4ко и јо1ш је свје1же, то2 је јо3мужина, јо1му5жно млије4ко; 
⇐ млијеко (изр.).

јо1му5жно млије4ко ⇐ млијеко (изр.). – Од јо1му5жно5г млије4ка: не3 кува5ш и о1нда5 
си1ри5ш.

К
ка3јмак м ‘масноћа на куваном млијеку’. – О!нда5 у дру1гу5 ше4рпу у којој са1мо 

си1ри5мо, ра1злије5мо то2 млије4ко, о3стане5 ка3јмак у3 ово5ј ше4рпи и ма1ло на3ко на1вије5мо да се 
онај ка3јмак о3ције5ди5 фи2но, од млије4ка о3двоји5. – Узвари4вала млије4ко и ски4дала ка3јмак 
и и3зла5ди5м и3 скине5м ка3јмак и е1т та3ко. – Па се ту3ј пре1ко ноћи пра1ви5 ка3јмак. Ју1тром и3з-
лије5ва5м та2ј, то млије4ко, на је3дну стра2ну, ка3јмак о3стаје5, ни4је ка3јмак, нег се зва1о5 ско1ру 5п 
онда5.
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Изр. ста2ри5/ ста3рији5/ твр2ди5/ сла2ни5 ∼ ‘кајмак који се соли и који се једе кад мало 
одстоји’. – То је твр2ди5 ка 3јмак, ка се у3стоји5, кад бу1де5 ста2ри5 пра1о ка3јмак – то је твр2ди5 
ка 3јмак; ме1кани5/ ме3кани5/ мла2ди5/ не1сла5ни5/ сла3тки5 ∼ ‘кајмак који се не соли и који се 
једе одмах након скидања са млијека’. – Буде твр2ди5 ка3јмак, буде ме1кани5 ка3јмак, ста2ри5 
ка 3јмак, мла2ди5 ка3јмак. А мла2ди5 ка3јмак, кад ски1не5ш о1дма5 на3к о1но5. А мо1ре се ре3ћ и 
не1сла5ни5, мо1ре и сла2ни5, и1сто, да1. – Ста1ви5 ма 1ло сла3тко5га ка3јмака и на3 ватру, да се то2 
ма 1ло за3пече5.

ка3јмачит[и] се -и5 несвр ‘претварати се у кајмак’. – О#ста1ви5ш млије4ко и о3но се 
фи2но ка3јмачи5. 

ка3луп м ‘суд у који се ставља сир да би, очврснувши, добио жељени облик’. 
– И#ма5 ка3луп, не1ко у1зме5 ка3луп чи1тав, па у ка3луп онај фи2но смо3та 5мо ту гру1ду, фи2но 
при3тисне5мо. 

ка3лупит[и] -и 5м несвр, гл им -ље5ње ‘збијати у чврст облик’. – При 3тисне5 се (сир), 
о3ције5ди5 се до3бро, мо2ра5, онда се до3бро, ка се та1мо ка3лупи5 у тај ка3бл6ћ, мо2ра5 се до3бро 
посо3л6т. 

ка1ме5н -ена м ◊.
Изр. (си4рни5) ∼ ‘камен који се меће на данце да би притиснуо груду’. – Фи2но 

пре3куват су1рутку, па га на3л 6ти и о3зго5 ме1тне5 се кр1па пре1ко њега, чи1ста бе1за, и на1лије5 
се су1рутко5м и ме1тне5 се о 3зго5 ка1ме5н, та3ко 5 при3цине5, да то бу1дне5. – Си4рни5 ка 1ме5н је 
не3смал ко шкр1ља, мо2ра5 би1т ра4ван, не3 смије5 да се ру2ни5. 

ква2с м (Л ква4су) ‘материја која се ставља у млијеко да ускисне’; → маја; ⇐ 
сирење (изр.).

ки3сели5/ ки1сели5 си1р ⇐ сир (изр.).
ки3село5/ ки1село5 млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
ко1зји5 а5 е5 ‘који је од коза или је намијењен козама’: ∼ си1р, ∼ млије4ко. – Сва1ко 

ви4ко5: „О#вчје5 млије4ко здра1во, здра1во!” а на4рочито ка2жу5 да је ко1зје5. 
кра1вји5/ кра1вљи5 а5 е5 ‘који је од краве’: ∼ млије4ко, ∼ си1р. – Од кра1ви5је про и3з-

во5да5 пра1вила сам си1р, ка3јмак и та3ко.
ку1ва5но млије4ко ⇐ млијеко (изр.).

Љ
љу2ти5 си1р ⇐ сир (изр.). 

М
ма4ја/ ма3ја ж ⇒ квас. – Пра1ви5ш та2ј си1р са си1ре5њом, а о1во 5 ти је5 са је3се5нцом ил 

ма 4јо5м. – Ни4сам ја5 ку1пова5ла ма3ју, ал же3не су ку1пова5ле.
ма3слац -а3ца м/ ма 1сло с ‘мљечни производ добијен лупањем млијечне масти’. 

– Ма3слац смо сла1бо пра1вл6. – Шо3кице с пра1вле ма1сло, ми2 сла1бо.
ма2сни5 си1р ⇐ сир (изр.).
ме1кани5/ ме3кани5 ка3јмак ⇐ кајмак (изр.).
ме1кани5/ ме3кани5 си1р ⇐ сир (изр.).
мла2ди5 ка3јмак ⇐ кајмак (изр.).
мла2ди5 си1р ⇐ сир (изр.).
мла4до млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
младо3лично млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
млије4ко с ◊. 
Изр. не3ва5рено/ не3кува5но/ свје1же/ ције2ло5 ∼ ‘млијеко које још није кувано, нити 

на други начин прерађено’; ва2рено/ ку1ва5но/ о1бра5но ∼ ‘млијеко које је кувано’. – Си1р 
се пра1ви5 на два2 на4чина. Је3дан се пра1ви5 о ције2ло5г млије4ка – то се зо3ве5 не3кува5но, то2 се 
зо3ве5 си1рац, о ције2ло5г млије4ка. А дру1ги5 се пра1ви5 од о 1бра5но5г млије4ка; ⇐ вареника; 
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за3сирено/ за3сири5то/ по3тсирено/ по3тсири5то/ у3сирено/ у3сири5то ∼ ‘млијеко у које је 
стављено сирење’; мла4до/ младо3лично/ у3груша5но ∼ ‘прво млијеко послије омлађи-
вања’; ⇐ грушалина; сла3тко5 ∼ ‘неферментисано млијеко’; ⇐ вареника; ки3село5/ 
ки1село5 ∼ ‘ферментисано млијеко’; ⇐ умак; јо1му5жно/ фри3шко ∼ ‘тек помужено 
млијеко’; ⇐ јомужа; про3ва5рено ∼ ‘млијеко које се толико кувало да се почело згуш-
ња вати’; ⇐ провара; про3груша5но/ про3зукло ∼ ‘млијеко које се прогрушало, тј. по-
ква рило се дјеловањем врења’; ⇐ прогрушати се. 

млије2чан чна чно (обично одр) ‘који је од млијека, у којем има млијека’: ∼ 
про1извод. – Од млије4ка се доби4јају5 млије2чни5 прои3зводи. 

мр2с м ‘храна која садржи у себи масноће (месо, нарочито суво, сланина, мљеч-
ни производи и сл.)’; → смок.

Изр. бије2ли5 ∼ ⇒ бјелина. 
Н

на1кисели5 си1р ⇐ сир (изр.). – Зна2ш, да бу1де5 она3ко на1кисел, да бу1де5 чвр1шћи5. 
на3сирит[и] -и5м свр ‘сирећи накупити’. – На3сири5ш гру2да5 и у3киселе5 се. 
не3ва5рено млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
не3кува5но млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
не1сла5ни5 ка3јмак ⇐ кајмак (изр.).
не1сла5ни5 си1р ⇐ сир (изр.).

О
о1бра5но млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
о3вчији5 ја5 је5 ‘који је од оваца или је намијењен овцама’: ∼ си1р, ∼ млије4ко. – Не3 

воли5м о3вчије5 млије4ко, чу1је5 се не1чи5м. – Ве3ле5 да је до3бро о3вчије5 млије4ко.
П

пје1на ж ‘пјенушава маса која се ствара приликом муже или кувања млијека’. 
– На млије4ку се у3вати5 пје1на, ко не1ки5 мјеху3рићи.

по1влака ж ⇒ врхња. – По1влака ка се у3вати5, у3скува5 се, па се о1нда5 о3ла5ди.5 
потка3јмачит[и] се -и5 се свр ‘претворити се у кајмак (о површини куваног мли-

јека)’. – Кадт се лије2по потка3јмачи5, и3знесе5мо га у шпа3јз, та1мо је ла4дна просто3рија и 
млије4ко се до3бро ола4ди5; → уватити се, уфатити се.

по3тсирит[и] -и5м свр (трп прид по3тсирен/ по3тсири5т) ⇒ засирити. – А млије4ко 
ста1ви5мо на шпо3рет да се ма4лко у3мла5чи5 као по3мужено млије4ко и о1нда5 га по3тсири5мо; 
⇐ млијеко (изр.).

по1цјеђа ж ‘исцијеђена течност из кајмака’. − Онда се о3ције5ди5 ма1ло, о3двоји5 
по1цјеђа од ка3јмака. − По1цјеђа је о1но5 кад, на при4мер, ја про3ције5ди5м млије4ко. У#скувала 
сам га и ски2да5м ка3јмак. Ја сад онај ка3јмак у1зме5м и о3ције5ди5м млије4ко; ка3јмак о3стане5 у 
ше4рпи. И са1д ја5 на1вије5м ше4рпу, о3стане5 ка3јмак на је3дн стра2ну, а до1ље она по1цјеђа се 
ције2ди5. То2 је по1цјеђа; → рједеж.

пре3вират[и] -ире5 несвр према преврети. – Пре3вире5 (кајмак) пе4-шес да4на5. 
пре3врет[и] пре1вре5 свр ‘завршити врење, ферментацију’. – Ка3јмаку тре1ба5 

не1колико5 да4на5 да пре1вре5.
прељу4тит[и] се пре3љу5ти5 се свр ‘ускиснути (о сиру)’. – Си1р се прељу4тијо5, а ја 

во1ли5м је1ст бла2ги5; → увиштити се, ужестити се, ужљутити се. 
про1вара ж ‘млијеко које се толико кувало да се почело згушњавати’. – Ак се 

млије4ко пре3кува5, то је про1вара, про3ва5рено; ⇐ млијеко (изр.).
прова4рит[и] се про3ва5ри5 се свр ‘толико се кувати да се почне згушњавати (о 

млијеку)’. – Ак се млије4ко пре3кува5, ка2же5 – прова4рило се.
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про3грушат[и] се -а5 се свр ‘покварити се дјеловањем врења, прокиснути, уски-
снути (о млијеку и сиру)’; ⇐ млијеко (изр.); → прозукнути.

про3зукнут[и]/ про3зућ[и] про3зукне5 свр ⇒ прогрушати се. – Про3зуко5 си 1р – кадт 
си1р по1чне5 да се ки1сели5. Про3зукло млије4ко, про3грушало се – ма1ло се по1че5ло ки1сел 6т, 
ал мо1ре се је1сти. 

про3шушкат[и] се -а5 се свр ‘прошупљити се, добити рупице (о сиру)’.
Изр. про3шушка5ни5 си1р ‘сир са рупицама’. – То је си1р са шу3пљикицама по3 себи, 

про3шушка5ни5; ⇐ сир (изр.). 
пр4па ж ‘ситан, сладак сир који се лако мрви’. – То2 је тај си3тни5 си1р – кад о3стоји5 

ма 1ло па се онда мр1ви5; то2 је пр4па, си3тни5 си1р; → торотан; ⇐ сир (изр.).
пу1нома5сни5 си1р ⇐ сир (изр.).

Р
ра4со5 ра4сола м ⇒ сурутка (изр.). – У!зме5ш млије4ка и во3де5 и пре1лије5ш си1р, то је 

ра4со5 ил сла3тка5 су1рутка.
рје4деж -и ж ⇒ поцјеђа. – По1цјеђа је рје4деж одт ка3јмака.

С
свје1же млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
си1р м ◊. – Пра1ви5м си3рове, дви1је-три5 вр2ст. – Доби4јал смо о3т кра5ва5 те1оце, млије4ко, 

ка 3јмак, си1р. 
Изр. ста2ри5/ ста3рији5 ∼ ‘сир који дуго стоји у сурутки’; бла2ги5/ мла2ди5/ не1сла5ни5/ 

сла3тки5 ∼ ‘несољен сир који кратко стоји у сурутки и једе се убрзо након прављења’. 
– Си1р ту1ца5ни5, љу2ти5, мла2ди5 си1р, ту1ца5ни5 и1сто, не1сла5ни5 си1р, си3р цеве одт ције2ло5га 
млије4ка. – Пра1вл6 смо не1сла5ни5 си1р; дро1бљени5/ и1зренда5ни5/ мр1вљени5/ ту1ца5ни5/ ту4чени5/ 
у3мрвљени ∼ ‘сир који се прије паковања стуца’. – И#мал смо си1р што се мр1ви5 па о3зго5 
ту4чемо ве1л 6ке5 оне5 ка1бл6ће. То2 је ту4чени5 си1р. –Ак о1ћеш ту1ца5ни5 си1р, мо1реш га осу4шт па 
га сту1цат, усо3л 6т и о 3ставт; ⇐ тучаник; ки1сели5/ ки3сели5/ љу2ти5/ на1кисели5/ сла2ни5/ твр2ди5/ 
у3скисну5ти5/ у3сољени5 ∼ ‘кисели сир који стоји у прекуваној сурутки’; ма2сни5/ пу1но-
ма 5сни5/ ције2ли5 ∼ ‘сир од некуваног, цијелог млијека’. – О!на5ј си1р са ције2ли5м млије4ком 
бо1љи5 – зо3ве5 се ма2сни5. – Та2ј си1р, не3кува5ни5, то2 је ције2ли5 си1р; су2ви5 ∼ ⇐ сирац. – Пра1ви5м 
си3рове су2ве5, за пи1ту; ∼ скри2шка/ у скри2шкама/ у скри2шке ‘сир изрезан у скришке 
(слатки или љути)’. – Пра1вила сам си1р скри2шку, ту1ца5ни5 си1р; си3тни5 ∼ ‘слатки издроб-
ље ни сир’; ⇐ прпа; ∼ у1четвр5т ‘сир који се оставља у коцкастим комадима’; про3шу-
шка5ни5 ∼ ‘сир са рупицама’. 

си1рац си2рца м (мн си1рцеви/ си3рцеви/ -ови, Г сирце4ва5/ -о4ва5, А си3рцеве/ -ове/ си1р-
цеве/ -ове) ‘осушена груда сира’. – На3прави5мо си1рац па су2ши5мо у га4зи на, и3ма 5мо 
чи3сти5, о др1вета бу1ково5га ил је3лово5га, и на3прави5мо по де1сет сирце4ва5 и ста1ви5мо га 
према су2нцу, да се су2ши5. – Пра1ви5м одт ције2ло5г млије4ка си3рцеве; Си1рац, ја3како, сва1ко 
по си1рац;  груда; ⇐ сир (изр.). 

Изр. ције2ли5 ∼ ‘сирац од некуваног, цијелог млијека’. – Па зо3ве 5 се ције2ли5 си1рац 
ба1ш; су2ви5 си1рац ‘сирац’. – То фи2ни5 си 1рац, су2ви5 си 1рац, у3сири5 се; пе3тровски5 ∼ ‘су ше-
ни сир који се једе за Петровдан’. – За Пе3трова да2на се си1ри5 и су 2ши5 си1рац. – Сва1ко5ме 
дје3тту на3прави5 ва3ко5 ма2ли5 си1рац при1је Пе3трова да2на и о3су5ши5 да то2 на Пе3тровда5н 
сва1ко5 дије4те и3ма5 сво2ј пе3тровски5 си1рац.

си1ре5ње с ‘средство (природно или вјештачко) за сирење млијека’. – Си1р си1рла 
у ло4нцу си1ре5њом и замота4вала у замо3тачу и о3стављала у ка1чицу. 

Изр. (при4родно5) ∼ ‘сирење направљено од желуца преживара или кокошију’. 
– За3сири5м с при4родни5м си1ре5њем. Ста1вљају5 се ко3љугице одт коко3шју5 па с то2 о 3гу5ли5 и 
ста1ви5 се то2 и су1рутка се на1лије5 у ту те4глу. То о3стоји5 да2н-два2 и с ти2м се мо1ре за3л 6т и 
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за3сири5 се млије4ко; ку3по5вно5 ∼ ⇐ квас. – Ако је са си1ре5њом ку3по5вни5јем, онда се млије4ко 
са1мо у3мла5чи5. 

си1рит[и] -и5м несвр ‘мијешајући сирење у млијеко чинити да се млијеко згру ша, 
да се издвоји сурутка’, гл им -е5ње. – Ако си1ри5м са ки3сели5јем млије4ком, онда у3скува5м 
млије4ко. Ски1не5м ка3јмак и у3скува5м млије4ко и о1нда5 на3ко5 вре1ло за3лије5ва5м овијем 
ки3сели5јем млије4ком. И о3но се мо1мента5лно ра3стави5. И о1нда5 га о1пе5т та3ко5 смо3та5м ко и3 
ону5 гру1ду, са1мо е1то, то2 је от ки3село5г млије74ка, о1но5 од си1ре5ња.– Кра1ву му4зем, си1ри5м, 
си1р пра1ви5м, ка3јмак пра1ви5м.

∼ се а. ‘претварати се у сир (о млијеку)’; б. ‘стварати се (о сиру)’. – И та3ко 5, то 
се на та2ј на4чин си1ри5. – То је о1бра5но млије4ко, што се си1ри5.

си1ри5ште с ‘дио желуца преживара’. – Си1р сом си1рла. О#стави5 се си1ри5ште од 
кр4мчета ил од го3вечета ил од о4вце5, па се о1но5 о3су5ши5 и ста1ви5 се су1ртке5 о3дт сира у3 оно5 
и у3кисели5 се и то2 се са1лије5 у млије4ко. – Пра1вла сам си1ре5ње одт сви2њске5, онога5 си1ре5ња, 
си1ри5шта. – Си1рли, не1 са ма4јо5м, него пра1ви5мо са4ми ми2 о 3т себе то5 си1ри5ште што се 
си1ри5. – Ва2м на3прави5ш оно стари3нско5 си1ре5ње сво3је: ста1ви5ш си1ри5ште оно5 одт кр4мчета 
и то2 се фи2но у3кисели5 и на3прави5ш то 2 и о1нда5 о3ције5ди5 се она су1ртка и ста1ви5ш си1р.

си4рни5 ка1ме5н ⇐ камен (изр.).
си3тни 5 си1р ⇐ сир (изр.).
ско1ру5п/ ско3ру5п м ⇒ кајмак. – Са1 се зо3ве 5 ка3јмак, а при1ј се зва1о5 ско1ру 5п. – Не1ко 

ви2че5 ско3ру5п, не1ко ка3јма7к. – Ка3јмак: ско1ру5п – са ку1ва 5но5г (млијека).
скри2шка ж (Д скри2шки) ‘невелик комад сира изрезан из цјелине’. – Па (сир) у 

скри2шке, па о1нда5ре ба3ца5мо у во1ду и у со2, па онда ка3сније5 те2 скри2шке у1зме5мо па ту1
ца5мо и то2 про3даје5мо и је1де5мо. – Тре1ба5 сва1ке5 је3вте5 си1р, ако је у3 скри5шкама, пре3тр па-
ти га и су1рутку пре3кувати и изла4дити и на3л6ти си1р. 

Изр. си1р ∼/ си1р у скри2шкама/ си1р у скри2шке ⇐ сир (изр.).
сла2ни5 ка3јмак ⇐ кајмак (изр.).
сла2ни5 си1р ⇐ сир (изр.).
сла3тка5 су1рутка ⇐ сурутка (изр.).
сла3тки5 ка3јмак ⇐ кајмак (изр.).
сла3тки5 си1р ⇐ сир (изр.).
сла3тко5 вр1хње ⇐ врхње (изр.).
сла3тко5 млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
смо2к м ⇒ мрс. – Ста2ре5 су же3не би4ле, па закљу3ча5ва5 та 1мо што и3ма 5, та2ј смо2кг ђе 

и3ма 5 и шта1 ја5 зна2м – си1р, ка3јмак, млије4ко, ме2со.
Изр. бије2ли5 ∼ ⇒ бјелина. – То1пло врије4ме па те2шко се тај бије2ли5 смо2к одр3жи5 у3 

љету. Си1р и ка3јмак и млије4ко – то је бије2ли5 смо2к, бјели3на. – Па то2 је бије2ли5 смо2к, ту 
спа1да5 мље2чно5 то2. 

ста2ри5 ка3јмак ⇐ кајмак (изр.).
ста2ри5 си1р ⇐ сир (изр.).
ста3рији5 ка3јмак ⇐ кајмак (изр.).
ста3рији5 си1р ⇐ сир (изр.). 
су2ви5 си1р ⇐ сир (изр.).
су2ви5 си1рац ⇐ сирац (изр.).
су1рутка ж ‘течност која исцури при цијеђењу сира’. – Скло1не5мо на3 кра5ј шпо3

рета и та3ко5 сто3ји5, док се су1рутка не1 почне5 одва4јат одт си1ра.
Изр. сла3тка5 ∼ ‘течност од млијека и воде којом се прелива сир у чабру’ ⇐ расо.

Т
твр2ди5 ка3јмак ⇐ кајмак (изр.).
твр2ди5 си1р ⇐ сир (изр.).
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торо3тан м ⇒ прпа. – Та2ј се зо3ве5 торо3тан, о1на5ј си3тни5. 
ту1ца5ни5 си1р ⇐ сир (изр.).
ту4чани5к/ ту4чени5к м ‘кисели сир који стоји у прекуваној сурутки па се туца и 

слаже у веће каблиће’. – Ста1ви5ш мало кисе3лији5 си1р у3 сурутку да сто3ји5. По1слије5 га 
и3звади5ш и ту1ца5ш. То2 је си1р ту4чани5к ил ту4чени5к; ⇐ сир (изр.). 

ту4чени5 си1р ⇐ сир (изр.).
У

у3ватит[и] се -и5 се свр ⇒ поткајмачити се. – Ка3јмак се у3вати5 на млије4ку.
уви4штит[и] се -и5 се свр 1. ‘прекиселити се (о млијеку)’. – У#киселило се (мли-

јеко) пу1но, па и1стом шу3шти5 – уви4штило се. 2. ⇒ прељутити се. – Јој, је1с ки1со5 (сир), 
не3 мошж га је1ст, уви4штијо5 се.

у3груша5но млије4ко ⇐ млијеко (изр.). 
уже4стит[и] се у3же5сти5 се свр ⇒ прељутити се. – За си1р ве3ле5 да се уже4стијо5 кад 

се у3жљу5ти5, бу1дне5 љу2т; ма1ло га ко1 во1ли5 та3кво5га.
ужљу4тит[и] се у3жљу5ти5 се свр ⇒ прељутити се; ← ужестити се. 
у3киселит[и] -и5м свр ‘учинити да нешто постане кисело (стављањем у сирће, 

врењем и сл.)’. – У#кисел6ћу нам ово млије4ка, бу1дне5 фи4но, да са1м зна2ш. 
∼ се ‘постати кисело’. – На3сири5ш гру2да5 и у 3киселе5 се и о 1нда5 ка се до3бро у3ки се-

ле5, о1ндаре ску1пи5ш па сто3ји5 мје1се5ц-два2 да4на5. То2 се зо3ве5 у3киселиле се. 
у1ма5к м 1. ‘мјешавина сира и кајмака тек скинутог са млијека’. – У!зме5ш си1ра и 

ски1не5ш ка3јмака с млије4ка и то2 ти је5 у1ма5к. 2. ‘мјешавина кајмака и поцјеђе’. – У!ма5к 
зва2ни5, па ка3јмак и по1цјеђа, и бу1де5 фи4но. 3. ‘мјешавина кајмака и киселог млијека’. 
– Ко3д на5с се зва1о5 у1ма5к кад по3мије5ша5ш ка3јмак и ки3село5 млије4ко. 4. ‘ферментисано 
млијеко’; ⇐ млијеко (изр.).

у3сирит[и] -и5м свр (трп прид у3сирен/ у3сири5т) ⇒ засирити. – С ти1јем се у3сири5 
и замо3та5 у кр1пу од га4зе5, и ста1ви5 се одо3зго5 др3вено5, зо3ве5 се да4нце, и при3тисне5 се са 
ка 1меном, и то2 се и3сције5ди5, и о1нда5 се ста1ви5 у 3 неку5 ка4нту ил у ка3бо5 не1ки5 др3вени5, и то2 
се у3кисели5 и је1де5 се. – У#скува5м то2 фи2но млије4ко, па у3сири5м, у3сири5м. – А ја2 у3сири5м 
оним дво4ма ста2ри5м, јер они не му4зу5 ни1шта. И у3сири5м њи2во 5ј дје1ци. У #сири5м и пре3кри5
жи5м ва3ко5 кад у3сири5м, некг да1дне5 дје1ци. 

∼ се ‘претворити се у сир (о млијеку)’. 
у3скисну5ти5 си1р ⇐ сир (изр.).
у3сољени5 си1р ⇐ сир (изр.).
у3фатит[и] се -и5 се свр ⇒ поткајмачити се. – И то се млије4ко о3стави5 у мјеча3р6ћ 

и о3зго5 се ка3јмак фи2но у3фати5.
Ф

фри3шко млије4ко ⇐ млијеко (изр.); ← јомужа.
Ц

ције2ло5 млије4ко ⇐ млијеко (изр.).
ције2ли5 си1р ⇐ сир (изр.).
ције2ли5 си1рац ⇐ сирац (изр.).

3. Закључак. На основу забиљежене лексике, чије навођење представља 
окосницу рада, могу се извести неколики закључци о њеним најважнијим 
особинама. 

Тако је евидентно да се уз просте лексеме неријетко појављује више сло-
жених (нпр. ‘сир који се прије паковања стуца’: ту4чани5к, ту4чени5к, ту 1ца5ни5 
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си1р, ту4чени5 си1р, дро1бљени5 си1р, и1зренда5ни5 си 1р, мр1вљени5 си1р, у3мрвљени5 си1р 
итд.). При том сложене лексеме имају структуру која се твори по обрасцу: 
придјев + лексема којом се означава одређени мљечни производ.

Неријетко су одређене семеме означене само сложеним лексемама: ‘сир 
који није сољен, који кратко стоји у сурутки и једе се убрзо након прављења’: 
бла2ги 5 си1р, мла2ди 5 си1р, не 1сла5ни5 си1р, сла3тки 5 си1р; ‘кисели сир који стоји у пре-
ку ваној сурутки’: ки1сели 5/ ки3сели 5 си1р, на1кисели 5 си1р, у 3скисну 5ти 5 си1р, љу2ти 5 
си 1р, сла2ни 5 си1р, у3сољени 5 си1р, твр2ди 5 си1р; ‘сир који се прави од неку ваног, 
цијелог млијека’: ма2сни 5 си1р, пу1нома5сни 5 си1р, ције2ли 5 си1р итд. 

Како се забиљеженим лексемама именују реалеме које везујемо за нај-
ста рији слој материјалне културе, не изненађује занемарљив удио ријечи 
стра ног поријекла (нпр. тур. кајмак, њем. фришак). Мањи скуп лексема при-
пада карпатизмима, идентификованим према налазима Клепикове (1989): 
*bĕl (нпр. бјелина); *var (нпр. варен, вареника, провара); *mьlz (нпр. јомужа, 
јомужина); *s(y)r(o)vatka (нпр. сурутка).

Ово ис тра жи ва ње би ло би за ни мљи во про ши ри ти по вла че њем па ра ле-
ла са дру гим ис тра жи ва ним кра је ви ма, чи ме би се, вје ру је мо, по ко зна ко ји 
пут по ка за ло да је је зик у не рас ки ди вој ве зи са кул ту ром ко ју из ра жа ва.
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Зоран Симић

ПРОСТОРНИ ЛОКАЛИЗАТОРИ ИЗ СФЕРЕ КУЋЕ 
И ПОКУЋСТВА У ГОВОРУ ГЛАСИНЦА*1

У ра ду се ана ли зи ра кон цеп ту а ли за ци ја пој мо ва из сфе ре ку ће и по кућ ства ко ји 
су у функ ци ји про стор них ло ка ли за то ра, а ко ји су за бе ле же ни у го во ру Гла син ца (ис-
точ на Бо сна). У за ви сно сти од ан га жо ва но сти уну тра шњо сти или по вр шин ског де ла, 
од но сно од њи хо ве про стор не пред ста ве, ре ги стро ва ни ло ка ли за то ри су у ло ка ти ву и 
аку за ти ву бло ки ра ни пред ло зи ма У ~ НА, а у ге ни ти ву пред ло зи ма ИЗ ~ С(А). Про блем 
ди стри бу ци је ових пред ло га ја вља се он да ка да они ни су ви ше фор мал ни по ка за те љи 
ло ка ли за ци је уну тра шњо шћу или по вр ши ном ло ка ли за то ра, тј. ка да до ла зи до дру га-
чи је кон цеп ту а ли за ци је са мог ло ка ли за то ра, и то услед ње го вог спе ци фич ног из гле да 
(нпр. за не мар љи ва раз ли ка уну тра шњост/по вр ши на), спе ци фич но сти објек та ло ка ли-
за ци је (нпр. пред мет ност), али и услед дру га чи је го вор ни ко ве пер спек ти ве по сма тра ња 
(нпр. вер ти кал на оса).

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ди ја лек то ло ги ја, син так са и се ман ти ка па де жа, про-
стор ност (= спа ци јал ност), кон цеп ту а ли за ци ја, про стор ни ло ка ли за то ри, ди стри бу ци ја 
пред ло га У ~ НА / ИЗ ~ С(А), хер це го вач ко-кра ји шки ди ја ле кат, Гла си нац.

1. увод. При утвр ђи ва њу про стор них од но са из ра же них па де жном фор-
мом, нај ра зви је ни јим син так сич ким фор ма ли за то ром про стор ног зна че ња у 
срп ском је зи ку, ре ле вант на је при ро да пој ма у функ ци ји ло ка ли за то ра ко ја 
не рет ко ути че на пред ло шку фор ма ли за ци ју, пр вен стве но као из раз уну-
тра шње / по вр шин ске кон цеп ту а ли за ци је ло ка ли за то ра. Сто га је нео п ход но 
па жњу по све ћи ва ти и про стор ној кон цеп ту а ли за ци ји, ко ја је пред мет ког-
ни тив не се ман ти ке. 

У пр вом ре ду има мо ло ка ли за то ре ко ји су по сво јим фи зич ким од ли-
ка ма нај бли жи (као про то тип) иде ал ном ло ка ли за то ру у про стор ном од но-
су – па ра ле ло пи пе ду (уп. PiPer2001: 22). Иако се нај че шће сре ће мо с про-
стор ном тро ди мен зи о нал но шћу, кон крет ни објек ти ко ји се мо гу на ћи у уло зи 
ло ка ли за то ра је су и сви они објек ти ко ји има ју јед ну или две про стор не ди-
мен зи је (ПиПер1977–78: 6–7), те се као та кви укљу чу ју у ову вр сту од но са 
сво јим де но та тив ним зна че њем. У дру гим слу ча је ви ма ло ка ли за то ри ма се 
про стор ност (= спа ци јал ност) са мо ко но ти ра. „Што је ве ћа раз ли ка из ме ђу 
јед ног кон крет ног ло ка ли за то ра и мо де ла иде ал ног ло ка ли за то ра (па ра ле ло-

*1Овај рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког 
простора, који у целини финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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пи пе да) ве ћа је ве ро ват но ћа да опо зи ци ја уну тра шњост ~ по вр ши на не ће 
има ти и свој спе ци фич ни мор фо ло шки из раз” (ПиПер1977–78: 18). 

Ди рект но сме шта ње рад ње у гра ни це ло ка ли за то ра, нај пре се обе ле жа-
ва ло ка ти вом ко ји је, пр вен стве но па деж ме ста (уп. М. ивић1957–58: 155). 
Овај па деж је нај про дук тив ни је син так сич ко сред ство за ис ка зи ва ње не по-
сред не про стор не ло ка ли за ци је, по себ но у слу ча је ви ма ка да је бло ки ран 
два ма основ ним пред ло зи ма – „у и на, ко ји од го ва ра ју две ма основ ним 
мо гућ  но сти ма бли  жег од  ре ђи ва  ња ме ста рад  ње (уну  тра шњост 
или по вр ши на) [истакао З. С.]” (М. ивић1957: 152). 

Про блем ди стри бу ци је пред ло га У ~ НА уз ло ка тив, ко ји из и ску је ана-
ли зу кон цеп ту а ли за ци је име нич ких пој мо ва у функ ци ји про стор них ло-
ка ли за то ра, на исти на чин исто вре ме но от кри ва и од нос у упо тре би ових 
пред ло га у адла тив ним аку за тив ним кон струк ци ја ма, као и ди стри бу ци ју 
абла тив них пред ло га ИЗ ~ С(А). 

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да се срп ска ди ја лек то ло ги ја вр ло ма ло за-
др жа ва ла на опи си ма син так сич ког си сте ма у срп ским на род ним го во ри ма 
(уп. танасић2002: 137),1 ука за ла се по тре ба да се и је дан срп ски го вор хер-
це го вач ко-кра ји шког ди ја лек та – го вор Гла син ца у ис точ ној Бо сни – про у чи 
на се ман тич ко-син так сич ком ни воу, а ис тра жи ва ња су из вр ше на у сфе ри 
спа ци јал но сти из ра же ној па де жном фор мом.2 У окви ру тог ис тра жи ва ња, 
бит но ме сто је има ла син так сич ко-се ман тич ка ана ли за ло ка тив них и аку-
за тив них па де жних кон струк ци ја с пред ло зи ма У и НА те ге ни тив них кон-
струк ци ја с пред ло зи ма ИЗ и С(А), па та ко и ана ли за кон цеп ту а ли за ци је 
пој мо ва у функ ци ји про стор них ло ка ли за то ра чи ји ће ре зул та ти би ти при-
ка за ни у овом ра ду.

За ову при ли ку огра ни чи ли смо се на про стор не ло ка ли за то ре из сфе ре 
ку ће и по кућ ства. Бу ду ћи да је лек си ка из овог до ме на са став ни део сва ко-

1 По дроб ни ја ис тра жи ва ња син так се па де жа има мо у све га не ко ли ко срп ских го во ра. 
Пр ве опи се на ла зи мо за го вор Ро ва ца (Пижурица1967) и за го вор Зми ја ња (Петровић1972), а 
по том је опис син так се па де жа ура ђен и за го вор Лев ча (Р. симић1980). Де скрип ци ја син так-
сич ких при ли ка у до ме ну упо тре бе па де жних об ли ка у ко сов ско-ре сав ском го во ру пре ла зне 
зо не – го во ру Па ра ћин ског По мо ра вља пред ста вље на је у Ми ло ра до вић (2003). Док је ана ли-
за пред ло шко-па де жних кон струк ци ја у на ве де ним ра до ви ма и мо но гра фи ја ма вр ше на тра-
ди ци о нал ним при сту пом гру пи са ња зна че ња око па де жне фор ме, мо но гра фи ја Сло бо да на 
Па вло ви ћа (2000) ну ди опис па де жа с де тер ми на тив ном функ ци јом у го во ру се ве ро за пад не 
Бо ке у ко јем се за од ре ђе но се ман тич ко по ље да ју сви ре ги стро ва ни пред ло шко-па де жни 
фор ма ли за то ри.

2 Гра ђа за овај рад, али и за не ке дру ге ра до ве (в. З. симић2003; 2004; 2005), при ку пља-
на је те рен ским ис тра жи ва њи ма го во ра Гла син ца по чев ши од 1996. го ди не. Ба зни ис тра жи ва ни 
пункт био је ње гов ад ми ни стра тив ни цен тар – Со ко лац. Пунк то ви из не по сред не бли зи не 
Со ко ца би ли су се ла Ви дри ћи и Бје ло са вље ви ћи. Ба би не, се ло на се ве ру со ко лач ке оп шти не, је-
ди ни је пункт ко ји је уда ље ни ји од свог ад ми ни стра тив ног цен тра, и од дру гих ис тра жи ва них 
пунк то ва. Не по сто ја ње ни јед не изо гло се ко ја би раз два ја ла го вор овог се ла од го во ра оста лих 
три ју ис пи ти ва них ло ка ли те та био је раз лог да и ово се ло бу де об у хва ће но ис тра жи ва њем. Из 
истог раз ло га мо но лит но сти ис пи ти ва ног го во ра с по ме ну тих пунк то ва, уз при ме ре ни су 
на во ђе не озна ке пунк та на ко ме су за бе ле же ни. По ред сни мље них раз го во ра кор пус чи ни и 
до бар део за пи си ва них по је ди нач них ре пли ка ко је су са др жа ва ле ре ле вант не ин фор ма ци је.
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днев ног жи во та, а не уска, спе ци ја ли зо ва на тер ми но ло шка област (уп. вуко‑
вић1988: 2), би ло је оче ки ва но да се ова ква лек си ка на ђе, као од раз ма те ри-
јал не кул ту ре гла си нач ког под руч ја, и у кон струк ци ја ма ко ји ма се ис ка зу ју 
про стор ни од но си. 

2.аналиЗаемПиријскоГматеријала
2.0.уводненаПомене.Већ у пр вој гру пи из на ше кла си фи ка ци је ло ка-

ли за то ра – пред ме ти про то ти пич ног об ли ка ло ка ли за то ра (2.1.) – на шао 
се ве ли ки број лек се ма из сфе ре ку ће и по кућ ства, ме ђу ко ји ма нај ра зли чи-
ти је вр сте по су да ко је су се упо тре бља ва ле или се упо тре бља ва ју у ис пи ти-
ва ном го во ру, те пред ме ти ко ји чи не де ло ве на ме шта ја у ку ћи не ка да шњег 
ти па, али и да на шњи ши ре по зна ти де ло ви на ме шта ја. Дру гу гру пу ло ка ли-
зато ра чи не згра де и ње ни де ло ви (2.2.), а илу стру ју је на зи ви за ти по ве згра да 
за сту пље них на ис пи ти ва ном под руч ју, као и на зи ви по себ них одво је них 
де ло ва – оде ље ња, а, као би тан део на згра да ма и про сто ри ја ма, раз ма тра се 
и кон цеп ту а ли за ци ја вра та и про зо ра. Овом при ли ком ни су раз ма тра ни мно-
ги кон крет ни објек ти ко је мо же мо под ве сти под тер ми но ло ги ју ку ће и по-
кућ ства а чи ји је об лик не што уда ље ни ји од об ли ка про то ти пич не ку ти је.

При ли ком из ла га ња ло ка тив них спа ци јал них кон струк ци ја по што ван 
је основ ни син так сич ко-се ман тич ки кри те ри јум. Та ко се пр во на во де кон-
струк ци је ко је пред ста вља ју лек сич ко је згро пре ди ка та у свој ству оба ве зног 
(не ис пу сти вог) де тер ми на то ра, по том адвер би јал не до пу не (= у свој ству 
оба ве зног де тер ми на то ра при ло шког ти па), те оне ко је су у функ ци ји фа-
кул та тив них, адвер би јал них де тер ми на то ра, функ ци ји ко ја се сма тра и нај-
че шћом ка да је реч о спа ци јал ном ло ка ти ву (уп. batistić 1972: 25).

Услов за по ја ву од ре ђе не па де жне кон струк ци је с обе леж јем адла тив-
но сти или абла тив но сти, је сте да се на ђе у син таг ма ма с гла го ли ма кре та ња 
тј. с гла го ли ма ин ва ри јант ног зна че ња ‘са вла да ва ње про сто ра’, од но сно ‘пре-
ме шта ње у про сто ру са мог се бе (че шће) или не ко га или не че га’ (уп. Павло‑
вић2006: 20; ковачевић1986: 121). С об зи ром на функ ци ју ло ка ли за то ра из 
пр ве гру пе и њи хов нај че шћи тип објек та ло ка ли за ци је, за јед нич ка ка рак те-
ри сти ка управ них гла го ла у син таг ма ма с та квим ло ка ли за то ром из адла тив-
не или абла тив не кон струк ци је је сте ру ко во ђе ње, упра вља ње пред ме том 
рад ње, а та кви гла го ли се свр ста ва ју у гру пу гла го ла ма ни пу ла ци је (уп. арсе‑
нијевић2003: 134).3 Ка да је пак реч о ло ка ли за то ри ма из дру ге гру пе у адла-
тив ним и абла тив ним кон струк ци ја ма, ве ћи је спи сак мо гу ћих ти по ва управ-
них гла го ла. Пре глед но сти ра ди ов де се нај пре илу стру ју при ме ри с управ ним 

3 С адла тив ним аку за тив ним фор ма ма сто је тзв. гла го ли сме шта ња, тј. гла го ли фи нал
не ди рек тив но сти (ver ba si sten di), од но сно гла го ли с осла бље ном мо то ри ком (уп. Павловић
2006: 21 и та мо цит. лит.). Дру ги тип гла го ла ма ни пу ла ци је, су про тан гла го ли ма сме шта ња, 
је су „гла го ли из ме шта ња, од но сно одва ја ња, тј. ver ba se pa ran di као ин ди ка то ри рад њи ко ји ма 
се објек ти из ‘ста ња ми ро ва ња’ ста вља ју у ‘ста ње кре та ња’ без об зи ра на то што се ти објек ти 
са ми по се би не кре ћу већ су прак тич но по ме ра ни” (уп. Павловић2006: 22) и ти гла го ли су 
управ ни абла тив ним па де жним кон струк ци ја ма.
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гла го ли ма са мо стал ног кре та ња и си мул та ног кре та ња и аген са и па ци јен са, 
и то нео бе ле же не пре ма ви ду тран сло ка тив но сти. По том се на во де син таг ме 
се ман тич ки су прот но од но сно раз ли чи то обе ле же них ње них чла но ва (абла-
тив ни гла гол – адла тив ни ко ло кат и обрат но), те син таг ме се ман тич ке, а за-
тим и се ман тич ке и фор мал не (пре фикс – пред лог) екви ва лент но сти ње них 
кон сти ту тив них чла но ва. На кра ју су и при ме ри с не пре ла зним и пре ла зним, 
ма ни пу ла тив ним гла го ли ма сме шта ња, тј. „гла го ли ма фи нал не ди рек тив-
но сти”, ко ји ма се, без об зи ра на пре фикс, ини ци ра са мо адла тив ност (или 
ло ка тив ност због им пли ка ци ја ста тич но сти), а гла го ли ма из ме шта ња са мо 
абла тив ност (уп. Павловић2006: 24).

2.1.ПредметиПрототиПичноГобликалокалиЗатора

2.1.1. Овде наводимо локализаторе који се сматрају најсличнијим про-
тотипичној кутији. У свом когнитивистичком приступу Душка Кликовац 
овај тип локализатора (код ње названим садржатељем) такође узима за 
прототипични, с тим да се као битан моменат истиче и то да је објекат ло-
кализације (ауторкино терминолошко решење је садржани објекат) неки 
предмет. Поред изгледа таквог локализатора ауторка говори и о његовој 
битној функцији, а то је преношење или држање СО (=садржаног објекта) те 
да овај из локализатора не сме испадати (KLiKovac2000: 47, 48). Наш корпус 
пак нуди низ такође прототипичних локализатора, мало другачијег вида бу-
дући да они у својој унутрашњости садрже неку материју а не предмет, па је 
и њихова функција, претежно, преношење и/или држање течности (KLiKo‑
vac 2000: 75). Реч је, наиме, о најразличитијим врстама посуда (које су се упо-
требљавале или се употребљавају у испитиваном говору) чији изражени 
унутрашњи део учествује у локализацији: бакрач, бањицa, ђевзa ‘џезва’, 
карлицa, плоска ‘пљоска’, тевсијa / тепсија, ћикара, финџан ‘филџан’, фић, 
чанaк, шкаф. Блокирана предлогом у, падежна форма оваквих локализатора 
указује на ангажованост унутрашњости у следећим примерима: 

(у локативу) I#ma5lite5doqe3vu{e5jo1{u3 |evzi;Ne2ma5pi1te5u te3vsiji dokje
kra1vare4pomne3pre5|e5;– U fi3}evimaseslu4`ilara3kija;4 U ~a3nku seno3si
lau1`ina;5 
(у акузативу) Tu1ri5mou ba3kra5~iku1va5mo;Na3spivo3de5u3 bawicudaku2pa5mo
dije4te;Mlije4kosera3`qevalou ka2rlice;6 po~i1tavuko1ckune2}edatu1ri5
u fi3nxa5n; Istre4sive1{u3 {kafpai3zmije{a5j.
На основу своје функције држања неке материје у својој унутрашњости 

најсличнији овим јесу локализатори као јасле, пријес 4ек:7

4 Поред спацијалног значења локативна конструкција говори и о начинуслужења.
5 Будући да стаје у чанак, ужину вероватно чини неки млечни производ (павлака, кајмак, 

сир). И у овом случају присутна је квалификативна детерминација реченичне предикације.
6 У синтагми с глаголом разлити упућује се на дифузни просторно-дистрибутивни 

однос (уп. антонић2005: 191) и на реализацију више локализатора исте врсте.
7 Значењe највећег броја лексема које су необичне у српском стандарду, а које се у гово-

ру Гласинца могу наћи у улози локализатора датo je у мом раду: З. симић 2003.

ЗОРАН СИМИЋ



297

(у локативу) Ja5i3z4utrado4|i,o3no u3 jaslama;E!noiu3 jaslamabra1bowa5ka5; 
(у акузативу) ija2iVo4ja,ona5mise3stra,u3 jasle; – Bi4lio3ni5prije3s4eci,..., u3 
wi5gsru3~uje{one5xa4kove.

2.1.2. Пред лог НА, као фор мал ни по ка за тељ ло ка ли за ци је по вр ши ном 
ло ка ли за то ра, има мо уз не ко ли ко име нич ких лек се ма за озна ча ва ње по су да 
раз ли чи тог об ли ка (бре ма, пло ска, теп си ја, ту та), с тим што су та кву упо-
тре бу иза зва ли дво ја ки фак то ри – спе ци фич ност из гле да кон крет ног ло ка-
ли за то ра и спе ци фич ност објек та ло ка ли за ци је. У опи су по су де као про то-
ти пич ног са др жа те ља од но сно ло ка ли за то ра Кли ко вац (2000: 75) на во ди да 
је она окру гла, сред ње ве ли чи не (и сто га по год на за ру ко ва ње) и да је отво-
ре на на го ре. Упра во се у овом по след њем де та љу раз ли ку је бре ма, а до не-
кле и пло ска. Уп. у аку за ти ву o1de5mdasa1monu5|e1vzusta1vi5mna bre4mu; A
o2nsve1tr3pa5pa3rena3 plo sku.

За хва љу ју ћи та квом свом спе ци фич ном из гле ду омо гу ће но је да њи хов 
по вр шин ски, че шће гор њи део бу де ме сто ло ка ли за ци је из ве сног објек та. 
Да је ди стинк ци ја уну тра шњост / спо ља шњост за не мар љи ва код ло ка ли за-
то ра с не из ра же ним уну тра шњим де лом (код пли ћих по су да), услед че га су 
кон струк ци је с пред ло зи ма у и на си но ни мич не,8 по ка зу је и мо гућ ност по-
вр шин ске (по ред уну тра шње) кон цеп ту а ли за ци је лек се ме теп си ја, на ко ју је, 
по ред об ли ка ло ка ли за то ра, ви дан ути цај има ла и пред мет ност са мог објек-
та ло ка ли за ци је. Уп. у аку за ти ву na te 5 dvi1je te3psi jesve1i3s4ekli [и стави-
ли][месо, ко ма де меса]9 пре ма one 5ju3fkepro3su5{i5{,zgu3`va5{ [и ставиш]u 
te3vsi juikadi3spe~e5{za1lije{do3bro5mpo1ma{}o5mzdo1staka3jmaka.

чим се не ра ди о уоби ча је ном од но сно ‘про то ти пич ном’ објек ту ло ка-
ли за ци је (тј. ма те ри ји) мо же до ћи и до дру га чи је кон цеп ту а ли за ци је са мог 
ло ка ли за то ра. На и ме, „по вр шин ска ло ка ли за ци ја је огра ни че на из бо ром обје-
ка та ко је је мо гу ће ло ка ли зо ва ти на њи хо вом гор њем ру бу..., или на вањ ској 
стра ни по су де” (арсенијевић2003: 152). Упра во с ло ка ли за ци јом гор њим 
ру бом бе ле жи мо лек се му ту та у ло ка тив ној кон струк ци ји с пред ло гом на: 
[ta1siseuklo4jo5kodije4tena tu4ti, а лек се ма кан та је ре ги стро ва на у 
слу ча ју ло ка ли за ци је објек та10 на вањ ској стра ни бли зу ру ба, уп. Po1vra5zje
ru1~kana ka4ntika3ko5j.

2.1.3. Из ра же ни ју опо зи ци ју уну тра шњост / спо ља шњост, па ти ме и ве ћу 
слич ност с про то ти пич ном, тро ди мен зи о нал ном ку ти јом има ју не ки пред ме

8 О аку за тив ним кон струк ци ја ма име ни ца та њир и тац на с пред ло зи ма у и на в. у: арсе‑
нијевић 2003: 151–152.

9 „Meso bi bila jedna od manifestacija MATERIJE. ... ta imenica [месо – З.С.] ... upotreblje na 
u partitivnom genitivu, ... implicira ograničenost materije, dakle, predmetnost” (KLiKovac 2000: 48). 
И поред очигледне предметности објекта локализације, ова врста локализатора може бити 
концептуализована као унутрашњост, као у примеру u tewi2rjebi2lopr`itu2re (=колача) 
из говора Банатске Црне Горе (уп. З. симић–царан2006: 153).

10 Објекат локализације је део локализатора, а на повезаност с категоријом меронично-
сти указује и могућност другачијег језичког испољавања односа конкретног дела и целине: 
по враз је ручка ОД канте.
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ти у ку ћи – с уну тра шњом ло ка ли зо ва но шћу бе ле жи мо лек се ме бубњарa, 
кре де нац, шпо рит ‘шпо рет’, а к ао ло ка ли за тор по вр ши ном лек се му ор ман че:

(у локативу) Sa2nibi4lido1liu kre3dencu; (у акузативу) Popu1nuxa1kupi3qe
vine5na1bijeu bu3bwaru; (у генитиву) I#spademi`i1{kai3 – {porita.
(у акузативу) va3ko5bi4loje3noorma3n~e,na ono5 orma3n~e sta1vi5.
2.1.4. че сто се део це ли не, уоч љив као за се бан пред мет (ла ти ца, ла ти

чи ца; шкра би ја – ‘ла ди ца’), по ја вљу је у функ ци ји ло ка ли за то ра, а, бу ду ћи 
да се на мен ски ко ри сти ње го ва уну тра шњост, де но та ти пој ма ла ди ца има ју 
уз се бе та кав пред ло шки по ка за тељ: 

(у локативу) Vi1ditu4dikau toj lati~i4ci; (у акузативу) [}u1{kane1{tau 
{kra3biju; (у генитиву) U#zmiiz la3tice5 upa3qa5~.
2.1.5. У слу ча ју ка да је ла ди ца део сто ла, сме ште ност објек та ло ка ли-

за ци је у ла ди ци мо же би ти из ра же на и кон струк ци јом с име ни цом сто ко ја 
ука зу је на уну тра шњу ло ка ли за ци ју,11 док је за сто као ло ка ли за тор уоби-
ча је на ан га жо ва ност гор ње, рав не по вр ши не: 

(у локативу) Qe1bvamjena sto3lu; (у акузативу) Ja2sta1vilana asta3li}i
o3{la; sta1ve5onoga5~i1tavo5gao3vnana1 sto5. 
2.1.6. Об лич ку слич ност с про то ти пич ним ло ка ли за то ром има и ве ћи-

на оста лих пред ме та ко ји чи не де ло ве на ме шта ја, а чи ја је на ме на се де ње 
или ле жа ње, па ће у ту свр ху и ов де у ло ка ли за ци ји би ти ан га жо ван по вр-
шин ски део. С та квом кон цеп ту а ли за ци јом сре ће мо лек се ме ка уч, ото ман, 
с 4еди ште ‘се ди ште’, сла ма ри ца, што кр ља: 

(у локативу) би4ли na s4e1di5{tu за1једно на2с тро1је; – Ме3ни је би4ло при1ја5тно и 
у3ку сно на3 том спа4вати. [на сламарици]; – И за1спо5 ми Ми4ћо на3 њиово5м о1то-
ма5ну; Шта се гу2зи5ш на то5ј што3крљи; (у акузативу) ја5 на3ко5 с4е1ла на ка3уч; (у ге-
ни тиву) изву4чеш са с44е1ди5шта.
2.1.7. Уну тра шња ло ка ли за ци ја прет по ста вља при су ство по сте љи не 

ко јом је обје кат ло ка ли за ци је – чо век у ле же ћем по ло жа ју – пре кри вен (уп. 
KLiKovac 2000: 64; арсенијевић2003: 144). Овај слу чај има мо уз ло ка ли за-
то ре бе ши ка и кре ве тац: 

(у локативу) va1zda5ndije4tesa4mou kreve4cu; (у акузативу) Tu1ri5mdije4teu be3
{ikuio3dokna3wivu;Sa1mti2we3ga5le1gniu kreve4tac,za3spa}eo5n.12 
2.2. ЗГрадеиделовиЗГрада
2.2.0. И ов де је пред мет ана ли зе тип ло ка ли за то ра сли чан по свом об ли-

 ку про то ти пич ној ку ти ји, са мо да ле ко ве ћих ди мен зи ја. Реч је о згра да ма и 

11 Им пли ци ра ју ћи ло ка ли зо ва ност у ла ди ци сто ла, ло ка ли за тор сто се при бли жа ва 
дру гим ‘шу пљим’ пред ме ти ма (као нпр. ор ман, ко фер и сл.) чи ји уну тра шњи део чо век сва-
ко днев но на мен ски ко ри сти (уп. арсенијевић2003: 150).

12 Примере употребе акузатива правог објекта уз овакве глаголе наводи Гортан-Премк 
(1971: 65–66) и констатује да та употреба не представља неку синтаксичку специфичност као 
и да је то особеност народних говора уопште.
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про сто ри ја ма, ко је сво јом на ме ном од ре ђу ју чо ве ка као ‘при мар ног’ објек-
та ло ка ли за ци је.13 За ово раз ма тра ње ни је то ли ко бит но о ка квом објек ту 
ло ка ли за ци је се ра ди, ко ли ко је ре ле вант но то што са ма свр ха под ра зу ме ва 
да се та кав обје кат ве зу је за уну тра шњи про стор ових ло ка ли за то ра. Као 
про стор ни ло ка ли за тор на овом ме сту се по сма тра и угао про сто ри је те 
кон цеп ту а ли за ци ја вра та и про зо ра.

2.2.1. По ред лек се ме ку ћа као нај че шћег ло ка ли за то ра ове вр сте, у кор-
пу су су за бе ле же ни и ови на зи ви за ти по ве згра да за сту пље них на ис пи ти-
ва ном под руч ју: ам бар, ба ра ка, ваљарa14, викендицa, кош, млин, сушарa, трап, 
шталa, шу пa:

(у локативу) У ко3шевима би1де5 коку3руз на3ко5 чи1тав, у кли4пу; а ми2, на2с трi2 у оно5ј 
ку1ћи на1шо5ј ено до1ље; ја5 са4ма у3 кући, не2ма5м ђе1; би4ли у3 кући три2 но1ћи, че3тири, 
у3 одни5ку; кад ми је би4ла она5 о 3вчица у3 кући; Не2ма5м није3не5 ће1пке5 у3 кући. – ста1
но ва5ли пр3во 5 у је3но5м а1мба5ру, бо3гме; Пе2т го1ди5на5 ми2 смо у бара3ци жи4вљели; – 
не1ко5 бра1шно на3шо5 у мли3ну; и1згоре и3 он у оно5ј ку1ћи; о3тац нам о3сто5 у3 кући; ја1
ња5ди о3стају5 у3 штали; Не3 мереш се3рбез је1сти у3 својо5ј ку1ћи; Е#фтично о3чисти, не3 
држи пекси3нлук у3 кући; ста2лно ку1ка5м око3 куће5, изна3т куће5 и у3 шупи;
(у акузативу) о3на ће у3 кућу, у3 шталу, у3 трап, сву1куд за1 тобо5м, не3 иде5 је3дно 
са4мо у3 млин; – Су4кно се но3сило у ва3љару, та1м се ва4љало; и ја2 сам до1нијела на3 
себи куку3рузе и у3 млин но3сила; о3не5 тру 3пине и че3киће у3зми и го3ни у3 млин; у 
Ми1ломи5рову шта1лу го1ни5; – и ја5 о3тишла у3 кућу; О#шо5 у су3шару да до3несе5 ко3ју5 
вје1шалицу; о3на о3тишла у шу3пу; – и ја5 о3дву 5кла у3 млин; – ви1ше се у3 кућу не3 
вра5ти5м; – у сво3ју ку1ћу до3шли; је1с, до3лазио је у3 кућу до1ље; до2ђе5м ра1но у3 шталу; 
јес то5 ти2, Ми2љо, но3ћас у3 шталу до3лазила; – ку1д си у3шо5 у3 моју ку1ћу; Ни4си сми1о 
[ући] у3 кућу док ме1ит не и3зи5ђе5; – са1ви5ли се о1нда5ра у Миле4нину и Ми4шо ву ону5 
ви3кендицу; Ми5 по1ма 5ле би4ле и ми5 се са1кријемо у3 шталу; – о5н ме3ни до1нио на-
ве4зену5 на3ра5нџу и ва3ко5 је ста1вио у3 кућу;
(у генитиву) кад сам до3шла и3з млина.

2.2.2. По себ ни одво је ни де ло ви у ку ћи или у шта ли – оде ље ња или про
 сто ри је – име но ва не су лек се ма ма као што су ов де ре ги стро ва не: ба ња, ја ње
ћак, ко чак, ку(х)иња, ма га за, по друм, со ба, солдрмa, стан, те ле ћак, уџа ра, 
(х)од ник:

(у локативу) bi4liu3ku}itri2no1}i,~e3tiri,u3 odni5ku; ka3pakdo1qebi1o5u 
po3 drumu; kado5nzdru1go5mna4ko5mu3 sobi;te1tkau3 sobi,ni1kogne2ma5; Bi1o5go3
ra5mu so1ldrmi;o1nda5rsmobi4liu sta4nu,uSoko4cu;me3ne5stra2dane3bude5{ta1
u onome5 sta4nu; – ta1mosmoino3}iliu je3dno5m po3drumu; – Mo2ra5mje3neja1sli
ceu ko~a4kuna3pravitiza3tela5d; Ka2̀ e5...u3odni5kuva2mo...; u je3no5j so1bina3lo
`i5mimva1tru; Tu4~iva1zda5n u3 sobi;Ne1{ta|e1qo5go3ra5mu so1ldrmiipo3s4eko5
se; io3stane5motu4diu tom sta4nu; u onome5 sta4numisepobo3qela|e3ca;

13 Основ на свр ха згра да и про сто ри ја је за шти та чо ве ка од деј ства спољ них си ла, нај
пре ат мос фер ских при ли ка (уп. KLiKovac 2000: 59). 

14 Бу ду ћи да и лек се ме ко је озна ча ва ју згра де и по стро је ња, уре ђа је у се лу или ван ње га 
(нпр. мли но ви, во де ни це и сл.), ор ган ски при па да ју те мат ској обла сти ку ће и по кућ ства (уп. 
вуковић1988: 2), увр сти ли смо и лек се му ва ља ра у по сма тра ну тер ми но ло ги ју.
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(у акузативу) A#jde,no3sisvo1jedije4tedatispa2va5, бiva5u3 sobu;–O#doku3 bawu
dape3re5m;O!de5mva3ko5u3 drugu so1bu ne1ku5,po1~ne5mpla1kati; – O!tvori5ka3pak
iu4|eu po3drum;U#{o5gu1{tijeru u1xaru; zaono5msvo3jo5mro3dico5mpa [уђем] 
u3 {talu; – Uve3diga u jawe3}a5k;ita3ko5o3nidau3nesu5u ku3iwu,ao3nine3daju5;
U!nesemigli2bu3 ku}u,aja2ma1loprijeri4bala;O#dokte1la5du tele3}a5ku3}e
rati;
(у генитиву) Done3si|e1cio1ra5sa5iz maga3ze5; – ja2ta1movi{e5ni1kadne4}u [отићи]
i1z ovo5ga sta2na;– I#zdirii3s ku}e5; – nebiseda1o5i3zvestii3-{tale5;ka1ko
}e{mei3z moje5 ku1}e5[истерати].

2.2.2.1. У говору Гласинца кућа може да означава и просторију у којој 
се проводи највише времена (оно што се данас назива дневним боравком). 
Разлику између просторија и зграда неки језици не праве. „Razlog tome je, 
vero vat no, to što su se nekada zgrade sastojale samo od jedne prostorije. Pa i da-
nas, čini se da se prototipična kuća zamišlja, barem u ovom tipu kulture, kao pri -
zemna gra đevina sa jednom (ili jednom glavnom) prostorijom” (KLiKovac 2000: 
60). Ова кву употребу налазимо у примеру: ni1ka5konije4samu3 ku}ibi4la,sve1
u3sobipre1le`a5la. Свакако да овакви случајеви нису више тако чести, а за 
мла ђе генерације су и сасвим непознати.

2.2.2.2. Ло ка ли за ци ја се оства ру је у уну тра шњем про сто ру и ка да је у 
пи та њу спрат или та ван, али се у том слу ча ју на је зич ком пла ну по ја вљу је 
пред ло шки фор мант за ду жен за ло ка ли за ци ју по вр шин ским де лом. Раз лог 
то ме ле жи у кон цеп ту а ли за ци ји ко ју има го вор но ли це ко је од ре ђу је ова кав 
про  стор ни од нос, а пре ма ко јој се, на вер ти кал ној оси, рад ња сме шта из над 
по  ло жа ја, ина че уоби ча је ног за чо ве ка (уп. KLiKovac 2000: 60; арсенијевић
2003: 165):

(у локативу) go1rei3ma5o1samso2ba5na spra3tu; sva1{tai3ma5{na ta3vanu,ono5
ko{topota3vanuioni5sa3nduciiono5ne1{to; 
(у акузативу) Po3malomuda4ji,ao1no5...sve1ti5to5na ta3van [стави / остави]; 
(у генитиву) Ba1ci}upola4ko,ka2`e5,s ta3vana,ati2~o3liizna3tku}e5. 
Овим ло ка ли за то ри ма, по сво јој про стор ној пред ста ви по зна тим и стан-

 дард ном срп ском је зи ку, до да је мо и је дан ко ји се не би мо гао сма тра ти уоби-
ча је ним стан дард но је зич ким из ра зом. Ра ди се о име ни ци со ба у спа ци јал ној 
кон струк ци ји с пред ло гом НА, уз ко ји ће се, ина че, увек на ћи име ни це спрат 
и та ван. Ло ка ли за тор со ба је ов де, за пра во, део та ва на, тј. пот кро вља (би ти 
на со би зна чи ‘би ти у со би ко ја је на та ва ну’). Уп. у ло ка ти ву na3 so bije,
ni2jeni3slazio.

2.2.3. Као што су про сто ри је ко је су уну тра шњи де ло ви ве ћег ло ка ли за-
 то ра, згра де, и са ме ло ка ли за то ри, обје кат ло ка ли за ци је мо же би ти сме штен 
и у гра ни це, од но сно у уну тра шњост са мо јед ног де ла про сто ри је – у њен 
угао. Иако му не до ста је јед на стра на, угао про сто ри је ис пу ња ва функ ци је 
ло ка ли за то ра (уп. KLiKovac 2000: 55). За овај по јам у го во ру Гла син ца се упо-
 тре бља ва ју лек се ме бу џак и ћо шак. Уп. аку за тив не кон струк ци је A!pro
go3vori5{i1de5{u bu3xa5k; ko5katsa1mba1ci5u }o3{ak.
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При то ме се дру га лек се ма ко ри сти и у кон струк ци ји фор мал но опо-
нент ној оној ко ја под ра зу ме ва сме шта ње у уну тра шњо сти. Бло ки ра на пред-
ло гом НА, лек се ма ћо шак упу ћу је на вањ ски угао згра де, ку ће, на ме сто где 
се са ста ју или се ку две ули це. За јед но с де те ми на то ром сва ки до би ја зна-
че ње при ло га ‘сву да’ (уп. ma2jkane3meresi2naro3diti,aqu4di5na sva1ko5m 
}o3{ku).

2.2.4. Би тан део на згра да ма и про сто ри ја ма, а по се бан по сво јим се ман-
 тич ким мо гућ но сти ма је су вра та и про зо ри. Ова два пој ма се сре ћу као ло  ка-
ли за то ри у зна че њу отво ра и у зна че њу по вр ши не ко јом се тај отвор за тва ра. 
У уло зи за тва ра ња шу пљи не, за јед но с вра ти ма и про зо ри ма, на ла зи се и 
лек се ма врат ни це с раз ли ком што се њи ма за тва ра отвор на огра ди. Иако 
се за стан дард ни срп ски је зик у ли те ра ту ри на во ди упо тре ба оба пред ло га 
из опо зит ног па ра У ~ НА у про стор ним кон струк ци ја ма с лек се ма ма овог 
ти па (пред лог У ка да се да те лек се ме схва та ју као отво ри) (KLiKovac 2000: 55; 
арсенијевић2003: 149), из го во ра Гла син ца има мо са мо по твр де упо тре бе 
пред ло га ко ји од го ва ра ју по вр шин ској ло ка ли за ци ји:

(у значењу отвора – у локативу) pi2ta5me,na vra3tima–[va4boje,aizawe3ga5
u1sta{a; – oni5[va4bosve1sto3ji5na vra3tima;vi1|ektena pro4zoru; (у аку-
зативу) ti2vi{me3nina vra4tasenepo3ma5qa5j;tama1nmi5s4e1li,avo3jni5kna 
vra4ta [изби, појави се]; i3zbi{e5na3 vratnice; cu1reone5sve1na pro4zorse
na3jatile;
(у значењу равне површине – у локативу) ao3nati{to1pri1jenapi4{iti3fus
na vra3tima; pi2{e5na vra3timau1kolkosa4ti5; (у акузативу)ne1kopo1kuca5na 
vra4ta; Ko2sni5ktu3ra5{na3 vratniceda~vr1{}e5sto3je5.

3.Закључак.Нео п ход но је по све ћи ва ти па жњу про стор ној кон цеп ту а-
ли за ци ји пој мо ва ко ји се на ла зе у функ ци ји ло ка ли за то ра, бу ду ћи да њи хо ва 
при ро да не рет ко ути че на пред ло шку фор ма ли за ци ју. Из вр ше ном ана ли зом 
кон цеп ту а ли за ци је пој мо ва из сфе ре ку ће и по кућ ства за бе ле же них у го во ру 
Гла син ца (ис точ на Бо сна) и ко ји су у функ ци ји про стор них ло ка ли за то ра, 
уоча ва се да ан га жо ва ност уну тра шњо сти или по вр шин ског де ла ни је увек 
пре су дан мо ме нат у ода би ру пред ло шког фор ман та У ~ НА уз ло ка тив или 
аку за тив, од но сно ИЗ ~ С(А) уз ге ни тив.

Ре ги стро ва на је оче ки ва на кон цеп ту а ли за ци ја нај ве ћег бро ја раз ли чи-
тих вр ста по су да у слу ча је ви ма да њи хов из ра же ни уну тра шњи део уче ству-
 је у ло ка ли за ци ји. Та ко ђе, ни је нео бич на ни по ја ва фор мал ног по ка за те ља 
ло ка ли за ци је по вр ши ном ло ка ли за то ра (пред лог НА / С(А)) уко ли ко се обје-
кат ло ка ли за ци је сме шта на вањ ском де лу по су де или ње ном гор њем ру бу, 
да кле, у спо ља шњост ло ка ли за то ра. Ов де се има у ви ду пред мет ност објек та 
ло ка ли за ци је и ње го ве ве ће ди мен зи је у од но су на ди мен зи је ло ка ли за то ра. 
Ме ђу тим, чак и у слу ча је ви ма ка да је ан га жо ва на уну тра шњост ло ка ли за то ра, 
ње го ва кон цеп ту а ли за ци ја мо же до ве сти до фор ма ли за ци је пред ло га НА / С(А) 
уз ло ка ли за тор, по ред уоби ча је не по ја ве кон струк ци ја с пред ло гом У / ИЗ (na 
te5 dvi1je te3psi je sve1i3s4ekli [и ставили][месо, ко ма де меса] пре ма one
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ju3fkepro3su5{i5{,zgu3`va5{ [и ставиш]u te3vsi ju...). Раз ло ге за то ви ди мо 
у спе ци фич ном об ли ку ло ка ли за то ра чи ји уну тра шњи део ни је ја сно из ра-
жен. При том, иако ма њих ди мен зи ја од ди мен зи ја ло ка ли за то ра, ви дан ути-
цај има ла је и пред мет ност објек та ло ка ли за ци је. По ја ва си но ни мич но сти 
кон струк ци ја с пред ло зи ма У / ИЗ ~ НА / С(А) у ова квим слу ча је ви ма, ина че 
по зна та срп ском стан дар ду, мо гла би би ти ис пи та на и на ши рем срп ском ди-
 ја ле кат ском про сто ру. 

Уоби ча је на по ја ва на зи ва за раз ли чи те ти по ве згра да и на зи ва за њи хо  ва 
оде ље ња у кон струк ци ја ма с пред ло шким фор ма ли за то ри ма уну тра шњо-
сти ре дов на је и у ис тра жи ва ном го во ру, а та ко и по ја ва пред ло шког фор-
ман та за ду же ног за ло ка ли за ци ју по вр шин ским де лом у кон струк ци ја ма с 
име ни цом спрат или та ван, иако се ло ка ли за ци ја оства ру је у уну тра шњем 
про сто ру. Кон цеп ту а ли за ци ја ко ју има го вор но ли це ко је од ре ђу је ова кав про-
стор ни од нос у вер ти кал ној рав ни и ко ја је раз лог да про стор не кон струк-
ци је с на ве де ним име ни ца ма бу ду бло ки ра не пред ло зи ма НА / С(А), је сте 
об ја шње  ње и за ре ги стро ва ни при мер na3 so bije,ni2jeni3slazio. Ло ка ли-
за тор со ба ов де под ра зу ме ва део та ва на, пот кро вља, а би ти на со би зна чи 
‘би ти у со би ко ја је на та ва ну’. Да ли је ова кон струк ци ја, ина че стра на стан -
дард ном је зи ку, при сут на у дру гим срп ским го во ри ма и, ако је сте, у ко јој 
ме ри је рас про стра ње на, по ка за ће ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња у обла сти 
син так се па де жа. 

И у зна че њу отво ра, а не са мо у зна че њу по вр ши не ко јом се тај отвор за-
 тва ра, кон цеп ту а ли за ци ја вра та и про зо ра у го во ру Гла син ца фор ма ли зо ва-
на је упо тре бом пред ло га ко ји од го ва ра ју са мо по вр шин ској ло ка ли за ци ји. 
Док стан дард но је зич ка ли те ра ту ра бе ле жи и пред лог У / ИЗ уз на ве де не лек-
се ме ка да се схва та ју као отво ри, у срп ској ди ја лек то ло ги ји тек пред сто ји 
за да так да се опи ше си ту а ци ја на што кав ском те ре ну.
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Zoran Simić

SPATIAL LOCALIZERS IN THE HOUSE AND HOUSEHOLD LEXIS 
IN THE VERNACULAR OF GLASINAC

S u m m a r y

The author analyzes the conceptualization of notions in the area of house and household, 
which function as spatial localizers, and which have been recorded in the vernacular of Glasinac 
(east Bosnia). Depending on the part of the object used, whether the inside or the outer part, as well 
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as their spatial concept, the localizers are blocked by the prepositions U ~ NA in locative and accusa-
tive cases, and by IZ ~ S(A) in genitive. The problem of the distribution of these prepositions is found 
when they are no longer formal indicators of the localization by the interior or the surface of the 
localizer, i.e. when there is a different conceptualization of the localizer itself, due to its specific 
appearance (e.g. negligible difference between the inside/surface), specific features of the localiza-
tion object, as well as due to the difference in the speaker’s perspective (e.g. vertical axis).

Key words: Serbian language, dialectology, syntax and semantics of cases, spatiality, concep-
tualization, spatial localizers, the distribution of the prepositions U ~ NA / IZ ~ S(A), Herzegovina-
-Kra jina dialect, Glasinac.
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Гордана Штасни

СЕМАНТИчКО-ДЕРИВАЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ИМЕНИЦА
ИЗ ЛЕКСИчКЕ ГРУПЕ ЖИВОТИЊА*1

У раду се испитује међузависност семантичко-деривационог потенцијала и се-
мантичког садржаја јединица из лексичке групе животиња на примеру следећих име-
ница: животиња, свиња и вук. Показало се да је мања продуктивност деривата у окви-
ру семантичко-деривационог гнезда лексеме са општим значењем и хиперонимском 
вредношћу (животиња), за разлику од деривационих гнезда која су мотивисана име-
ном конкретне животиње – домаће (свиња) или дивље (вук). Интересовало нас је да ли 
је деривација подстакнута семантичким компонентама које су интегрисане у семан-
тичку интерпретацију одабраних лексема у Речнику српскога језика (2007) или су ин-
дуктори деривације потенцијалне семе. 

Кључне речи: семантичко-деривациони потенцијал, семантички садржај, лексич-
ка група животиња.

1. увод. Под семантичко-деривационим потенцијалом подразумевамо 
способност лексеме да на основу свог семантичког садржаја развија нове 
деривате одређеног семантичко-деривационог типа. Према схватању Д. 
Гортан Премк (2004: 43), појмовна вредност и елементи реализације нај-
мањи су несамостални семантички елементи који у одређеној комбинацији 
дају одређени семантички садржај.

Семантичко-деривационом анализом могу се уочити системске појаве 
у оквиру одређеног семантичко-деривационог гнезда. Осим тога, упоређи-
вањем резултата анализе сродних, али и типичних лексема за одређене 
подврсте у оквиру јединствене лексичке групе, диференцирају се кључне 
семантичке и деривационе карактеристике које откривају перспективу и 
продуктивност чланова одређеног семантичко-деривационог гнезда. 

У раду су анализиране именице из лексичке групе животиња: живо-
тиња – са општом и хиперонимском вредношћу и називи појединачних 
жи вотињских врста – свиња и вук. Имена животиња углавном су семантич-
ки празна (нарочито она са којима наш човек није ни у каквом додиру, на 
пример, гну), али она могу добити неке значењске елементе, заправо оне за 

*1Рад је на стао у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман тич ка и 
праг ма тич ка ис тра жи ва ња (178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је, са да Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је. 
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које човек на основу искуства верује да их нека животиња има или јој их 
приписује на основу њиховог понашања или нарави јер са њима долази у 
додир.

На основу резултата анализе одабраних именица могу се претпоставити 
специфичне семантичко-деривационе црте за остале чланове ужих лек сич-
ких скупина (дивље односно домаће животиње), које произилазе из про дук-
тивности односно непродуктивности појединих семантичких компонената, 
као и утицај потенцијалних семантичких компонената на стварање нових 
деривата.

2. семантичкекарактеристикеименицеживотиња. Именице са архисе-
мом живо биће, која је веома апстрактна и носилац је опште идеографске 
вредности, денотирају човека, животињу или биљку. У оквиру семантичке 
интерпретације лексеме животиња издвајају се важне компоненте значења 
на основу којих се животиње разликују од осталих живих бића – људи и 
биљака. Према РСЈ, основно значење лексеме животиња је ‘свако живо 
биће које се креће и осећа (насупрот биљкама), осим човека’.

У лексикографској дефиницији заступљена је архисема (живо биће) и 
диференцијалне семе: а) биће које се креће и б) биће које осећа. И овај слу-
чај потврђује да је архисема без диференцијалних сема само несамостални 
елеменат семантичког садржаја (васић–нејГебауер 2002: 126).

Особеност животиња у односу на друге референте са истом архисемом 
истакнута је принципом супротности у односу на биљке и искључивањем 
човека као референта са заједничким диференицијалним семама (који се 
креће и осећа). Ову фунцију, по правилу, врше диференцијалне семе „неса-
мостални делови семантичког садржаја који носе апстрактне информације 
о индивидуалним карактеристикама лексема, о оним карактеристикама на 
основу којих се једна лексема разликује од друге са истом архисемом” (Гор‑
тан‑Премк 2004: 43). Осим тога, у лексикографском опису обично се инклу-
зијом диференцијалних сема даје семантичка интерпретација појма, а овде 
се ексклузијом појмова са истом архисемом (биљка и човек) дефинише иде-
ографска вредност лексеме животиња.1

Према РСЈ, секундарна значења лексеме животиња јесу: 2. пеј. груба, 
сурова, некултурна особа. 3. зб. нар. марва, стока. Прво од наведених секун-
дарних значења настало је метафоризацијом и то на основу сема колективне 
експресије.2 У складу са тумачењем Бечеве (2002: 113), у оваквим случаје-

1 По ре ђе ња ра ди по гле дај мо ка ко су де фи ни са не лек сме са истом ар хи се мом – биљ ка и 
чо век. У РСЈ лек се ма биљ ка је са зна че њем ‘жи ви ор га ни зам, је дин ка ра сти ња при чвр шће на 
ко ре ном за зе мљи ште, ода кле цр пе хра ну, ра сте и раз ви ја се’; лек се ма чо век има ве о ма раз ви-
је ну се ман тич ку струк ту ру. У при мар ном зна че њу она је ‘жи ви ор га ни зам, си сар из ре да 
при ма та ко ји је по сти гао нај ви ши раз вој ни сту пањ, дру штве но би ће ко је ми сли, го во ри и 
рас по ла же спо соб но шћу да ства ра ору ђа и да се њи ма слу жи у про це су ра да’.

2 Пре ма об ја шње њу Д. Гор тан Премк (2004: 95), за ме на зо о морф не ар хи се ме ан тро по-
морф ном је ди но је обич на у екс пре сив ним се кун дар ним зна че њи ма, док је у свим дру гим 
ве о ма рет ка.
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вима преноса номинације са животиње на човека делује ликовна метафора: 
‘човек, окарактерисан по одређеноj особини, коjа се приписуjе овоj живо-
тињи’. 

Иако се у семантичкој интерпретацији ове лексеме издваја и друго 
секундарно значење, оно је такође општег типа, веома слично концептуал-
ној вредности лексеме животиња.

2.1. деривационе карактеристике лексемеживотиња. Лексема живо-
тиња припада семантичко-деривационом гнезду које је мотивисано приде-
вом жив. Она је, у ствари, у односу на мотивни придев дериват трећега 
степена (0 жив; 1<0 жив-от; 3<2 живот-иња). Лексема животиња управо 
као дериват трећега степена показује извесне специфичности у односу на 
деривате истога и вишег степена уопште. Наиме, деривати вишег степена 
обично немају даљу деривацију или је она веома скромна и своди се углав-
ном на релационе и граматичке деривате (уколико то и сами нису). 

Међутим, семантичко-деривационо гнездо са мотивном лексемом жи-
вотиња може се сматрати микрогнездом у оквиру јединственог гнезда са 
мотивним придевом жив. Она садржи неколико директних деривата и у њих 
преноси целокупан семантички садржај: дублетни деминутивни облици 
животињица и животињка, релациони и посесивни придев животињски, 
деадјективна именица животињство ‘својство онога што је животињско, 
суровост, грубост’3 и прилог животињски. Секундарна значења нису значај-
није утицала на структуру и обим самог микрогнезда, мада се лексема живо
тиња са значењем ‘онај који се грубо, дивље односи према другоме’ сврста-
ва у жаргонизме који су настали метафоризацијом (Knežević 2010: 224).

Лексема животиња има статус хиперонима у односу на домаће и дивље 
животиње. Гранање се наставља тако што улогу хиперонима другога реда 
преузимају синтагматске номинационе конструкције отварањем новог реда, 
чиме се, наравно, могућност гранања не исцрпљује. 

Природа семантичког односа између хиперонима и хипонима одражава 
се и на структуру и обим семантичко-деривационог гнезда. У семантичком 
садржају хиперонима и хипонима постоји иста архисема, али су семе разли-
чите, и по броју и по семантичким информацијама. „Наиме, код хиперони-
ма семе су општега типа, што се огледа у њиховој неспособности или мањој 
способности за метафоричка варирања; код хипонима семе су веома израже-
не и метафорички веома продуктивне” (Гортан‑Премк 2004: 65). С обзиром 
на то да хипоним има специфичније значење у односу на хипероним, његов 
је логички обим ужи од де но та ци је об у хва ће не хи пе ро ни мом. Ме ђу тим, 
се  ман тич ки са др жај хи по ни ма бо га ти ји је од се ман тич ког са др жа ја хи пе-
ро ни  ма, те је за то и ње го ва де ри ва ци о на мо гућ ност ве ћа (драГићевић 2007: 
291).

3 У зна че ње име ни це жи во тињ ство, са чо ве ком као но си о цем тог свој ства, пре но си се 
се ман тич ка ком по нен та из се кун дар ног зна че ња мо тив не ре чи ко јом се из ра жа ва ква ли та-
тив ност (груб, су ров).
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3. семантичко‑деривационекарактеристикелексемесвиња. Се ман тич-
ко-де ри ва ци о на гне зда мо ти ви са на на зи вом кон крет не жи во ти ње има ју раз-
ви је ни ја гне зда (у од но су на она мо ти ви са на име ни цом са оп штом пој мов-
ном вред но шћу) што је ди рект на по сле ди ца њи хо вог се ман тич ког са др жа ја. 
Као ва жно обе леж је ко је ће ути ца ти на број и се ман ти ку де ри ва та по ка зу је 
се осо би на ко јом се жи во ти ња ква ли фи ку ју као до ма ћа или ди вља.4 Де ри-
ва ци о ним гне здом ко је је мо ти ви са но лек се мом сви ња ука за ће мо на не ке 
се ман тич ко-де ри ва ци о не ка рак те ри сти ке ко је се мо гу сма тра ти си стем ским 
у лек сич кој ску пи ни до ма ћих жи во ти ња. 

СДГ свиња
0 свиња 1. зоол. домаћа животиња из пор. двопапкара, подред непреживара, 
која се гаји због меса, масти, длаке, коже. 2. прљав, неуредан човек; морално 
пропала особа.
11<0 свињица дем. од свиња.
12<0 свињче5 1. дем од свиња. 2. свиња.
21<12 свињчад зб. им. од свиња.
13<0 свињарити6 1. чувати туђе свиње; бити свињар. 2. разг. понашати се као 
свиња, правити свињарије.
14<0 свињски, -а, -о који се односи на свиње, који припада свињама.
15<0 свињећи7 в. свињски.
22<14 свињски прил. као у свиње; као свиња, гадно, одвратно.
16<0 свињетина свињско месо.
17<0 свињац а. обор за свиње. б. фиг. прљава, неуредна, запуштена просторија 
или кућа.
18<0 свињарство8 грана привреде која се бави гајењем и товљењем свиња. 

4 Та ко ће се, на при мер, у окви ру гне зда ко је је мо ти ви са но име ном до ма ће жи во ти ње 
ре а ли зо ва ти де ри ва ти са ме сним зна че њем или под скуп де ри ва та чи ји је но си лац лек се ма са 
осо бом ко ја се о жи во ти њи ста ра као де но та том.

5 За ни мљив је при мер свињ че. У де ри ва ци ји ове из ве де ни це уче ству је су фикс -че ко ји 
је нај про дук тив ни ји у твор би на зи ва жи вих би ћа са зна че њем мла дун ча ди (ма че, па че, гу шче, 
пти че). На зи ви од жи во тињ ских име на че сто ни су де ми ну тив ни не го хи по ко ри стич ни, ти-
пич ни за на род ни го вор (кер че, коњ че, сом че). Ме ђу тим, лек се ме ку че, па шче, свињ че че сто 
озна ча ва ју од ра слу жи во ти њу (клајн 2003: 204). У се ман тич кој ин тер пре та ци ји ове лек се ме 
за сту пље на су оба зна че ња: де ми ну тив но и зна че ње од ра сле жи во ти ње.

6 Гла гол сви ња ри ти мо же се по сма тра ти као де ри ват са па ра лел ном мо ти ва ци јом у при -
мар ној се ман тич кој ре а ли за ци ји. У пр вом слу ча ју, мо тив на лек се ма би ла би сви ња и та да је 
гла гол пр во сте пе ни де ри ват (чу ва ти ту ђе сви ње); у дру гом слу ча ју, мо тив на лек се ма је пр во-
 сте пе ни де ри ват сви њар, па је та да гла гол де ри ват дру го га сте пе на (би ти сви њар). Ње го во 
се  кун дар но зна че ње мо ти ви са но је лек се мом сви ња, и то ње ним ме та фо рич ним се кун дар ним 
зна че њем.

7 Об лик сви ње ћи функ ци о ни ше као ду блет на фор ма ре ла ци о ном при де ву свињ ски. Ме-
 ђу тим, за не мар љи ва је ње го ва упо треб на вред ност, а не ја вља се ни у син таг мат ским спо је -
ви ма (не по сто ји сви ње ћи бут, сви ње ћи па при каш и сл.). И уоби ча је на ди стри бу ци ја су фик са 
-ећи ука зу је на то. На и ме, „-ећи као ре ла ци о ни су фикс до ла зи пр вен стве но на име на жи во  ти-
ња сред њег ро да са за вр шет ком -еета ( ја ре ћи, пра се ћи, те ле ћи)” (клајн 2003: 292).

8 Лек се ма сви њар ство из ве де на је сло же ним су фик сом -ар ство, бу ду ћи да не озна ча ва 
по сао сви ња ра, већ при вред ну гра ну, те је мо ти ва ци ја лек се мом сви њар не при хва тљи ва. Клајн 
(2003: 185), ме ђу тим, име ни це ко је зна че при вред не гра не као во ћар ство, ра тар ство, сто чар

ГОРДАНА ШТАСНИ
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Микрогнездо мотивисано првостепеним дериватом свињар
19<0 свињар онај који за плату чува и напаса свиње.
23<19 свињарица 1. жена свињар. 2. зоол. врста птице певачице, пастирица.
24<19 свињарка в. свињарица (1).
110<0 свињарина свињарева плата.
25<19 свињарски који се односи на свињаре.
Деривати мотивисани секундарним значењем лексме свиња
111<0 свињарија9 гадан, прљав, непоштен поступак.
112<0 свињарлук в. свињарија.
113<0 свињити вулг. прљати, гадити (као свиња).
Сложенице
свињогојац одгајивач свиња.
свињогојство10 свињарство.
свињождерØ пеј. онај који воли да једе свињетину.
свињокољØ (свињокоља) а. клање свиња, свињска даћа. б. време клања свиња.
Лексеме мотивисане именицом свиња које денотирају потпуно новог 

референта:
свињурак11 бот. биљка, суручица.
свињдух и свињдуша врста траве.
Исто вре ме но, лек се ма сви ња има и жар гон ско зна че ње 1. про ста чи на; 

2. не у ред на осо ба (Knežević 2010: 223). Оба зна че ња на ста ла су ме та фо ри-
за ци јом. Пр вим се ис ти че ка рак тер на ди мен зи ја чо ве ка ко јег про це њу је мо 
као про стог (по пут сви ње – на осно ву се ма ко лек тив не екс пре си је), дру гим 
се име ну је чо век пре ма хи ги јен ским на ви ка ма (пр љав по пут сви ње, а ин ду-

 ство, ри бар ство итд. сма тра де ри ва ти ма са су фик сом -ство. Сма тра, та ко ђе, да сло же на ва-
ри јан та -ар-ство има из ве сну ауто но ми ју, али да још ни је по ста ла пра ви сло же ни су фикс. 

9 И овај би се де ри ват мо гао твор бе но ин тер пре ти ра ти на два на чи на: свињари ја (као 
де ри ват пр во га сте пе на) или сви њарија (као дру го сте пе ни де ри ват). Ме ђу тим, по ла зе ћи од зна-
 че ња са ме лек се ме сви ња ри ја ко је схва та мо као свињ ки по сту пак (де ло чо ве ка ко ји за слу жу је 
по грд ни на зив сви ња), а не као де ло сви ња ра, ја сно је да је де ри ват са су фик сом -ари ја. Клајн 
скре ће па жњу на то да „по сто ја ње име ни ца (no men agen tis) на -ар не мо ра увек зна чи ти да је 
су фикс -ија”, што по твр ђу је и наш при мер. Клајн (2003: 83), та ко ђе, на во ди да су фикс -ари ја 
го то во увек има афек ти ван при звук, ко ји мо же ићи од бла го ша љи вог до вул гар ног. Де ри ва том 
сви ња ри ја ис ка за на је ја ка пе јо ра тив ност. Осим то га, Ба бић (1986: 190) за кљу чу је да се зна че ње 
из ве де ни ца са име нич ком твор бе ном осно вом и су фи ском -ари ја мо же опи са ти као по сту пак, 
де ло, схва та ње и на во ди нај ви ше при ме ра са та квим зна че њем. Има ју ћи на уму зна че ње де ри-
ва та сви ња ри ја, твор бе ни ду блет свињар лук сег мен ти ран је по истом прин ци пу (са сло же ним 
или улан ча ним су фик сом -арлук).

10 Пре ма Клај но вом ми шље њу (2003: 188), лек се ма сви њо гој ство је са сло же ном осно вом 
и са су фик сом -ство. Иако по сто ји аген тив на име ни ца на -(а)ц, не ма раз ло га да се име ни ца са 
ап стракт ним зна че њем из во ди пре ко аген тив не, на во ди Клајн и ми се сла же мо са на ве де ним 
ми шље њем. Ме ђу тим, ка ко сло же ни ца сви њо гој ко ја би се мо гла на ћи у твор бе ној осно ви 
де ри ва та сви њо гој ство, ни је по твр ђе на у кон сул то ва ним реч ни ци ма, скло ни ји смо за кључ ку 
да је име ни ца сви њо гој ство на ста ла ком би но ва ном сло же но-су фик сал ном твор бом по мо де лу: 
Ио + о + Го + -ство, као и име ни ца са аген тив ним зна че њем сво њо го јац Ио + о + Го + -(а)ц. 

11 Су фикс -урак је са афек тив но-де ми ну тив ним зна че њем. Ја вља се у све га не ко ли ко 
ре чи: де вој чу рак и мом чу рак; без де ми ну ци је је у на зи ви ма би ља ка но ћу рак, сви њу рак и ши
пу рак (клајн 2003: 30).
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ко ва но је по тен ци јал ном се ман тич ком ком по нен том у пој мов ној вред но сти 
лек се ме сви ња).

4.семантичко‑деривационекарактеристикелексемевук. Лек се ма вук 
је ви ше знач на. По ред тер ми но ло шког зна че ња ‘вр ста си са ра ме со жде ра, кр во -
жед на звер из пор. па са’, у при мар ну се ман тич ку ре а ли за ци ју спа да и зна-
че ње ин ду ко ва но ме то ни ми јом ‘вуч је кр зно; бун да од вуч јег кр зна’. Се кун-
дар на зна че ња ко ја су у РСЈ обе ле же на као фи гу ра тив на де но ти ра ју чо ве ка 
и на ста ла су ме та фо ри за ци јом. Се ман тич ка ди фе рен ци ја ци ја уну тар овог 
зна че ња об у хва та два пот пу но су прот на по ла: по зи ти ван ‘хра бар, од ва жан 
и ис ку сан, пре ка љен бо рац, ју нак ју на чи на’ и ‘вред на и сна жна, енер гич на 
осо ба’ и не га ти ван ‘окру тан чо век, на сил ник, ти ра нин, звер-чо век’. Се ман-
тич ка ре а ли за ци ја се кун дар ног зна че ња са не га тив ном ко но та ци јом усло в-
ље на је ком по нен том зна че ња ко ја је ре пре зен та тив на у се ман тич кој ин тер-
пре та ци ји ове лек се ме (кр во лоч на звер). Зна че ње са по зи тив ном ко но та ци јом 
ин ду ко ва но је по тен ци јал ним ди фе рен ци јал ним се ма ма ко ји ма се об у хва-
та ју осо би не зве ри уоп ште ‘ја ка, сна жна, из др жљи ва, упор на’.

СДГ вук
11<0 вучад зб. им. од вуче
12<0 вучаран пун вукова; опасан.12

13<0 вучарски в. вучаран.
14<0 вуче младунче вука; млад вук.13

15<0 вучетина 1. а. вучја кожа, вучје крзно. б. кабаница, бунда од вучјег крзна. 
в. капа од вучјег крзна. 2. вучје месо.14

16<0 вуч(и)ји 1. који се односи на вука, на вукове (који припада вуку, вуковима, 
који потиче од вука, који је као у вука и сл.). 2. фиг. суров, зао, свиреп, неми ло-

12 При дев ву ча ран има огра ни че ну упо треб ну вред ност. Клајн кон ста ту је да РМС бе ле-
жи два крај ње не у о би ча је на при де ва: ву ча љив (= ву ча ран), пр ви је са су фик сом -аљив ко ји је 
нео д ре ђе ног зна че ња (2003: 287); дру ги при дев ски де ри ват из ве ден је су фик сом -а̄ран. Д. 
Шип ка (2003: 30) де ри ва те са овим су фик сом тран сфор ми ше по мо де лу ‘ко ји се од но си или 
при па да Х-у’ са сле де ћем мо ти ва ци о ним сме ром: име ни ца > при дев (пар ла мент > пар ла мен-
та ран); Клајн (2003: 315) на во ди да се су фикс -а̄ран, ја вља у ре чи ма пре те жно струч ним по 
зна че њу и у ком би на ци ји са стра ним осно во ма, што се мо же за кљу чи ти на осно ву на ве де них 
при ме ра: ди сци пли на ран, про то ко ла ран, де фи ци та ран и др. Ду блет на ва ри ја на та ву чар ски је 
са про ши ре ним су фик сом -арски, бу ду ћи да не по сто ји лек се ма ву чар (осим као ан тро по ним) 
ко ја би би ла мо тив на за на вед не де ри ва те.

13 Су фик сом -е из во де се име ни це са зна че њем ‘мла до од љу ди или жи во ти ња’. Као ду-
блет на фор ма ја вља се че шћи об лик са су фик сом -ић (ву чић). Ме ђу тим, до ши ре ња се ман тич ког 
оп се га ни је до шло у оба де ри ва та. Сма тра мо да је у пр вом слу ча ју су фи косм -е бло ки ра но се -
ман тич ко ши ре ње, а да је у дру гом слу ча ју, упра во су фик сом -ић омо гу ће но бо га ће ње ње го ве 
се ман тич ке струк ту ре. На и ме, из основ ног де ми ну тив ног зна че ња су фик са -ић при род но се 
раз ви ја зна че ње мла дун ца или по том ка, а ни је ма ли број при ме ра ко ји су ме та фо ри за ци јом 
до би ли но во тер ми но ло шко зна че ње (ри бић, ми шић) (клајн 2003: 109).

14 Су фикс -ети на ја вља се у де ри ва ту ко ји не ма ауг мен та тив но, ни ти пе јо ра тив но обе-
ле ж је, што би се мо гло оче ки ва ти с об зи ром на уоби ча је но зна че ње де ри ва та из ве де них овим 
су  фик сом. Са ауг мен та тив ним обе леж јем ја ва ља се су фикс -ина (ву чи на). Клајн (2003: 102) 
сма тра да је де ри ват ву чи на са сло же ним су фик сом -чи на, ко ји је пе рин те гри сан из -ина са осно-
 ва ма на -к (се ља чи на, је зи чи на, ву чи на) или на -ц (му шкар чи на, ма гар чи на). 
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срдан, окрутан; страшан. 3. бот. саставни део имена неких биљака: ~ зеље, ~ 
стопа, ~ боб, ~ грах итд.15

17<0 вучина 1. (им) аугм. и пеј. од вук. 2. в. вучетина (1).
18<0 вучић 1. дем. хип. од вук; младунче вука; млад вук. 2. фиг. дивљачан, 
пркосан дечак. 3. врста грабљиве морске рибе из пор. гргеча. 4. (обично у мн.) 
зуб у малог детета.
19<0 вучица 1. женка вука. 2. фиг. а. снажна, здрава и енергична, борбена жен-
ска особа. б. немилосрдна, окрутна женска особа.16

110<0 вучки који је као у вука; немилосрдан, окрутан; зао.
21<110 вучки прил. на вучји начин, као вук; немилосрдно, окрутно.

Номинација новог референта
111<0 вучјак врста овчарског пса вишег раста и снажног, дугог тела (који је по 
изгледу сличан вуку).
22<111 вучјака бот. в. дивља кафа.
23<111 вучјачки који се односи на вучјаке, који је као у вучјака.

Сложенице
вукодлак-Ø 1. а. празн. мртвац који, по народном веровању, излази ноћу из 
гроба, сише људима крв и чини им друга зла, вампир. б. фиг. крволочан чо век; 
крвопија, мучитељ. 2. зоол. врста морске рибе, морски ђаво, грдобина. 
вукодлачина ж (м) аугм. пеј. од вукодлак.
вукодлачити се празн. постајати вукодлак, вампирити се.
вукодлачица жена вукодлак, вампирица.
вукодлачки, -а, -о који се односи на вукодлаке, који припада вукодлацима, 
својствен вукодлацима.
вукоједина 1. месо од животиње коју је заклао вук. 2. мед. нар. ранице на 
кожи које изазива туберкулоза коже и сл. 
вуколикØ, -а, -о који је налик на вука, који је као у вука.

5. семантичко‑деривациониПотенцијаланалиЗиранихлексема. С об зи -
ром на то да ана ли зи ра не име ни це има ју за јед нич ку ар хи се му (жи во би ће) 
и за јед нич ке ди фе рен ци јал не се ме ви со ког ран га ко је про из и ла зе из пој мов-
не вред но сти лек се ме жи во ти ња, оче ку је се да у њи хо вим де ри ва ци о ним 
гне зди ма бу ду за сту пље ни де ри ва ти слич ног се ман тич ког про фи ла. 

5.1. дериватииндукованиПримарнимЗначењеманалиЗиранихлексема. 
У де ри ва ци о ним гне зди ма лек се ма жи во ти ња, сви ња, вук ја вља ју се, у пр вом 
ре ду, гра ма тич ки де ри ва ти мо ти ви са ни при мар ним зна че њем лек се ма. У 

15 Ду бле ти -ји и -ији да нас се углав ном сма тра ју јед на ко пра вил ним, с тим што се кра ћем 
об ли ку да је пред ност, осим по сле осно ва ко је се за вр ша ва ју на два су гла сни ка (ов чи ји, гу шчи ји, 
врап чи ји); овај су фикс увек до ла зи на име нич ку осно ву. Ве ли ка ве ћи на при де ва има у осно  ви 
име жи во ти ње, са од но сним зна че њем ве за ним за це лу вр сту (клајн 2003: 292).

16 Клајн на во ди да је чи ста мо ци о на упо тре ба су фик са -ица у ву чи ца (2003: 116), те да је 
за овај су фикс ка рак те ри стич на пала та ли за ци ја са сво је вр сним огра ни че њи ма. „Ве ла ри и ц нор-
 мал но се па ла та ли зу ју у ре чи ма као ву чи ца, дла чи ца и др.” (2003: 113), а ка сни је на во ди да се 
„су фикс -чи ца ја вља ве о ма че сто као за вр ше так де ми ну ти ва од име ни ца са к или ц у осно ви 
и да је при мер ву чи ца” (2003: 123), ко ји ни у ком слу ча ју не ма де ми ну тив но зна че ње, ни ти се 
ње го во твор бе но зна че ње мо же из ве сти пре ко су фик са -чи ца.
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њих се пре но си це ло ку пан се ман тич ки са др жај зна че ња ко је сма тра мо мо-
тив ним, с об зи ром на то да су све ана ли зи ра не лек се ме ви ше знач не. 

Де ри ва ци ја при де ва, ре ла ци о них и по се сив них, ре ђе си ми ла тив них, 
ре гу лар на је и оче ки ва на. Де ри ви ра ни при де ви са ква ли фи ка тив ним зна че-
њем ве зу ју се ви ше за по ступ ке или осо би не де но та та ко ји не при па да ју 
лек сич кој ску пи ни жи во ти ња.

Си стем ска је и де ри ва ци ја при ло га (жи во тињ ски, свињ ски, вуч ки), а 
код име ни ца ко је озна ча ва ју по је ди нач не жи во ти ње ја вља ју се и об ли ци 
име ни ца са ко лек тив ним зна че њем (свињ чад, ву чад). 

На пре ла зу из гра ма тич ких у лек сич ке де ри ва те ја вља ју се име ни це 
су бјек тив не оце не – де ми ну ти ви и хи по ко ри сти ци. Де ри ва ци ја ауг мен та ти-
ва ни је до след но спро ве де на иако је мо гу ћа у свим слу ча је ви ма (нпр. свињ
чи на, жи во ти ње ти на). Уоп ште но, не га тив на ко но та ци ја де ри ва та углав ном 
се оства ру је но ми на ци јом но вог ре фе рен та (ка да се од ре ђе не осо би не жи-
во ти ња при пи су ју љу ди ма као до ми нант не). 

Де ри ва ци ја на зи ва мла дун ца или муж ја ка од но сно жен ке та ко ђе ни је 
си стем ски спро ве де на. У пот пу но сти из о ста је у се ман тич ко-де ри ва ци о ном 
гне зду чи ја је мо тив на реч лек се ма са хи пе ро ним ском вред но шћу жи во ти ња 
(мо же се сма тра ти ге не рич ким пој мом), а у слу ча ју са мо тив ном лек се мом 
сви ња но ми на ци ја мал дун че та и муж ја ка оста вре на је по себ ним лек се ма ма.

Струк ту ром и оби мом ис ти че се се ман тич ко-де ри ва ци о но гне здо са 
мо тив ном лек се мом сви ња. Ди фе рен ци јал на се ма ви со ког ран га ко јом се 
лек се ма сви ња свр ста ва у ред до ма ћих жи во ти ња ин ду ко ва ла је но ве де ри-
ва те. Они се мо гу гру пи са ти у два под ску па: пр ви – ко ји се ти че сви ње као 
де но та та и дру ги под скуп лек се ма ко ји ма је де но тат аген тив на име ни ца, 
пр во сте пе ни де ри ват са зна че њем ‘осо ба ко ја чу ва сви ње’ сви њар. Раз ви ја 
се и де ри ват про стор не се ман ти ке, име ни ца no mi na lo ci – са зна че њем на-
мен ски огра ђе ног про сто ра за бо ра вак жи во ти ње. 

Ми крог не здо са мо тив ном име ни цом no mi na agen tis са др жи мо ци о ни 
екви ва лент, гра ма тич ки де ри ват – ре ла ци о ни при дев и де ри ват ко јим се озна-
 ча ва за ра да сви ња ра. Сма тра мо да је ово си стем ска по ја ва и да ће се ман тич-
ко-де ри ва ци о на гне зда мо ти ви са на име ном не ке до ма ће жи во ти ње има ти 
де ри ва те ово га ти па.

5.2. дериватимотивисанисекундарнимЗначењеманалиЗиранихлексе‑
ма. Као де ри ват ка рак те ри сти чан за се ман тич ко-де ри ва ци о но гне здо мо ти ви -
са но се кун дар ним зна че њем лек се ме жи во ти ња ја вља се име ни ца жи во тињ
 ство са ап стракт ним де а дјек тив ним зна че њем звер ство ‘свој ство оно га 
што је жи во тињ ско, су ро вост, гру бост’. 

И у овом по гле ду се ман тич ко-де ри ва ци о но гне здо мо ти ви са но лек се-
мом сви ња по ка зу је спе ци фич но сти. Ре а ли зи ван је гла гол (сви њи ти) и де-
ри ва ти са зна че њем по ступ ка (сви ња ри ја и сви њар лук) ко ји се ка рак те ри ше 
или про це њу је на осно ву етич ких прин ци па као ‘не по штен по сту пак’. Оба 
де ри ва та мо ти ви са на су се кун дар ним зна че њем лек се ме си ви ња ко је је на-
ста ло ме та фо ри за ци јом ‘пр љав, не у ре дан чо век; мо рал но про па ла осо ба’.
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Лек се ма сви ња уче ству је и у гра ђе њу бо та нич ких тер ми на, на род них 
на зи ва од ре ђе них би ља ка сви њу рак, свињ дух, свињ ду ша. Иако се чи ни да је 
мо ти ва ци ја про зир на, па ра лел ни на род ни тер ми ни (сви њу рак – бре сто ли сна 
кон ча ра, ме ду ни ка, осин ка, су ру чи ца; свињ дух, свињ ду ша – жу ти лов ка) ипак 
по ка зу ју су прот но.

И се ман тич ко-де ри ва ци о но гне здо са мо тив ном лек се мом вук од ли ку је 
се из ве сним спе ци фич но сти ма. Се кун дар ним зна че њи ма мо тив не ре чи ни је 
под стак ну то из во ђе ње но вих де ри ва та. Ме ђу тим, ди фе рен ци јал не се ме са-
др жа не у се кун дар ним зна че њи ма мо тив не ре чи (хра бар, од ва жан, ис ку сан; 
вре дан, енер ги чан; окру тан) пре но се се у се кун дар на зна че ња од ре ђе них 
де ри ва та ко ја су у РСЈ озна че на као фи гу ра тив на (ву чи ји, ву чић, ву чи ца). У 
слу ча ју пре но са но ми на ци је са жи во ти ње на чо ве ка по пра ви лу се пре но се 
и се ме ‘су ров, зао, сви реп, не ми ло ср дан, окру тан; стра шан’, а ако је реч о 
лек се ми са де ми ну тив ним зна че њем (ву чић), осо би не ко је се при пи су ју но вом 
ре фе рен ту у се кун дар ном зна че њу та ко ђе су де ми ну ти ви зи ра не.

Као по себ ну спе ци фич ност ис ти че мо од нос зна че ња у окви ру по ли се-
ман тич ке струк ту ре лек се ме ву чи ца (де ли мич но ва жи и за лек се му вук). 
На и ме, реч је о ви ду спе ци фич не ре ла ци је за сно ва не на су прот но сти ко ја је 
са др жа на у ди фе рен ци ра ном се кун дар ном зна че њу: по зи тив но ‘сна жна, здра-
 ва и енер гич на, бор бе на жен ска осо ба’; и не га тив но ‘не ми ло срд на, окрут на 
жен ска осо ба’.

Као крај њи ре зул тат се ман тич ко-де ри ва ци о не ана ли зе на стао је сле де-
ћи уоп ште ни при каз де ри ва та ана ли зи ра них име ни ца из лек сич ке ску пи не 
жи во ти ња, са мор фо ло шким и де ри ва ци о но-се ман тич ким ин фор ма ци ја ма. 
Пре ма ми шље њу Ле гур ске (2000: 18), ства ра ње ап стракт не се ман тич ке струк-
ту ре ре чи има две прет по став ке. Пр ва – да jе полисемиjа за ко но мер ног ка-
рак те ра, дру га – да су лек сич ко-те мат ске гру пе отво ре ни си сте ми. У њих се 
укључуjу но ви на зи ви коjи испуњаваjу се ман тич ке зах те ве гру пе.17

Мотивне речи из лексичке скупине животиња (животиња, свиња, вук)
Деривати првог степена

N Adj V
(+домаћа ж.)збирне (-ж)17

дем. и хип. / аугм.
‘месо и крзно’ (-ж)
n. loci (-ж)
деадј. (ж)
n. agentis (+ домаћа ж.)

деривати 2. степена
релац. придев 
еквивалент у ж. р.
‘плата за рад’

бот. термини (-ж)
жаргонизми (денотат човек)

релациони 
посесивни
симилативни (+дивља ж.)
 

деривати 2. степена
Adv

17 Зна ци – или + уз скраћ ни цу ж, до ма ћа ж., ди вља ж. по ка зу ју да је тај де ри ват из о стао 
са мо у де ри ва ци ји лек се ме да те у за гра ди или да се ре а ли зо вао са мо у де ри ва ци о ном гне зду 
лек се ме ко ја се на во ди.
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6. Закључак. Се ман тич ко-де ри ва ци о на ана ли за пре те жно за сно ва на на 
еле мен ти ма ком по нен ци јал не ана ли зе по ка зу је да лек се ме жи во ти ња, сви
ња, вук има ју од ре ђе не за јед нич ке осо би не, ко је се мо гу сма тра ти до ми нант-
 ним или си стем ским за све име ни це чи ји је де но тат жи во ти ња. На и ме, обим и 
струк ту ра се ман тич ко-де ри ва ци о ног гне зда за ви си од ди фе рен ци јал них се ма 
ви со ког ран га ко је но се ин фор ма ци је о ин ди ви ду ал ним осо би на ма ре фе ре-
на та ко ји при па да ју ис тој ле скич кој гру пи. Та ко је се ман тич ка ком по нен та 
ка рак те ри стич на за до ма ће жи во ти ње ство ри ла мо гућ но сти за на ста ја ње де-
ри ва та раз ли чи тог се ман тич ког ти па. Још се јед ном по твр ђу је пра ви ло да се-
ман тич ки са др жај лек се ма усло вља ва и ње го ве де ри ва ци о не мо гућ но сти. 

Ка ко су ана ли зи ра не лек се ме по ли се ман тич ке струк ту ре, по себ но смо 
по сма тра ли ути цај при мар ног од но сно се кун дар них зна че ња на де ри ва ци ју. 
И ту се по ка зу ју из ве сне пра вил но сти: пр во сте пе ни де ри ва ти ко ји су у пр вом 
ре ду гра ма тич ки (при де ви, при ло зи, збир не име ни це) ин ду ко ва ни су при-
мар ним се ман тич ким ре а ли за ци ја ма, као и јед но ре фе рент ни де ри ва ти, де-
ми ну ти ви и хи по ко ри сти ци, уко ли ко ни су по себ ном лек се мом из ра же ни. 
Де ри ва ти дру гог сте пе на оче ки ва ни су код име ни ца ко је де но ти ра ју до ма ће 
жи во ти ње ин ду ко ва не пр во сте пе ним де ри ва том аген тив ног зна че ња (са чо-
ве ком као де но та том). По тен ци јал не се ман тич ке ком по не те мо гу би ти из-
вор тер ми но ло ги за ци је, али и ста бил не ин те гра ци је ми крог не зда у окви ру 
је дин стве ног се ман тич ко-де ри ва ци о ног гне зда. 

Ва о ма је ва жна уло га се ма ко лек тив не екс пре си је (у свим ана ли зи ра ним 
при ме ри ма) на осно ву ко јих су се раз ви ла се кун дар на зна че ња ин ду ко ва на 
ме та фо ри за ци јом (по ла зни сад жај је жи во ти ња, циљ ни – чо век). Осим то га, 
се кун дар на зна че ња (у РСЈ озна че на као фи гу ра тив на) ини ци ра ла су и про-
цес жар го ни за ци је, што се ме ђу по сма тра ним лек се ма ма оста ври ло као си-
стем ска по ја ва. Ода бра не лек се ме по твр ђу ју да на зи ви жи во ти ња са ко ји ма 
чо век има до ди ра и ис ку ства има ју мо гућ но сти за ши ре ње се ман тич ког оп се-
га и мо гу по ста ти део жар гон ског лек сич ког си сте ма.
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rivatives in the fraim of sematic-deriavative nest of lexemes with common and hyperonime walue 
(animal) and its derivatives have low productivity. On the other side, the derivational nests which 
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inductors of derivation.
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Ивана Лазић Коњик

СЕМАНТИчКЕ И ДЕРИВАЦИОНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОНОМАТОПЕЈСКИХ ГЛАГОЛА СА ЗНАчЕЊЕМ

чОВЕКОВОГ ПОСТОЈАЊА*

Пред мет ис тра жи ва ња у ра ду су оно ма то пеј ски гла го ли са зна че њем чо ве ко вог 
по сто ја ња, са аспек та се ман тич ке и де ри ва ци о не ана ли зе. Пре ма твор бе ној струк ту ри, 
ови гла го ли су из ве де не ре чи, на ста ле од са ме оно ма то пе је или ре чи ко јој је у осно ви 
оно ма то пе ја. У ра ду се ана ли зи ра ју зна че ња твор бе них осно ва, при ро да мо ти ва ци о них 
оно ма то пе ја, при ро да са мих ег зи стен ци јал них си ту а ци ја ко је су овим гла го ли ма озна-
че не, те ве за из ме ђу зна че ња зву ка и ег зи стен ци јал ног зна че ња. У за вр шном де лу ра да 
се ис пи ту је де ри ва ци о ни по тен ци јал оно ма то пеј ских ег зи стен ци јал них гла го ла и пред-
ста вља ју њи хо ви де ри ва ци о ни си сте ми.

Кључ не ре чи: се ман тич ка ка те го ри ја ег зи стен ци је, гла го ли ег зи стен ци је, оно ма-
то пе ја, оно ма то пеј ске ре чи, оно ма то пеј ски гла го ли, се ман ти ка, де ри ва ци ја.

1. уводненаПомене. На ста вља ју ћи ис тра жи ва ње се ман тич ке ка те го ри  је 
ег зи стен ци је и гла го ла са ег зи стен ци јал ним зна че њем као ти пич них је зич-
ких је ди ни ца ко ји ма се ово зна че ње у срп ском је зи ку ис ка зу је, за по че то у 
(лаЗић‑коњик2009; лаЗић‑коњик 2011а; лаЗић‑коњик 2011б), у овом ра ду 
па жња ће би ти усме ре на на ана ли зу се ман тич ких и де ри ва ци о них ка рак те-
ри сти ка гла го ла са зна че њем чо ве ко вог по сто ја ња ко ји ма је у твор бе ној осно-
ви оно ма то пе ја. Ови гла го ли ни су број ни (има их све га не ко ли ко), али су због 
свог оно ма то пеј ског по ре кла за ни мљи ви за ана ли зу не са мо као је зич ка сред-
ства из ра жа ва ња ег зи стен ци јал ног зна че ња, већ и са аспек та из у ча ва ња оно-
ма то пеј ских ре чи, ко је су, у до са да шњим лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма у 
срп ском је зи ку, ка ко је при ме ће но (драГићевић 1998), би ле за не ма ре не.

1.1. По сма тра но са твор бе ног аспек та, гла го ли ко је ће мо ана ли зи ра ти су 
из ве де не ре чи, на ста ле од са ме оно ма то пе је или ре чи ко јој је у осно ви оно ма-
 то пе ја. Ономатопејe су ре чи ко је слу же за по дра жа ва ње (ими ти ра ње) зву ко-
ва из при ро де и све та ко ји нас окру жу је.1 То су је зич ке је ди ни це са ста вље не 

* Рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског књи
жевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (бр. 
178009), који у целини финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике 
Србије.

1 За је зич ке је ди ни це ко ји ма се вер ба ли зу је оно ма то пе ја као лин гви стич ки фе но мен 
ими та тив не гла сов не сим бо ли ке у упо тре би је тер мин оно ма то пи.
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од је зич ких сред ста ва, – зву ко ва фо но ло шког си сте ма јед ног је зи ка, – па је 
јасно да не мо гу у пот пу но сти би ти иден тич не при род ним зву ко ви ма. Не-
обич ност мно гих зву ко ва, њи хо ва сло же на при ро да и не мо гућ ност да се 
је зич ким сред стви ма иден тич но опо на ша ју (нпр. је зич ка не стан дард ност 
звуч ног об ли ка на ста лог услед ки ја ња ап ћихa, или цан гр, звук ко ји се чу је 
услед па да ме тал ног пред ме та на чвр сту под ло гу ко ја од зва ња), ути ца ла је 
на то да оно ма то пе је бу ду на сре ди ни из ме ђу зву ка и ре чи (Скок, та ко, за оно-
 ма то пе ју че сто ко ри сти тер ми но ло шки из раз нео форм љен уз вик). За то се не 
мо же увек са си гур но шћу твр ди ти ко јој вр сти ре чи не ка оно ма то пе ја при па-
да, прем да се оно ма то пе је код нас нај че шће свр ста ва ју у уз ви ке,2 док мно ге 
оно ма то пе је и ни су ре ги стро ва не као са мо стал не ре чи, већ са мо као ко рен-
ске мор фе ме у дру гим са мо стал ним ре чи ма. 

1.2. По ред твор бе них, на ла зи мо и се ман тич ке раз ло ге да оно ма то пеј ске 
гла го ле из дво ји мо у по себ ну гру пу и по себ но их ана ли зи ра мо. Очи глед на 
је спо соб ност не ких оно ма то пе ја да име ну ју и озна че од ре ђе не ег зи стен ци-
јал не си ту а ци је. По треб но је ис пи та ти ко је су то оно ма то пе је, да ли по сто ји 
не ка ве за ме ђу њи ма, за тим ко је су ег зи стен ци јал не си ту а ци је под ло жне 
оно ма то пе и за ци ји и на ко ји на чин се оства ру је ве за из ме ђу зна че ња зву ка и 
ег зи стен ци јал ног зна че ња. 

1.3. Гра ђа за ис тра жи ва ње је екс цер пи ра на из Реч ни ка срп ско хр ват ског 
књи жев ног је зи ка (да ље: рмс); ка да год је то би ло мо гу ће кон сул то ван је и 
Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (да ље рсану).3 Узе-
ти су у об зир са мо они гла го ли, тј. њи хо ва зна че ња, ко ја се пре ма по ме ну тим 
реч ни ци ма мо гу сма тра ти оп ште рас про стра ње ним и по зна тим и ко ја ни су 
те ри то ри јал но обе ле же на. Њи хов број ни је ве лик: ба ну ти, на хру пи ти, по ска
па ти, пук ну ти (пу ћи), пре сви сну ти, сви сну ти, ска па ти, скик ну ти, хру пи ти 
(ру пи ти), ца па ти. Број би био ве ћи да су у об зир узе те и ди ја ле кат ске фор ме, 
нпр. ле пух ну ти, пи јех ну ти, пи сну ти, по пи ска ти, мрљ ну ти, дер ну ти или 
жар гон ске: ман дрк ну ти, цик ну ти, рик ну ти, ври сну ти, али су ово га пу та оне 
из о ста вље не из ана ли зе и на во ди ће се са мо илу стра тив но, ра ди ис по ре ђе ња.

2. отворбенимосновамаономатоПејскихГлаГоласаЗначењемчовеко‑
воГПостојања.Бу ду ћи да је број гла го ла ко је ана ли зи ра мо ма ли, пред ста ви-
ће мо твор бе ну мо ти ви са ност сва ког гла го ла по себ но. У гла го ли ма ба ну ти 

2 То по ка зу је лек си ко граф ска прак са у реч ни ци ма РМС и РСА НУ, у ко ји ма се оно ма то пе-
је се ман тич ки де фи ни шу као уз ви ци, уз ста вља ње ква ли фи ка то ра оном. (в. нпр. у РМС: ав, бап, 
бимбам, брчбрч, бум, буп, бућ, вау, кврц), или се гра ма тич ки, пре ма вр сти ре чи, озна ча ва ју као 
узв. (в. нпр. у РМС: буб, жив), или се об ра ђу ју са њи ма у окви ру исте од ред ни це (в. нпр. у РМС: 
бу, ђик); исп. и у РСА НУ. По сто ји, ме ђу тим, рас про стра ње но ми шље ње да оно ма  то пе је тре ба 
из дво ји ти у по себ ну лек сич ко-се ман тич ку ка те го ри ју и да се оне не мо гу увр сти ти ни у јед ну 
од по сто је ћих вр ста ре чи. чи ње ни ца је да се зна че ње оно ма то пе ја за сни ва на зву ку и да су оно-
ма то пе је по то ме, као и по дру гим сво јим ка рак те ри сти ка ма, спе ци фич не, те да се и се ман тич-
ки и функ ци о нал но раз ли ку ју од уз ви ка. У при лог овој те зи ру ски аутор А. Н. Ти хо нов на во ди 
чи тав низ су штин ских раз ли ка из ме ђу оно ма то пе ја и уз ви ка (в. тихонов 1981).

3 До са да је об ја вље но 18 то мо ва РСА НУ (I–XVI II: А – оца ри ти (се)).
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(бах ну ти), пук ну ти (пу ћи), сви сну ти, скик ну ти, хру пи ти (ру пи ти) и ца па ти 
мо тив на реч је са ма оно ма то пе ја, а у гла го ли ма на хру пи ти, ска па ти, по ска
па ти и пре сви сну ти гла гол ко је му је у осно ви оно ма то пе ја. 

2.1.банути. У осно ви гла го ла ба ну ти (бах ну ти) је пра сло вен ски ко рен 
онома то пеј ског по ре кла bъk-, са ва ри јан том бах- у бах ну ти > ба ну ти (sKoK: 
ba ca ti, bah).4 Пукнути(Пући). Гла гол пук ну ти (пу ћи) по по ре клу је та ко ђе оно-
ма то пе ја „ко јом се ими ти ра звук при рас пр сну ћу“ (sKoK: pu ći). свиснути. 
Гла гол са ин до е вроп ским оно ма то пеј ским ко ре ном *su ei- : *sui-, ко је му је 
ва ри јан та гла гол зви жда ти (sKoK: svi snu ti). скикнути. У гла го лу скик ну ти, 
иако мо же на пр ви по глед из гле да ти да по сто ји пре фикс с- (чак по сто ји оно-
ма то пеј ски гла гол кик ну ти „пу сти ти из се бе сла би глас, јек ну ти“ РМС), реч 
је о пер фек тив ном об ли ку им пер фек тив ног гла го ла ски ча ти, ко је му је у 
осно ви оно ма то пе ја про дор ног, ви со ког гла са (обич но крат ко трај на или у 
јед ном да ху), ка квим се огла ша ва ју не ке жи во ти ње (уп. скик и ски ка у РМС, 
као и sKoK: ske ča ti). Ме та фо рич ким пре но сом са жи во ти ње на чо ве ка ова 
оно ма то пе ја се сме шта у гла гол ко ји озна ча ва уми ра ње. хруПити(руПити). 
Гла гол хру пи ти (ру пи ти) на стао је од оно ма то пе је хра (пре ма sKoK: hra (IV) 
„нео форм љен уз вик (оно ма то пе ја) за опо на ша ње хроп ње на умр ћу“). Оно-
ма то пе ја хра ја вља се и са са мо гла сни ком у; та да оно ма то пе ја за ими та ци ју 
ди са ња пре ла зи у оно ма то пе ју за ими та ци ју бу ке (sKoK: hra), ко ја, за тим, 
асо циј тив ним по ве зи ва њем по ста је осно ва за раз вој зна че ња „из не на да, на-
гло се по ја ви ти, ба ну ти“. цаПати. Ца па ти је на ста ло од оно ма то пе је цап 
(пре ма РМС „уз вик ко јим се озна ча ва или ис ти че на гли и нео че ки ва ни пре-
о крет рад ње, хва та ње и сл.“; уп. и sKoK: ca pi ti). 

2.2.нахруПити. Ово је пре фик си ра ни об лик гла го ла хру пи ти; пре фик-
сом на- до дат но се ис ти че ин тен зи тет вр ше ња рад ње.скаПати. Пре фик сал на 
тво ре ни ца од гла го ла ка па ти, чи је се зна че ње „па да ти, цу ри ти кап по кап“ 
РМС, ве зу је за оно ма то пе ју ко јом се до ча ра ва па да ње ка пи пра ће но јед но-
лич ним зву ком.5 Пре фик сом с- уне то је зна че ње за вр шет ка, кра ја, ко је се ме-
та фо рич ки до во ди у ве зу са кра јем по сто ја ња (уми ра њем) (уп. sKoK: ka pa ti 
„у пре фик сал ним сло же ни ца ма ме та фо рич ко зна че ње по ла зи од упо ре ђе ња 
«па да ти као кап, од мах, ду го, про па да ти као кап у во ди»“). ПоскаПати. Пре-
фик сал на тво ре ни ца од гла го ла ска па ти; пре фик сом по- уно си се се ма ди-
стри бу тив но сти. Пресвиснути. Пре фик си ра ни об лик гла го ла сви сну ти са 
истим зна че њем; пре фик сом се ин тен зи ви ра зна че ње кра ја, не ста ја ња.

2.3. Зна че ње на ве де них гла го ла за сни ва се на зву ку: ба ну ти (бах ну ти), 
пук ну ти (пу ћи), сви сну ти, скик ну ти, хру пи ти (ру пи ти), на хру пи ти, пре

4 Оно ма то пеј ност овог ко ре на ве зу је се за звук ко ји на ста је услед удар ца, лу пе. Ово зна-
че ње, про ши ре но на бу ку, га ла му, ви ку, ре флек ту је се нпр. у уз ви ку бах (ба) и име ни ци бах м 
(в. у РМС, РСА НУ и код Ско ка). 

5 Скок (sKoK: ka pa ti) на во ди да је ка па ти свесл. и пра слав. гла гол, али бу ду ћи да по сто је 
об лич ке ва ри јан те (кра пља за ка пља, квап за кап-), кон ста ту је да мо же би ти тач но ми шље ње 
да је ка па ти оно ма то пеј ског по ре кла. 
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сви сну ти, на по кре ту који је пра ће н зву ком: ска па ти, по ска па ти и на са мом 
по кре ту (рад њи): ца па ти.

3. оЗначењуовихГлаГолаиономатоПејакојесуимуоснови. Гла го ли 
о ко ји ма је реч (тј. њи хо ва зна че ња ко ја за ар хи се му има ју се му по сто ја ња, 
а за пр ву ди фе рен ци јал ну се му се му чо век /+/) озна ча ва ју не ке од основ них 
ег зи стен ци јал них си ту а ци ја: на ста нак (по ја вљи ва ње), по сто ја ње (тра ја ње) и 
не ста нак (пре ста нак по сто ја ња), ко је се, на осно ву раз ли чи тих па ра ме та ра, 
да ље мо гу ка те го ри зо ва ти (в. лаЗић‑коњик 2011б). Ка да је реч о по сто ја њу 
чо ве ка (и жи вих би ћа уоп ште) у од но су на не жи ве пред ме те и по ја ве, спе ци -
фич но је да по сто је два ви да по сто ја ња: тзв. фи зи о ло шко по сто ја ње, свој стве-
но са мо жи вим би ћи ма, и оп ште по сто ја ње, свој стве но свим име ни ца ма, тј. 
ре а ли ја ма ко је су њи ма озна че не. Фи зи о ло шко по сто ја ње об у хва та би о ло-
шке про це се ро ђе ња, жи вље ња и уми ра ња у ре ал ним про стор но-вре мен ским 
ко ор ди на та ма, ко ји се на пла ну пер цеп тив не и ког ни тив не спо зна је кон цеп-
ту а ли зу ју као основ ни пој мо ви ег зи стен ци јал не си ту а ци је: на ста нак, по сто-
ја ње и не ста нак.6 Под оп штим по сто ја њем ми сли мо на по сто ја ње као пер-
цеп тив но-ког ни тив ну ка те го ри ју – опа жа ње и/или са зна ње (свест) о то ме да 
не ко или (че шће) не што по сто ји, при су ству је, ре ал но, у ствар ним, ре ал ним 
про стор ним и вре мен ским ко ор ди на та ма, или уоп ште но, ап стракт но, у ми-
сли ма, иде ји и сл. (Ис кр сну ла му је у се ћа њу, Ро ди ла се иде ја, У шу ми жи ве 
јед но ро зи; уп. реферовскаЯ 1996: 80). 

3.1. Гла го ли ма ба ну ти (бах ну ти), хру пи ти (ру пи ти) и на хру пи ти ис ка-
за но је зна че ње по чет не фа зе у (оп штем) по сто ја њу: зна че ње на глог, из не над-
ног по ја вљи ва ња. Оно ма то пе јом ко ја је у осно ви до ча ра ва се на глост, нео че-
ки ва ност, си ли на до га ђа ја, обич но пра ће ног бу ком, га ла мом. 

3.2. Гла го ли ма пук ну ти (пу ћи), сви сну ти, скик ну ти, ца па ти, ска па ти, по
ска па ти и пре сви сну ти озна че на је за вр шна фа за у (фи зи о ло шком) по сто ја њу: 
зна че ње пре стан ка по сто ја ња, не стан ка, уми ра ња. Уми ра ње се асо ци ја тив-
но по ве зу је са ими та ци јом ја ког, про дор ног, мо мен тал ног зву ка у гла го ли ма 
пук ну ти (пу ћи), сви сну ти, пре сви сну ти и скик ну ти,7 или са на глим, нео че-
ки ва ним пре о кре том у гла го лу ца па ти.8

6 Ка да се у функ ци ји су бјек та на ла зе име ни це ко је озна ча ва ју жи во ти ње или биљ ке, та -
ко ђе се мо же го во ри ти о фи зи о ло шком по сто ја њу, али се гла го ли ко ји ма се име ну је и озна ча ва 
фи зи о ло шко по сто ја ње чо ве ка (у основ ном зна че њу и упо тре би) по пра ви лу не упо тре бља ва ју 
за озна ча ва ње фи зи о ло шког по сто ја ња жи во ти ња и би ља ка (нпр. гла го ли ро ди ти се, жи ве ти 
и умре ти упо тре бља ва ју се го то во ис кљу чи во са име ни ца ма ко је озна ча ва ју чо ве ка; за жи во-
ти ње и биљ ке ко ри сте се на ро чи те лек се ме ти па из ле ћи се, ис пи ли ти се, ис ко ти ти се, иште
ни ти се, ома ци ти се, оте ли ти се итд., кре па ти, лип са ти, црк ну ти, уги ну ти итд.).

7 Асо ци ја тив на ве за из ме ђу зву ка и уми ра ња за сно ва на је на ре ал ној си ту а ци ји ис пу-
шта ња обич но оштрог, про дор ног, мо мен тал ног зву ка на са мр ти и у чо ве ка и у жи во ти ња, ко ји 
озна ча ва крај жи во та, што по твр ђу ју број ни гла го ли са зна че њем ‘умре ти’ и у ди ја лек ту и у 
жар го ну: пи сну ти, дрек ну ти, квек ну ти (РМС и РСА НУ); ври сну ти, рик ну ти, цик ну ти (рж).

8 Ди ја ле кат ске фор ме по твр ђу ју да се уми ра ње та ко ђе до во ди у ве зу са па дом и зву ком 
ко ји га пра ти: љо сну ти, љу сну ти, крх ну ти, ман дрк ну ти, као и са дру гим оно ма то пе ја ма: крх
ну ти, пи јех ну ти, ле пух ну ти и др.
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4. семантичкааналиЗа:ЗакључненаПомене. И ова ко ма ли број ег зи стен-
ци јал них гла го ла са оно ма то пеј ским твор бе ним осно ва ма (са се мом чо век 
/+/, у стан дард ном је зи ку) омо гу ћа ва да се из не су не ко ли ке при мед бе (ко је, 
ја сно, не мо гу би ти ко нач ни за кључ ци). У ли те ра ту ри је уоче но да на ро чи ту 
скло ност ка оно ма то пеј ским на зи ви ма има ју рад ње ко је зна че по кре те или 
зву ко ве јед на ке ду жи не или ја чи не ко ји се по на вља ју (драГићевић 2001: 
137). Оно ма то пеј ски гла го ли са зна че њем по сто ја ња чо ве ка по ка зу ју да су и 
јед но крат не рад ње ко је су мо мен тал не, из не над не, на гле, нео че ки ва не, дра-
стич не, пра ће не про дор ним, крат ко трај ним зву ком, та ко ђе скло не оно ма то-
пеј ским но ми на ци ја ма, – од свих ег зи стен ци јал них си ту а ци ја, је ди но су уми-
ра ње и на гло по ја вљи ва ње озна че не оно ма то пеј ским на зи ви ма, – (још је ви ше 
по твр да за то у ди ја лек ту: ле пух ну ти, пи јех ну ти, пи сну ти, по пи ска ти, мрљ
ну ти, дер ну ти и др.). 

4.1. Тре ба при ме ти ти да је за исту рад њу (пре све га за уми ра ње) у упо-
тре би ве ћи број раз ли чи тих оно ма то пеј ских лек се ма, ко ји ма се озна ча ва ју 
раз ли чи ти зву ко ви и по кре ти. За јед нич ка ка рак те ри сти ка мо ти ва ци о них 
зву ко ва је про дор ност, мо мен тал ност, на глост; за јед нич ка ка рак те ри сти ка 
мо ти ва ци о них по кре та пра ће них зву ком мо мен тал ност, на глост, нео че ки-
ва ност. Очи глед но да је асо ци ја тив ни ток но ми но ва ња ишао од кон крет ног 
зву ка, у по је ди ним слу ча је ви ма пра ће ног од го ва ра ју ћим ме ха ни зми ма по ли-
се ми је, до чи на уми ра ња. Ни је слу чај но да је то ли ки број лек се ма мо ти ви сан 
раз ли чи тим зву ко ви ма. Пр во, зву ко ви ко је чо век и жи во ти ње ис пу шта ју на 
са мр ти раз ли чи те су при ро де, као што су раз ли чи ти и узро ци и на чи ни 
уми ра ња. Сва ки по је ди нац раз ли чи то чу је и до жи вља ва исте зву ко ве, те у 
скла ду са тим од по сто је ћих је зич ких сред ста ва би ра нај по де сни ја ка ко би нај-
вер ни је ре про ду ко вао (ими ти рао) и но ми но вао оно што чу је. Дру го, асо ци-
ја тив ним ве за ма ус по ста вља се ре ла ци ја са раз ли чи тим дру гим зву ко ви ма, 
ко ји ни су у ди рект ној ве зи са са мим чи ном уми ра ња, чи ме се по сти жу екс-
пре сив ност и ко но та тив на зна че ња. 

4.2. За све ана ли зи ра не оно ма то пеј ске гла го ле ка рак те ри стич на је из-
ра же на екс пре сив на вред ност (екс пре сив ност је бит но свој ство оно ма то пе ја 
уоп ште), и то углав ном не га тив на екс пре сив ност, пе јо ри за ци ја. Ило ку тив ни 
ефе кат ома ло ва жа ва ња и ни по да шта ва ња про ис ти че у пр вом ре ду од пре но са 
но ми на ци је са са др жа ја из сфе ре жи во ти ња и пред ме та, на сфе ру чо ве ка, у 
се кун дар ној упо тре би (скик ну ти, ска па ти, ца па ти, пук ну ти) (уп. ристић 
2004: 131, па ра граф 4.1.3.2.). На тај на чин сва ки на зив до би ја по себ ну екс пре-
сив но-стил ску и упо треб ну вред ност, чи ме њи хо во на по ред но по сто ја ње у 
лек сич ком си сте му има оправ да ње. Мо ти ви са ност по сто ја ња ве ћег бро ја 
лек се ма за исту по ја ву на ла зи се и у чи ње ни ци да је уми ра ње, тј. смрт, као 
је дан од три основ на об ре да пре ла за у жи вот ном ци клул су, из ра зи то мар ки-
ран до га ђај и за по је дин ца и за за јед ни цу; ве за са оно стра ним и та јан стве-
ним, ути ца ла је на то да се за смрт ве зу је и ве ли ки сте пен та бу и ра но сти, те 
по тре ба да се из бег не ди рект но но ми но ва ње. 
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4.3. Што се ти че од но са се ман тич ког са др жа ја мо тив не ре чи (оно ма то-
пе је) и зна че ња мо ти ви са ног гла гол ског де ри ва та са зна че њем по сто ја ња 
чо ве ка, у зна че ња ових гла го ла по пра ви лу ула зи це ло ку пан се ман тич ки 
са др жај мо тив не ре чи, а не са мо оно ма то пе је (нпр. у зна че ње гла го ла на хру
пи ти ушао је це ло ку пан се ман тич ки са др жај гла го ла хру пи ти, а не са мо 
оно ма то пе је хру: хру > хру пи ти > на хру пи ти). Код гла го ла ска па ти (дру го-
сте пе ни де ри ват), ме ђу тим, си ту а ци ја је сло же ни ја, јер се са син хро ног ста-
но ви шта гла го ли ка па ти и ска па ти те шко мо гу до ве сти у ме ђу соб ну ве зу. 
На и ме, у про це су де ри ва ци је де ло ва ла је ме та фо ра, услед ко је је до шло до 
за ме не пој мов не вред но сти по ла зног се ман тич ког са др жа ја, пој мов ном вред-
но шћу циљ ног се ман тич ког са др жа ја, што је до ве ло до њи хо вог се ман тич ког 
уда ља ва ња у син хро ни ји (екс пре сив на вред ност гла го ла ска па ти по ти че од 
пре но са но ми на ци је са хи је рар хиј ски ни жег пој ма (не жи во, во да) на хи је рар-
хиј ски ви ши по јам (чо век)). 

4.3.1. Раз лог за по ја ву да зна че ње оно ма то пеј ских дру го сте пе них де ри-
ва та укљу чу је це ло ку пан се ман тич ки са др жај мо тив не ре чи (што ни је слу-
чај са нео но ма то пеј ским дру го сте пе ним де ри ва ти ма),9 Р. Дра ги ће вић ви ди 
у при ро ди са ме оно ма то пе је, да она ни је у пот пу но сти са мо стал на је зич ка 
је ди ни ца и да за то не ма спо соб ност да бу де но си лац зна че ња де ри ва та, већ 
се у ње го вој се ман тич кој струк ту ри ја вља као пра те ћа се ма (или се ме).

5. деривациониПотенцијалономатоПејскихГлаГоласаЗначењемПо‑
стојањeчовека.Де ри ва ци о ни си стем оно ма то пеј ских гла го ла са зна че њем 
по  сто ја ња чо ве ка је из ра зи то си ро ма шан (в. до њу та бе лу). Од укуп ног бро ја 
ре ги стро ва них гла го ла, са мо гла гол ска па ва ти има пре ма се би гла гол ску 
име ни цу. Два гла го ла, сви сну ти и ска па ти, има ју пре ма се би од го ва ра ју ће 
им пер фек тив не ко ре ла те сви ска ва ти и ска па ва ти. Са мо од гла го ла хру пи ти 
из во ди се но ви гла гол, хруп ну ти, као се ман тич ка ду блет на фор ма. Од три 
гла го ла сви сну ти, ска па ти, хру пи ти пре фик са ци јом се гра де но ви гла го ли 
пре сви сну ти, по ска па ти, на хру пи ти. Два гла го ла, ба ну ти и ца па ти, не ма ју 
де ри ва ци о ни си стем.

6. деривационааналиЗа:ЗакључненаПомене. Гла го ли као вр ста ре чи, у 
за ви сно сти од гра ма тич ко-ка те го ри јал них обе леж ја, ре гу лар но отва ра ју ме-
сто у твор бе ном си сте му за гла гол ске име ни це, као и за но ве гла го ле, углав ном 
на ста ле пре фик са ци јом. Оту да је њи хо ва по ја ва оче ки ва на. No men agen tis и 
no men lo ci оче ки ва ни су на осно ву син так сич ког по тен ци ја ла гла го ла (тоПо‑
лињска 2006). Ме ђу тим, сви ови де ри ва ти го то во да у пот пу но сти из о ста ју. 
Из о ста нак се мо же об ја сни ти, с јед не стра не, се ман ти ком гла го ла: из ра зи то 
оп штим и уни вер зал ним зна че њем ко је без од го ва ра ју ћих се ман тич ких из-
ме на у праг ма тич ним окол но сти ма не да је раз ло га за ре ал но обра зо ва ње не ких 

9 Пре ма на ла зи ма Р. Дра ги ће вић „за зна че ње дру го сте пе них де ри ва та код нео но ма то пеј -
ских ре чи ни је од го вор на це ла мо тив на из ве де ни ца, већ са мо ње на твор бе на осно ва“ (драГи‑
ћевић 2001: 140).
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од на ве де них де ри ва та (no men agen tis), а упра жње но ме сто у си сте му по пу ња-
ва име ни ца ко ја озна ча ва чо ве ка; с дру ге стра не, из ра зи том екс пре сив но шћу, 
праг ма тич ком усло вље но шћу, те се кун дар но шћу ег зи стен ци ја лног зна че ња 
у се ман тич кој струк ту ри (ба ну ти, пук ну ти, скик ну ти, хру пи ти).

табела:Деривациони систем ономатопејских глагола са значењем постојања човека.

Гл. им./
N. actionis

N. 
agentis

N. 
loci

Гл. супр. 
вида Други гл. Прид. Префиксирани 

гл.
банути – – – – – –
Пукнути – – – – – –
свиснути – – – свискавати – – пресвиснути
скикнути – – – – – –
скаПати скапавање – – скапавати – – поскапати
хруПити – – – – хрупнути – нахрупити
цаПати – – – – – –
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The author analyzes the onomatopoeic verbs with the meaning of human existence (banuti, 
puknuti (pući), svisnuti, skapati, hrupiti, etc.) in Serbian. These are derived words of onomatopoeic 
origin, or derived from words based on onomatopoeia. The paper gives a detailed overview of the 
meanings of derivational bases, as well as the nature of motivational onomatopoeias. The author 
also analyses nature of the existential situations marked by these verbs. There are two distinct 
phases: verbs denoting a starting point of existence, marked by suddenness and unexpectedness, and 
the other, more numerous group, denoting the phase of termination of existence, dying. It is shown 
that the relation between the meaning of sound and existential meaning is established either di-
rectly by onomatopoeization, or indirectly, by association. In some cases these are accompanied by 
the mechanisms of polysemy.
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Милан Ајџановић

СЕМАНТИчКО-ДЕРИВАЦИОНА АНАЛИЗА ГЕОГРАФСКИХ
ТЕРМИНА ДОМАЋЕГ ПОРЕКЛА1

У ра ду се да је се ман тич ко-де ри ва ци о на ана ли за 48 jеднолексем ских ге о граф ских 
тер ми на, тј. реч нич ких од ред ни ца екс цер пи ра них из РМС ко је има ју мар кер ге о гр. и ко је 
су до ма ћег по ре кла. Ана ли за гра ђе по ка за ла је да су у гра ђе њу по сма тра них тер ми на ме ђу 
иден ти фи ко ва ним су фик си ма и твор бе ним мо де ли ма не ки про дук тив ни ји од дру гих.

Кључ не ре чи: ге о гра фи ја, тер ми ни, де ри ва ци ја, се ман ти ка, Реч ник срп ско хр ват
ског књи жев ног је зи ка.

1.увод

1.1. Пред мет про у ча ва ња овог ра да је су ге о граф ски тер ми ни екс цер пи-
ра ни из ше сто том ног Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка,2 тј., пре-
 ци зни је, све оне реч нич ке од ред ни це ко је у свом је ди ном, јед ном од да тих 
или пак свим сво јим зна че њи ма има ју ква ли фи ка тор ге о гр. По ред ове, гра ђа 
је при ку пља на уз још че ти ри ре стрик ци је: пр ва, ви дљи ва из са мог на сло ва, 
ти че се по ре кла тер ми на – у об зир смо узе ли са мо тер ми не до ма ћег по ре кла; 
дру га се ре стрик ци ја пак ти че вр сте тер ми на – у об зир смо узе ли са мо апе-
ла ти ве, а не и они ме; тре ћа се ре стрик ци ја ти че мор фо ло шке при пад но сти 
по сма тра них тер ми на – у об зир су узе те са мо име ни це; ко нач но, у об зир смо 
за ана ли зу узе ли са мо јед но лек сем ске, а не и, не та ко рет ке, дво лек сем ске и 
ви ше лек сем ске је ди ни це (нпр.: жар ки по јас, ме ђу на род на да тум ска гра ни
ца). На овај смо на чин од укуп но 116 од ред ни ца с по ме ну тим мар ке ром као 
гра ђу за на шу ана ли зу из дво ји ли 48 ге о граф ских тер ми на.3

1.2. Циљ овог ра да је сте да се дâ се ман тич ко-де ри ва ци о на ана ли за при -
ку пље них тер ми на при че му ће се утвр ђи ва ти, пр во, вр ста твор бе ног по ступ ка 

1 Овај рад је настао као део истраживања на пројекту 178004.
2 У да љем тек сту РМС.
3 Ра ди се о сле де ћим тер ми ни ма: ви си ја, ви си на, ви соч је, во до дел ни ца, вра та, гре бен, 

до  ли на, за ва ла, за лив, зе мљо уз, из ду ха, ка ме ња ра, ко са, ко тао, ко тли на, ме ри ло, мо ре уз, ни зи-
ја, обрат ник/обрат ни ца, огра нак, одух, осе ка, по ви ја, по ви ја рац, по врат ник, по врш, по нор ни ца, 
по то ли на, пре ва ла, пре вла ка, пре ви ја, пре вој, пре се дли на/пре се дли ца, пре се ка, пре спа, при је-
 сац, ре чи на, се вер, сле ме, слој ни це, сре до гор је, сто жер ник, су мрач ни ца, упо ред ник, ус по ред  ник, 
ус по ред ни ца. 
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ко јим су тер ми ни до би је ни, уз иден ти фи ко ва ње твор бе них осно ва и фор ма-
на та, и, дру го, та мо где је по треб но, вр ста од но са се ман тич ког са др жа ја мо -
ти ва то ра и мо ти ви са не лек се ме као и вр сте се ман тич ких тран сфор ма ци ја 
ко ји ма се ин ду ку ју но ва, тер ми но ло шка, зна че ња.

2.аналиЗаГрађе
2.1. Пр ве три по сма тра не лек се ме у не сум њи вој су се ман тич ко-твор бе-

ној ве зи: лек се ме ви си ја (‘про стран пла нин ски пре део с над мор ском ви си-
ном из над 200м’), ви си на (‘уз ви ше но тло, уз ви си на, ви си ја; су пр. ни зи на’) и 
ви соч је (‘ви со ра ван, ви си ја’) је су де а дјек ти ви, тј., пре ци зни је, пр во сте пе ни 
де ри ва ти при де ва ви сок и као та кве мо гле би фор ми ра ти јед но ми кро се-
ман тич ко-де ри ва ци о но гне здо.4 Оне, ме ђу тим, ни су до би је не на исти на чин: 
у пр ве две лек се ме до шло је до до да ва ња твор бе них фор ма на та ија и ина на 
мо тив ни при дев тек на кон ње го ве ре дук ци је од но сно де су фик са ци је (вис[ок] 
+ -ија, -ина), док је код по след ње чи тав мо ти ва тор по слу жио као твор бе на 
осно ва, на ко ју је до дат су фикс -је (ви сок + -је). У по след њем при ме ру, на 
твор бе ном ша ву, осим то га, до шло је до мор фо но ло шке ал тер на ци је. 

2.1.1. Иван Клајн, с дру ге стра не, лек се му ви си ја сма тра де суп стан ти вом 
(клајн2003: 82), а као је ди не де а дјек ти ве фор ми ра не су фик сом ија, а и те 
уз из ве сне ре зер ве, на во ди лек се ме по га ни ја и про кле ти ја. Ми би смо, ме ђу-
тим, пред ност да ли при де ву као мо ти ва то ру, бу ду ћи да је и у овој лек се ми, 
као и код дру ге две, угра ђе на ком по нен та зна че ња мо тив ног при де ва де фи-
ни са на у Реч ни ку као ‘ко ји има знат но ра сто ја ње из ме ђу гор ње и до ње тач ке’.

2.2. Лек се ма во до дел ни ца по свој при ли ци та ко ђе је де а дјек тив, на стао 
од сло же ног при де ва во до дел ни, ко ји је у РМС дат са мо у од ре ђе ном ви ду, и 
су фик са ица. Зна че ње ове име ни це (‘пла нин ски гре бен ко ји раз два ја те ку ће 
во де у два су сед на сли ва, раз во ђе’), ме ђу тим, не оне мо гу ћа ва нас да ову лек -
се му по сма тра мо и као ре зул тат сло же но-су фик сал ног твор бе ног по ступ ка 
(вод-о-дел-ни ца), од но сно као суб ор ди на тив ну ком по зи ту. У том слу ча ју, су -
фикс ни ца по ка зао би се још јед ном ка дрим да гра ди име ни це из ка те го ри је 
no mi na lo ci (исп. клајн2003: 163).

2.3. Се кун дар но зна че ње не мо ти ви са не име ни це вра та, с мар ке ром ге о гр., 
де фи ни са но је као ‘узан про лаз из ме ђу стр мих сте на (у пла нин ском кра ју, 
на мо ру или ре ци), кла нац, те снац’. У овом слу ча ју на де лу има мо ме та фо рич-
ну асо ци ја ци ју за сно ва ну на на ме ни де но та та – омо гу ћа ва њу про ла же ња 
кроз шта.

2.4. Лек се ма гре бен у свом пр вом зна че њу у РМС има мар кер ге о гр. 
(‘гор њи део ду гу ља сте уз ви си не [брда, планине]’), а по ред овог да је се још 
и пет дру гих зна че ња. Сва ова зна че ња при лич но су ра зно род на те се мо же 

4 Ово би гне здо би ло знат но обим ни је да од ред ни це по пут ви со ра ван и ви со чи на из не-
ких не по зна тих лек си ко граф ских ни су оста ле ус кра ће не за мар кер ге о гр.
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по ста ви ти пи та ње оправ да но сти њи хо вог сме шта ња у окви ру јед не исте од-
ред ни це. Ина че, Клајн (2003: 76) ову лек се му, за јед но са ја сен и је лен, да нас 
сма тра не мо ти ви са ном, иако је на во ди под су фик сом ен. На жа лост, ни увид 
у ети мо ло шки реч ник нам не по ма же бу ду ћи да Пе тар Скок лек се му гре бен 
не на во ди у овом зна че њу.

2.5. Лек се ма до ли на пред ста вља де суп стан тив, пр во сте пе ни де ри ват 
име ни це до/дол, чи ји је и си но ним, док је као твор бе ни фор мант по слу жио 
су фикс ина.5 Бу ду ћи да РМС мо тив ну и мо ти ви са ну реч од ре ђу је као исто-
знач не, раз лог за ову пле о на стич ку су фик са ци ју мо же мо мо жда про на ћи у 
на гла ша ва њу зна че ња мо тив не ре чи ко је је из вр ше но до да ва њем фор ман та 
ина, ве о ма че стим у гра ђе њу no mi na lo ci.

2.6. У РМС лек се ма за ва ла де фи ни са на је као ‘про стра но уду бље ње на 
Зе мљи ној по вр ши ни са бла го наг ну тим стра на ма’. Иако је ни Клајн ни Скок 
не на во де, ње на је твор бе на струк ту ра ре ла тив но про зир на: сма тра мо је де-
вер ба ти вом до би је ним од гла го ла за ва ли ти (се), на ко ји је до дат су фикс а 
(исто има мо и у знат но обич ни јим: до ста ва, до де ла, за ра да, по пла ва, упо
тре ба и сл.), при че му се и ов де за па жа оно што Клајн (2003: 17) на зи ва 
‘оп штом те жњом име ни це да као са мо стал не ре чи по ста ну се ман тич ки не-
за ви сне, чак и ако су ети мо ло шки по ста ле од гла го ла’. 

2.7. Иако на ста ла нул том су фик са ци јом од гла го ла за ли ва ти, лек се ма 
за лив да нас се мо же, са син хро ниј ског аспек та ба рем, сма тра ти не мо ти ви-
са ном бу ду ћи да се из гу би ла се ман тич ка ве за с мо ти ва то ром (‘део во де не 
по вр ши не ко ји за ла зи у коп но’).

2.8. Сво јом твор бе ном струк ту ром на ро чи то се ис ти чу лек се ме зе мљо уз 
и мо ре уз, обе на ста ле по слич ном твор бе ном мо де лом – сло же но-су фик сал-
ном твор бом, чи ји је пр ви еле мент од го ва ра ју ћа име ни ца (зе мља, мо ре) а 
дру ги ‘при мар на осно ва’ при де ва узан/узак (Клајн 2002: 52). Раз ли ка у струк-
ту ри по сма тра них лек се ма мо гла би се ти ца ти са мо при су ства спој ног во ка-
ла: код пр ве он је сва ка ко при су тан (земљ-о-уз-Ø), док је код дру ге не ја сно 
да ли ње га има или не (мо ре-уз-Ø : мор-е-уз-Ø). На и ме, Клајн, на во де ћи ове 
две лек се ме, спој ник на ла зи са мо у зе мљо уз (клајн2002: 52), али, с дру ге 
стра не, у мо ре пло вац на јед ном ме сту из два ја спој ник е, а на дру гом не 
(клајн2002: 24, 26). Ина че, Скок (II: 455) лек се му мо ре уз од ре ђу је као калк 
на стао од не мач ког Me e ren ge, док зе мљо уз не на во ди у свом реч ни ку.

2.9. Лек се му из ду ха сма тра мо де вер ба ти вом на ста лим од гла го ла из ду
ха ти (= из ду ва ти) по мо ћу фор ман та а. Ова лек се ма се у реч ни ку де фи ни ше 
као ‘ма ња, че сто не при мет на пу ко ти на у кра шком реч ном ко ри ту ко ја упи ја 
реч ну во ду’. Пи та ње је, ме ђу тим, ко ја је од се ма мо тив ног гла го ла по слу жи-
ла при ли ком де ри ва ци је име ни це. Ми ми сли мо она ко ју би смо де фи ни са ли 

5 Уко ли ко би смо лек се му ви си на ипак од ре ди ли као де суп стан тив, та да би смо у иве две 
лек се ме има ли исти твор бе ни мо дел.
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као ‘учи ни ти да се не што ис пра зни’ уз при сут ну се ман тич ку тран сфор ма-
ци ју у од но су на основ но зна че ње гла го ла.

2.10. Лек се ма ка ме ња ра у тре ћем зна че њу да том у РМС има мар кер ге о гр. 
(‘ого ле ло ка ме но под руч је об ра сло оскуд ном ве ге та ци јом по себ ног са ста ва’). 
Ја сно је да је ова лек се ма мо ти ви са на лек се мом ка мен, на ко ју је до дат су-
фикс ара, и ина че ве о ма чест у гра ђе њу no mi na lo ci, нај ра зли чи ти јих вр ста 
(исп. нпр. књи жа ра, ме са ра, цве ћа ра, др ва ра), при че му је до шло до јо то ва ња 
на твор бе ном ша ву. 

2.11. Име ни ца ко са да та је у РМС са два зна че ња, оба с мар ке ром ге о гр. 
Ова лек се ма се не на во ди ни код Клај на ни код Ско ка, али је, на шта ука зу-
ју њен об лик и зна че ње, по свој при ли ци до би је на кон вер зи јом, тј. суп стан-
ти ви за ци јом од исто и ме ног при де ва са зна че њем ‘ко ји је наг нут, ко ји је под 
углом пре ма ко сој по вр ши ни’. Ова се ма је пре не та и на име ни цу, ба рем на 
ње но при мар но зна че ње (‘наг ну та по вр ши на бре га, пла ни не, бла га па ди на, 
по ви ја рац, стра на’), али нам ни је ја сно из ко је од се ма при де ва про из и ла зи 
се кун дар но зна че ње ове име ни це (‘нај ви ши део, би ло пла ни не, пла нин ски 
хр бат, сле ме’). Ово би зна че ње мо гло би ти мо ти ви са но по тен ци јал ном се-
мом ко ја ни је са др жа на у се ман тич кој ин тер пре та ци ји пој мов не вред но сти 
у основ ној се ман тич кој ре а ли за ци ји.

2.12. Лек се ма ко тао у свом се кун дар ном зна че њу, у оба под зна че ња, 
да та је с мар ке ром ге о гр. и с упу ћи ва њем, ка да се ра ди о пр вом под зна че њу, 
на име ни цу ко тли на (2 а) (‘ду бо ка, про стра на ува ла са стр мим стра на ма из-
ме ђу бре го ва и пла ни на [обично дуж реч ног ко рита]’), што би ове две име-
ни це чи ни ло си но ни ми ма, ба рем у јед ном од њи хо вих зна че ња. Као дру го 
пак зна че ње лек се ме ко тао да је се ‘уду бље ње у ка ме ну ко је пра ви во да’. Оба 
ова зна че ња по сма тра не лек се ме ре зул тат су ме та фо ре, при че му је мо ти ва-
ци о на ба за за по ве зи ва ње два ју се ман тич ких са др жа ја се ма ко је се од но си 
на об лик. Ина че, лек се ма ко тао не на во ди се ни код Ско ка ни код Клај на.

2.13. Име ни ца ко тли на у чвр стој је се ман тич ко-де ри ва ци о ној ве зи с 
прет ход ном име ни цом, а та ве за се по твр ђу је и лек си ко граф ском об ра дом 
две ју од ред ни ца: као што смо ви де ли, јед но од зна че ња име ни це ко тао об ја-
шња ва се пре ко име ни це ко тли на, али и обрат но – тре ће под зна че ње у окви-
ру дру ге тач ке од ред ни це ко тли на об ја шња ва се пре ко јед ног од зна че ња, 
го ре већ по ме ну тог, име ни це ко тао (‘уду бље ње у ка ме ну ко је пра ви во да’). 

2.13.1. Ина че, лек се ма ко тли на мо ти ви са на је име ни цом ко тао, на ко ју 
је до дат су фикс ина. Иако је у пр вом зна че њу име ни ца ко тли на од ре ђе на 
као ауг мен та тив од ко тао, сма тра мо да те но те ауг мен та тив но сти не ма у 
оста лим ње ним зна че њи ма.

2.14. Са мо тре ће зна че ње име ни це ме ри ло да то је с мар ке ром ге о гр. (‘од нос 
ду жи не ли ни је на ма пи, пре ма ствар ној ду жи ни у при ро ди, раз мер’), док су 
оста ла три или без ика квог мар ке ра или с не ким дру гим. Ка да се ра ди о 
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вр сти ње не твор бе не осно ве и упо тре бље ном фор ман ту, по свој при ли ци 
име ни ца је де вер ба тив, на стао од гла го ла ме ри ти и аген тив ног су фик са ло. 
Ова кву ин тер пре та ци ју не сум њи во има мо у дру гом зна че њу по ме ну те име-
ни це (‘спра ва за ме ре ње, ме рач; мн. ва га, кан тар’), док нам тре ће зна че ње, 
ко је нам је у фо ку су, евен ту ал но оста вља ме ста и за ин тер пре та ци ју по ко јој 
би се да та име ни ца мо гла сма тра ти де суп стан тив ном до би је ном од име ни це 
ме ра и су фик са ило. Пред ност ипак да је мо пр вој ин тер пре та ци ји, а то ме у 
при лог иде и Клај но ва тврд ња да се су фикс ило рет ко до да је на име нич ке 
осно ве. Он, за пра во, де суп стан ти ви ма до би је ним од овог су фик са сма тра са мо 
не ко ли ке име ни це: бр ди ло, пру ти ло, гла си ло и ог њи ло (клајн2003: 152). 
Скок, с дру ге стра не, гла гол м(ј)ери ти из во ди из име ни це м(ј)ера и крат ко 
кон ста ту је да је м(ј)ери ло на ило (sKoKII: 436–437).

2.15. Иако Клајн (2003: 82) име ни цу ни зи ја (‘пре део [обично равнина] 
на ма лој над мор ској ви си ни [обично до 200 м над мор ске висине]’) на во ди 
ме ђу де суп стан ти ви ма, из во де ћи га ве ро ват но од име ни це низ/ни за, ми сма-
тра мо да се не мо же од ба ци ти ни мо гућ ност да је на ста ла по истом твор бе-
ном мо де лу као и већ по ме ну та ви си ја: од ре ду ко ва не при дев ске осно ве и 
су фик са ија (низ[ак] + -ија), те да је при мар на се ма из мо тив ног при де ва 
пре не та и у да ту име ни цу.

2.16. Лек се ме обрат ник и обрат ни ца у РМС да ју се под истом од ред-
ни цом у зна че њу ‘за ми шље ни па ра лел ни круг(ови) око Зе мље на се вер ној и 
ју жној по ло ви ни на 23° 27’ од по лу та ра, из ме ђу ко јих ле жи троп ски по јас, 
по врат ник’. Клајн пак не на во ди ове, али на во ди лек се му по врат ник (клајн
2003: 159), до ду ше као no mi na agen tis, и од ре ђу је је, са свим ра зу мљи во, као 
де вер ба тив. 

2.16.1. Ка да се ра ди о твор бе ној осно ви две по сма тра не лек се ме, као и 
о оној од њи хо вог си но ни ма по врат ник, лек се ме ко ја је та ко ђе део на шег 
кор пу са – мо же мо прет по ста ви ти да су оне на ста ле од од го ва ра ју ћих гла го-
ла обра ти ти (се) и по вра ти ти (се) и су фик са ни 5к и ни ца, иако се не мо же 
у пот пу но сти ис кљу чи ти ни мо гућ ност да се ра ди о де а дјек ти ви ма, бу ду ћи 
да РМС бе ле жи и од го ва ра ју ће при де ве обра тан и по вра тан (обра тан + -и 5к, 
-ица; по вра тан + -и 5к). Пред ност би смо, ме ђу тим, ипак да ли гла гол ској твор-
бе ној осно ви из ба рем два раз ло га. Пр во, лек се ма по врат ник, за раз ли ку од 
пр ве две, ви ше знач на је а по сма тра но зна че ње6 на во ди се као тре ће у окви ру 
реч нич ке од ред ни це, при че му је оно пр во не сум њи во мо ти ви са но гла го лом 
(‘онај ко ји се вра ћа от ку да’). Дру го, лек се ма по лут ник (= по лу тар, еква тор),7 
очи глед но на ста ла по истом твор бе ном мо де лу као обрат ник и по врат ник, 
не сум њи ви је де вер ба тив, на стао од гла го ла по лу ти ти ти. 

6 Са да де фи ни са но као ‘за ми шље ни круг, уда љен од еква то ра 23° 27' на се вер и југ, на 
ко јем Сун це при сво ме при вид ном кре та њу до сти же нај ве ћу од но сно нај ма њу ви си ну из над 
хо ри зон та, обрат ник, упо ред ник’. 

7 Ова лек се ма због не до стат ка мар ке ра ге о гр. ни је део на шег кор пу са.
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2.17. Као тре ће зна че ње од ред ни це огра нак на во ди се ‘спо ре дан ла нац, 
од во јак у пла нин ском вен цу, ни жа пла нин ска ко са’. Ово зна че ње ре зул тат је 
ме та фо рич ке асо ци ја ци је и ин ду ко ва но је се мом при сут ном у основ ном се-
ман тич ком са др жа ју ко ју мо же мо де фи ни са ти као ‘оно што се од че га одва ја’.

2.17.1. Лек се ма огра нак, ко ју не на во де ни Клајн ни Скок, мо ти ви са на је 
име ни цом гра на и ре зул тат је пре фик сал но-су фик сал не твор бе: о-гран-ак. 

2.18. У РМС лек се ма одух де фи ни ше се као ‘ја ма, ру па, пу ко ти на у кар-
сту’. Ову лек се му Клајн не на во ди, а ми је сма тра мо де вер ба ти вом до би је ним 
нул том су фик са ци јом. Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње ње не мо тив не ре чи: 
по на шем ми шље њу у пи та њу је гла гол оду ши ти (се) (‘пу сти ти да иза ђе ва-
здух из че га, из ду ва ти, ис пу сти ти ва здух, от пу ши ти’), при че му је при ли ком 
де ри ва ци је до шло и до де па ла та ли за ци је. Да би овај гла гол за и ста мо гао 
би ти тра же ни мо ти ва тор, по ка зу ју нам и лек се ме оду шка (2. ‘отвор за про-
ла зак ва зду ха, за ве тре ње, вен ти ла ци ју, за све тлост’) и оду шник/оду шни ца 
(‘отвор за про ла зак ва зду ха, све тло сти’), сва ка ко њи ме мо ти ви са не, а ко је, 
баш као и лек се ма одух, са др же се му ко ју би смо де фи ни са ли као ‘од во ђе ње 
че га (ва зду ха, све тло сти, во де)’.

2.19. Клајн, по ма ло нео бич но, у сво јој мо но гра фи ји не на во ди лек се му 
осе ка8 (‘пе ри о дич но спу шта ње ни воа мор ске по вр ши не због Ме се че ве и 
Сун че ве гра ви та ци је’), мо жда за то што је сма тра не мо ти ви са ном. У РМС, 
ме ђу тим, на во ди се гла гол осек ну ти (се)/осе ћи (се), ко ји би смо, и због ње го-
вог об ли ка и због ње го вог зна че ња (1. ‘опа сти, по ву ћи се [о води]’), мо гли сма-
тра ти мо ти ва то ром по сма тра не ле ске ме. У том слу ча ју, ле ске ма осе ка би ла 
би де вер ба тив, до би јен до да ва њем фор ман та а на гла гол ску осно ву. Скок 
(II: 216) лек се му ос(ј)ека та ко ђе из во ди из осек ну ти, гла го ла до би је ног пре-
фиги ра њем ви ше знач ног гла го ла сек ну ти (1. ‘обри са ти нос’, 2. ‘ја ко по ву ћи’, 
3. ‘пу сти ти во ду, мо кра ћу’). 

2.20. Зна че ње лек се ме по ви ја у реч ни ку се да је у че ти ри тач ке, при че му 
по след ња има мар кер ге о гр. (‘раз во ђе у до ли ни или у пла нин ском улег ну-
ћу’). Ово зна че ње ре зул тат је ме та фо ре мо ти ви са не се мом ко ја се од но си на 
об лик и ко ја је са др жа на и у пр вом зна че њу лек се ме: ‘ме сто по ви ше но са 
где се са ста ју обр ве’.

2.20.1. Лек се му по ви ја сма тра мо мо ти ви са ну гла го лом по ви ти (се), на 
ко ји је до дат су фикс ја. Скок ову име ни цу на во ди под вје ђа (III: 602), али се 
не ба ви ње ним по ре клом.

2.21. Лек се мом по ви ја рац озна ча ва се ‘део пла ни не ко ји се бла го одва ја 
од глав ног би ла, ко са’. Иако Клајн ову лек се му не на во ди, у њој се ла ко мо же 
иден ти фи ко ва ти сло же ни су фикс ар(а)ц, док је мо тив на реч, по свој при ли-

8 Као си но ни ми ове лек се ме, без ика квих мар ке ра, у реч ни ку се на во де лек се ме осек и 
осе кај.
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ци, ите ра тив ни гла гол по ви ја ти (се) (< по ви ти се), од ко јег је пре у зе та се ма 
‘спу шта ти се’.

2.22. Под дру гом тач ком од ред ни це по врш, с мар ке ром ге о гр., да то је 
зна че ње ‘рав на по вр ши на на ве ћој ап со лут ној ви си ни у пла нин ском под-
руч ју’. Ка да се ра ди о твор бе ној струк ту ри ове лек се ме, њу, на жа лост, не 
мо же мо са си гур но шћу иден ти фи ко ва ти, ба рем не ка да се ра ди о фор ман-
ти ма. На и ме, Клајн лек се му по врш не на во ди ни у пр вом ни у дру гом де лу 
сво је сту ди је, али за то на во ди, знат но фре квент ни ју, име ни цу по вр ши на, 
ко ју од ре ђу је као ре зул тат пре фик сал но-су фик сал не твор бе (по-врх-ина) 
(клајн2002: 209). При то ме, по зи ва ју ћи се на Ско ка, на ста нак ове име ни це 
по ве зу је с ру ском ре чи по верх но сть и че шком po vrch. Мо жда је и са ма лек-
се ма по врш ре зул тат ути ца ја че шког или не ког дру гог сло вен ског је зи ка 
или је, по пут лек се ме по вр ши на, ре зул тат пре фик сал но-су фик сал не твор бе 
(по-врх-Ø). Ово дру го, ме ђу тим, ма ло је ве ро ват но јер Клајн (2003: 217), не 
бе ле жи ни је дан при мер фе ми ни нум ске пре фик сал но-су фик сал не из ве де ни-
це до би је не нул тим су фик сом.

2.23. Лек се ма по нор ни ца јед но знач на је и де фи ни ше се као ‘ре ка у пре-
де ли ма кр ша или кра са ко ја по ни ре, те че да ље под зем но и опет из ла зи на 
по вр ши ну’. Об лик ове ре чи на ла же нам да као ње ну мо тив ну реч од ре ди мо 
де вер ба тив по нор (по нор + -ни ца). Ме ђу тим, ов де има мо не што што при ме-
ћу је и Клајн (2003: 162), а пре ње га још и Ле скин, до ду ше у ве зи с не ким 
дру гим де ри ва ти ма на ни ца: пре о вла да ва ње ком по нен те аген тив но сти код 
не ких де суп стан ти ва, та ко да се те ре чи по чи њу осе ћа ти као пра ви де вер-
ба ти ви. Ово ме у при лог иде и де фи ни ци ја да те ре чи, ко ја је до во ди у ди-
рект ну зна чењ ску ве зу с гла го лом.

2.24. Лек се му по то ли на РМС де фи ни ше као ‘спу ште ни део, уду бље ње 
на по вр ши ни зе мље ко је је ис под ни воа су сед ног мо ра’. У овој лек се ми ја сно 
се уоча ва, до сад ви ше пу та по ме нут, су фикс ина. Ка да се пак ра ди о мо ти ва-
то ру, као је ди но ре ше ње фи гу ри ра гла гол по то ли ти (‘сти ша ти, уми ри ти’) 
и сам из ве ден, од гла го ла то ли ти (sKoK III: 479). Ме ђу тим, сма тра мо да би 
се по ме ну та име ни ца мо гла сма тра ти и не мо ти ви са ном бу ду ћи да је до шло 
до гу бље ња зна чењ ске ве зе из ме ђу мо ти ва то ра и мо ти ви са не лек се ме.

2. 25. Лек се ме пре ва ла, пре ви ја и пре вој, ба рем ка да се ра ди о ге о граф-
ској тер ми но ло ги ји, пред ста вља ју си но ни ме, чи је се зна че ње у РМС од ре-
ђу је као, ре дом: ‘нај ни же ме сто у сле ме ну пла ни на ко јим во ди пут из јед не 
до ли не у дру гу, пре вој, се дло’, ‘ме сто где се го ра или гор ска ко са пре ви ја, пре-
вој; гор ско, пла нин ско се дло’, од но сно ‘улег ну ће на пла нин ском би лу’. Овим 
лек се ма ма, ме ђу тим, струк ту ра ни је под јед на ко про зир на: док је пре вој, сва-
ка ко нај фре квент ни ја од лек се ма у овом ни зу, до би јен од гла го ла пре ви ти 
(се), нул том су фик са ци јом пра ће ном пре во јем (sKoK III: 600), пре ва ла се, 
ка ко нам се чи ни, са син хро ниј ског аспек та мо же сма тра ти не мо ти ви са ном 
ре чи (Скок не на во ди ову реч). Ако би смо же ле ли да је до ве де мо с не ком ре чи 
у ве зу ти па мо ти ви са на – мо тив на реч, он да би се у тој уло зи мо гао на ћи гла-
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гол пре ва ли ти (се), док би твор бе ни фор мант био су фикс а. Лек се му пре ви ја 
пак, по пут лек се ме пре вој, та ко ђе сма тра мо де ри ва том гла го ла пре ви ти (се), 
до би је ним пре во јем и до да ва њем су фик са а (Скок не на во ди ову лек се му). 

2.26. У окви ру од ред ни це пре вла ка под тре ћом тач ком, с мар ке ром ге о гр., 
да је се зна че ње ‘ужи ко мад зе мље или пе шча ни на сип ко ји спа ја остр во с коп-
ном или с дру гим остр вом’. Ова име ни ца до би је на је до да ва њем су фик са а 
уз де па ла та ли за ци ју, на уче ста ли гла гол пре вла чи ти, при че му је по ред об лич-
ке са чу ва на и зна чењ ска ве за с мо ти ва то ром.

2.27. Лек се ме пре се дли на и пре се дли ца озна ча ва ју ‘улег ну ће, се дло из ме-
ђу две ју уз ви си на’ и у не сум њи вој су об лич ко-зна чењ ској ве зи с име ни цом 
се дло. Ни је, ме ђу тим, нај ја сни је да ли се ра ди о пр во сте пе ним де ри ва ти ма,9 
на ста лим пре фик сал но-су фик сал ном твор бом (пре-седл-ина, пре-седл-ица), 
или пак о не ким дру гим. Њи хо во нам зна че ње да је за пра во да ове ре чи из-
во ди мо ди рект но из се дло, при че му би се ма об ли ка би ла кључ на за овај 
тран сфер, али, из гле да, не и њи хов об лик: Клајн (2002: 189) пре фикс пре сма-
тра крај ње рет ким уз име ни це, при че му он увек мо ди фи ку је зна че ње мо тив-
не ре чи са зна че њем ин тен зи ви ра ња, над ја ча ва ња (као у пре о би ље, пре моћ, 
пре власт). Отуд би смо мо ти ва тор ових две ју име ни ца пре на шли у при де ву 
пре се дласт (‘ко ји се с пре се дли ном, улег ну ћем, се дласт, на лик на се дло’), 
чи ме би се оне укло пи ле у ве о ма фре квент не твор бе не мо де ле при дев + ина, 
ица, од ко јих су оба већ за бе ле же на у на шој гра ђи. Та ко ђе, ове две исто знач-
не лек се ме, бу ду ћи на ста ле од истог мо ти ва то ра, мо гу се сма тра ти твор бе-
ним ва ри јан та ма. 

2.28. Као дру го зна че ње лек се ме пре се ка, са мар ке ром ге о гр., у РМС 
да је се ‘узан и ду бок пла нин ски пре вој са стр мим стра на ма’. Уко ли ко би смо 
по гле да ли зна че ње ко је се пр во да је уз ову име ни цу (‘про се чен про лаз’), ову 
би смо лек се му мо ра ли мо ти ви са ти гла го лом про се ћи, али то би би ло у ко ли-
зи ји са об ли ком ре чи. Отуд као мо ти ва тор мо ра мо из дво ји ти гла гол пре се ћи, 
на ко ји је до дат су фикс а. 

2.29. Пре спа је ‘круп но зр на сти снег ко ји је у ви со ким пла ни на ма на стао 
од че стог за мр за ва ња и од мр за ва ња, фирн’. На жа лост, бу ду ћи да је Скок не 
на во ди, ети мо ло ги ја ове ре чи ни је нам по зна та, па чак ни то да ли је до ма ћег 
по ре кла. Ипак, по сто ја ње ви ше ло ка ли те та истог гла сов ног скло па у Цр ној 
Го ри, Хр ват ској, Бу гар ској и Ма ке до ни ји на во ди нас на за кљу чак да се ра ди 
о из вор но сло вен ској ре чи10 или не кој одав но одо ма ће ној у да тим је зи ци ма. 
Уко ли ко би смо пак по ку ша ли да на ђе мо мо тив ну реч овој лек се ми (на рав-
но, под усло вом да се ра ди о из ве де ни ци), то би, са мо сво јом фор мом, али 

9 На рав но, ‘пр во сте пе ним де ри ва ти ма’ уко ли ко се дло сма тра мо, са син хро ниј ског аспек-
та, не мо ти ви са ном ре чи.

10 Пре ци зни је, ју жно сло вен ској, че му у при лог иде си ту а ци ја у ру ском, укра јин ском, 
че шком, сло вач ком и пољ ском је зи ку, у ко ји ма се иста ре а ли ја име ну је са мо по зајм ље ни цом 
фирн.
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не и се ман ти ком, мо гао би ти гла гол пре су ти, од но сно ње го ва скра ће на пре-
зент ска осно ва, на ко ју је до дат су фикс а.

2.30. Лек се ма при је сац у РМС се да је без свог екав ског пар ња ка и са два 
зна че ња, оба с мар ке ром ге о гр. (1. ‘по мич ни хум ци жи вог пе ска ко је ве тар 
на но си и по ми че’, 2. ‘спруд у об ли ку по лу о стр ва на не сен мор ском стру јом’). 
Очи глед но је да ова лек се ма са др жи су фикс (а)ц, али, не мо гу ћи да јој од-
ре ди мо твор бе ну осно ву, сма тра мо је, са син хро ниј ског аспек та ба рем, не-
мо ти ви са ном ре чи.

2.31. У свом пр вом зна че њу лек се ма ре чи на пред ста вља ауг мен та тив и 
пе јо ра тив од ре ка. Дру го зна че ње ове лек се ме, ко је нас за ни ма, озна ча ва 
‘су ху до ли ну кроз ко ју са мо по вре ме но про ти че во да’. У овом дру гом зна-
че њу не ма те ауг мен та тив но-пе јо ра тив не ни јан се, те би се ова реч мо гла 
сма тра ти при пад ни ком истог твор бе ног мо де ла као и го ре на ве де не до ли на 
и ко тли на (име нич ка осно ва + ина) и свр ста ла би се ме ђу оне де ри ва те на 
ина ко је Клајн од ре ђу је као ‘ре чи ко је има ју крај ње ра зно ли ка зна че ња’ 
(клајн2003: 95), од но сно, у на шем слу ча ју, ре чи ко је озна ча ва ју раз ли чи те 
кон фи гу ра ци је те ре на.

2.32. Лек се ма се вер у РМС на во ди се са два зна че ња, од ко јих при мар-
но има ква ли фи ка тор ге о гр. (‘јед на од че ти ри стра не све та, су прот на оној 
на ко јој је [у на шим ге ог. ширинама] Сун це у под не, тј. ју гу; крај, пре део, део 
др жа ве, коп на у то ме прав цу’). За твор бе ну ана ли зу, бу ду ћи не мо ти ви са на, 
ова је реч не за ни мљи ва.

2.33. Сле ме је ‘уз ду жна ли ни ја у ко јој се се ку две кров не по вр ши не ку ће, 
врх кро ва’, а из овог зна че ња се ме та фо рич ним пре но сом, на осно ву слич но-
сти, раз ви ја се кун дар но, да то с мар ке ром ге о гр., ‘го њи део пла ни не, гре бен’. 
По пут прет ход не ре чи и ова је не мо ти ви са на те се отуд и не да твор бе но 
сег мен ти са ти.

2.34. Тер мин слој ни це озна ча ва ‘цр те ко је на ге о граф ској кар ти спа ја ју 
ме ста исте ви си не, изо хип се’. Ова реч сва ка ко је су фик сал на из ве де ни ца, 
ко јој је мо ти ва тор име ни ца слој (ову име ни цу Скок [II: 310] сма тра де вер ба-
ти вом и из во ди из гла го ла ли ти), на ко ју је до дат сло же ни су фикс ни ца. Ина-
че, под од ред ни цом слој у РМС на во де се два зна че ња, од ко јих је пр во (‘ред, 
ма са не ке ма те ри је ко ја по кри ва по вр ши ну че га или се на ла зи из ме ђу дру гих 
ре до ва исто вр сне или друк чи је ма те ри је, на сла га’) мо тив но за по сма тра но 
тер ми но ло ги зо ва но зна че ње. Дру гу вр сту мо ти ва ци је, тј. мо гућ ност да по-
сма тра на лек се ма пред ста вља де а дјек тив, од ба цу је мо не због ње ног об ли ка 
већ пр вен стве но због то га што РМС не бе ле жи од го ва ра ју ћи при дев.

2.35. Јед но знач на лек се ма сре до гор је озна ча ва ‘пла нин ски ма сив из ме ђу 
дру гих пла нин ских ма си ва’. Бу ду ћи не фре квент на, ова лек се ма ни је на шла 
ме сто у сту ди ји И. Клај на, али мо же мо је ана ли зи ра ти ко ри сте ћи као пред-
ло жак лек се му Сре до зе мље, на ста лу по истом твор бе ном мо де лу, а ко ја се 
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код Клај на на во ди. Твор бе ни по сту пак ко јим су обе ове лек се ме до би је не 
не сум њи во је сло же но-су фик сал ни, при че му су осно ве спо је не спој ни ком 
о (сред-о-гор-је). Ме ђу тим, ов де се мо же по ста ви ти пи та ње (ко је и Клајн 
по ста вља), ко ја је реч по слу жи ла као пр ва осно ва: да ли се ра ди о име ни ци 
сре да ‘сре ди на’, ко ју Клајн, по зи ва ју ћи се на Ско ка, на во ди као јед ну од мо-
гућ но сти (клајн2002: 51), или се пак ра ди о не кој дру гој (Клајн не ка же 
ко јој). Ми упра во име ни цу сре да сма тра мо пр вом твор бе ном осно вом јер 
од го ва ра и сво јим об ли ком и сво јим зна че њем да тој уло зи.

2.36. Лек се ма сто жер ник у свом пр вом зна че њу де фи ни са на ја као ‘по-
лар ни круг, упо ред ник на 66,5° ге о граф ске ши ри не’. Мо ти ва тор ове лек се ме 
је име ни ца сто жер, ко ја у окви ру реч нич ке од ред ни це, у че твр тој тач ки, 
има зна че ње ко је је пре не се но и у мо ти ви са ну реч: ‘крај ња тач ка Зе мљи не 
осо ви не, се вер ни или ју жни пол’.11 Као твор бе ни фор мант за гра ђе ње по сма-
тра не лек се ме по слу жио је сло же ни су фикс ни 5к (сто жер + -ни 5к), и ина че 
не та ко ре дак у гра ђе њу де суп стан ти ва (исп. клајн2003: 157).

2.37. Је ди но зна че ње име ни це су мрач ни ца ко је РМС на во ди је сте ‘гра-
нич на кру жни ца или кру жна ли ни ја из ме ђу осве тље не и нео све тље не по ло-
ви не Зе мљи не ку гле ко ја про ла зи тач но пре ко оба по ла’. Иако се у реч ни ку 
на во ди и лек се ма су мрач ник, ње на нам се ман ти ка не до зво ља ва да је сма тра-
мо мо ти ва то ром и/или мо ци о ним пар ња ком12 по сма тра не лек се ме. Име ни цу 
су мрач ни ца, сто га, сма тра мо лек се мом мо ти ви са ном име ни цом су мрак, на 
ко ју је до дат су фикс ни ца, при че му је, као и увек (нпр. трач ни ца, ја стуч
ни ца), на твор бе ном ша ву /к/ ал тер ни ра ло са /ч/.

2.38. Исто знач не лек се ме упо ред ник, ус по ред ник и ус по ред ни ца сма-
тра мо твор бе ним (а пр ве две и фо нет ским) ва ри јан та ма: упо ред ник је ‘за ми-
шље на цр та, ли ни ја на зе маљ ској ку гли ко јој су све тач ке јед на ко уда ље не 
од еква то ра, па ра ле ла (2)’, ус по ред ни ца је, у свом дру гом, ге о граф ском, зна-
че њу исто што и упо ред ник, док се под ус по ред ник на ла зи упу ћи ва ње на 
од ред ни цу ус по ред ни ца.13 

2.38.1. Лек се ме упо ред ник и ус по ред ник не сум њи во су до би је не од од-
го ва ра ју ћих при де ва, да тих и у РМС, на ко је је до дат су фикс и 5к. Лек се му 
ус по ред ни ца та ко ђе сма тра мо де а дјек ти вом, де ри ви ра ним од истог при де ва 
и су фик са ица.

3.ЗакључненаПомене
3.1. По сма тра ни тер ми ни нај ве ћим су де лом мо ти ви са ни и до би је ни 

до да ва њем су фик са на раз ли чи те вр сте осно ва, при че му се, ни ов де, по не-

11 На овом ме сту да је мо из вор не ор то граф ске ли ко ве пре у зе те оз РМС.
12 Уоста лом, мо ви ра ње код име ни ца с не жи вим де но та том крај ње је рет ко.
13 Ова кав по сту пак по ма ло чу ди: оче ки ва ло би се да се упу ћи ва ње, због то га што се ра ди 

о фо нет ским ду бле ти ма, пре вр ши на од ред ни цу упо ред ник.
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кад не мо же из бе ћи тзв. ви ше стру ка мо ти ва ци ја, тј. по ја ва да на спрам јед не 
мо ти ви са не лек се ме мо гу ста ја ти ба рем две мо тив не, че сто при пад ни це раз-
ли чи тих мор фо ло шких кла са (нпр. ме ри ло [< ме ри ти; мера] и ви си ја [< ви сок; 
вис]). Та ко ђе, код не ких тер ми на ни смо мо гли са пре ци зно шћу од ре ди ти да 
ли су уоп ште мо ти ви са ни (нпр. пре спа). Ипак, и по ред свих не до у ми ца ви д-
љи во је да су ме ђу по сма тра ним тер ми ни ма до ми нант ни де вер ба ти ви (нпр. 
обрат ник, по врат ник), док је број де суп стан ти ва (нпр. ко тли на, ре чи на) и 
де а дјек ти ва (нпр. ви соч је, упо ред ник) не што ма њи и ско ро при бли жан. По ред 
де ри ва та до би је них су фик са ци јом за бе ле же ни су и пре фик сал но-су фик сал ни 
де ри ва ти (нпр. огра нак, пре се дли на) као и ком по зи те до би је не сло же но-су-
фик сал ном твор бом (нпр. зе мљо уз, сре до гор је). Ме ђу су фик си ма нај фре квен-
ти ји су сле де ћи: Ø (нпр. пре вој), а (нпр. за ва ла), ина (нпр. до ли на), ни 5к 
(нпр. по врат ник) и ни ца (нпр. по нор ни ца).

3.2. У за бе ле же ној гра ђи уоч љи ви су и по је ди ни твор бе ни мо де ли, од ко-
јих је, ме ђу де суп стан ти ви ма, нај у оч љи ви ји мо дел име нич ка осно ва + ина, 
за бе ле жен у три при ме ра14 (до ли на [<до(л)], ко тли на [<котао], ре чи на [<река]). 
Ови при ме ри по ка зу ју да су фикс ина има скло ност ка тер ми но ло ги за ци ји 
и ши ре њу се ман тич ког по тен ци ја ла.

3.3. Ме ђу се ман тич ким тран сфор ма ци ја ма за бе ле же на је са мо ме та фо-
ра, при че му је нај че шћи ге не ра тор ме та фо риј ских од но са се ма слич но сти 
(нпр. ко тао ‘ве ћи ме тал ни суд окру глог об ли ка за ку ва ње је ла или за за гре-
ва ње во де’ → ко тао ‘ду бо ка, про стра на ува ла са стр мим стра на ма из ме ђу 
бре го ва и пла ни на [обично дуж реч ног ко рита]) и на ме не (нпр. вра та ‘отвор 
у зи ду згра де, ода је, на огра ди и сл. кроз ко ји се из ла зи и ула зи’ → вра та 
‘узан про лаз из ме ђу стр мих сте на [у пла нин ском кра ју, на мо ру или реци], 
кла нац, те снац’).

3.4. Ко нач но, овај рад ни је, ни ти има пре тен зи је то би ти, по дроб на се-
ман тич ко-де ри ва ци о на сту ди ја срп ске ге о граф ске тер ми но ло ги је. Уоста лом, 
да је то та ко, по ка зу ју и ре стрик ци је при ме њи ва не при ли ком екс церп ци је 
кор пу са. Он је, за пра во, са мо при пре ма, оглед, за је дан знат но оп шир ни ји 
рад ко ји ће се на знат но обим ни јем кор пу су и без по ме ну тих ре стрик ци ја 
ба ви ти овим тер ми но ло шким си сте мом срп ског је зи ка.
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SEMANTIC-DERIVATIONAL ANALYSIS OF GEOGRAPHIC TERMS 
OF DOMESTIC ORIGIN

S u m m a r y

The paper deals with the semantic-derivational analysis of one-lexeme geographic terms of 
domestic origin, recorded in the six-volume Dictionary of the Standard Serbo-Croatian Language 
(Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika). The analysis includes only nouns, 48 lexemes in total. 
The derivational structure of the terms given reveals that those are primarily suffixed derived items, 
but also those derived both by prefixation and suffixation (e.g. ogranak), and compounded suffixed 
derivatives (e.g. sredogorje). Some of the terms appear to be of unmotivated origin (e.g. sever), 
while others are of unclear etymology and derivational structure (e.g. prespa).

The roots are mainly verbal (e.g. oseka), whereas nouns (e.g. rečina) and adjectives are some-
what less common. Some of the derivational formants are particularly productive, the most frequent 
ones being : -Ø (e.g. oduh), а (e.g. zavala), nik (e.g.. stožernik) and ina (e.g. kotlina). Among the 
nominal derivatives, the most common derivational model is noun stem + -ina.

The only semantic transformation observed is the metaphor, whose generators are semes of 
similarity (e.g. kotao) and purpose (e.g. vrata).

Key words: geography, terms, derivation, semantics, Dictionary of Serbo-Croatian Literary 
Language.
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ДЕРИВАЦИОНИ ОБЛИЦИ РЕчИ NYELV/ЈЕЗИК
У МАЂАРСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ*1

 
Ма ђар ски и срп ски је зик, ка ко генеaл ош ки та ко и ти по ло шки, при па да ју раз ли-

чи тим је зич ким гру па ма што се ма ни фе сту је на свим лин гви стич ким ни во и ма. Упр кос 
то ме и у јед ном и у дру гом је зи ку гра ђе ње ре чи по мо ћу су фик са нај зу сту пље ни ји је на-
чин ства ра ња но вих ре чи. Овом при ли ком бих же ле ла да при ка жем си стем на ста ва ка и 
на чи не де ри ва ци је на кон крет ним при ме ри ма, на име ни ци nyelv у ма ђар ском, од но сно 
на ње ном срп ском екви ва лен ту је зик. Ин те ре су је ме ко ли ко има из ве де них ре чи од по-
ме ну тих осно ва у оба је зи ка, ко ји су су фик си нај за сту пље ни ји и да ли се мо же ис ка за ти 
по ду дар ност, или по ву ћи не ке па ра ле ле у на чи ну из во ђе ња, од но сно у ре зул та ти ма де-
ри ва ци је, од ко јих зна че ња по ме ну тих ви ше знач них осно ва су на ста ле но ве ре чи, ко јим 
ка те го ри ја ма ре чи при па да ју де ри ва ти.

Kључне ре чи: де ри ва ци ја, срп ски је зик, ма ђар ски је зик, су фик си за гра ђе ње ре чи, 
сло же ни це.

1. увод. Јед на од за јед нич ких осо би на срп ског и ма ђар ског је зи ка је сте 
да но ве ре чи у по ме ну тим је зи ци ма нај че шће на ста ју де ри ва ци јом од већ 
по сто је ћих лек се ма или пак њи хо вим сла га њем. Оно што је раз ли чи то про-
и з и ла зи из ти по ло шких раз ли ка: ма ђар ски као аглу ти на тив ни је зик по се ду је 
ви ше су фик са за гра ђе ње ре чи ко ји су про дук тив ни, па са мим тим je и мо гућ-
ност за де ри ва ци ју ве ћа. Осим то га, ве о ма је чест слу чај ства ра ња сло же ни ца 
од основ них об ли ка ре чи, али и од већ из ве де них чла но ва. У срп ском су сло-
же ни це до ста ре ђе, што по себ но па да у очи ка да се је зи ци на ђу у кон так ту, 
би ло да се ра ди о пре во ђе њу или на ста ви је зи ка. Уло га и зна чај кон тра стивних 
ана ли за се упра во нај че шће огле да у то ме да упо зна ју ћи ка рак те ри сти ке 
дру гог је зи ка и свој је зик по чи ње мо да по сма тра мо из до та да не по зна тог, за 
нас до не кле стра ног угла, па осим што до ла зи мо до са зна ња о дру гом је зи ку 
про ди ре мо ду бље у су шти ну соп стве ног, ма тер њег је зи ка.

Ба ве ћи се го ди на ма мор фо ло ги јом и лек си ко ло ги јом, као и пре во ђе-
њем, че сто сам се су сре та ла са ти по ло шким раз ли ка ма ма ђар ског и срп ског 
је зи ка. Осим аглу ти на тив но сти на спрам флек тив ном свој ству, раз ли ка је 
очи глед на и по пи та њу син те тич но сти од но сно ана ли тич но сти. Ка кве су и 

*1Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178002 „Језици и културе у времену и просто-
ру” финансираног од стране Министарства за науку и технолошки развој Србије.
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ко ли ке раз ли ке по том пи та њу и у че му се то све огле да, же ле ла сам да по-
ка жем на кон крет ном при ме ру. Уз eла сам као при мер ме та лин гви стич ки 
тер мин nyelv/језик. На ме ра ми је би ла да ис тра жим сле де ћа пи та ња:

– ко ја зна че ња по се ду ју ре чи ко је пред ста вља ју пред мет ана ли зе;
– ко ли ко има де ри ва ци о них об ли ка на ста лих од по ме ну тог па ра ре чи у 

јед ном и у дру гом је зи ку, и то
– би ло да се ра ди о гра ђе њу ре чи по мо ћу су фик са, 
– би ло да су то сло же ни це;

– ко ја су зна че ња до при не ла де ри ва ци ји; 
– ко је су фор мал не слич но сти и раз ли ке ме ђу се ман тич ким екви ва лен-

ти ма у два је зи ка;
– ко јим ка те го ри ја ма ре чи при па да ју де ри ва ти. 

2. аналиЗа
2.1.ЗначењалексемаnYeLv/јеЗик. чи ни се да је из бор по ме ну тих лек се-

ма као пред ме та на ше ана ли зе ло ги чан. С јед не стра не обје кат ис тра жи ва-
ња и ана ли за сва ког лин гви сте је упра во је зик, а са дру ге стра не ра ди се о 
ви ше знач ној ре чи у оба по ме ну та је зи ка. Об ја шње ња су на срп ском да та на 
осно ву Се ман тич ко-де ри ва ци о ног реч ни ка, а на ма ђар ском ће мо зна че ња 
ци ти ра ти из ен ци кло пе диј ског реч ни ка ма ђар ског је зи ка (пре во де зна че ња 
на срп ски је зик дао је аутор овог члан ка). Ова ко би тре ба ло да из гле да ју 
од ред ни це по ме ну тих лек се ма:

jез ик м. 1. терм. анат. по кре тљив, пљо снат ми шић у усној шу пљи ни чо ве ка 
и ви ших жи во ти ња ко ји слу жи као ор ган за укус, за жва ка ње и гу та ње хра не, 
а код чо ве ка по ма же при ства ра њу и из во ђе њу гла со ва и го во ра 2. оно што је 
сво јим об ли ком и упо тре бом слич но је зи ку 3. терм. лингв. а. си стем из ра жа-
ва ња ми сли ко ји има од ре ђе на гла сов на и гра ма тич ка пра ви ла и слу жи као 
сред ство спо ра зу ме ва ња ме ђу љу ди ма б. на чин из ра жа ва ња, из ра жај не фор-
ме, стил в. го вор и на чин го во ра 4. терм. се ми от. на чин спо ра зу ме ва ња уоп-
ште 5. терм. војн. онај ко ји тре ба да пру жи оба ве ше ње о не при ја тељ ској вој-
сци (обич но за ро бље ник);
nyelv 1. анат. ми ши ћав по кре тљив ор ган у усти ма ко ји слу жи за пер цеп ци ју 
уку са, по ма же при жва ка њу, од но сно ме ша њу хра не у усти ма 2. фиг. ор ган 
чо ве ка као сим бол ого ва ра ња afalu, vá ros nyelvére kerül до спе ти на лош глас, 
би ти пред мет ого ва ра ња; nyelvére vesz vkit ого ва ра ти не ког; csípősanyelve 
има ти оштар је зик; vigyázanyelvére би ти опре зан да се не из ла не; arossz
nyel vek зли је зи ци војн. арх. nyelvetfog за ро би ти не при ја те ља ра ди до би ја ња 
ин фор ма ци ја 3. си стем зна ко ва ко ји слу жи за ко му ни ка ци ју и за из ра жа ва ње 
ми сли 4. спе ци фич на ва ри јан та је зи ка ко ја се упо тре бља ва у од ре ђе ним кру-
го ви ма или од стра не по је ди них осо ба, го вор ко ји ујед но од сли ка ва и на чин 
раз ми шља ња, мен та ли тет társalgásinyelv раз го вор ни је зик; Jókainyelve је-
зик Јо ка и ја; tudvalakinekanyelvén уме ти убе ди ти ти ко га у не што 5. си стем 
кон вен ци о нал них зна ко ва уну тар не ке за јед ни це asüketnémáknyelve је зик 
глу во не мих 6. по кре тљи ви део не че га, део не ког ин стру мен та ко ји се кла ти a
mérlegnyelve је зи чак на ва ги; acipőnyelve је зик на ци пе ли.
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Мо же мо за кљу чи ти да су зна че ња у оба је зи ка ско ро исто вет на, па се 
чак и ре до след на во ђе ња углав ном по кла па. Основ но зна че ње је ана том ски 
тер мин, што је са свим при род но јер је ор ган на стао још пре на ста ја ња пој ма 
је зик у лин гви стич ком сми слу. За што је зна че ње по ме ну те лек се ме и у јед-
ном и у дру гом је зи ку узет и за озна ча ва ње се кун дар ног зна че ња? Од го вор 
је ве ро ват но гло бал не при ро де, по што је то слу чај и у мно гим дру гим је зи-
ци ма. Је зик као ор ган по стао је ме та фо ра за го вор. Осим кон вен ци о нал ног 
и дру штве но усло вље ног си сте ма спо ра зу ме ва ња ме ђу љу ди ма у оба је зи ка 
се по ми њу још не ки при род ни и ве штач ки си сте ми сим бо ла ко ји се озна ча-
ва ју овом лек се мом: ге стов ни је зик, је зик пти ца, је зик сим бо ла итд. И спе-
ци фич на упо тре ба је зи ка, из ра жај не фор ме, стил, на чин го во ра та ко ђе се 
че сто озна ча ва кон струк ци ја ма, од но сно сло же ни ца ма чи ји је је дан од чла-
но ва је зик: раз го вор ни је зик (élőnyelv), ма тер њи је зик (anyanyelv), стра ни 
је зик (ide gen nyelv)...

У оба је зи ка се овом реч ју се кун дар но озна ча ва ју и кон крет ни објек ти 
чи ји об лик и фи зич ки под се ћа на из глед овог ор га на.

2.2. дериватилексемаnYeLv/јеЗик
2.2.1.срПскидеривати.Гра ђу овог по гла вља чи не од ред ни це узе те из 

већ по ме ну тог Се ман тич ко-де ри ва ци о ног реч ни ка (Гортан‑Премк и др. 2003: 
146–149). Сва обе леж ја, гра ма тич ка об ра да и значењa на ве де них ре чи пре-
у зе ти су без су штин ских из ме на.

2.2.1.2. иЗведенице

језикање с. гл. имен.
језикаст симил. прид.
језикати импф. тр.
језиковање с. гл. имен.
језиковати импф. тр.
језиковни прид.
језичав квалит. прид.

вешто причање
налик на језик
вешто говорити
вешто говорење
а) језикати б) обећавати
језички
1. који говори оштро, заједљиво, који радо оговара 2. брбљив

језичавка ж. атриб. имен.
језичавост ж. деадј. имен.
језичак м. дем.
језичан квалит. прид.

брбљивица, свађалица
особина онога који је језичав
мали језик
који претерано много говори, свадљив

језичар м. 1. онај који се бави језиком као науком 2. атрб имен брбљи-
вац, свађалица

језичара ж. атриб. имен.
јазичарење с. гл. имен.
језичарити импф. тр.
језичаст симил. прид.
језичати импф. тр.
језичатост ж. терм. мед.

брбљивица, свађалица
језичарити
много говорити, брбљати, оговарати
налик на језик
језичарити
обољење језика macroglossia

језичац м. 1. дем од језик 2. терм бот разне врсте трава из породице 
оштролиста, лавочика и др. које својим обликом личе на језик
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језичина ж. аугм. пејор.
језичић м. дем.
језичка атриб. имен.
језички релац. прид.
језички прил.
језичљив прид.
језични релац. прид.
језичник м. атриб. имен.

1. велики језик 2. који вређа језиком
мали језик
језичара
који се односи на језик, језични
у језичком, говорном смислу
језичан
који се односи на језик, језички
брбљивац

језичница ж. 1. језичара 2. терм анат језична кост испод гркљана, 
слична потковици (os hyoides)

језичност ж. деадј. имен.
језичњак м. терм. бот.

својство онога који је језичан
здравац Rucus hiypoglosum

језичњача ж. 1. језичница 2. терм бот биљка из породице Liguliflorae
језичњачни релац. и посес. 
прид.

који се односи на језичњачу, који припада језичњачи

2.2.1.3. сложенице

вишејезичан квалит. прид. који је у више језика, у којему се говори више језика
вишејезичност ж. деадј. имен. својство онога што је вишејезично
двојезичан квалит. квалит. прид. који је у два језика (писан, речен)
двојезички релац. прид. који се односи на два језика
двојезични релац. прид. који се односи на два језика
двојезичност ж. деадј. имен. својство онога што је двојезично
језикознанство с. терм. лингв. језикословље
језикослов м. језикословац
језикословац м. језички стручњак, лингвист, филолог
језикословље с. терм. лингв. изучавање, проучавање језика, филологија, лингви-

стика
језикословни релац. прид. који се односи на језикословље
језикословчев посес. прид. који припада језикословцу
језикотворац м. онај који ствара језик
подјезични релаци. квалит. прид. који се налази под језиком
прајезик терм. лингв. заједнички језик за више различитих језика, међу 

собом сродних, теоријски реконструисан на основу 
поређења тих језика

прајезички релац. прид. који се односи на прајезик
прајезични прајезични

2.2.2.мађарскидеривати.Ма ђар ске од ред ни це су пр вен стве но узе те 
из ен ци кло пе диј ског реч ни ка ма ђар ског је зи ка, док је пре вод зна че ња и гра-
ма тич ку об ра ду дао сам аутор овог члан ка. Осим ре чи из по ме ну тог реч ни-
ка, ко ри сти ла сам и оне ко ји се због свог об ли ка не на ла зе у реч ни ку али су 
део стан дард ног, са вре ме ног ма ђар ског је зи ка. 
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2.2.2.1. иЗведенице

nyelvǀbeli прид. који се односи на језик
nyelvǀecske им. дем. мали језик, језичак
nyelvǀel интр. гл. 1. свађати се, препирати се, одговарати, противуречити 

2. исплазити језик (код паса, када дахћу)
nyelvǀelǀés им. свађање, препирка, одговарање
nyelvǀes прид. 1. са језиком, који поседује језик 2. справа која има део налик 

језику 3. који се много свађа, препире, противуречи 4. бот 
који има облик налик на језик

nyelvǀesǀkedik интр. гл. свађати се, препирати се, противуречити
nyelvǀész им. лингвиста, филолог
nyelvǀészǀet им. лингвистика, наука о језику, филологија
nyelvǀészǀetǀi прид. лингвистички, филолошки
nyelvǀészǀkedǀik интр. гл. бавити се лингвистиком, проучавати језик
nyelvǀetlen прид. који је без језика, који нема језик
nyelvǀezet им. начин, стил изражавања
nyelvǀi прид. језички, језични
nyelvǀiǀség им. својство језика, оно што нешто чини језиком
nyelvǀszerű прид. налик на језик
nyelvǀű прид. језички

Све на ве де не из ве де не ре чи и дан да нас су у ши ро кој упо тре би у ма ђар-
ском, а су фик си ко ји су уче ство ва ли у дер ва ци ји и да ље су про дук тив ни. 
Иако су фик си за гра ђе ње ре чи не мо гу са мо стал но да сто је, они у ма ђар ском 
има ју сво ју вр ло пре ци зну функ ци ју (не ки их на зи ва ју и зна че њем) ко ја се 
мо гу де фи ни са ти као раз ли ка из ме ђу зна че ња ре чи ко ја слу жи као осно ва 
за де ри ва ци ју и зна че ња но во на ста лих ре чи. Су фик си се у ма ђар ском је зи-
ку, у за ви сно сти од то га ко јој се гра ма тич кој вр сти ре чи при па ја ју и од то га 
ко ја се ка те го ри ја ре чи до би ја де ри ва ци јом, де ле у че ти ри ве ли ке гру пе. Ми 
у на шем слу ча ју има мо за сту пље не две гру пе: су фик се за гра ђе ње имен ских 
ре чи од име ни ца и су фик се за гра ђе ње гла го ла од име ни ца. Ка сни је ће мо се 
по дроб ни је ба ви ти ка те го ри ја ма де ри ви ра них ре чи.

2.2.2.2.мађарскесложенице.Пр ви члан сло же ни це је име ни ца nyelv, а 
дру ги члан мо же би ти не ка са мо стал на не раш чла ње на реч или из ве де ни ца: 
nyel vǀ tan им лингв гра ма ти ка.

Из ове сло же ни це као је дин стве не ре чи на ста ле су се кун дар ном де ри-
ва ци јом по мо ћу су фик са раз не из ве де ни це:

nyelvǀtanǀár им. наставник, професор страног језика
nyelvǀtanǀi прид. граматички
nyelvǀtanǀulǀás им. учење страног језика
nyelvǀtanǀítǀás им предавање, подучавање страног језика
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Може им се додати још једна самостална реч, чиме настаје трострука сложе-
ница:

nyelvǀtanǀfolyǀam им. курс страног језика
nyelvǀtanǀkönyv им. граматика, уџбеник граматике

Ево и списка сложеница где именица nyelv чини први део сложенице:
nyelvǀalattǀi прид. који се налази испод језика
nyelvǀállapot им. лингв. стање у језику
nyelvǀállǀás им. грам. положај језика код стварања гласова
nyelvǀatlasz им. лингв. дијалектолошки атлас
nyelvǀbotlǀás им. лапсус лингве, случајна грешка при изговору (дословно: 

спотицање језика)
nyelvǀbölcsǀelǀet им. лингв. арх. филозофија језика
nyelvǀbúvár им. ретк. лингвиста, филолог, научник који проучава језик
nyelvǀcsalád им. лингв. породица језика, језици који генеалошки припадају истој 

групи
nyelvǀcsap им. анат. ресица
nyelvǀcsont им. анат. језичка кост
nyelvǀcsoport им. група језика
nyelvǀemlék им. лингв. споменици језика, стари писани документи
nyelvǀérzǀék им. 1. правилно изражавање на свом матерњем језику 2. сми сао 

за учење страних језика
nyelvǀesǀvirágǀú им. бот. врста биљака са цветом у облику језика (Liguliflorae)
nyelvǀfejǀlődǀés им. развој језика
nyelvǀficamǀítǀó прид. који се тешко изговара
nyelvǀföldǀrajz им. лигв. лингвистичка географија
nyelvǀgyakorlǀat им. вежба приликом учења страног језика
nyelvǀhal им. зоо. риба лист
nyelvǀhang им. лингв. глас у чијем изговору језик игра велику улогу, лингвални 

глас
nyelvǀhasonlǀítǀás им. лингв. упоређивање језика, компаративна лингвистика, лингви-

сти ка која се бави упоређивањем сродних језика
nyelvǀhasznǀálǀat им. употреба језика, начин говора
nyelvǀhát им. анат. горња површина језика
nyelvǀhatǀár им. лингв. језичка граница
nyelvǀhegy им. анат. врх језика
nyelvǀhelyǀesǀség им. лингв. правилна употреба језика, језичка правила
nyelvǀiskola им. школа страних језика
nyelvǀismerǀet им. 1. знање неког страног језика 2. познавање језика, језичких 

законитости
nyelvǀjárǀás им. лингв. дијалекат, наречје
nyelvǀjárǀásǀi прид. дијалектолошки
nyelvǀjárásǀkutatǀó им. лингв. дијалектолог
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nyelvǀjárásǀsziget им. лингв. мала изолована територија где се говори неки дијалекат
nyelvǀjárásǀtan им. лингв. дијалектологија
nyelvǀjárásǀterület им. лингв. територија где се говори дијалекат
nyelvǀkeresztǀezǀődǀés им. 
лингв.

укрштање језика

nyelvǀkészǀség им. 1. смисао за лепо изражавање на свом матерњем језику 2. 
склоност ка учењу страних језика

nyelvǀkeverǀedǀés им. лингв. мешање језика
nyelvǀkönyv им. уџбеник за учење страног језика
nyelvǀközösǀség им. језичка заједница, друштвена заједница која говори истим 

језиком
nyelvǀlecke им. 1. час страног језика 2. лекција из страног језика
nyelvǀleírǀás им. опис језика
nyelvǀlélekǀtan им. психолингвистика
nyelvǀmester им. арх. учитељ страног језика
nyelvǀművelǀés им. лингв. неговање (матерњег) језика, ширење знања о правилима 

језика
nyelvǀművǀelǀő I. им. лингв. лингвиста који се бави неговањем језика, који 

шири правилну употребу језика II. прид. који служи за по-
дучавање језичких правила

nyelvǀművǀész им. писац који се бави уметничким изражавањем
nyelvǀokǀtatǀás им. подучавање страном језику, предавање страног језика
nyelvǀóra им. час страног језика
nyelvǀöltǀögetǀés им. плажење језика
nyelvǀpolitika им. језичка политика
nyelvǀpótǀlék им. додатак плати на знање страног језика
nyelvǀrendǀszer им. лингв. језички систем, систем језика
nyelvǀrokonǀság им. лингв. језичка сродност
nyelvǀrontás им. нарушавање језика, кварење језика
nyelvǀsíp им. муз. врста дувачког инструмента, свирала
nyelvǀszakǀos им. и прид. наставник или студент страног језика
nyelvǀszerű прид. налик на језик
nyelvǀszokǀás им. језичка навика, распрострањена употреба језика
nyelvǀtan им. лингв. граматика
nyelvǀtanǀár им. наставник, професор страног језика
nyelvǀtanǀfolyam им. курс страног језика
nyelvǀtanǀi прид. граматички
nyelvǀtanítás им. предавање, подучавање страном језику
nyelvǀtanǀkönyv им. граматика, уџбеник граматике
nyelvǀtanǀulǀás им. учење страног језика
nyelvǀtehetǀség им. 1. дар, таленат за језике 2. особа са талентом за учење језика
nyelvǀterület им. геогр. лингв. језичко подручје, територија на којој се говори неки језик
nyelvǀtisztaǀság им. чистоћа језика
nyelvǀtörǀő I. прид који се тешко изговара II. им брзалица
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nyelvǀtörténǀet им. историја језика
nyelvǀtörǀvény им. закон о употреби језика
nyelvǀtudǀás им. знање језика, познавање језика
nyelvǀtudǀomány им. лингв. наука о језику, лингвистика
nyelvǀtudǀóǀs им. лингв. лингвиста
nyelvǀújǀítǀás им. лингв. обнова језика
nyelvǀújǀítǀó I. прид који стреми обнови језика II. им који се бави 

обновом језика
nyelvǀváltǀozǀat им. лингв. варијанта језика
nyelvǀvédǀelem им. лингв. очување језика
nyelvǀvédǀő им. лингв. који се бави чувањем језика
nyelvǀvizsga им. испит из језика
nyelvǀzavar им. језичка збрка

Следи списак сложеница у којима је други члан именица nyelv:

alapǀnyelv им. заједнички прајезик
államǀnyelv им. званични језик државе
anyaǀnyelv им. матерњи језик
egyǀnyelvǀű прид. једнојезички
élőǀnyelv им. говорни језик
földǀnyelv им. копно које се протеже у воду
gesztusǀnyelv им. гестовни језик
gyermekǀnyelv им. дечији говор
hosszúǀnyelvǀű прид. који има дуги језик, језичав
jasszǀnyelv им. жаргон
jogászǀnyelv им. правни језик
kétǀnyelvǀű прид. двојезични
kétǀnyelvǀűǀség им. двојезичност
ősǀnyelv им. прајезик
ősǀnyelvǀi прид. прајезички
programǀnyelv им. терм. програмски језик
segédǀnyelv им. помоћни језик
tolvajǀnyelv им. жаргон
többǀnyelvǀű прид. вишејезички
többǀnyelvǀűǀség им. вишејезичност
világǀnyelv им. светски језик

2.3.којасуЗначењаПослужилаЗадеривацијуновихречи?Са мо код 
ре чи ко је по се ду ју ви ше зна че ња, ово пи та ње мо же би ти ак ту ел но. Ин те ре-
сант но је по гле да ти ко ја зна че ња ути че на де ри ва ци ју. Ре зул та ти у овом 
кон крет ном слу ча ју да ти су та бе лар но (ви ди та бе лу бр. 1).
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На основу табеле можемо закључити следеће:
– у мађарском језику је много већи број сложеница него изведеница;
– у српском је број изведеница двоструко већи од сложеница;
– у мађарском има мање изведеница него у српском;
– у мађарском има много више сложеница него у српском;
– речи које су створене од речи nyelv у мађарском има укупно 117 (13+104);
– речи које су настале од речи језик у српском има укупно 49 (32+17);
– у оба језика највише је речи настало од значења са лингвистичким сми-

слом, на другом месту су речи чије значење почива на анатомском терми-
ну, а незнатан је број оних новонасталих речи које у себи крију оба значе-
ња, као и оних чијем је стварању допринела сличност са обликом језика 
(у ове потоње углавном спадају ботанички или зоолошки термини).
2.4.одГоварајућиоблици. Из све га до са да шњег мо же се за кљу чи ти да 

по сто је ре чи ко је су у оба је зи ка на ста ле на ве о ма сли чан на чин, по мо ћу 
до да ва ња су фик са за гра ђе ње ре чи. То су на при мер де ми ну тив ни об ли ци, 
при де ви, гла го ли:

језичак, језичац, језичић дем. nyelvecske
језикање, језиковање, језикање, језичарење гл. им. nyelvelés
језикаст, језичаст прид. nyelvszerű
језикати, језиковати, језичарити, језичати гл. nyelvel
језичав прид. nyelves
језичавост им. nyelvesség
језичар им. nyelvész
језички, језиковни, језичан, језични, језичљив прид. nyelves

У срп ском је зи ку за гра ђе ње при де ва нај за сту пље ни ји су на став ци: ки, 
ни, ав, ов ни, ко ји слу же за фор ми ра ње ква ли та тив них при де ва, за тим аст 
и љив за си ми ла тив не при де ве, док у ма ђар ском у тој уло зи на ла зи мо су-
фик се: -s, i, ű, ре ђе be li, а за при дев са не га тив ним пред зна ком, у зна че њу 
да не ко не по се ду је је зик, ко ри сти се су фикс tlen (nyel ve tlen).

У уло зи на ста ва ка за гра ђе ње име ни ца, у срп ском су нај че шћи они за 
гра ђе ње гла гол ске име ни це ње, за де а дјек тив не име ни це ост, за тим за 
атри бут ске име ни це ка, као и за де ми ну тив не об ли ке ак, ац, ић, ица. 
Тре ба по ме ну ти још и ауг мен та тив ни су фикс ина. У ма ђар ском та ко ђе на-
ла зи мо де ми ну тив (су фикс cske), али не и ауг мен та тив, ко ји се из ра жа ва 
са мо атри бу тив ним син таг ма ма. че сти су још и де а дјек тив ни су фик си за 
гра ђе ње ап страк них име ни ца ség, за тим zet за фор ми ра ње збир них, али и 
ап стракт них име ни ца. По мо ћу на став ка ész до би ја мо име ни цу са зна че њем 
за ни ма ња: ба вље ње оним што се на ла зи у осно ви ре чи. По ме ни мо још и на -
ста вак за гра ђе ње де вер бал них име ни ца és (nyel velés) и су фикс ко ји се уз ову 
име ни цу ја вља у уло зи се кун дар не де ри ва ци је et (nyelv-ész-et).

Су фик са за гра ђе ње де но ми нал них гла го ла има нај ма ње у оба је зи ка. 
У срп ском су то ати, ити и ова ти по мо ћу ко јих до би ја мо им пер фек тив не 
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гла го ле, а у ма ђар ском смо у ис тој уло зи на и шли са мо на два су фик са, на де-
 но ми нал ни на ста вак -l (nyel vel) и на су фикс за из во ђе ње по врат них, у овом 
слу ча ју пре у до-по врат них гла го ла ke dik (nyel ve ske dik, nyelvészke dik).

Са дру ге стра не, име ни це nyelv/језик су у оба је зи ка по слу жи ле као 
осно ва за гра ђе ње сло же ни ца. Из на ших при ме ра се ја сно ви ди да ту по ду-
дар ност ни је у то ли кој ме ри из ра же на као код из ве де ни ца:
вишејезичан прид. többnyelvű
вишејезичност ж. деадј. имен. többnyelvűség
двојезичан, двојезички, двојезични прид. kétnyelvű
двојезичност деадј имен. kétnyelvűség
језикознанство имен. nyelvismeret
језикослов имен. nyelvtudós
подјезични прид. nyelvalatti
прајезик имен. ősnyelv

Има неколико случајева када српској сложеној речи одговара изведеница у 
мађарском:
језикословац имен. nyelvész
језикословље имен. nyelvészet
језикословни прид. nyelvészeti

Ипак, нај ве ћа раз ли ка ле жи у ве ли ком бро ју сло же ни ца у ма ђар ском 
је зи ку, ко ји ма у срп ском од го ва ра не ка вр ста кон струк ци ја (нај че шће су то 
адвер би јал не или атри бут ске син таг ме). Сло же не ре чи углав ном на ста ју од 
син таг ми и ре че нич них кон струк ци ја, па се ме ђу са став ним де ло ви ма на-
зи ре не ка кав син так сич ки од нос, и то:
– атрибутски nyelvatlasz дијалектолошки речник

nyelvcsont језичка кост
nyelvrendszer језички систем, систем језика
államnyelv званични језик државе
anyanyelv матерњи језик
gesztusnyelv гестовни језик
gyermeknyelv дечији говор

– прилошки nyelvkönyv уџбеник за учење страног језика
nyelvszerű налик на језик
nyelvtörvény закон о употреби језика
nyelvtudomány наука о језику, лингвистика

– објекатски nyelvtanár професор језика
nyelvtanítás подучавање језику
nyelvművelő који служи за подучавање језичких правила

– присвојни nyelvállapot стање језика
nyelvállás положај језика
nyelvcsoport група језика
nyelvkeveredés мешање језика
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2.5.катеГоријаиЗведенихречи.У та бе ли бр. 2 смо при ка за ли ка те го ри-
је ре чи ко је су на ста ле де ри ва ци јом. Из ве де ни це и сло же ни це су раз дво је не 
у по себ не ко ло не. Од 16 но во на ста лих из ве де ни ца у ма ђар ском је зи ку нај-
ви ше има при де ва (7) и име ни ца (6), док је гла го ла све га 3. У срп ском од 32 
из ве де ни це не у по ре ди во су нај за сту пље ни је име ни це (19), дво стру ко ма ње 
има при де ва (8), гла го ла има че ти ри, а по сто ји и је дан из ве де ни при лог. Код 
сло же ни ца је сли ка са свим дру га чи ја: у ма ђар ском је зи ку во де име ни це са 
чак 91, за тим сле де при де ви (10), сло же ни ца ко је мо гу би ти и име ни це и при-
де ви има 3, а гла го ла уоп ште не ма. У срп ском је зи ку укуп но има 17 сло же-
ни ца, ско ро је под јед нак број име ни ца (8) и при де ва (9).

3. Зaкључак.Прет по став ке ко је смо по ста ви ли на по чет ку на ше ана ли-
зе по твр ди ле су се: и у срп ском и у ма ђар ском је зи ку ко ри сте се су фик си за 
де ри ва ци ју, а као дру ги нај за сту пље ни ји на чин ства ра ња но вих ре чи су сло-
же ни це. Тре ба, ме ђу тим, на по ме ну ти да је уче ста лост у фор ми ра њу ре чи на 
по ме ну та два на чи на обр ну та: док у срп ском је зи ку има не што ви ше из ве-
де ни ца, у ма ђар ском је зи ку има не у по ре ди во ви ше сло же ни ца. Су фик си су 
у ма ђар ском је зи ку ви ше „спе ци ја ли зо ва ни“ (1 су фикс = 1 функ ци ја) за хва-
љу ју ћи ње го вом аглу ти на тив ном свој ству. Де ри ва ци ји су нај по дло жни ја 
се кун дар на зна че ња ових лек се ма у оба је зи ка, а као ре зул тат де ри ва ци је 
нај че шће на ста ју име ни це и при де ви. Ве о ма је ма ли број гла го ла, док оста-
лих вр сти ре чи ско ро и да не ма. Да би смо мо гли из ве сти да ле ко се жни је 
за кључ ке, тре ба ло би ура ди ти још ана ли за у од но су на дру ге ре чи, укљу чу-
ју ћи ту и ра зно ли кост у гра ма тич ким ка те го ри ја ма.

табела1:Значења која су послужила за деривацију нових речи

значења мађарски језик српски језик
изведенице сложенице изведенице сложенице

орган 10 7 6 1
говор 3 92 20 16
оба 2 2 2 –
сличност 1 3 4 –
укупно 16 104 32 17

табела2:Категорије новонасталих речи

категорија речи мађарски језик српски језик
изведенице сложенице изведенице сложенице

именица 6 91 19 8
придев 7 10 8 9
им + прид – 3 – –
глагол 3 – 4 –
прилог – – 1 –
укупно 16 104 32 17
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DERIVATIONAL FORMS OF THE WORD NYELV/JEZIK 
IN HUNGARIAN AND SERBIAN

S u m m a r y

Hungarian and Serbian are both genealogically and typologically different and as such they 
belong to two distinct language groups, the fact which is evident on all linguistic levels. Despite nu-
merous differences the two languages show some similarities one of them being the fact that suffixation 
is the most productive word-formation mechanism. In this paper I would like to show the Hungarian 
system of suffixes and illustrate the derivational patterns. For that purpose I will use the Hungarian 
word nyelv and its Serbian equivalent jezik. The aim is to determine the number of derivatives of the 
two given forms in both languages and identify the most frequent suffixes. Furthermore, I am hop-
ing to provide full or partial answers to the following questions: Can some similarities be found in 
derivational patterns and in their results in both languages? To which word classes do newly-formed 
derivatives belong? Which meanings of the given polysemous derivational bases are most likely to 
produce new derivatives?

Key words: derivation, Serbian language, Hungarian language, derivational suffixes, com-
pounds.
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Ивана Антонић

РАДОВИ ГОРДАНЕ ВУКОВИЋ ИЗ СИНТАКСИчКЕ
ПРОБЛЕМАТИКЕ*1

У ра ду се пред ста вља неко ликo ра до ва Гор да не Ву ко вић из син так сич ке про бле-
ма ти ке, и то они ње ни ра до ви у ко ји ма су пред ста вље на ис тра жи ва ња у ко ји ма је у фо  ку-
су са мо срп ско хр ват ски је зич ки ма те ри јал. То су два ра да ко ја се ти чу па де жне про бле-
ма ти ке: у јед ном је у сре ди шту па жње се ман ти ка пред ло шких па ро ва ИЗ НАД/НАД, 
ИС ПОД/ПОД и ИС ПРЕД/ПРЕД у струк ту ри с ге ни ти вом / аку за ти вом или ин стру мен-
та лом, и пи та ње син так сич ко-се ман тич ке си но ни ми је, а у дру гом по ја ва сло бод ног 
ин стру мен та ла у не у о би ча је ним син так сич ко-се ман тич ким кон тек сти ма и у нео бич ном 
лек сич ком ру ху у свр ху по сти за ња упе ча тљи вих по ет ских ефе ка та у про зном сти лу. Је -
дан рад је из про бле ма ти ке гла гол ских об ли ка и ба ви се син так сич ко-се ман тич ким по-
на ша њем об ли ка гла гол ског при ло га са да шњег, а у јед ном се из ла жу ре зул та ти за ни мљи-
вог екс пе ри мен тал ног ис тра жи ва ња ис ка зи ва ња се ман тич ког обе леж ја од ре ђе но сти / 
нео д ре ђе но сти име нич ног пој ма у ис ка зу / тек сту / дис кур су, тј. об ли ци фор ма ли за ци је 
члан ске мор фе ме у срп ско хр ват ском је зи ку. 

Кључ не ре чи: лин гви сти ка, срп ски је зик, син так са, се ман ти ка, је зик Вла да на Де-
сни це, је зик До бри це Ћо си ћа, Гор да на Ву ко вић.

Нај ве ћи део свог рад ног ве ка и ис тра жи вач ког ан га жма на у срп ској лин-
гви сти ци Гор да на Ву ко вић, као што је по зна то, по све ти ла је лек си ко ло шким 
ис тра жи ва њи ма ак ту ел не и исто риј ске је зич ке гра ђе, ко ју је вр ло стр пљи во 
и пре да но го ди на ма при ку пља ла, са ма или са са рад ни ци ма, оби ла зе ћи, сво-
јим ауто мо би лом, те рен Вој во ди не. Сва ка ко нај о бим ни ју и нај вред ни ју ко-
лек ци ју је зич ке гра ђе при ку пи ла је, ар хи ви ра ла и лек си ко ло шки об ра ди ла 
у на уч ним мо но граф ским сту ди ја ма и лек си ко граф ским збир ка ма из оно ма-
сти ке: Реч ник пре зи ме на Шај ка шке (XVI II и IX век) 1983 [са Љи ља ном Не-
дељков], и по себ но из тер ми но ло ги је ма те ри јал не кул ту ре: Срп ско хр ват ска 
лек си ка ри бар ства 1977 [са Ве ли ми ром Михајловићем], Вој во ђан ска ко лар
ска тер ми но ло ги ја 1984 [са Жар ком Бо шња ко ви ћем и Љи ља ном Недељков], 
Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни 1988 [монографија на ста ла на 
осно ву ње не док тор ске дисертације]. Иза ње остао је нео бја вље ни ру ко пис 
Еп ски име но слов: име на и пре зи ме на у на род ним еп ским пе сма ма [са Ма ри-

*1Овај рад представља део резултата истраживања на пројекту Синтаксичка, семан тич-
ка и прагматичка истраживања стандардног српског језика (178004), који финансира Ми ни-
старство за просвету и науку Владе Републике Србије из програма основних истраживања.
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јом Клеут], и кар то те ка већ, ве ћим де лом, при ку пље не лек сич ке гра ђе Тер
ми но ло ги ја на род не ма те ри јал не и ду хов не кул ту ре – пре све га ку ли нар ска 
тер ми но ло ги ја и тер ми но ло ги ја ве за на за тра ди ци о нал не оби ча је и ве ро ва-
ња са те ре на Вој во ди не.1 

Али, на са мом по чет ку сво је про фе си о нал не ка ри је ре, би ло би ле по 
овом при ли ком и то га се се ти ти, она је не ко ли ци ну ис тра жи ва ња ма ње га 
оби ма по све ти ла син так си срп ско хр ват ског је зи ка и кон тра стив ној син так-
си ма ђар ског и срп ско хр ват ског је зи ка, и ре зул та те тих ис тра жи ва ња об ја-
ви ла је са мо стал но, или у ко а у тор ству, у не ко ли ко ра до ви ма. Оста ви ћу по 
стра ни кон тра стив не ра до ве из син так се но ми нал не син таг ме у ма ђар ском 
и срп ско хр ват ском је зи ку, ко је је ра ди ла у са рад њи са Ме ла ни јом Ми кеш и 
Ла слом Де же ом,2 и освр ну ћу се овим по во дом на ње не ра до ве из син так се 
срп ско хр ват ског је зи ка. То су два ра да ко ја при па да ју син так си и се ман ти-
ци па де жа (вуковић 1966, 1967), рад, на стао на осно ву ње но га ма ги стар ског 
ра да, по све ћен гла гол ском при ло гу са да шњег вре ме на (вуковић 1969) и рад, 
ко ји је ра ди ла у ко а у тор ству са Ме ла ни јом Ми кеш, о тзв. де фи ни ти за ци ји име-
ни ца у срп ско хр ват ском је зи ку (вуковић 1971). 

Од мах на кон ди пло ми ра ња на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, 
на Ка те дри за ју жно сло вен ске је зи ке, 1965. го ди не, Гор да на Ву ко вић се упи-
са ла на ма ги стар ске сту ди је срп ско хр ват ског је зи ка на ис тој Ка те дри код 
про фе сор ке Мил ке Ивић и убр зо је, са још не ко ли ци ном мла дих ко ле га, 
би ла укљу че на у са ку пља ње гра ђе на син так сич ком про јек ту ко ји је сре ди-
ном ше зде се тих го ди на, нај пре на Ка те дри за ју жно сло вен ске је зи ке Фи ло-
зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, а по том и у Ин сти ту ту за лин гви сти ку у 
Новом Са ду (где се Гор да на Ву ко вић од мах по осни ва њу, 1969. го ди не, и за-
по сли ла), за сно ва ла про фе сор ка Ивић, а чи ји је глав ни циљ био про у ча ва ње 
са вре ме ног срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка по сле рат ног пе ри о да. Као 
пр ви за да так на том про јек ту би ло је од ре ђе но при ку пља ње гра ђе и об ра да 
па де жа у про зним тек сто ви ма на ста лим на це ло куп ној те ри то ри ји на ко јој 
је овај је зик слу жио као ме ди јум кул тур ног из ра за у раз до бљу од 1945. до 
кра ја ше зде се тих го ди на. У ту свр ху про фе сор ка Ивић је 1966. го ди не са ста-
ви ла и упит ник пре ма ко јем је тре ба ло бе ле жи ти гра ђу. Упит ник је био кон-
ци пи ран та ко да уве де у жи жу на уч ног по сма тра ња све про блем ски зна чај-
ни је ви до ве упо тре бе па де жних об ли ка у са вре ме ном књи жев ном је зи ку, а 
да при том бу де што прак тич ни ји, тј. да обез бе ди мак си мал но об у хва та ње 
ре ле вант них по је ди но сти уз што ма њу шан су за не до у ми це код са ку пља ча. 
Nа осно ву то га упит ни ка, то ком не ко ли ко го ди на тра ја ња про јек та, при ку-
пља на је је зич ка гра ђа и упра во Гор да на Ву ко вић је би ла ме ђу пр ви ма ко ја 
је уче ство ва ла у то ме по слу. Сти ца јем, на жа лост, раз ли чи тих не по вољ них 

1 Би о граф ско-би бли о граф ски по да ци: вуковић др Гор да на 1996: Ен ци кло пе ди ја Но вог 
Са да; суботић 2002; белић, Н. 2002.

2 То су два не ве ли ка тек ста: vuKović 1971a [у ко а у тор ству са Ме ла ни јом Мик еш] и vu‑
Ković 1971b [у ко а у тор ству са Ме ла ни јом Ми кеш и Јо си пом Буљовчићем] и књи га: vuKović 
1972 [у ко а у тор ству са Ме ла ни јом Ми кеш и Ла слом Дежеом].
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окол но сти, са ку пља ње је пре ки ну то по сле не ко ли ко го ди на, а гра ђа ко ја је 
при ку пље на са мо је де ли мич но би ла пред мет об ра де у не ко ли ко ра до ва мла-
ђих са рад ни ка на про јек ту, и у це ли ни је прак тич но оста ла нео бра ђе на.3 Ме ђу 
тих не ко ли ко ра до ва ко ји су на ста ли та да на том про јек ту је су и два ра да 
Гор да не Ву ко вић из про бле ма ти ке па де жа: Ву ко вић 1966 и Ву ко вић 1967, 
као и рад о гла гол ском при ло гу са да шњег вре ме на Ву ко вић 1969. Ка да сам се 
не где пред сам крај де ве де се тих на шла пред зах тев ним за дат ком да ура дим 
по гла вље о Син так си и се ма нти ци па де жа (антонић 2005) за Син так су 
про сте ре че ни це (ПиПер,антонићидр. 2005), чи је се из ра де по ду хва ти ла 
гру па ауто ра на че лу са про фе со ром Пре дра гом Пи пе ром, а под ре дак тор-
ством про фе сор ке Ивић, пре гле да ла сам до ступ ну ли те ра ту ру о син так си 
па де жа од по ло ви не 19. ве ка, а по себ но у по след њих пе де се так го ди на и са-
ста вља ју ћи ли сту би бли о граф ских од ред ни ца сма тра ла сам да и два ње на 
ра да из па де жне про бле ма ти ке не из о став но тре ба увр сти ти у ода бра ну би-
бли о гра фи ју ра до ва из ове обла сти.

У ра ду О од но су „ори јен та ци о них” пред ло га ти па ис под/под, из над/над, 
ис пред/пред (вуковић 1966), Гор да на Ву ко вић при хва ти ла се за дат ка да на 
ва ри јант но по ла ри зо ва ној гра ђи пре и спи та упо тре бу сло же них, дво чла них 
пред ло га ИС ПОД, ИЗ НАД, ИС ПРЕД с ге ни ти вом и про стих пред ло га ПОД, 
НАД, ПРЕД с аку за ти вом и ин стру мен та лом и њи хо ву си но ни мич ност, па 
по сле дич но и син так сич ко-се ман тич ку ко му та бил ност, те праг ма тич ку за-
сту пље ност, нај пре, ак ту ел ном тер ми но ло ги јом ре че но, у спа ци јал ном син-
так сич ко-се ман тич ком по љу, а по том и у оста лим син так сич ко-се ман тич ким 
по љи ма у ко ји ма се па де жне струк ту ре с овим пред ло зи ма по ја вљу ју. Тре ба 
се при се ти ти да је до тог мо мен та у ви ше на вра та вр ло оп шир но пи са но о 
овим пред ло шким па ро ви ма, па да је чак во ђе на и по ле ми ка, пре све га у 
ве зи са при су ством / од су ством обе леж ја абла тив но сти и ком па ра тив но сти 
у дво чла ном еле мен ту пред ло шког па ра ИС ПОД, ИЗ НАД, ИС ПРЕД, ИЗА, 
ИЗ МЕ ЂУ. Ово је пи та ње у тој ди ску си ји би ло на јед ном ме сту чак од ре ђе но 
као „јед но од нај сло же ни јих пи та ња на ше син так се па де жа” (вуковићј. 1954, 
5). Украт ко, белић 1949–1950 је сма трао да дво чла ни пред ло зи са фор ман-
том ИЗ- углав ном не ма ју као при мар но абла тив но зна че ње већ да је код њих 
из ра же но „ком па ра тив но (= по ја чај но)” зна че ње у од но су на про сте пред ло-
ге (= ИС ПРЕД ку ће зна чи још бли же ку ћи не го ПРЕД ку ћом), че му се ус про-
ти вио вуковић,ј. 1954 сма тра ју ћи да је абла тив но зна че ње оп шта осо би на 
ових пред ло га и не ги ра ју ћи по сто ја ње ком па ра тив ног зна че ња та мо где га је 
ви део Бе лић, али на гла ша ва ју ћи да се код сло же них пред ло га мо же го во ри-
ти о ши ре за хва ће ном про сто ру, а код про стих пред ло га о уже за хва ће ном 
про сто ру (што он у свом оп шир ном члан ку и схе мат ски при ка зу је), као и да 
се мо же го во ри ти о при ме ри ма укр шта ња абла тив ног и ло кал ног зна че ња код 
сло же них пред ло га. На ње гов рад убр зо је ре а го вао стевовић 1955–1956, 
бра не ћи Бе ли ће во ста ја ли ште, али и из но се ћи свој суд да кон струк ци је са 

3 О ово ме де таљ ни је уп. antonić 2008.
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сло же ним пред ло гом уоп ше не ма ју абла тив но зна че ње „већ абла тив ну функ-
ци ју оства ру ју гла го ли са из ра зи то абла тив ном рек ци јом, или се она ‘под у-
пи ре’ ка квим дру гим сред ством” (стр. 219–220). По том је вуковић,ј. 1957–
1958 од го во рио на Сте во ви ће ву кри ти ку, сма тра ју ћи је, пре све га, то ном 
не при ме ре ном, и оста ју ћи ма ње-ви ше на сво јим по чет ним ста во ви ма. У то 
вре ме, сре ди ном ше зде се тих, про фе сор ка Ивић је већ на уч ној јав но сти би-
ла обе ло да ни ле нај ва жни је сво је по гле де на па де жни си стем, па и на си стем 
ме сних па де жа, ко је је би ла по де ли ла пре ма основ ној кон цеп ци ји ме сног 
од но са на ло ка ци о не и ори јен та ци о не – ови ма дру ги ма при па да ли су па де-
жни об ли ци с по ме ну тим пред ло шким па ро ви ма. Гор да на Ву ко вић, бу ду ћи 
њен ма ги странд, у ду ху функ ци о нал но-струк ту ра ли стич ке те о риј ске кон цеп-
ци је, нај пре је, са свим оправ да но, оста ви ла по стра ни пред ло шке па ро ве ИЗА 
/ ЗА и ИЗ МЕ ЂУ / МЕ ЂУ, јер се они, у по ре ђе њу са оста ла три па ра ИС ПОД 
/ ПОД, ИЗ НАД / НАД и ИС ПРЕД / ПРЕД, по на ша ју уне ко ли ко спе ци фич но, 
а по том, осим у увод ном одељ ку где је упу ти ла на ли те ра ту ру, ни је ула зи-
ла, опет са свим уме сно, у по ме ну ту ди ску си ју. Она је за циљ свог ис тра жи-
ва ња по ста ви ла ди стри бу ци ју ових пред ло шких па ро ва у ак ту ел ној је зич кој 
ре а ли за ци ји (оста вља ју ћи по стра ни и не ка пи та ња, та ко ђе раз ма тра на у по-
ме ну тој ди ску си ји, ко ја се ти чу ди ја хро ног раз вој ног пу та па де жних струк-
ту ра с овим пред ло зи ма), на сто је ћи да утвр ди у ко јим син так сич ко-се ман-
тич ким си ту а ци ја ма ни је мо гу ћа суп сти ту ци ја сло же ног пред ло га про стим 
пред ло гом, и обр ну то. Кор пус је зич ке гра ђе на ко јој је ово ис тра жи ва ње 
оба вље но ре пре зен то вао је за пад ну и ис точ ну ва ри јан ту срп ско хр ват ског 
је зи ка ак ту а ли зо ва ну у бе ле три стич ком, про зном функ ци о нал ном сти лу, у 
та да тек об ја вље ним ро ма ни ма Вла да на Де сни це Про ље ће Ива на Га ле ба 
(Бе о град: Но лит, 1960) и До бри це Ћо си ћа Ко ре ни (Бе о град: Про све та, 1963). 
Гра ђа је уз то би ла до пу ње на и при ме ри ма из гра ма тич ких при руч ни ка и 
при ме ри ма ко је је чу ла у сва ко днев ном го во ру. На осно ву син так сич ко-се-
ман тич ке ана ли зе при ку пље не је зич ке гра ђе, она је нај пре уочи ла да су 
про сти пред ло зи у укуп ном кор пу су да ле ко фре квент ни ји од сло же них. У 
нај ве ћем бро ју при ме ра са ме сним зна че њем про сти пред ло зи мо гу би ти 
за ме ње ни сло же ним, док је обр ну та за ме на углав ном знат но ре ђа. При том, 
струк ту ре с ме сним зна че њем, уко ли ко има ју обе леж је абла тив ност (+), до-
след но се по ја вљу ју са сло же ним пред ло зи ма, а уко ли ко има ју обе леж је 
абла тив ност (–) пре те жно се по ја вљу ју с про стим пред ло зи ма. Ван ме сног 
зна че ња, у дру гим син так сич ко-се ман тич ким по љи ма, да ле ко су че шћи 
про сти пред ло зи, а ме ђу соб на за ме на нај че шће ни је мо гу ћа, при че му по-
сто је мар ки ра ни слу ча је ви у ко ји ма је до след но спро ве де на не мо гућ ност 
суп сти ту ци је про стих и сло же них пред ло га. У син так сич ко-се ман тич кој 
си ту а ци ји ад но ми нал не и адверб не ква ли фи ка ци је по ја вљу ју се, по пра ви-
лу, про сти пред ло зи, пре све га ПОД и НАД, нпр. спо до ба ПОД те ре том, 
пе сма НАД пе сма ма, ста ја ли смо на зга ри шту ПОД глад ним по гле ди ма мје-
шта на (осим у не ким при ме ри ма из ра зи то иди о ма ти зо ва них струк ту ра у 
ко ји ма су је ди но мо гу ћи сло же ни пред ло зи, нпр. гле да ти не ко га ИС ПОД 
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ока, сме ја ти се не ко ме ИС ПОД бр ка; Ње го во по на ша ње је ИС ПОД сва ке 
кри ти ке), и за ме на сло же ним пред ло гом ни је мо гу ћа. У син так сич ко-се-
ман тич ко по ље тем по рал но сти тран спо ну ју се спа ци јал не струк ту ре с пред-
ло зи ма ПОД, ПРЕД, нпр. ПОД ста рост сам ис ку сио и то, Тек сам ПРЕД 
зо ру ма ло скло пио очи (без мо гућ но сти за ме не сло же ним пред ло зи ма) и 
зна че њем, ак ту ел ном тер ми но ло ги јом ре че но, вре мен ске иден ти фи ка ци је 
ори јен та ци о ног ти па не по сред не ан те ри ор но сти, а у слу ча ју пред ло га ПОД 
са вла сти тим име ном вла да ра и са зна че њем вре мен ске иден ти фи ка ци је ло-
ка ци о ног ти па с обе леж јем про це су ал ност (+) (нпр. ПОД Ми ло шем Обре но
ви ћем [→ ЗА ВРЕ МЕ Ми ло ша Обре но ви ћа → У ТО КУ вла да ви не Ми ло ша 
Обреновића]. Гор да на Ву ко вић је кон ста то ва ла да суп сти ту ци ја про стих 
пред ло га НАД, ПОД сло же ним пар ња ком не до ла зи у об зир ни у струк ту-
ра ма с узроч ним зна че њем, нпр. За бри нуо бих се НАД вла сти том бу дућ но
шћу, Про зо ри су по дрх та ва ли ПОД на ле ти ма ве тра (мој при мер), као ни у 
па де жној струк ту ри с пред ло гом ПРЕД и си ту а ци о но-окол но сним зна че-
њем ‘у при су ству не ко га’, нпр. Мо жда га је не ко из ру гао ПРЕД же ном, те у 
струк ту ра ма с пред ло зи ма ПРЕД, ПОД и зна че њем ‘у од ре ђе ним окол но-
сти ма’ Зар ни је опе ри сан ПОД нар ко зом, Умет ник се на ла зи ПРЕД дра ма
тич ном ди ле мом. При све му то ме она је кон ста то ва ла и то да ни је дан од 
раз ма тра них пред ло га не мо же има ти сва по ме ну та зна че ња ван ме сног: 
нај ши ри спек тар се ман тич ких мо гућ но сти по ка зу је пред лог ПОД, а нај у жи 
пред лог НАД, као и да се нај ве ћи број па де жних мо гућ но сти оства ру је у 
ка те го ри ји ква ли фи ка тив ног зна че ња. На кра ју, с об зи ром на ва ри јант ну 
по ла ри зо ва ност по сма тра ног кор пу са, кон ста ту је се да ди стри бу ци ја јед но-
чла них и дво чла них ори јен та ци о них пред ло га не по ка зу је ва ри јант не спе-
ци фич но сти.

У дру гом ра ду из па де жне про бле ма ти ке под на сло вом О не ким функ
ци ја ма ин стру мен та ла без пред ло га у је зи ку Ћо си ће вих „Ко ре на” (вуковић 
1967), Гор да на Ву ко вић по за ба ви ла се не ким спе ци фич но сти ма упо тре бе 
ин стру мен та ла без пред ло га у про зи До бри це Ћо си ћа, ка ква ина че ни је уоби-
ча је на у стан дард ном срп ско хр ват ском/срп ском је зи ку ван бе ле три стич ког, 
про зно-по ет ског функ ци о нал ног сти ла. Она је уочи ла и ана ли зи под вр гла 
при ме ре у ко ји ма се ин стру мен тал по ја вљу је уз гла го ле ко ји си стем ски не 
зах те ва ју сред ство, нпр. (...) а дно се от кри ло Па лан ком, У ви но гра ди ма, чо-
ко ће се не вра ни гро здо ви ма, и уз гла го ле ко ји си стем ски зах те ва ју сред ство 
ти па А, а ис ка за но је сред ство ти па Б, нпр. (...) крв ви че вре вом пе тло ва и 
вре ва пр ска кр вљу по бре сто ви ма и шљи ва ма, Сен ке цик ну ше уда вље не мра
ком, Ди мом обе шен за та ва ни цу њи ше се ве ли ки лист сен ке. За бе ле же ни су 
и при ме ри сло бод ног ин стру мен та ла с узроч ним зна че њем у син так сич ко-се-
ман тич ким си ту а ци ја ма у ко ји ма би, ван по ет ског тек ста, би ло упо тре бље-
но стан дард но узроч но сред ство ге ни тив с пред ло гом ЗБОГ / ОД, нпр. То ла 
се при хва ти пу шке за чу ђен Ђор ђе вим стра хом, Ђор ђе по че да зе бе дру гим 
стра хом, као и при ме ри про се ку тив ног ин стру мен та ла у лек сич ко-се ман-
тич ком окру же њу ко је зах те ва из ра зи ти је пер ла тив ну струк ту ру, да кле аку-
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за тив с пред ло гом КРОЗ или ге ни тив с пред ло гом ПРЕ КО, нпр. Ми сли ма 
[→ КРОЗ мисли] бр зо се но ви то про ти чу да ни, Ли цем [→ ПРЕ КО лица] јој 
про ђе не што као дрх тај, или из ра зи ти је ис ка за ну ком по нен ту про сти ра ња, 
да кле ло ка тив с пред ло гом ПО, нпр. (...) ру ке де вој чи це обе сно тр че кла ви ром 
[→ ПО клавиру]. На кра ју она за кљу чу је да се у лин гви стич ки ана ли зи ра-
ном про зном тек сту упо тре бом ин стру мен та ла по сти жу ус пе ли умет нич ки 
ефек ти та ко што се оства ру ју не у о би ча је не ком би на ци је лек сич ких је ди ни-
ца у окви ру стан дард них гра ма тич ких мо де ла (во ле ти на дом), уво ђе њем 
ар ха ич них ком би на ци ја гла го ла са ин стру мен та лом с ка у зал ним зна че њем 
(зеп сти дру гим стра хом), или од сту па њем од стан дард них пра ви ла ди-
стри бу ци је се ман тич ки мар ки ра не фор ме про се ку тив ног ин стру мен та ла 
(хо да ти по тиљ ком). Ово је кра так, али вр ло ефек тан рад ко ји мо же да пру жи 
до бар под сти цај и са да шњим ис тра жи ва чи ма за све стра ни ји и про ду бље-
ни ји лин гви стич ки при ступ про зно-по ет ском функ ци о нал ном под сти лу, 
али и они ма ко ји се у окви ру вр ло ак ту ел ног ког ни ти ви стич ког при сту па 
ба ве сва ко вр сном ме та фо ром.

У нај о бим ни јем тек сту Гор да не Ву ко вић из син так сич ке про бле ма ти ке, 
тек сту на ста лом на осно ву ње но га ма ги стар ског ра да, на сло вље ном При лог 
вре ме на са да шњег у де ли ма До бри це Ћо си ћа (вуковић 1969), син так сич ко-се-
ман тич кој ана ли зи је под врг ну та обим на са вре ме на је зич ка гра ђа на ко јој је 
спро ве де но и јед но од пр вих обим ни јих ис тра жи ва ња кон ден за ци о них сред-
ста ва до след ном при ме ном суп сти ту ци ног те ста. У гра ђи су се на шли об ли-
ци гла гол ског при ло га са да шњег на ћи и на ће. Об лик на ћи, као да ле ко 
фре квент ни ји, ана ли зи ран је у че ти ри мо гу ће син так сич ко-се ман тич ке си-
ту а ци је: 1) у при дев ској функ ци ји (за пра во у свој ству гла гол ског при де ва) 
– 1.1. као кон сти ту ент но ми нал не син таг ме, 1.2. као кон сти ту ент ко пу ла тив не 
пре ди ка ци је, и 1.3. као ре че нич ни кон ден за тор, за пра во кон ден за тор за ме-
нич ког ан те це ден та са ре ла тив ном кла у зом, са но ми нал ном уло гом; 2) у 
функ ци ји пра вог гла гол ског при ло га као ре че нич ни кон ден за тор не за ви сне 
ре че ни це са зна че њем про прат не окол но сти или за ви сне кла у зе: тем по рал-
не, ка у зал не и ква ли фи ка тив не, нај че шће, а кон ди ци о нал не не што ре ђе, те 
спо ра дич но и кон се ку тив не, фи нал не и кон це сив не; 3) у функ ци ји при ло-
шко-пред ло шкој као већ лек си ка ли зо ва на фор ма, и 4) у функ ци ји пра во га 
при ло га. У по себ ном одељ ку ана ли зи ра ни су и фак то ри (је зич ка еко но ми ја, 
мор фо ло шки и се ман тич ки усло ви) ко ји не по сред но ути чу на то да се из ме-
ђу ве ћег бро ја је ди ни ца, ко је по сто је у ин вен та ру мор фо ло шких ка те го ри ја, 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма по сег не баш за гла гол ским при ло гом са да шњег 
вре ме на, а из дво је ни су и са свим спе ци фич ни при ме ри, за бе ле же ни у кор-
пу су, а до та да не опи са ни у гра ма тич кој ли те ра ту ри, у ко ји ма се по ја вљу ју 
два об ли ка гла гол ског при ло га са да шњег у ни зу са две мо гу ће уло ге: 1) у 
но ми нал ној син таг ме у ко јој пр ви у ни зу пред ста вља де тер ми на тор син таг ме 
гла гол ски при лог + име ни ца, и 2) у ли не ар ном ни зу два гла гол ска при ло га 
ка да је пр ви де тер ми на тор дру гог. У за вр шном одељ ку пре до че ни су и ста-
ти стич ки по да ци по сма тра них по ја ва у кор пу су. На кон тог ње ног ра да усле-
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дио је чи тав низ ра до ва о ре че нич ној кон ден за ци ји вер бид ским и но ми нал-
ним сред стви ма. Иако је у овом ра ду гла гол ски при лог са да шњег вре ме на 
ана ли зи ран са мо на је зи ку јед но га пи сца, син так сич ко-се ман тич ке си ту а-
ци је у ко ји ма је за бе ле жен, опи сан и при ме ри ма илу стро ван по кри ва ју го-
то во све ње го ве уло ге у са вре ме ном срп ском је зи ку па овај рад да је и је дан 
од нај бо љих са вре ме них опи са упо тре бе овог об ли ка.

И на кра ју не ко ли ко ре чи о јед ном за ни мљи вом ра ду ко ји је Гор да на 
Ву ко вић пи са ла са Ме ла ни јом Ми кеш – ис тра жи ва ње је би ло део ши рег 
про јек та ма ђар ско-срп ско хр ват ске кон тра стив не гра ма ти ке, али су у овом 
ра ду из ло же ни ре зул та ти ко ји се ти чу са мо срп ско хр ват ског је зи ка – на сло-
вље ном Pri log pro u ča van ju de fi ni ti za ci je ime ni ca u srp sko hr vat skom je zi ku 
(vuKović 1971). Иза тер ми на де фи ни ти за ци ја име ни ца кри је се за пра во про-
бле ма ти ка се ман тич ке ка те го ри је од ре ђе но сти / нео д ре ђе но сти име нич ког 
пој ма у ис ка зу / тек сту / дис кур су – на ко ји на чин и ко јим сред стви ма се сиг-
на ли зи ра по зна тост / не по зна тост но ми нал ног ре фе рен та у је зи ци ма ко ји 
не ма ју члан. Спро ве де на је јед на вр ста екс пе ри мен тал ног ис тра жи ва ња у 
ко јем је пу тем те ста од го вор ни ка тра же но да по пу не пра зна ме ста у тек сту 
ре чи ма је дан, не ки, не ка кав, тај, та кав, или их оста ве пра зна, са гла сно, по 
њи хо вом је зич ком осе ћа њу, то ме ко ја од њих нај бо ље од го ва ра да тој по зи ци-
ји у тек сту, од но сно не по сред ном кон тек сту. По да ци су по том ста ти стич ки 
об ра ђе ни и пред ста вље ни илу стра тив ним гра фи ко ни ма. Ре зул та ти су ука-
за ли на низ пи та ња ве за них за де фи ни ти за ци ју но ми нал не син таг ме ко ја 
зах те ва ју да ља ис тра жи ва ња пу тем ком пле мен тар них те сто ва и на кор пу су 
са вре ме ног књи жев ног и го вор ног је зи ка. Не ка од њих су: 1) оба ве зна / нео ба-
ве зна упо тре ба екс пли цит них мар ке ра де фи ни ти за ци је, 2) по ве за ност де фи-
ни ти за ци је но ми нал не син таг ме са то пи ка ли за ци јом (те мат ско-ре мат ском 
кон фи гу ра ци јом) са оп ште ња, 3) ути цај ин хе рент них се ман тич ких обе леж ја 
име ни це на ре стрик ци ју пра ви ла де фи ни ти за ци је, 4) од нос де фи ни ти за ци је 
но ми нал не син таг ме и функ ци је име ни ца у ре че ни ци. У на ред ним го ди на ма 
об ја вље но је не ко ли ко ра до ва ко ји су се ти ца ли упра во про бле ма ти ке члан ске 
мор фе ме у срп ско хр ват ском је зи ку. За мла де ис тра жи ва че дис кур са да нас 
ово би мо гао би ти за ни мљив рад.

На кон ово га ра да, Гор да на Ву ко вић у пот пу но сти се окре ну ла лек си ко-
ло ги ји и син так сич кој про бле ма ти ци, ис тра жи вач ки, ви ше се ни је вра ћа ла. 
У ка сни јим го ди на ма до ду ше, по сле пре ла ска из Ин сти ту та за лин гви сти ку 
на Фи ло зоф ски фа кул тет, на Ка те дру / Ин сти тут за ју жно сло вен ске је зи ке, 
укљу че на је у на ста ву и у окви ру на став ног пред ме та Са вре ме ни срп ско хр ват-
ски је зик за сту диј ске гру пе ма њин ских и стра них фи ло ло ги ја пре да ва ла је 
и син так су.4 Иако је број ње них ра до ва из син так сич ке про бле ма ти ке не ве-
лик, и бро јем и оби мом (ти су ра до ви ујед но би ли и ње ни пр ви ис тра жи вач-
ки ра до ви), ре ле вант не те ме, са вре ме ни ји при ступ у од но су на до та да шњи 

4 При се ћам се овим по во дом да сам и са ма рад у на ста ви по че ла др же ћи ча со ве ве жба-
ња то ком школ ске 1989/1990. упра во за ње на пре да ва ња из ово га пред ме та.
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тра ди ци о нал ни, по у зда на син так сич ко-се ман тич ка ана ли ти ка, вред на је-
зич ка гра ђа, ја сан, кон ци зан не ек стен зи ван на чин пре зен та ци је ре ле вант них 
ис тра жи вач ких ре зул та та чи не ове ње не ра до ве и да нас ма лим, али вред ним 
при ло зи ма син так си и се ман ти ци срп ско га је зи ка.
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GORDANA VUKOVIĆ’S PAPERS ON SYNTACTIC TOPICS

S u m m a r y

The paper presents several works by Gordana Vuković concerning syntactic issues, more 
precisely, those focused on the Serbo-Croatian linguistic material (apart from Serbo-Croatian, she 
also dealt with the contrastive Hungarian and Serbo-Croatian grammar).Those are two papers deal-
ing with the problems of cases, the paper on the present participle in the works by Dobrica Ćosić and 
the paper on definitiveness of nouns. Although Gordana Vuković’s bibliography contains very few 
works on syntactic problems, the relevance of the topics covered, a modern approach compared to 
the traditionalistic ones, a reliable syntactic and semantic analytics, valuable linguistic material, a 
clear and concise exposition and presentation of relevant research results make her works a small but 
precious contribution to the syntax and semantics of the Serbian language.

Key words: Linguistics, Seriban, syntax, semantics, the language of Vladan Desnica, the 
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Нада Арсенијевић

СИНТАКСА И СЕМАНТИКА ПРЕДЛОГА О*

У ра ду се раз ма тра ју син так сич ке и се ман тич ке ка рак те ри сти ке пред ло га о у 
стан дард ном срп ском је зи ку с освр том на ево лу тив не про ме не ко је су прет хо ди ле. Раз-
ма тра ни су пре све га усло ви упо тре бе овог пред ло га у кон струк ци ја ма с аку за ти вом и 
ло ка ти вом у функ ци ји ре че нич ног ком пле мен ти за то ра, адвер би јал ног и об је кат ског 
ти па. Том при ли ком је уоче но по вла че ње кон струк ци ја с пред ло гом о, на ро чи то оних у 
аку за ти ву, и њи хо ва за ме на од го ва ра ју ћим кон струк ци ја ма истог оп штег зна че ња, с 
пред ло зи ма на, у и за, али без оне спе ци фи ка ци је ко ју уно си пред лог о. 

Кључ не ре чи: стан дард ни срп ски је зик, син так са, се ман тич ко-син так сич ке осо-
би не пред ло га о.

1.Порекло,функцијеиуПотребаПредлоГао.Пред лог о спа да у гру пу 
при мар них, мор фо ло шки про стих пред ло га ко ји ма се бли же од ре ђу је зна-
че ње за ви сних па де жа – аку за ти ва (A) и ло ка ти ва (Л).1 Ис по ља ва ње не ка да-
шње при ло шке при ро де пред ло га, по Бе ли ће вом ми шље њу (1999: 317), да-
нас по твр ђу ју гла гол ски пре фик си, у овом слу ча ју о и об.2 Оба пред ло га 
из ве де на су из исте осно ве још у пра сло вен ском је зи ку (Геродес 1963: 344). 
Иако од нос ових пред ло га у сло вен ским је зи ци ма ни је баш са свим ја сан, 
уоче но је да се нај ве ћим де лом по на ша ју као си но ни ми, и то пр вен стве но у 
ком би на ци ји с аку за ти вом с ко јим се ре а ли зу ју оба пред ло га,3 док се уз ло-

* Овај рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик (178004), који финансира 
Министарство просвете и науке Републике Србије (2011–2014).

1 Основ ни кор пус чи ни по јед но књи жев но де ло на ших са вре ме них пи са ца и је дан на-
уч  ни рад (Уп. Из во ри). Овај при мар ни кор пус до пу ња ван је и дру гим из во ри ма, пре све га 
гра ђом ко ју пру жа ју гра ма ти ке и реч ни ци, али и из во ри ма ко ји од сли ка ва ју је зик с по чет ка 
20. ве ка ме ђу ко ји ма су опи си је зи ка Ву ка По по ви ћа, Стје па на Ми тро ва Љу би ше (Пижурица 
1969) и Иве Ћи пи ка (ром 1969). 

2 Си но ни мич ност и кон ку рен ци ја два ју пред ло шких об ли ка – об и о, на ста вља се у 
од но су оп ште сло вен ских пре фик са об/о (Геродес 1963: 344). Ме ђу тим, Иван Клајн (2002: 
260–263) кон ста ту је да се они и да ље у гра ма ти ка ма тре ти ра ју као ва ри јан те истог пре фик са, 
за хва љу ју ћи за јед нич ком по ре клу, али да по сто ја ње ми ни мал них па ро ва: оли за ти и об ли за
ти, ози да ти и об зи да ти, ко ји се зна чењ ски са мо де ли мич но по кла па ју, ука зу је на то да их у 
син хро ној рав ни не тре ба сма тра ти об ли ци ма истог пре фик са, што се по твр ђу је и фор мал но 
– об лич ком раз ли ком: об ~ о. 

3 Пре ма То по ро ву (1961: 199) пред лог об у ста ро сло вен ском је зи ку ни је био фо нет ска 
ва ри јан та пред ло га о, јер се ре а ли зо вао са мо са аку за ти вом, а у тим кон струк ци ја ма та да још 
ни је био за ме њи ван пред ло гом о. 
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ка тив по ја вљу је са мо пред лог о.4 Да на шња до ми на ци ја пред ло га о за па жа се 
не са мо у је зи ци ма у ко ји ма се об пот пу но по ву као – срп ском,5 ма ке дон ском 
и бу гар ском, већ и у они ма у ко ји ма је још увек у упо тре би. 

Као и сви дру ги пред ло зи и пред лог о спа да у гру пу не са мо стал них ре-
ла ци о них ре чи ко ји ма се,6 за јед но с па де жним на став ком име ни це уз ко ју 
сто ји, озна ча ва ње но оп ште зна че ње, али и спе ци фи ку је од нос пре ма управ-
ној ре чи (белић 1999: 318–319). 

Функ ци ја пред ло га о као чла на пред ло шке кон струк ци је ис по ља ва се 
на ре че нич ном и на син таг мат ском пла ну (мraZović2009: 397), што зна чи да 
се по ја вљу је у скло пу аку за тив не или ло ка тив не до пу не управ ног пре ди ка-
та, или са ло ка ти вом у атри бут ској уло зи уз имен ске и при дев ске ре чи.7 

По ред упо тре бе у са вре ме ном срп ском је зи ку овом при ли ком би ће по-
ме ну та и илу стро ва на ње го ва не ка да шња знат но ши ра по ја ва.8 Уз то тре ба 
на по ме ну ти да се у на шој лин гви стич кој ли те ра ту ри по себ но скре ће па жња 
на не а де кват ну упо тре бу пред ло га о ко ји се, по Клај но вом ми шље њу (1991: 
137), у са вре ме ном би ро кра ти зо ва ном је зи ку и нај ви ше зло у по тре бља ва.9

4 Го во ре ћи о ло ка тив ним кон струк ци ја ма у сло вен ским је зи ци ма, То по ров (1961: 223) 
кон ста ту је да се у ста рим срп ско хр ват ским спо ме ни ци ма и у са вре ме ним го во ри ма по ја вљу-
ју при ме ри ло ка тив них кон струк ци ја с пред ло гом о ко ји ма су за сту пље на кон крет на зна че ња 
(про стор но и вре мен ско) и зна че ња ста ња – со ци ја тив но сти, сред ства де ло ва ња, сфе ре де ло-
ва ња, узрок де ло ва ња итд. 

5 Да ни чић кон ста ту је (1858: 520) да код не ких књи жев ни ка пред лог о са аку за ти вом би ва 
за ме њен пред ло гом об. Та кве при ме ре у срп ском је зи ку на во ди и Алек сан дар Бе лић (1999: 
290). Из пер спек ти ве да на шњег стан дард ног је зи ка мо гло би се ре ћи да се ра ди о ар ха и зми ма 
ко ји углав ном има ју вре мен ско зна че ње: об ноћ, об дан, об зи му. 

6 Да рин ка Гор тан Премк (1984: 37) кон ста ту је да пред ло зи не озна ча ва ју пој мо ве већ од -
но се ме ђу њи ма, па као та кви не мо гу са мо стал но вр ши ти ре че нич не функ ци је. Ипак, пред-
ло зи ма као син се ман тич ним ре чи ма ова аутор ка при пи су је од ре ђе ни се ман тич ки са др жај. 

За хва љу ју ћи сво јим се ман тич ко-син так сич ким ка рак те ри сти ка ма пред ло зи су део па
де жне кон струк ци је (овај тер мин се ко ри сти у гра ма ти ци станојчић и др. 1989: 166–167), а 
ко ри сти ће се и у овом ра ду за ком би на ци ју пред ло га о с имен ском лек се мом) у ко јој се под 
од  ре ђе ним окол но сти ма на гла сак са имен ске ре чи мо же пре не ти и на про кли ти ку, чи ме је 
об у хва ћен и пред лог о у слу ча је ви ма ти па: ни је нам ő гла ву (barić i dr. 1979: 59–61). 

7 У знат ном бро ју за бе ле же них при ме ра ова кон струк ци ја је де тер ми на тор имен ских 
лек се ма из ве де них од гла го ла ко ји ма је она до пу на ме ђу ко ји ма су нај че шће оне ко му ни ка-
тив ног зна че ња. Oваква имен ска син таг ма мо же се сма тра ти се кун дар ном у од но су на при-
мар ну струк ту ру ко ја ће би ти ана ли зи ра на у окви ру гла гол ске син таг ме, па се кон струк ци ја 
с пред ло гом о у атри бут ској уло зи ово га пу та не ће по себ но раз ма тра ти. Та тја на Ба ти стић 
(1972: 43) да је спи сак име ни ца уз ко је се по ја вљу је атри бут у ло ка ти ву, на по ми њу ћи да је тај 
број око 270. 

8 По твр де о исто риј ском раз во ју аку за тив них и ло ка тив них кон струк ци ја с пред ло гом 
о про на ла же не су не са мо у од го ва ра ју ћој те о риј ској ли те ра ту ри ко ја се ба ви ди ја хро ни јом 
(тоПоров1961,Геродес1963,ходова1971,Грковић‑мејџор2001) већ и у опи си ма је зи ка по је ди-
 них пи са ца ста ри јег пе ри о да, као што су Ја ков Иг ња то вић (јерковић 1969) и Ми лан Ђ. Ми ли-
ће вић (Грковић1969), чи ји је зик илу стру је си ту а ци ју у 19. ве ку. 

9 Углав ном је у пи та њу упо тре ба кон струк ци је с пред ло гом о у имен ској син таг ми, на 
при мер: „афе ра о до пин гу”, „ини ци ја ти ва о до но ше њу про гра ма”, што се го то во ре дов но по-
ја вљу је у штам пи, уме сто од го ва ра ју ћих кон струк ци ја с не ким дру гим пред ло зи ма. 

НАДА АРСЕНИЈЕВИЋ
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2.синтаксаисемантикаПредлоГао.Дво ја ка уло га пред ло га о да нас се 
огра ни ча ва на си ту а ци је у ко ји ма до пун ска кон струк ци ја с овим пред ло гом 
има об је кат ско или адвер би јал но – пр вен стве но про стор но зна че ње, ре ђе 
вре мен ско, док су се кон струк ци је узроч ног и ин стру мен тал ног зна че ња 
углав ном по ву кле.10 

2.1. адвербијалнеконструкцијесПредлоГом о. 
2.1.1.ПросторноЗначење.Аку за тив не и ло ка тив не кон струк ци је про-

стор ног зна че ња, као нај че шћи адвер би ја ли с пред ло гом о у стан дард ном 
срсп ком је зи ку, ове од но се обе ле жа ва ју углав ном ди рект но, ме ђу соб но се 
раз ли ку ју ћи по оби му у ко јем оства ру ју сво ју уло гу ло ка ли за то ра. Док аку-
за тив с овим пред ло гом у нај ве ћем бро ју слу ча је ва рад њу ло ка ли зу је пар ци-
јал но, ње ним за вр шним де лом (осим уз гла го ле ти па че ша ти се, тр ља ти, 
бри са ти), па је за ње га ка рак те ри стич на адла тив ност, ло ка тив се од ли ку је 
ком плет ном ло ка ли за ци јом, тј. ло ка ли за ци јом рад ње це лим ње ним то ком. 
У од но су пре ма про стор ним кон струк ци ја ма истих па де жа с дру гим пред-
ло зи ма, пре све га с пред ло зи ма у и на ко ји су им се ман тич ки нај бли жи, 
кон струк ци је с пред ло гом о спе ци фи ко ва не су обе леж ји ма ве за ним за на-
чин из во ђе ња са ме рад ње, за ак ту а ли за ци ју од ре ђе не стра не ло ка ли за то ра 
или за ње гов спе ци фи чан об лик итд., а објек ту ло ка ли за ци је то је је ди ни 
или по моћ ни осло нац. 

По зна то је да су кон струк ци је с пред ло гом у ти пич не за обе ле жа ва ње 
дво ди мен зи о нал них или тро ди мен зи о нал них ло ка ли за то ра код ко јих је ан-
га жо ва на уну тра шњост, док су оне с пред ло гом на уоби ча је не при ло ка ли за-
ци по вр шин ским де лом, ма да то ни је оба ве зно, а сам по ло жај ло ка ли за то ра 
ни је ре ле ван тан, ни ти је та кав ло ка ли за тор пред о дре ђен за не ке спе ци фич не 
рад ње. На су прот то ме, кон струк ци ја ма с пред ло гом о, ди рект на ло ка ли за ци-
ја рад ње по вр шин ским де лом оба вља се ан га жо ва њем боч не стра не, од но-
сно ан га жо ва њем ло ка ли за то ра ко ји су та ко по ста вље ни, као у при ме ри ма 
ко ји сле де. Објек ти ло ка ли за ци је, сход но при род ном за ко ну гра ви та ци је, 
има ју ви се ћи по ло жај: 

(А) Те успо ме не при ка чио је Јан дри ја о зид на по ча сном мје сту (Д, 70); Ре ме-
ном при чвр шћу је ко жна ту тор би цу с ре вол ве ром о бок (РСА НУ, 107);
(Л) Ви си ла о цр кве ном ико но ста су (Пижурица 1969: 226); О бе дри му ви са ше 
са бља (Пижурица1969: 226). 

Уко ли ко је ло ка ли за ци јом об у хва ћен по вр шин ски и то гор њи део ло-
ка ли за то ра, раз ли ка у од но су на по ме ну те кон струк ци је, ис по ља ва се или у 
по ло жа ју објек та ло ка ли за ци је, об ли ку са мог ло ка ли за то ра или ње го вом 
по ло жа ју, ко ји је оба ве зно мар ки ран. Де ли мич на екви ва лент ност при ме ра 

10 Ов де ће би ти при кљу че ни и при ме ри ко ји при мар но има ју исту функ ци ја, док се се-
кун дар но по ја вљу ју као атри бу ти у имен ској или при дев ској син таг ми: Шта им вре ди све то 
ћо ре та ње у књи ге и му дро ва ња о нео пи пљи вим ства ри ма (Н, 101) ← . . . што су му дро ва ли о 
нео пи пљи вим ства ри ма; опан ци и обој ци ока че ни о па ро шке ро га че (Н, 148) ← опан ци и обој ци 
ко је је не ко ока чио о па ро шке ро га че. 

СИНТАКСА И СЕМАНТИКА ПРЕДЛОГА О
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но си тор бу/пу шку о ра ме ну и но си тор бу/пу шку на ра ме ну, за сно ва на је на 
чи ње ни ци да по ред за јед нич ког ви се ћег по ло жа ја, са мо у дру гом на ве де ном 
слу ча ју објек ти ло ка ли за ци је мо гу би ти и по ло же ни на гор њу стра ну ло ка-
ли за то ра. Ме ђу ло ка ли за то ри ма ко ји омо гу ћа ва ју ка че ње с гор ње стра не и 
оба ве зно ви се ћи по ло жај објек та по ја вљу ју се де ло ви те ла пре ма чи јем по-
ло жа ју и об ли ку се фор ми ра и по ло жај обје ка та ло ка ли за ци је11:

(А) О нос обје сио на о ча ре (Пижурица 1969: 208); Све по че тво ри ца се ља ка вје -
ша ли су му се о ра ме на да га сми ре (Ћ, 66); Обје си му о гр ло зуб од ву ка (Т, 
144);
(Л) Не рот ки ње на Ко со ву но се о вра ту са мо твор ну бри тву (Т, 25); Но си . . . 
ко  та ри цу о ру ци (ром 1969, 298); Ра де с тор бом о ра ме ну (Ћ, 95). 

Та ко ђе, аку за тив ном и ло ка тив ном кон струк ци јом с пред ло гом о мо гу 
би ти за сту пље ни ло ка ли за то ри чи је се ан га жо ва ње оства ру је с гор ње стра-
не, али ко ји су спе ци фи ко ва ни кли на стим или окру глим об ли ком, као што 
су клин, чи ви лук, ве ри ге: 

(А) Обе си пу шку о клин (стевановић, 418); Ру ка ви це . . . обје си о бал чак (ром 
1969: 284);
(Л) У Стам бо лу о злат ном ди ре ку о ко јем ви си тво ја са бља (Грковић 1969: 263); 
Над ва тром о ве ри га ма ви си (Грковић 1969: 262). 

По је ди не кон струк ци је про стор ног зна че ња у чи јем кон сти ту и са њу 
уче ству је пред лог о ка рак те ри ше та ко ђе по ло жај са мог ло ка ли за то ра као 
ослон ца, и то нај че шће ви со ког, што се по не кад и екс пли цит но ис по ља ва: 

(А) Рекао ми је да би ме врло радо обесио о највишу кулу (Н, 82);
(Л) Висио је полунаг о грани великог старог храста (Н, 38). 

При ме ри по ка зу ју да осло нац ни је и је ди ни тип ло ка ли за то ра за сту п-
љен овим мор фо ло шким об ли ци ма у да том праг ма тич ком од но су, већ се у 
тој уло зи по ја вљу ју и пој мо ви ко ји по ве зу ју осло нац с објек том ло ка ли за ци-
је. С об зи ром на то да се као не по сред ни ло ка ли за тор по ја вљу је ве зив ни 
елемeнат – ка нап, уже, уч кур, чвр сти осло нац оста је не и ден ти фи ко ван или 
је за сту пљен не ким дру гим гра ма тич ким об ли ком: 

(А) Ка ко бих их ра до по ве шао по др ве ћу о уч ку ре усра них га ћа ко је су пу ни ли 
(Н, 40); На ди рек од љу ља шке обје си ше о кон цу уве лу цр ве ну ја бу ку (batistić, 
1972: 23);
(Л) Ви дим га са свим ја сно у там но зе ле ној ма гли, ви си о свом чуд ном уже ту 
ис пле те ном од тра ка ман ти је (Н, 81); Пор фи ру јед ног зр на што ви си, о дрх ћу
ћем, жар ком, кон цу, у сви та њу (Ц, 130). 

Не рет ко се кон струк ци је с пред ло гом о по ја вљу ју у при ме ри ма у ко ји-
ма је у пи та њу спе ци фич на вр ста кон такт ног од но са да тог ло ка ли за то ра с 

11 Ка да је ло ка тив на кон струк ци ја с пред ло гом о упо тре бље на као у при ме ру: А ме ни о 
вра ту ви сиш, по Сте ва но ви ће вом ми шље њу (1979: 506) она има пре не се но зна че ње „би ти на 
те рет ко ме”, као и у при ме ру Гла ва стал но о кон цу ви си што би се мо гло про ту ма чи ти као 
„би ти је два жив, би ти у ве ли кој опа сно сти и за ма ло оста ти у жи во ту”. 
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објек том ло ка ли за ци је. То мо же би ти од нос у ко јем је ло ка ли за тор осло нац 
по ста вљен боч но пре ма пој му ко ји се ло ка ли зу је, од но сно ме сто уз ко је се 
обје кат при љу бљу је, или мо же би ти ње го ва пот по ра, тј. да обје кат при ло-
ка ли за ци ји вр ши при ти сак с ње го ве гор ње стра не: 

(А) У сво јој ули ци, осло њен о зид Ше ихМу ста фи ног тур бе та (В, 50); Осло-
њен ко њу о врат (В, 29); Сти скам, нер во зно, офи цир ски, ба јо нет о бе дро (Ц, 
200); Ста не врх ње га као стра жар, осло њен о штап (РСА НУ, 108); Оти ску ју ћи 
се ду гим мот ка ма о дно ка на ла (РСА НУ, 108); Про зор ско ок но би ло је пред 
њим; он спљо шти нос о ње га (РСА НУ, 108). 

Јед на од си ту а ци ја ка рак те ри стич них за по ја ву ло ка ли за то ра у аку за ти-
ву с пред ло гом о је сте она у ко јој до ла зи до из не над ног не на мер ног, обич но 
не при јат ног, оства ри ва ња кон так та не ког пој ма у по кре ту и да тог ло ка ли за-
то ра. Та кав ло ка ли за тор ову уло гу оства ру је слу чај но, јер се по ја вљу је као 
сво је вр сна пре пре ка при тран сло ка ци ји нај че шће жи вог пој ма.12 

(А) сви ти му шки по гле ди, о ко је сам се са пли та ла тих да на (Н, 20); Не опа зи 
да се са пли ће о но га ви це соп стве них пан та ло на (О, 32); Са пли тао се о го ми ле 
ђу бре та у по тра зи за хра ном (О, 14). 

Та ко ђе, сам чин ус по ста вља ња кон такт ног од но са са ло ка ли за то ром 
чвр сте кон сти ту ци је, оства рен слу чај но, из не на да и обич но из ра зи тог ин
тен зи те та, нај че шће са не га тив ним по сле ди ца ма по обје кат ло ка ли за ци је, 
че сто је пра ћен и од го ва ра ју ћим звуч ним ефек том ко ји је са др жан у се ман-
ти ци управ ног пре ди ка та:

(А) Да ско чи уда рив ши че лом о под (С, 48); Да се не по зле де о гво зде не кре ве те 
(Ц, 170); Сав сам се исе као о њи хо ве оштре вр хо ве (О, 27); Кад не ко под вик не, 
а ја цоц! — о твр ду ле ди ну (Ћ, 18); Брод се . . . раз лу пао о гре бе не Све те го ре 
(П, 34); чвр ка ла о ка мен и па да ла (Н, 65); Во да пљу сну о ка мен (Ц, 104). 

Ин те ре сант но је да се не ким по врат ним гла го ли ма у пре ди ка ту (раз
лу па ти се, исе ћи се) ис по ља ва ме ди јал на или па сив на си ту а ци ја с об зи ром 
на то да је у пи та њу не пла ни ра на рад ња или је у њу укљу чен не жи ви су бје-
кат (брод). Па сив но ту ма че ње је мо гу ће ако се прет по ста ви по сто ја ње аген-
тив них пој мо ва у од но су на да те рад ње, као што то чи ни Бра ни сла ва Ром 
(1969: 298) да ју ћи та кво ту ма че ње аку за ти ву име ни ца (све тлост, гре бе ни) 
у сле де ћим при ме ри ма: ко ја се бр зо рас пли ну ла о свје тло сти род но га кра ја; 
што се раз би ја ју о гре бе не шкра па во га ра та. Ипак, ка да су у пи та њу не жи-
ви пој мо ви, тре ба ло би раз ми сли ти и о кри те ри ју му „од го вор но сти” за спро-

12 И. Ан то нић (2005: 204) овај аку за тив на зи ва о б ј е к  т о м  п р е  п р е  к е  и раз ма тра 
га као јед но од об је кат ских зна че ња. На мо гућ ност дво ја ког ту ма че ња, од но сно на про бле ме 
при ли ком иден ти фи ка ци је зна че ња у овим син таг ма ма ука зу је и Ја сми на Гр ко вић Меј џор 
(2001: 48) ко мен та ри шу ћи до пу не ста ро сло вен ских гла го ла ко ји зна че до ти ца ње или спа ја ње. 
Ова аутор ка за па жа да је: „Уз ове гла го ле те шко раз гра ни чи ти да ли се ра ди о об је кат ској или 
адвер би јал ној до пу ни за ме сто”. Ово и ни је нео бич но ако се узме у об зир чи ње ни ца да су 
фор ме об је кат ских од но са, пре ма Хо до вој (1971), по зајм ље не из кру га оних је зич ких сред ста-
ва по мо ћу ко ји су се из ра жа ва ли про стор ни од но си. 
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во ђе ње ових про це са (ivić 2002: 59), та ко да се мо же мо за пи та ти да ли су 
гре бе ни Све те го ре о ко је се раз лу пао брод и од го вор ни за то, или је од го-
вор ност на не ком жи вом су бјек ту ко ји упра вља бро дом, а све мо же би ти 
ини ци ра но и при род ним си ла ма, на при мер, ве тром. 

У ова квим при ме ри ма из бо ром пред ло га о ко ји уче ству је у гра ма тич-
ком об ли ку ло ка ли за то ра ре гу ли ше се раз ли ка из ме ђу ди рект не не на мер не 
ло ка ли за ци је у од но су на ону ко ја је уна пред пла ни ра на. Упра во ова чи ње-
ни ца је ути ца ла на то да се у гра ма ти ци ова кве кон струк ци је аку за ти ва с 
пред ло гом о ква ли фи ку ју као објек ти ци ља (антонић2005: 204). Ло ка ли за-
то ри у ко ји ма је пред лог о за ме њив пред ло зи ма на, у (арсенијевић 2003а: 172) 
и пред ло гом по ло ка ли зу ју рад ње ко је њи хов ак тер све сно спро во ди, као 
што се уоча ва у сле де ћим слу ча је ви ма: 

(А) Опанком лупи о врата (Л, 73); Лупа флаше о зид (Ц, 185); Ударајући дла-
ном о длан, пева (Т 248);
(Л) О туру би тебе требало овим штапом (Ћ, 7). 

Осим аку за тив них кон струк ци ја с пред ло зи ма низ и уз ко је ре фе ри шу 
о ком плет ној ло ка ли за ци ји по вр шин ским де лом ло ка ли за то ра, исто основ-
но зна че ње има ју и кон струк ци је с пред ло гом о, с тим што у овом слу ча ју 
ло ка ли за ци ју не ка рак те ри ше усме ре ност као у по ме ну тих пред ло га, већ 
не пре ста на при љу бље ност објек та ло ка ли за ци је за по вр ши ну по ко јој се 
по ме ра. Та кав од нос објек та ло ка ли за ци је и ло ка ли за то ра мо же има ти раз-
ли чи те по сле ди це због при ти ска под ко јим је овај кон такт ни од нос оства-
рен, па се тре њем обје кат оштри или ту пи, бри ше или пр ља и сл. 

(А) Вје чи то при сут них ма ча ка: ко је се та ру о ко жух (Ћ, 13); Про тр ља свој че-
ки њаст образ о све че во ли це (Ћ, 54); Оштри зу бе о кре ме но сте ње (Н, 121); 
Има ће бар о шта ту пи ти ону сво ју све ту си ки ру (Ћ, 53); Дјед обри са оба дла-
на о чак ши ре (Ћ, 9). 

За хва љу ју ћи сво јим ка рак те ри сти ка ма, ова кви ло ка ли за то ри ути чу на 
тран сфор ма ци ју обје ка та ло ка ли за ци је, те они при дру га чи јој то пи ка ли за-
ци ји по ру ке до би ја ју обе леж је ди на мич но сти, на при мер: Оштри зу бе о ка
мен ~ Оштри зу бе ка ме ном, и ин стру мен тал но зна че ње, ко је је не ки ма од 
њих и при мар но: Бру сио нож о то ци ло ~ Бру си нож то ци лом. 

Ин ди рект ну ло ка ли за ци ју за сту па ју при ме ри у ко ји ма од нос ло ка ли за-
то ра и објек та ло ка ли за ци је но си обе леж је прок си мал но сти. Уоп ште, ова кви 
слу ча је ви илу стру ју бли скост и по ве за ност два ју пој мо ва, не са мо у фи зич-
ком сми слу, о че му све до че и при ме ри пре у зе ти из реч ни ка (РСА НУ): 

(А) С јед не стра не, о де сну,13 сто ји ми ин тен дант Аћим (Ћ 92); Тур ски др жав ни 
тај ник сје де о бок вој во де (РСА НУ, 107); О де сну му сје де га зда Јо во (РСА НУ, 
107); Ми смо уви јек ста ли ра ме о ра ме (РСА НУ, 107);
(Л) Лијеже спават о боку жене (РСАНУ, 107). 

13 Аку за тив не и ло ка тив не кон струк ци је про стор ног зна че ња с пред ло гом о у ста ро сло-
вен ском је зи ку се сво де на уста ље не из ра зе о де сну, о ле ву (стра ну, ру ку), а то по твр ђу је и 
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2.1.2.временскоЗначење.На осно ву за кљу ча ка ко је из во ди Та тја на Ба-
ти стић (1972: 134) за ло ка тив, мо гло би се ре ћи да су вре мен ске кон струк ци-
је с пред ло гом о у стан дард ном срп ском је зи ку рет ке, јер пот пу но из о ста ју 
у днев ној штам пи и го то во да се не по ја вљу ју код пи са ца мла ђе ге не ра ци је. 
При ме ри вре мен ског аку за ти ва ко је по ми ње Да ни чић (1858: 520) илу стру ју 
упо тре бу пред ло га об у ком би на ци ји с име ни ца ма дан, ноћ, ле то, зи ма, и 
ко ји ма се обе ле жа ва вре ме „од по чет ка до кра ја”, а као нео бич не слу ча је ве 
аку за ти ва с пред ло гом о у је зи ку Ј. Иг ња то ви ћа на во ди и Јо ван Јер ко вић,14 
док овај гра ма тич ки мо дел вре мен ског аку за ти ва пот пу но из о ста је у Гра ма-
ти ци Ми ха и ла Сте ва но ви ћа (1979), као и у сту ди ји ко ја се ба ви пред ло шким 
кон струк ци ја ма у аку за ти ву (арсенијевић 2003а: 213–214), где се у том зна-
че њу по ми њу кон струк ци је с пред ло зи ма на и за. 

У кор пу су су за бе ле же не ис кљу чи во ло ка тив не кон струк ци је ко ји ма се 
де но ти ра или ко но ти ра вре ме вр ше ња гла гол ске рад ње. Вре мен ско од ре ђе-
ње ко је се углав ном де фи ни ше као пе ри од „око ко јег што би ва” (даничић 
1858: 622; batistić1972:134;PranJKović 2001: 15) из ра жа ва се имен ским лек-
се ма ма са зна че њем при род них или кон вен ци о нал них, тач но утвр ђе них вре-
мен ских пе ри о да, као што су де ло ви да на, вер ски или др жав ни пра зни ци. 
Ову вр сту ре ла ци о ног вре мен ског од ре ђе ња илу стру ју при ме ри: 

(Л) О Ми хољ да ну, на ђо ше се (Ћ, 29); А по себ но је из ра зи та њи хо ва ак тив ност 
о По кла да ма, о Ђур ђев да ну (Т, 114); О Бад њем да ну; она дрх ти (Ц, 248); Ро дио 
сам се о по но ћи (РСА НУ, 110). 

Го во ре ћи о вре мен ском ло ка ти ву у окви ру си сте ма пред ло шких кон-
струк ци ја, Мил ка Ивић (1956–57: 155–156) кон ста ту је да ова кон струк ци ја 
има огра ни че ну упо тре бу, тј. да се с пред ло гом о по ве зу ју са мо по ме ну те 
лек се ме, а да се и ту као че шће ре ше ње по ја вљу је пред лог на (на Но ву го ди ну, 
на Ду хо ве и сл. ). Том при ли ком аутор ка на по ми ње да ло ка тив с пред ло гом 
о са свим из о ста је у кон струк ци ја ма ти па о ње ном вен ча њу. Та кве при ме ре 
Ј. Јер ко вић (1972: 255) бе ле жи у Иг ња то ви ће вом је зи ку: Да си ви де ла са мо 
шта нам је по да вао о пр сте ну и вен ча њу; Оне две сто ти не фо рин ти што 
је по зај мио о ре гру та ци ји; Њу су та да о ба лу … по ни зи ли; О руч ку ујак па зи 

Ја сми на Гр ко вић-Меј џор (1993: 113; 117) за срп ско сло вен ски и кон ста ту је да је аку за тив мо гао 
обе ле жа ва ти ме сто од и гра ва ња рад ње. Пре ма Хе ро де су (Геродес1963:345) ова па де жна кон-
струк ци ја у су шти ни има циљ но зна че ње. Овај аутор на по ми ње да се ло ка ти вом че шће обе-
ле жа ва ло кон крет но про стор но зна че ње „око ло, са свих стра на”, а да се аку за ти вом уз гла го-
ле кон так та обе ле жа ва ме сто кон так та у свим сло вен ским је зи ци ма осим ма ке дон ског. 

14 Јо ван Јер ко вић (1972: 236) кон ста ту је да би се уме сто вре мен ског ква ли фи ка ти ва ис-
ка за ног аку за ти вом с пред ло гом о у при ме ри ма ти па: Бран ко се за доц нио о че ти ри не де ље, 
да нас ту мо гао оче ки ва ти исти па деж с пред ло гом за. У кор пу су је за бе ле жен при мер: Епи-
скоп је по жу ри вао Сти кри о са да што пре за вр ши ра до ве, ка ко би осве ће ње цр кве мо гло би ти 
оба вље но о пред ви ђе ном ро ку (Н 31), ко јим се не пре ци зи ра ду љи на вр ше ња рад ње, али се она 
из јед на ча ва с ко ли чи ном вре ме на ко је је пред ви ђе но за да ти по сао. Да нас се у ова квим си ту-
а ци ја ма по ја вљу је или ло ка тив с пред ло гом у, у пред ви ђе ном ро ку, или аку за тив с пред ло гом 
за, за пред ви ђе но вре ме. 
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на Је ли цу, што би се мо гло сма тра ти и ар ха и змом, али их и Сте ва но вић (1979: 
505) сма тра при хва тљи вим у књи жев ном је зи ку, а за бе ле же ни су и у овом 
кор пу су: 

(Л) Ви ђао сам је мно го пу та ра ни је кад је о пра зни ци ма до ла зи ла (Н, 24); У 
скло пу ком плек са древ них оби ча ја ко ји се вр ше о кр ште њу (Т, 94); Оне се 
нај че шће све ча но из го ва ра ју …, о Бо жи ћу и свад би (Т, 206); При ча се да си о 
пра во слав ним за ду шни ца ма па лио сви је ће (Ћ, 150); Ми ха и ла је при мио, о 
про сла ви ше зде се те го ди шњи це Пр вог срп ског устан ка (В, 27). 

2.1.3.начинскоиосталаадвербијалнаЗначења.О оп штем на чин ском 
зна че њу имен ских кон струк ци ја с пред ло гом о, као и о оста лим адвер би јал-
ним зна че њи ма ко ја се у ли те ра ту ри по ми њу, не би се мо гло мно го ре ћи на 
осно ву кор пу са у ко јем се та кви при ме ри спо ра дич но по ја вљу ју. Што се ти-
че си ту а ци је у ра ни јим фа за ма раз во ја на шег је зи ка тре ба спо ме ну ти да 
ме ђу оста лим ста ро сло вен ским кон струк ци ја ма ква ли фи ка тив но га ти па, од 
ко јих су се не ке са истим зна че њем за др жа ле и до да нас, Ја сми на Гр ко вић 
Меј џор (2001: 53) на во ди пред ло шки ло ка тив, ко ји се вре ме ном го то во са свим 
по ву као. Та ко ђе, исту кон струк ци ју бе ле жи и Бра ни сла ва Ром у је зи ку И. Ћи-
пи ка, где су ло ка ти ву екви ва лент ни од го ва ра ју ћи на чин ски при ло зи: не ка све 
гре о ре ду (~ ре дом); у по след ње вре ме жи вља ше сам о се би (~ уса мље но) у 
са би ра њу ми сли, у ду гим шет ња ма (ром 1969: 299), што је у од но су на ста ње 
у да на шњем стан дард ном је зи ку ар ха и зам. Исто би се мо гло кон ста то ва ти 
и за слу чај ис ка зи ва ња из ве сне ква ли фи ка ци је вр ше ња управ не рад ње иден-
ти фи ко ва њем про прат не окол но сти у је зи ку М. Ми ли ће ви ћа (Грковић 1969: 
262): Осо би то же не ко је же ле тим ура ди ти да ра ђа ју де цу о ма ње бо ло ва 
(~ с ма ње бо ло ва). При мер ко јим Сте ва но вић илу стру је упо тре бу ло ка ти ва 
с овим пред ло гом у функ ци ји при ло шке од ред бе на чи на: Не ма ло за ви дљи
вих по гле да пра ти ло је мла ду го спо ђу Ми лан ко вић ка да је из ла зи ла из цр кве 
о ру ци сво га му жа (стевановић 1979: 507) у осно ви при па да већ раз ма тра-
ним слу ча је ви ма у ко ји ма се ра ди о зна че њу ослон ца (… из ла зи ла је осло ње
на о ру ци сво га му жа). 

По Сте ва но ви ће вом ми шље њу (1979: 507), на чин вр ше ња рад ње за ви си 
и од сред ства ко јим се она оба вља или по мо ћу ко јег на ста је не ко ста ње, па 
та кве при ме ре он ту ма чи као при ло шке од ред бе за на чин: О том јед ном 
ши лин гу про вео је он три да на. Раз вој овог зна че ња по сма тра не ло ка тив не 
кон струк ци је Бе лић (1999: 280) ви ди као ме та фо ри за ци ју про стор ног зна че-
ња, што илу стру је при ме ром: не жи ви чо век о са мом хле бу, где се од пр во-
бит ног од но са у ко јем не ки обје кат ви си о пој му у ло ка ти ву, раз ви ја од нос 
за ви сно сти, ти ца ња. Иако се овај гра ма тич ки мо дел из јед на ча ва са свим 
оста лим мо де ли ма ин стру мен тал ног зна че ња (PranJKović 2001: 27) и по твр-
ђу је при ме ри ма и у гра ма ти ци (стевановић 1979: 506) и у реч ни ку (РСА НУ, 
109–110) тре ба на по ме ну ти да је у ве ћи ни слу ча је ва у пи та њу уста ље ни из-
раз „о тро шку” с де тер ми на то ром ко јим се иден ти фи ку је по се сор сред ста ва 
за ре а ли за ци ју рад ње, а ту чи ње ни цу по твр ђу ју и при ме ри за бе ле же ни у 
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кор пу су: О ње го вом смо тро шку по пра ви ли ко нак (Н 19); Хра нио и opyжао 
о свом тро шку (В, 44). 

Пој мо ви ко је бе ле жи Ј. Јер ко вић (1972: 255) у је зи ку Ј. Иг ња то ви ћа (нај-
че шћи је на ве де ни из раз о тро шку), од но се се и на не ку вр сту хра не: Да је 
ле ти мо гла да жи ви о ле бу и во ћу, што је ка рак те ри стич но и за је зик М. 
Ми  ли ће ви ћа: Нај ве ћа ве ћи на жи ви о су хој про ји; Те му све то ура де о свом 
хле бу (Грковић 1969: 262). Реч нич ки при ме ри по твр ђу ју по сто ја ње истих 
кон струк ци ја с овим зна че њем и да нас, па и ме та фо ри за ци ју истог зна че ња: 
Не ка да сам ми слио да бих био у ста њу оже ни ти се ку ха ри цом, жи ве ти с 
њо ме о ко ри су ха хле ба (РСА НУ, 109–110), ма да би се мо гло ре ћи да је њи-
хо ва по ја ва спо ра дич на о че му све до чи са мо је дан при мер из кор пу са: Је ди
но се ме ћу се љач ким гу ње ви ма и ко жу си ма по ја ви ше мо дре уни фор ме ави
ја ти ча ра и два раз ли чи та сви је та про ду жи ше да и да ље жи ве свак о свом 
по слу (Ћ, 123). 

Адвер би јал не кон струк ци је с пред ло гом о ко је во де ка уста но вља ва њу 
допунских објекатских синтагми и саме имају допунску функцију у односу 
на управне глаголске лексеме. Ра ди се о узроч ним аку за тив ним и ло ка тив ним 
кон струк ци ја ма ко је Да ни чић (1858: 520; 621) опи су је као сво је вр сну свр ху, 
циљ спро во ђе ња рад ње, па ка же да се „рад њом ми сли до ку чи ти или – ако 
се већ има – са чу ва ти ствар у ова квим при ме ри ма”: Ца ре ви се оти мљу о цар-
ство, где уло гу пред ло га о Бе лић (1999: 290) до во ди у ве зу с пред ло гом око. 
Ин тер ак ци ја два ју зна че ња, узроч ног и циљ ног, по тен ци ра на је и код Сте-
ва но ви ћа (1979: 419) у ве зи с при ме ри ма ко ји илу стру ју упо тре бу аку за ти ва 
с пред ло гом о: Ниг де се не сва ђа ју о при ход; Па се оти ма ју о пи ћа и ма сна 
је сти ва; чи та ва ма ла хор да што се оти ма ла о по кло не. Ло ка тив не кон струк-
ци је и овај гра ма ти чар ви ди као спо ну ка до пун ским об је кат ским кон струк-
ци ја ма, на ро чи то уз гла го ле рас по ло же ња, на при мер: Не тре ба оча ја ва ти о 
бу дућ но сти то га на ро да (стевановић1979: 506), чи ме још јед ном по твр ђу је 
прет по став ке В. Н. То по ро ва (1961: 195–196) и К. И. Хо до ве (1971: 149) ко ји 
го во ре о тој вр сти ин тер фе рен ци ји у окви ру до пун ских ло ка тив них син таг-
ми још у ста ро сло вен ском је зи ку. С об зи ром на то да је у при мар ном кор пу су 
за бе ле жен са мо је дан слу чај: Сви су се оти ма ли о ње га (В, 75), би ће на ве де ни 
и они ко ји илу стру ју ста ри је ста ње: Да се га зда ри ца о пр вен ство не пре пи-
ре (јерковић 1969: 236); Већ се пре пи ру о на шој не ка да шњој ве ли чи ни (ром 
1969: 298), а ме ђу њи ма је и јед на нео бич на ло ка тив на кон струк ци ја у при-
ме ру: Пе кла се ја ко о ме ни (јерковић1969: 256). 

2.2.доПунскеобјекатскеконструкцијесПредлоГомо.По Хе ро де су (Ге‑
родес1963: 347), по сто је два ти па об је кат ских син таг ми с пред ло гом о у 
ста ро сло вен ском је зи ку – кон струк ци је чи је се об је кат ско зна че ње раз ви ло 
из про стор ног зна че ња „око ло”, а ре а ли зу ју се уз гла го ле ти па „го во ри ти, 
ми сли ти, слу ша ти, пи са ти”, и кон струк ци је ко ји ма се обе ле жа ва пред мет 
бри ге, ин те ре со ва ња, па жње. Татјана Ба ти стић (1972: 43) на по ми ње да се већ 
у ра ни јим фа за ма раз во ја срп ског је зи ка, код сла ве но срп ских пи са ца 19. ве ка 
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по ка за ла тен ден ци ја огра ни ча ва ња ло ка тив не до пу не уз гла го ле го во ре ња и 
ми шље ња.15 Ако ову чи ње ни цу при хва ти мо као та кву, не сме мо ипак за не-
ма ри ти по сто ја ње од ре ђе ног бро ја при ме ра у стан дард ном срп ском је зи ку, 
ко ји и ни је та ко ма ли, где ло ка тив с пред ло гом о за сту па обје кат као пред мет 
су бјек то ве за ин те ре со ва но сти, бри ге или он о ње му ис по ља ва свој суд.

За хва љу ју ћи се ман ти ци управ них гла го ла, ве ћи на по сма тра них до-
пун ских кон струк ци ја у срп ском је зи ку има упра во об лик ло ка ти ва – ин ди-
рект ног об је кат ског пој ма пот пу но об у хва ће ног да тим про це сом. Аку за тив-
не кон струк ци је с истим пред ло гом огра ни че не су са мо на ком би на ци ју с 
гла го лом огре ши ти се. 

2.2.1.доПунеГлаГолакомуникације,коГницијеиПерцеПције.Гла го ли 
ко му ни ка ци је, као што су: го во ри ти, ре ћи, ка за ти, при ча ти,16 али и они 
код ко јих је по ред основ ног зна че ња при сут но још не ко обе леж је, као што 
су, на при мер: зуц ну ти, раз го ва ра ти, твр ди ти, тру ћа ти, из ве сти ти, пе
ва ти, ћу та ти и дру ги слич ни17, до пу њу ју се ло ка тив ном кон струк ци јом 
као је ди ном екс пли ци ра ном до пу ном, или јед ном од до пу на ко је се мо гу 
ре а ли зо ва ти уз њих. С об зи ром на то да се ман тич ки оба ве зно об у хва та ју 
нео п ход не еле мен те ко му ни ка ци је – го вор ни ка, пер ци пи јен та и по ру ку, 
број ар гу ме на та је увек исти, без об зи ра на њи хо ву оства ре ност у кон крет-
ном при ме ру. Ако је по ру ка за сту пље на ло ка ти вом с пред ло гом о, у пр ви 
план се ис ту ра те ма са оп ште ња (PranJKović 2007: 134), док је ре а ли за ци ја 
са др жа ја ре гу ли са на ко му ни ка тив ним по тре ба ма. Фо ку си ра њем са мог про-
це су ал ног мо мен та, што је об лич ки из ра же но гла го лом не свр ше ног ви да, 
оства ру ју се усло ви за ис пу шта ње са др жај не до пу не (ивић 1972: 31).18 У 

15 Го во ре ћи о раз во ју ло ка ти ва с пред ло гом о, То по ров (1961: 225) та ко ђе на во ди мно го 
ши ри круг гла го ла уз ко је се ре а ли зу је ова кон струк ци ја од оних ко је да нас на ла зи мо у стан-
дард ном срп ском је зи ку. 

16 Ов де се мо гу при кљу чи ти и при ме ри уз не ке без лич не из ра зе као што је из раз реч је, 
ко јем је у јед ној од упо тре ба екви ва лен тан без лич ни об лик гла го ла го во ри ти, на при мер: у овом 
по гла вљу је реч о де ци ~ у овом по гла вљу се го во ри о де ци. Слич но би се мо гло кон ста то ва ти 
за из раз ра ди се: у овом по гла вљу се ра ди о де ци. Пи та ње функ ци је ло ка тив них кон струк ци ја уз 
да те из ра зе у ли те ра ту ри је ре ша ва но ма ње-ви ше слич но, обич но без ја сно де фи ни са не син так-
сич ке функ ци је ко ју овај ло ка тив има. У гра ма ти ци се (ивић 2005) овој кон стук ци ји при пи су је 
су бје кат ска уло га, ко ја је пре све га се ман тич ки за сно ва на, а Та тја на Ба ти стић (1972: 129) је по-
сма тра као пред ло шки обје кат ко ји у тран сфор му, као ко ре лат, има но ми на тив су бјек та, с тим 
што на по ми ње да се при та квој тран сфор ма ци ји на ру ша ва струк ту ра пре ди ка та. У гра ђи су за-
бе ле жни сле де ћи при ме ри: Реч је о по ја ви да за вре ме по ро ђа ја, као и из ве сно вре ме по сле ње га 
(Т, 123); На род је склон пре те ри ва њу, на ро чи то кад се ра ди о оми ље ним ју на ци ма (Н, 46).

17 За бе ле же ни су и при ме ри у ко ји ма ко му ни ка ци ју обе ле жа ва од го ва ра ју ћи из раз: О 
ње му су ко ла ле гла си не да је нај ве ћи ђи ди ја и кур вар из ме ђу Жр но ва на се ве ру (Н, 14); Др жи 
про по ве ди о брат ству ме ђу љу ди ма, о уза јам ној пот по ри, о осла ња њу чо ве ка на чо ве ка (Н, 66). 

18 Иако се углав ном по ја вљу је са мо ло ка тив на те мат ска до пу на, на са др жај по ру ке мо же 
се ука за ти од го ва ра ју ћом ква ли фи ка ци јом: У истим оним бит ка ма о ко ји ма са да тру ћа ју 
слат ке опој не бу да ла шти не и за во де њи ма не ви ну де цу (Н, 40), или фор мом у ко јој је ре а ли зо -
ва на: И да сам хтео, ни сам имао вре ме на да се ли њам око стар ца и да му тру јем уво при ча ју ћи 
при че о по на ша њу ње го ве же не (Н, 92). 
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кон струк ци ју с пред ло гом о сту па ју ло ка тив ни об ли ци име ни ца, пра вих и 
де вер ба тив них, и раз ли чи те вр сте за ме ни ца. 

(Л) Го во рио је о оскр на вље ним све тим тај на ма (Н, 129); При ча ју о не ком раз
 бој нич ком на па ду (Н, 48); Упо зо ри го шћу да ћу ти о оно ме што је ви де ла (О, 
18); Из ве сти ти га о упа ду раз бој нич ких че та (Н, 25). 
Уко ли ко се ра ди о свр ше ним гла го ли ма или гла го ли ма чи ја се ман ти ка 

дик ти ра оба ве зну ек пли ка ци ју са др жа ја, уз те мат ску до пу ну у ло ка ти ву ре-
а ли зу је се и до пун ска ре че ни ца или од го ва ра ју ћи про сен тен ци ја ли за тор. 

(Л) А о се би твр ди да је Ме си ја, краљ (Н, 155); Не ве ру јем да је по сто јао не ко 
на Ку ли ко се уз др жао да ма кар не што не зуц не о то ме (Н, 45); Ре као бих не-
ко ли ко ре чи о Кир чи и Пип цу (Н, 41). 
Исту уло гу оства ру је и аку за тив на кон струк ци ја с пред ло гом за, ко ја, 

за раз ли ку од ло ка ти ва с пред ло гом о, увек би ва ком би но ва на и са са др жај-
ном до пу ном (ивић 1972: 30). За хва љу ју ћи то ме што пред ста вља обје кат 
пот пу но об у хва ћен про це сом ко му ни ка ци је, ло ка тив је као те ма у фо ку су 
па жње, а са др жај је нај че шће од се кун дар ног зна ча ја, док је ње го ва екс пли-
ка ци ја нео п ход на уз по јам за сту пљен пред ло шким аку за ти вом, на ко ји се 
па жња усме ра ва упра во због при пи си ва ња му да тог са др жа ја, на при мер: 
при ча ју о њој (да је па мет на) ~ при ча ју за њу да је па мет на; же лим не што да 
ка жем о њој ~ же лим не што да ка жем за њу. У овом слу ча ју и ло ка тив и аку-
за тив сто је у опо зи ци ји са сен тен ци јал ном до пу ном: при ча ју/же лим да ка-
жем да је она па мет на. чи ње ни ца да по сто ји за јед нич ка основ на по ру ка и 
„раз ли чит рас по ред ко му ни ка тив ног ди на ми зма” по слу жи ла је М. Ивић 
(1983: 135) да об ја сни по сто ја ње раз ли чи тих гра ма тич ких ре ше ња ко ја има-
ју об је кат ске до пу не по је ди них гла го ла, ме ђу ко ји ма ова аутор ка по себ но 
по ми ње пер цеп тив не. У кор пу су се ови гла го ли до пу њу ју ло ка тив ном кон-
струк ци јом с пред ло гом о ре ђе од гла го ла го во ре ња и ког ни тив них гла го ла, 
а илу стру ју их сле де ћи при ме ри:

(Л) Игу ман Ма ка ри је ни је хтео ни да чу је о пре се ље ну у Ку лу (Н, 31); Ни је од 
ње га ли је по ни да слу ша о та квим ра бо та ма (Ћ, 85); При се ћам се све га што 
сам о Са бо ри шту го ди на ма слу шао (Н, 120). 
По ме ну ти фе но мен се од но си и на гла гол ми сли ти и дру ге ког ни тив не 

гла го ле код ко јих су ре че нич ној до пу ни екви ва лент не три имен ске кон-
струк ци је. Две ре пре зен ту ју си ту а ци ју у ко јој је фо ку си ран об је кат ски по јам, 
би ло да је пот пу но об у хва ћен да тим про це сом, што се ис по ља ва ло ка ти вом 
с пред ло гом о (ми сле о њој), или да је па жња на ње га усме ре на, па је за сту п-
љен аку за ти вом с пред ло гом на (ми сле на њу), и тре ћа ко јом се имен ском 
пој му у аку за ти ву или ло ка ти ву при пи су је од ре ђе на ква ли фи ка ци ја (ми сле 
за њу да је имућ на; ми сле о њој да је имућ на). Оно што се у тре ћем слу ча ју за-
па жа је сте чи ње ни ца да су да тим гла гол ским про це сом об у хва ће не раз ли-
чи те, не из ди фе рен ци ра не ин фор ма ци је о пој му ко ји је те ма раз ми шља ња, 
па се ло ка тив на до пу на мо же би ти и је ди на до пу на. Тек де тер ми на ци јом 
од ре ђе ног по да тка, у ви ду још јед не до пу не уз исти гла гол, што је ре зул тат 
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по тре бе да се из мно штва из дво ји ка рак те ри сти ка ре ле вант на у да тој си ту-
а ци ји омо гу ћа ва упо тре бу аку за тив не кон струк ци је с пред ло гом за. 

(Л) Не ми сле о др жа ви, о иро ни ји, о ра ту (Н, 9); У ко ји ма се згод но са ња ри о 
љу ба ви (В, 18); О то ме се са мо на га ђа ло (Ћ, 68); О пет ку се у на ро ду ми сли 
као о из у зет но не срећ ном да ну (Т, 66); О њи ма се ми сли да ће би ти си ло ви та 
и имућ на (Т, 71). 

Гла гол зна ти не што је дру га чи ји по свом зна че њу од гла го ла ми сли ти, 
па је об у хват ност пој ма у ло ка ти ву, ко ји је те ма са зна ња, увек је пре ци зи ра на 
по ја вом још јед не до пу не, уко ли ко она ни је сје ди ње на с те мат ским кон сти-
ту ен том у јед ну син так сич ку је ди ни цу (зна се о јав ном огла ша ва њу мо ма
штва ← зна се да се мо ма штво јав но огла ша ва), од но сно уко ли ко по да так 
о об у хват но сти са др жа ја ни је угра ђен у се ман ти ку управ ног пре ди ка та (она 
о то ме пој ма не ма = она о то ме ‘ни шта не зна’): 

(Л) Да нас се зна о јав ном огла ша ва њу мо на штва, за хва љу ју ћи ис тра жи ва њу 
(Т, 169); Ни ко од нас ни шта не зна о ра на ма (Н, 4); Ан ђео је знао све о на ма 
(Н, 112); Ни кад не зна ју ни шта о на ма (Н, 78). 

2.2.2.доПунеГлаГоларелациониходноса.У ову гру пу при ме ра укљу-
че ни су они у ко ји ма се гра ма тич ким об ли ком по сма тра ног пред ло шког 
ло ка ти ва до пу њу ју нај че шће гла го ли са зна че њем од ре ђе ног емо ци о нал ног 
од но са,19 ин те ре со ва ња и па жње. Ме ђу њи ма се ис ти чу гла го ли бри ну ти 
(се), ста ра ти се и из ра зи во ди ти бри гу и во ди ти ра чу на. С об зи ром на то 
да се ра ди о гла го ли ма ко ји обе ле жа ва ју пре све га фи зич ко и емо ци о нал но 
ан га жо ва ње су бјек та, што је у нај ве ћем бро ју слу ча је ва и мор фо ло шки обе-
ле же но њи хо вим по врат ним об ли ком, а за тим ње гов од нос с објек том као 
ин ди рект ним ка у за то ром да тог ста ња и ак тив но сти, до пу на је увек пред ло-
шка кон струк ци ја. Осим ло ка тив не до пу не с пред ло гом о, уз ове гла го ле се 
ре а ли зу ју још две пред ло шке кон струк ци је. Ге ни тив на до пу на с пред ло гом 
око (бри ну ти се око де те та) се ман тич ки јој је бли ска, док се аку за тив на до-
пу на с пред ло гом за (бри ну ти се за де те) од њих раз ли ку је јед ним од сво јих 
зна че ња – зна че њем емо ци о нал ног ста ња бри ге, а у си но ни мич ном је од но су 
ка да озна ча ва „ста ра ње” (арсенијевић 2003б: 149). То по твр ђу ју и при ме ри 
у ко ји ма је мо гу ћа за ме на ре а ли зо ва ног ло ка ти ва овим аку за ти вом:

(Л) Бри нуо се о ње го вој про кле тој имо ви ни (Н, 105); О де ци во ди бри гу ба ба 
(Т, 237); Ста ра ју се ка ко о сво јој, та ко и о де ци сво јих нај бли жих(Т, 237); . . . 
мо ра во ди ти ра чу на о до бро ти чи та ве за дру ге (Т, 221). 

че сто су истом до пу ном за сту пље ни пред ме ти осу де, сум ње или ка квог 
дру гог ан га жо ва ња, а је ди но је пред ло шким аку за ти вом до пу њен гла гол 
огре ши ти се:

19 У ста ро сло вен ском је зи ку се ло ка тив на кон струк ци ја с пред ло гом о по ја вљу је и уз 
не ке гла го ле емо ци о нал них од но са, као што је на при мер ди ви ти се (Грковић‑мејџор 2001: 
48), ве се ли ти се, ра до ва ти се, жа ли ти (тоПоров 1961: 225–226), уз ко је је да нас не на ла зи мо. 
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(Л) О ка зни је од лу чи вао вла ди ка (Н, 129); Ре као је да ће Бог ре ши ти о њи хо
вом жи во ту и смр ти (Н, 38); Мно го мир ни је су ди о чи та вој ства ри (Ћ, 42); 
А о ње го вом култ ном зна че њу све до че мно ги оби ча ји (Т, 131); И том при ли-
ком се га та о бу ду ћем раз во ју и ка рак те ру де те та (Т, 162);
(А) Ко се огре шио о њу (Т, 57); Ни шта не би мо гло учи ни ти да се огре шим о 
сво је обе ћа ње (стевановић 1979: 418). 

Иако ни кор пус ко ји је овом при ли ком фор ми ран, а ни по сто је ће гра ма-
ти ке не да ју по твр де о ак ту ел но сти овог мо де ла у до пу ни гла го ла сум ња ти, 
он за слу жу је па жњу. Ње го ву по ја ву уз да ти гла гол по твр ђу је реч нич ка гра ђа: 
По че ли су сум ња ти о ње го вој па ме ти; Сум њао је о њој (РМС, 6, сум ња ти), 
а зна тан број ова квих при ме ра ре ги стро ван у је зи ку Ј. Иг ња то ви ћа (јерковић 
1972: 256), као нпр. : Ка ко је ви де ла Мла де но ва оца, ни је се сум ња ла о сва то
ви ма, го во ри да је про цес ње го вог по сте пе ног по вла че ња у то ку. Да нас су уз 
тај гла гол че шће аку за тив не кон струк ци је с пред ло зи ма у и на (арсенијевић 
2003б: 158–159). 

С дру ге стра не, бу ду ћи да ову ло ка тив ну до пу ну са зна че њем пред ме та 
ба вље ња и ра да илу стру ју са мо реч нич ки при ме ри: Ба ви ли су се по гла ви то 
о ри бо ло ву; Оби чај је да се че тврт ком не ра ди о зе мљи (РСА НУ, 109),20 то по-
твр ђу је ње ну ар ха ич ност. У рек ци ји тих гла го ла оче ку је мо об ли ке ин стру-
мен та ла: ба ви ти се ~ не чим ~ , од но сно, аку за ти ва: ра ди ти ~ не што/за не ко-
га ~, или ло ка ти ва с пред ло гом на: ра ди ти ~ на не че му ~ (Петровић–дудић 
1989: 13; 95–96). 

3. Закључак. Се ман тич ко-син так сич ке ка рак те ри сти ке пред ло га о у 
стан дард ном срп ском је зи ку ре зул тат су исто риј ског про це са об је ди ња ва ња 
два ју пред ло га – о и об, у је дин стве но пред ло шко ре ше ње чи је по ље де ло-
ва ња у окви ру кон струк ци ја с аку за ти вом и ло ка ти вом об у хва та адвер би-
јал но и об је кат ско зна че ње. 

По чев од кон крет них зна че ња, кон струк ци је с пред ло гом о обе ле жа ва-
ју ре ла ци је у ко ји ма два пој ма оства ру ју ди рект ни кон такт, та ко што је дан 
од њих ви си, на сла ња се, под у пи ре дру ги ко ји је обич но мар ки ран ан га жо-
ва ном стра ном, по ло жа јем, об ли ком, или њи хов од нос мо же би ти про ту ма-
чен као ин ди рек тан с ан га жо ва њем свих стра на ло ка ли за то ра, та ко да је тој 
пред ло шкој кон струк ци ји екви ва лент но зна че ње „око”. Ово је ујед но и при-
мар но зна че ње при обе ле жа ва њу вре мен ског од но са код ко јег се упо тре ба 
пред ло га о зна чај но су зи ла об у хва та ју ћи углав ном вре ме ак ту а ли зо ва но 
пра зни ци ма или ко но ти ра но по зна тим мо мен ти ма у чо ве ко вом жи во ту и 
ра ду. Та ко ђе и об је кат ски од нос за сту пљен по сма тра ним кон струк ци ја ма 
мо же се пред ста ви ти као ин ди рект на ре ла ци ја, али са ком плет ним об у хва-
та њем пој ма у па сив ној уло зи. 

20 У кор пу су за њих не ма по твр да, а Сте ва но вић (1979: 503) на во ди са мо је дан слу чај: 
Свак се за ба вио о сво јој му ци и не во љи. 
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Уоп ште, ана ли за по ка зу је да се кон струк ци је с пред ло гом о, ко ји ма се 
спе ци фи ку је – од ре ђе на стра на ло ка ли за то ра, ње гов об лик, не на мер но оства-
ри ва ње кон так та, ин ди рект но, али ком плет но об у хва та ње об је кат ског пој ма, 
као и при бли жно вре мен ско од ре ђе ње – по ла ко по вла че нај че шће на ра чун 
кон струк ци ја с пред ло зи ма у, на и за, истог при мар ног зна че ња, али без ових 
спе ци фи ка ци ја. 
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SYNTAX AND SEMANTICS OF THE PREPOSITION O

S u m m a r y

The author analyzes the semantic and syntactic characteristics of the Standard Serbian prepo-
sition o with the adverbial and object meaning. The results of the research reveal that constructions 
with this preposition, which originally resulted from the merging of two prepositions, o and ob, into 
one form, are slowly disappearing, primarily the ones in the accusative case, and are being increas-
ingly replaced by the constructions with the prepositions u, na and za, characterized by the same 
primary meaning, but without emphasizing certain specific meanings, which is peculiar to the 
preposition o.
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Стана Ристић 

СЕМАНТИчКИ АСПЕКТИ УчЕСТАЛОСТИ КОД ГЛАГОЛА

У раду ће се показати да учестали глаголи представљају граматичко-семантичку 
класу глагола који се, независно од глаголског вида, по значењу поновљености, више-
актности радње издвајају на творбено-семантичком и синтаксичком плану од сличних 
глаголских класа, и то с једне стране од једноактних дуративних и тренутних глагола, 
а с друге стране од вишефазних глагола са значењем постепености, с којима иначе деле 
заједничке видске карактеристике и/или заједничке компоненте теличности, дистри-
бутивности и сукцесивности.

Кључне речи: српски језик, учестали (итеративни) глаголи, значење поновље-
ности (вишеактности) радње, творбено-семантички план, синтаксички план, видске 
карактеристике, лексичке и семантичке карактеристике.

1. У раду ће се представити релевантни семантички аспекти учесталости 
(итеративности) код глагола. За разлику од традиционалног разматрања 
учесталости као морфолошко-семантичке категорије, која се представља у 
оквиру глаголског вида, и то као подгрупа несвршених (имперфективних) 
глагола супротстављена несвршеним дуративним глаголима, у истражи-
вању ће се показати да је учесталост, итеративност семантичка категорија 
са више карактеристичних семантичко-творбених и граматичких обележја, 
у чијој се основи налази сложена ситуација. То је ситуација која се може 
рашчлањивати на просте делове, на множину поновљене радње, процеса, 
која у значење учесталих глагола, осим видских обележја, уноси компонен-
те дистрибутивности, сукцесивности, кумулативне дистрибутивности, па 
и деминутивности, и које учесталост примарно одређују као начин вршења 
глаголске радње. У питању су углавном глаголи са значењем радње, ређе 
збивања, типа: скидати, спуштати, обарати, падати; прекрајати, улагати, 
скривати, рађати, виђати, прегледати, ручавати, вечеравати, ноћивати, 
водати, возати, носати, гањати, летати, долетати, слетати, погледати, 
разгледати; долазити, излазити, свраћати, одлазити, пролазити, прелази
ти, заобилазити; стизати, нестајати, падати, бацати, јављати (се), звати; 
остављати, стављати, везивати; плаћати, куповати; удавати се, рађати 
и др.1

1 На ве де ни при ме ри су пре у зе ти из гра ма ти ке Сте ва но ви ћа (1974), твор бе ре чи Клај на 
(2003) и ра да Ашић, Ста но је вић (2008), из из во ра на ко је ће мо се по зи ва ти у ра ду. 
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1.1. Полазећи од чињенице да се учесталост одређује као карактери-
стика глагола несвршеног, имперфективног вида, најпре ћемо покушати да 
размотримо семантичку заснованост ове њихове видске карактеристике. Уз 
то су постављени и други циљеви рада: да се одреди однос учесталих гла-
гола најпре према непрекидно-трајним (дуративним) глаголима, а затим и 
према другим групама глагола који се издвајају на основу истих, времен-
ско-количинских параметра, пре свега према тренутним глаголима а затим 
и према глаголима са значењем постепености. 

2. У досадашњим истраживањима у србистици, као што је већ речено, 
учестали (итеративни) глаголи разматрани су као подврста глагола несвр-
шеног вида супротстављена непрекидно-трајним (дуративним) глаголима. 
Тако је у референтним граматикама српског језика, од којих ће се узимати 
у обзир најкомплетније граматичко одређивање учесталости у граматици 
М. Стевановића (1974). 

2.1. Пре Стевановића, о учесталим глаголима обимније истраживање 
и критички осврт на ставове својих претходнике дао је Ђ. Грубор у две 
обимне студије (Грубор 1953а, 1953б). Већ у изношењу ставова својих прет-
ходника, Грубор проблематизује видску припадност учесталих глагола, нај-
пре имајући у виду да их С. Новаковић, по коме „учестани глаголи” означавају 
понављање једне исте радње, илуструје примерима глагола имперфективног 
вида, и то: летати према летети, ноћивати према ноћити, стајати према 
стати, мицати према маћи (Грубор1953б: 87). Затим тај став Грубор су-
протставља ставу Т. Маретића, који тврди да и свршени глаголи могу бити 
„учестани” односно да се неким свршеним глаголима радња понавља „ali 
svaki put traje jedan tren” (maretić1899: 476, Грубор 1953б: 93).2 За видске 
карактеристике учесталих глагола и за одређивање њиховог односа према 
перфективним глаголима значајан је и Груборов критички осврт на слично 
Белићево схватање поновљене радње, по коме се итеративна имперфектив-
на радња у целом развитку, кроз све јединице извршавања (вршења), одвија 
сасвим исто као и онда када нема понављања. То би, по Ђ. Грубору, значило 
да су појединачна понављања перфективна а да је само понављање импер-
фективно, а што, по овом аутору, може бити тачно само у случајевима упо-
требе перфективних глагола у итеративном и апстрактном презенту: Он мени 
донесе воде; Зрела воћка сама падне (1953б: 133).

2.2. Ђ. Грубор прихвата Белићев став да су итеративни глаголи несвр-
шеног вида, јер се радња означена њима непрекидно врши, што је њихова 
примарна, „обавезна” карактеристика, док је само понављање радње њихо-
ва „необавезна” карактеристика (1953б: 132). То значи да понављање радње 

2 У пи та њу су, уства ри, гла го ли са зна че њем по сте пе но сти ди стри бу тив ног ти па са мно -
жи ном су бје ка та од но сно обје ка та, ти па: по пу ца ти, по раз бо ле ва ти се, по из ва љи ва ти, ис пре
би ја ти, по зо ба ти и сл., код ко јих се, по Ма ре ти ћу по на вља ње ре а ли зу је с об зи ром на су бјек те 
или на об јек те (maretić1899: 476). 
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учесталих глагола није њихова обавезна видска, него нека друга карактери-
стика, по којој се они разликују не само од дуративних него и од других гру-
па глагола Уствари, за даље и тачније одређивање феномена учесталости, 
важно је запажање Ђ. Грубора да је са становишта вида главна карактери-
стика глагола имперфективност и њена опречност са перфективношћу „а да 
ли се уз то [радња] и понавља (итер.) или само извршава (дур.), то је акце-
сорно, зависно од састава реченице” (1953б: 134). На основу наведеног, ите-
ративност и дуративност, као равноправна својства имперфективности, не 
реализују се на нивоу граматичке категори је ви да, не го на не ким дру гим 
ни во и ма (у овом слу ча ју на син так сич ко-се ман тич ком пла ну). 

2.3. По овом ауто ру, ите ра тив ност се ре а ли зу ју и на твор бе ном пла ну, 
па су по ње му ите ра тив ни са мо они гла го ли ко ји су на ста ли од пра вих тре-
нут них: се ва ти ← сев ну ти, ку ца ти ← куц ну ти, сец ка ти ← сец ну ти, код 
ко јих се тач ка из вр ша ва ња не пре ста но по ме ра на пред, док од дру гих пер-
фек тив них (по ње му „ду ра тив них пер фек тив них”) гла го ла, про ши ри ва њем 
осно ве, на ста ју им пер фек тив ни гла го ли са зна че њем ду ра тив но сти и ите
ра тив но сти (1953б: 135) (ис та кла С. Р.).3 Ите ра тив ни гла го ли, би ло да су из -
ве де ни од им пер фек тив них или пер фек тив них гла го ла, „ка зу ју сву рад њу, 
све ње не ди је ло ве, у из вр ша ва њу, а ни шта из вр ше но” (1953б: 175). 

2.4. Та ко је Гру бор огра ни чио де фи ни ци ју уче ста лих гла го ла на по на в-
ља ње це ло ви те рад ње, ис кљу чу ју ћи зна че ње на ста вља ња пре ки ну те рад ње, 
чи ме се осно ва но ис ти че ви ше акт ност, од но сно ви ше крат ност као бит на ка-
рак те ри сти ка ите ра тив не им пер фек тив но сти, на осно ву че га су ови гла го ли 
с јед не стра не су прот ста вље ни јед но акт ним ду ра тив ним и тре нут ним гла го-
ли ма, а с дру ге стра не ви ше фа зним гла го ли ма са зна че њем по сте пе но сти. 

2.5. Уоп шта ва ју ћи из ло же на за па жа ња Ђ. Гру бо ра, мо же се ре ћи да 
ите ра тив ност и ду ра тив ност пред ста вља ју зна че ња, ка рак те ри стич на ка ко 
за не ке гру пе им пер фек тив них та ко и за не ке гру пе пер фек тив них гла го ла, 
а да је вид ска опо зи ци ја им пер фек тив но сти и пер фек тив но сти за сно ва на на 
дру гим зна че њи ма. По ње му, то су зна че ња из вр ша ва ња и из вр ше но сти 
гла гол ске рад ње, као „два нај ве ћа зна че ња”, не са мо за то што ре гу ли шу вид-
 ско упа ри ва ње и свр ста ва ње гла го ла, не го и за то што усло вља ва ју ре а ли за-
ци ју ите ра тив но сти ко јом се ис ка зу је и из вр ше ност и из вр ша ва ње од но сно 
по на вља ње из вр ше но сти (Грубор 1953б: 144) (ис та кла С. Р.). Код ве ћи не дру гих 

3 По Ђ. Гру бо ру зна че ња ду ра тив но сти и ите ра тив но сти ни су ка рак те ри стич на са мо за 
гла го ле им пер фек тив ног већ и за гла го ле пер фек тив ног ви да. На при ме ру са гну ти се – са ги
ба ти се, он је по ка зао раз ли ку из ме ђу пер фек тив не и им пер фек тив не ду ра тив но сти, ис ти чу ћи 
да је ду ра тив ност код пер фек тив ног гла го ла са гну ти се ре а ли зо ва на као из вр ше ност, а код 
им пер фек тив ног гла го ла као из вр ша ва ње, док се ите ра тив ност ја вља као њи хо ва мул ти пли-
ка ци ја (1953б: 135) (ис та кла С. Р.). По сто ја ње пер фек тив не ите ра тив но сти по твр ђу је при ме-
ри ма ите ра тив них гла го ла ко ји не мо гу ре а ли зо ва ти не и те ра тив на зна че ња, а то су де ми ну-
тив ни гла го ли, ко ји се од ли ку ју крат ко ћом де ми ну тив не рад ње, и пра ви „мо мен та ни” гла го ли 
ко ји се од ли ку ју крат ко трај но шћу (1953б: 177). 
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ауто ра, на ко је се по зи ва мо у ра ду, то су вид ска зна че ња (не)пре кид но сти и 
(не)огра ни че но сти гла гол ске рад ње. 

3.1. Та ко, по М. Сте ва но ви ћу (1974), уче ста ли, ите ра тив ни гла го ли, ко-
ји су по сма тра ни у окви ру гла го ла не свр ше ног ви да4 (1974: 529–534), озна-
ча ва ју рад њу нео гра ни че ног тра ја ња, ко ја се „мо же пре ки да ти, од но сно 
по на вља ти у вре ме ну нео гра ни че ног тра ја ња”, за раз ли ку од не пре кид
нотрај них, ду ра тив них гла го ла, ко ји озна ча ва ју не пре кид но-трај не рад ње 
(1974: 534) (ис та кла С. Р.). Уче ста ли гла го ли ти па ра ђа ти, оба ра ти, пре кра
ја ти, ства ра ти, ска ка ти и др., по Сте ва но ви ћу, „зна че: ви ше пу та не што 
ски ну ти, ви ше пу та ро ди ти, ви ше пу та обо ри ти, ви ше пу та пре кро ји ти, ви-
ше пу та ство ри ти, ви ше пу та ско чи ти ... Они, да кле, ка зу ју рад ње ко је се 
ви ше пу та по на вља ју. И са мим су тим ите ра тив ни гла го ли та ко ђе не свр ше-
ног ви да јер се из вр ше ње њи ма озна че них рад њи нео д ре ђен број пу та, а то 
ће ре ћи – нео гра ни че но вре ме, по на вља” (1974: 535). 

3.2. М. Сте ва но вић, као и Гру бор, уче ста лост по сма тра и као зна че ње 
гла го ла ко је се мо же ре а ли зо ва ти у кон тек сту, не за ви сно од вид ске при пад-
но сти гла го ла, али и као твор бе но-се ман тич ку ка те го ри ју, ка рак те ри стич ну 
пре све га за гла го ле ко ји се из во де од свр ше них гла го ла на ро чи тим на став-
ци ма, ин фик си ма: ски да ти ← ски ну ти, спу шта ти ← спу сти ти, ра ђа ти 
← ро ди ти, оба ра ти ← обо ри ти, пре кра ја ти ← пре кро ји ти, ула га ти ← 
уло жи ти, па да ти ← па сти, скри ва ти ← скри ти (стевановић1974: 529–535).

4.1. У ве зи са фе но ме ном уче ста ло сти при хва тљи ви је је ста но ви ште 
из не то у При руч ној гра ма ти ци (1979), у ко јој се ите ра тив ност, као и Ру ској 
гра ма ти ци, из ме шта из ка те го ри је гла гол ског ви да5 и из два ја пре ма кри те-
ри ју ми ма на чи на вр ше ња, из вр ше но сти и ко ли чи ни гла гол ске рад ње (barić
et al. 1979: 146–147), на осно ву ко јих су из дво је не че ти ри гру пе гла го ла са 
под гру па ма. Ите ра тив ни гла го ли су, уз ду ра тив не, ко ји ма су су прот ста вље-
ни по пре ки да њу и по на вља њу рад ње, и уз тре нут не гла го ле6 (јед но акт не), 
ко ји ма су су прот ста вље ни по ви ше акт но сти рад ње, из дво је ни у че твр тој 

4 М. Сте ва но вић вид од ре ђу је као мор фо ло шку-се ман тич ку и син так сич ку ка те го ри ју 
(1974: 529), у окви ру ко је се из два ја ју гла го ли дво ја ког ви да, не свр ше ног или им пе р фек тив ног 
и свр ше ног или пер фек тив ног ви да. Гла го ли не свр ше ног ви да озна ча ва ју про це се нео гра ни че-
 ног тра ја ња у вре ме ну а свр ше ног ви да про це се огра ни че ног тра ја ња у вре ме ну (1974: 528, 531).

5 У овој гра ма ти ци гла гол ски вид се раз ма тра као гра ма тич ка ка те го ри ја (за јед но са 
ли цем, вре ме ном, ста њем, по врат но сти, бро ја и ро да), и по њој „не свр ше ни (им пе р фек тив ни) 
или гла го ли не свр ше ног (им пе р фек тив ног) ви да” „из ри чу рад њу у вр ше њу”, а „свр ше ни (пер-
фек тив ни) или гла го ли свр ше ног (пер фек тив ног) ви да” „из ри чу из вр ше ност рад ње” (barić et 
al. 1979: 147, 148). 

6 По овој гра ма ти ци уче ста ли гла го ли су по ду жи ни тра ја ња су прот ста вље ни мо мен-
та ним или тре нут ним гла го ли ма, ко ји ка зу ју рад њу из вр ше ну у вр ло крат ком вре ме ну, у 
тре нут ку, и сви су свр ше ни: цик ну ти, ли зну ти, мак ну ти, па сти, пу ћи, пух ну ти, ско чи ти (barić
et al. 1979: 147). 
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гру пи. Та ко се ите ра тив ни или уче ста ли гла го ли од ре ђу ју као „гла го ли ко ји-
ма се рад ња по на вља, тј. пре ки да па опет на ста вља” (barićet al. 1979: 177).

4.2.1. У ру ском је зи ку, по Ру ској гра ма ти ци (шведова1980) мно го крат ни 
(уче ста ли) гла го ли спа да ју у је дан лек сич ко-гра ма тич ки раз ред, уз дру ге, 
ко ји су из дво је ни пре ма на чи ни ма гла гол ске рад ње (спо со бы гла го ль но го 
де й ствия), и ко ји су те сно по ве за ни с ка те го ри јом ви да.7 То су се ман тич ко-
-твор бе не гру пе вид ски не у па ри вих гла го ла8 ко ји има ју фор мал не по ка за-
те ље (афик се) мо ди фи ка ци је зна че ња основ них гла го ла, и то мо ди фи ка ци је 
с тач ке гле ди шта вре мен ских, ко ли чин ских и ре зул та тив них ка рак те ри сти ка. 
Од три из дво је не гру пе по овој гра ма ти ци, мно го крат ни гла го ли нео гра ни-
че ног тра ја ња по но вље них рад њи, за јед но са јед но акт ним, тре нут ним, спа да-
ју у дру гу гру пу, из дво је ну по вре мен ско-ко ли чин ским ка рак те ри сти ка ма 
(1953б: 596). 

4.2.2. Ви ше ауто ра је ис ти ца ло да је зна че ње уче ста ло сти од но сно ду ра-
тив но сти усло вље но зна че њем гла гол ске осно ве, сто га је зна чај но из два ја ње 
зна чењ ских кла са гла го ла из не то у Ру ској гра ма ти ци, ко ји про ши ри ва њем 
осно ве афик си ма ре а ли зу ју зна че ње ите ра тив но сти. То су гла го ли са зна че-
њем кре та ња, рас по ло же ња, го во ре ња, по сто ја ња, по ло жа ја у про сто ру, фи-
зич ког де ло ва ња, што по твр ђу ју и на ве де ни при ме ри на по чет ку ра да (в. т. 1.). 
У ру ском је зи ку се ови гла го ли упо тре бља ва ју за ар ха и за ци ју сти ла и ма хом 
у про шлом вре ме ну, ме ђу тим ја вља ју се и у дру гим гла гол ским об ли ци ма.9 

7 По Ру ској гра ма ти ци ка те го ри ја ви да пред ста вља си стем су прот ста вље но сти гла го ла 
два ре да: је дан чи не гла го ли ко ји озна ча ва ју огра ни че ну це лу рад њу и то су гла го ли свр ше ног 
ви да, а дру ги ред су гла го ли ко ји не ма ју огра ни че ност овог ти па и то су гла го ли не свр ше ног 
ви да. Огра ни че ност озна ча ва рад њу као це ло вит акт, за раз ли ку од пред ста вља ња рад ње као 
про це са у ње го вом тра ја њу или по но вље но сти (шведова1980: 583). Зна че ње огра ни че но сти 
рад ње свој стве но је свим свр ше ним гла го ли ма. У ру ском је зи ку, као и у срп ском, ка те го ри ја 
ви да об у хва та све гла го ле. Об је ди ње ност гла го ла у вид ском па ру пред ста вља си стем ску ка те -
го ри јал ну цр ту ви да ка ко у ру ском та ко и у срп ском је зи ку (шведова1980: 583; исп. и клајн
2003: 324). 

8 Гла го ли у ру ском је зи ку, као и у срп ском, су прот ста вље ни су је дан дру гом по ви ду и 
они чи не вид ске па ро ве слич ног лек сич ког зна че ња а раз ли ку ју се ме ђу соб но гра ма тич ком 
се ман ти ком ви да. Гла го ли не свр ше ног ви да ко ји има ју огра ни че но зна че ње ја вља ју се у вид-
ским па ро ви ма: ра ди ти – ура ди ти, вас пи та ва ти – вас пи та ти, а гла го ли истог ви да са не-
огра ни че ним зна че њем не ја вља ју се у вид ским па ро ви ма, па чи не не у па ри ве (не со от но си те-
ль ные) гла го ле не свр ше ног ви да: спа ва ти, ле жа ти, ври шта ти. Не у па ри вост је свој ство и 
од ре ђе них гла го ла свр ше ног ви да (шведова1980: 584). 

9 По ка за ло се да упо тре ба им пер фек тив них гла го ла у пер фек ту и у срп ском је зи ку от кри-
ва гра ма тич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке њи хо вих осно ва ко је усло вља ва ју про ме ну ви да, 
ка те го ри јал ног зна че ња, па и њи хо ву стил ску мар ки ра ност. Та ко су ра ду Ашић, Ста но је вић 
(2008) де фи ни са ни се ман тич ко-гра ма тич ки и праг ма тич ки усло ви у ко ме гла го ли не свр ше-
ног ви да у об ли ку им пер фек тив ног пер фек та у срп ском је зи ку ре а ли зу ју зна че ње свр ше но сти 
и не ак ту е ли за ци ју рад ње (в. т. 6.2 и 6.3), док И. Гриц кат, на при ме ру пер фек та гла го ла го во
ри ти у зна че њу ‘го вор ка ти’, по ка зу је ите ра тив ну упо тре бу ду ра тив них гла го ла у пер фек ту, 
уз ре а ли за ци ју до дат них зна че ња: де ми ну тив ног и стил ски обо је ног, пе јо ра тив них зна че ња 
(Грицкат1955–56: 82). Исп. и Клајн, ко ји гла го ле ти па во за ти, но са ти на зи ва ите ра тив но-пе-
јо ра тив ним (2003: 325–326, 363). 
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Они у ру ском као и срп ском је зи ку у твор бе ним про це си ма пре фик са ци је и 
афик са ци је мо гу да ре а ли зу ју де ми ну тив но зна че ње са раз ли чи тим сте пе ном 
убла жа ва ња ин тен зи те та рад ње, а у ком би на ци ји са мно жи ном су бје ка та 
или обје ка та до би ја ју и ди стри бу тив но зна че ње (шведова1980: 600–601). 

5. Већ је ис так ну то да се уче ста ли гла го ли из два ја ју и на осно ву твор-
бе но-се ман тич ких па ра ме та ра (в. т. 2.3. и 3.2). Са ста но ви шта твор бе, за па-
же но је да се уче ста ли гла го ли ја вља ју углав ном у про це су им пер фек ти ви-
за ци је свр ше них гла го ла афик сал ном твор бом: до ла зи ти, уда ва ти се, ра ђа ти, 
зва ти, ку по ва ти, па да ти, оста вља ти, ба ца ти, не ста ја ти, пла ћа ти и др. 
Од њих је, по Клај ну „вр ло ... ма ли број ... ко ји су са мо ите ра тив ни: то су углав-
ном ви ђа ти, по гле да ти, ру ча ва ти, ве че ра ва ти, но ћи ва ти, иска ки ва ти, као 
и ите ра тив но-пе јо ра тив ни ... во да ти, во за ти, но са ти, га ња ти, ле та ти” 
(2003: 325–326, 363), а мно го ве ћи број ова ко из ве де них им пер фек тив них 
гла го ла ре а ли зу је и ду ра тив но зна че ње, као нпр.: до ле та ти, сле та ти, по
гле да ти, раз гле да ти, уста ја ти, упи ја ти, уви ја ти, до би ја ти (2003: 363), по
ти ски ва ти, под ври ски ва ти, ослу шки ва ти, пре ћут ки ва ти, за муц ки ва ти, 
по жур ки ва ти, за пит ки ва ти, уљуљ ки ва ти (се), по цуп ки ва ти, ућут ки ва ти, 
за пљу ски ва ти, под гу ри ва ти, при жељ ки ва ти (2003: 369–370). 

6. У да љим ис тра жи ва њи ма утвр ђе ни су па ра ме три на осно ву ко јих се 
гла го ли у гру пи им пер фек ти зо ва них афик сал них гла го ла ре а ли зу ју као уче-
ста ли или као ду ра тив ни, што је зна чај но за од ре ђи ва ње уче ста лих гла го ла 
и њи хо во раз ли ко ва ње од ду ра тив них, тим пре што нај ве ћи број уче ста лих 
гла го ла на ста је твор бе ним про це сом афик сал не им пер фек ти ви за ци је. То су 
па ра ме три те лич но сти / ате лич но сти од но сно огра ни че но сти / нео гра ни че-
но сти, ко ји усло вља ва ју ре а ли за ци је зна че ња не са мо уче ста ло сти и ду ра-
тив но сти, не го раз ли чи те ин тер пре та ци је зна че ња им пер фек тив них гла го ла 
у упо тре би. 

6.1. Та ко је утвр ђе но да сви не свр ше ни им пер фек ти ви зо ва ни гла го ли 
мо гу да ре а ли зу ју зна че ње уче ста ло сти, чак и у фор ми пер фек та: Че сто је 
до ла зио код нас; Уда ва ла се не ко ли ко пу та, док ду ра тив но зна че ње ре а ли-
зу ју са мо они ко ји ни су стро го пунк ту ал ни. Им пер фек ти ви зо ва ни гла го ли 
са пунк ту ал ним у осно ви, ти па до ла зи ти и си ла зи ти, уко ли ко ни су упо-
тре бље ни као уче ста ли, озна ча ва ју огра ни че не рад ње ко је се од ви ја ју до од-
ре ђе ног мо мен та, по сле ко јег не мо гу на ста ви ти да се од ви ја ју јер је про цес 
до ве ден до кра ја, као у при ме ри ма ти па: Од ла зио је ла га ним ко ра ком; Брод 
је не ста јао на хо ри зон ту; Пла ћао је ра чун кад му за зво ни мо бил ни (ашић
–станојевић2008: 213; исп. и maretić1899: 478–479). У на ве де ним при ме-
ри ма гла го ли, упо тре бље ни у ви ду им пер фек тив ног пер фек та, ис ка зу ју свр-
ше ност, што омо гу ћа ва ком по нен та те лич но сти ко ја афик сал ном де ри ва ци-
јом пер фек тив них пар ња ка ни је уки ну та. Та ко ком по нен та те лич но сти, као 
ин хе рент на ком по нен та свих пер фек тив них гла го ла, са чу ва на у њи хо вим 
им пер фек ти ви зо ва ним пар ња ци ма, омо гу ћа ва ре а ли за ци ју ка ко зна че ња 
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уче ста ло сти та ко и зна че ња свр ше но сти ка да се ови гла го ли упо тре бе у 
фор ми им пер фек тив ног пер фек та.10 

6.2. Ва жност те лич но сти за ре а ли за ци ју уче ста ло сти и свр ше но сти, 
по твр ђе на је и ар гу мен том да упо тре ба не из ве де них им пер фек тив них (не-
свр ше них) гла го ла са зна че њем свр ше но сти ни је мо гу ћа, јер они озна ча ва ју 
ате лич не рад ње ко је су ин хе рент но нео гра ни че не и не им пли ци ра ју мо ме-
нат по сле ко јег њи ма озна че на рад ња не мо же на ста ви ти да се вр ши11 (ашић
–станојевић2008: 211). Код им пер фек ти ви зо ва них гла го ла упо тре бље них 
у пер фек ту, за раз ли ку од пра вих не де ри ви ра них ате лич них гла го ла, ти па: 
чи та ти, пли ва ти, ра до ва ти се, ин фор ма ци ја да је рад ња ис ка за на њи ма 
тра ја ла у про шло сти и ни је до ве де ни до кра ја, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва не 
мо же би ти ре ле вант на и она се по ни шта ва. Они, за пра во, под ра зу ме ва ју до-
се за ње крај њег мо мен та, ко ји је оба ве зно сме штен у про шло сти и ко ји од се-
ца рад њу од мо мен та го во ра. Упо тре бом не свр ше них им пер фек ти зо ва них 
гла го ла са свр ше ном ин тер пре та ци јом го вор ник же ли да са оп шти две јед-
на ко ре ле вант не ин фор ма ци је: а) да се од и грао до га ђај опи сан гла го лом, и 
б) да ње гов ре зул тат ни је ак ту е лан (ашић– станојевић2008: 216): До ла зио 
је по те бе – Ни је ви ше ов де. Од го ва ра ју ће свр ше не фор ме на ве де них гла го ла 
у истом кон тек сту им пли ци ра ју ак ту ел ност ре зул та тив ног ста ња у мо мен-
ту го во ра: До шао је по те бе – Ов де је (ашић– станојевић2008: 214). 

6.3. Ме ђу тим, зна че ње огра ни че но сти / нео гра ни че но сти, усло вље но зна-
че њем гла гол ске осно ве, не за ви сно је од гла гол ског ви да, што по ка зу је мо-
гућ ност упо тре бе не ких не из ве де них им пер фек тив них гла го ла у фор ми пер-
фек та, чи ја се рад ња у праг ма тич ком кон тек сту мо же ин тер пре ти ра ти као 
свр ше на, што се у раз ма тра ном ра ду по ка зу ју при ме ром: Да нас сам пра ви ла 
тор ту. До ђи да је про баш. Та кву ин тер пре та ци ју до пу шта ју са мо не свр ше ни 
гла го ли ко ји су пар ња ци трај но-свр ше них гла го ла: чи та ти – про чи та ти, 
пра ти – опра ти и сл., док мо гућ ност ова кве упо тре бе не ма ју не свр ше ни 
гла го ли ко ји озна ча ва ју ак тив но сти и ста ња, ти па: пли ва ти, ми сли ти, ра до
ва ти се (ашић– станојевић2008: 213). 

10 Те лич ност се од но си на лек сич ки ен ко ди ра ну ин фор ма ци ју у по гле ду ин хе рент не 
огра ни че не си ту а ци је, а то су пре све га свр ше ни гла го ли у срп ском је зи ку, а и не свр ше ни до би-
је ни им пер фек ти ви за ци јом од свр ше них пар ња ка. Та ко да те лич ност са ма по се би ни је у не-
скла ду са из ра жа ва њем не свр ше но сти (ашић–станојевић2008: 216), а и Ма ре тић на во ди и 
мо гућ ност упо тре бе свр ше них гла го ла за рад ње ко је тра ју ду же вре ме на, за трај не рад ње, као 
што су: по ћи, по хи та ти, по чи ну ти, пре тр ча ти, пре ћу та ти, пре чи та ти и сл. (1899: 779–480).

11 Њи хо ви свр ше ни пар ња ци, ко ји се до би ја ју пре фик са ци јом, и ко ји се, сем по ви ду, ни-
чим дру гим не раз ли ку ју од не свр ше них пар ња ка, озна ча ва ју те лич не, тј. ин хе рент но огра-
ни че не про це се. Ауто ри, на ко је се по зи ва мо, ис ти чу да пре фик си ко ји ма се до би ја ју свр ше ни 
од не свр ше них гла го ла ме ња ју те лич ност и ја вља ју се као сиг на ли огра ни че но сти си ту а ци је 
ко ју опи су је ре че ни ца, па спа да ју у чи сту аспек ту ал ну пре фик са ци ју, ко ја се по ка зу је ти ме 
што се од њих афик са ци јом не мо гу из ве сти им пер фек тив ни гл.: пра ви ти – на пра ви ти, али 
*на пра ва ва ти и сл. (ашић–станојевић2008: 212). Исти ауто ри ука зу ју и на чи ње ни цу да ин-
фик си, ко ји ма се од свр ше них до би ја ју не свр ше ни гла го ли, не по ни шта ва ју те лич ну ком по-
нен ту ин хе рент но при сут ну код гла го ла свр ше ног ви да (ашић–станојевић2008: 218). При-
ме ре ко ји су на ве де ни у т. 6 пре у зе ти су из ра да на ве де них ауто ра. 
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6.4. Та ко се на осно ву зна че ња гла гол ске осно ве, а не за ви сно од гла гол-
ског ви да, из два ја ју две гру пе им пер фек тив них гла го ла. Гла го ли, чи је осно-
ве има ју зна че ње до се за ња до не ке крај ње тач ке или ис ка зу ју стре мље ње ка 
до се за њу те тач ке, по сле че га се рад ња ис цр пљу је, по Ру ској гра ма ти ци, зо ву 
се гла го ли са „огра ни че ним зна че њем (с пре де ль ным зна че ни ем)” осно ве, а 
гла го ли чи је осно ве не мо гу да ре а ли зу ју та кво зна че ње огра ни че но сти зо ву 
се гла го ли са „нео гра ни че ним (с не пре де ль ным зна че ни ем)” осно ве (шведова 
1980: 583). 

7.1. Не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју пре кла па ња уче ста ло сти и де ми ну-
тив но сти, а у том по гле ду обим ни је ис тра жи ва ње и зна чај на за па жа ња да ла 
је И. Гриц кат у сту ди ји (1955–1956: 45–96; исп. и шведова1980: 600–601). 
Ба ве ћи се де ми ну ци јом, она је за па зи ла да пра ви де ми ну тив ни гла го ли, из-
ве де ни су фик са ци јом, по свом вид ском зна че њу нај че шће су ите ра ти ви или 
бли ски ите ра ти ви ма. Ве за де ми ну тив но сти и ите ра тив но сти, ка ко за па жа 
ова аутор ка, оства ру је се по зна че њу, јер сва ко „ума ње но” вр ше ње рад ње 
по вла чи за со бом и зна че ње по вре ме но сти, тј. уче ста ло сти, па се уче ста лост 
ја вља као пра ти лач ко зна че ње де ми ну тив но сти. 

7.2. То по ка зу ју де фи ни ци је и при ме ри иза бра них де ми ну тив них гла-
го ла из Реч ни ка МС, ко ји ма смо де фи ни са ли ре ле вант не усло ве ре а ли за ци је 
зна че ња уче ста ло сти.

боцкати, -ам 
учесталост + дистрибутивност + симултаност + множина субјеката + презент 
/ перфекат 
1. дем. и уч. према бости. – Боцкали су их копљем и стрелицом.
Шен. Поиздаље [су га] боцкали дугачким прутовима. Ћоп. фиг. Сунце [је] у 
зениту, па зраци боцкају као иглице. Јак. 2. фиг. задиркивати, пецкати. – 
Мени се чинило да се само о њој говори, да ме сав свијет с њоме драшка и 
боцка. Коз. Ј.
~ се 1. дем. и уч. према бости се. – Боцкали смо се по јуначки. Војн. 2. фиг. за
диркивати се. – И тако се још мало боцкају, а онда је и опет све добро. Ивак.
жацкати, -ам несврш. и уч. боцкати.
учесталост + повременост + перфекат + једнина субјекта / објекта 
– Миомирис фришкога профунта жацкао Микичин дуги нос. Шен. Мада га 
је сумња помало жацкала, опет је волео да чује како га жена воли. Вес.

7.3. И. Гриц кат утвр ђу је ве о ма би тан фор мал ни, гра ма тич ко-твор бе ни 
па ра ме тар, на осно ву ко га се мо гу пре по зна ти и из дво ји ти уче ста ли гла го ли. 
На и ме, ње но ис тра жи ва ње је по ка за ло да де ми ну ти ви из ве де ни су фик си ма 
пре ла зе или те же да пре ђу у ше сту вр сту (пе ту вр сту по М. Сте ва но ви ћу 
[1975: 334]), са осно вин ским, те ма ти зо ва ним во ка лом -а-, ко ји је још од пра-
сло вен ског је зи ка по ка за тељ ите ра тив но сти, и да нас се са мо гла го ли са за-
вр шет ком –ати, по овој аутор ки, мо гу осе ћа ти као не дво сми сле ни ите ра ти-
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ви (исп. Грицкат1955–1956: 47–57, 79). То је, ка ко она ис ти че, ве ро ват но, био 
раз лог да је Ђ. Да ни чић, у де ми ну ци ји ви део пре све га про ме ну ви да, пре-
во ђе ње гла го ла јед ног ви да у кла су гла го ла дру гог ви да, на осно ву че га је 
из дво јио две гру пе де ми ну и ра них гла го ла: а) гла го ле код ко јих се рад ња по-
на вља, и та ко у де ло ви ма де лу је ума ње но у од но су на рад њу основ ног гла-
го ла, ти па: во за ти, но са ти; б) гла го ле код ко јих рад ња по ста је свр ше на и 
по то ме је ма ња од не свр ше не, ти па: зов ну ти, спав ну ти, јав ну ти. Пре ма И. 
Гриц кат са мо се гла го ли под б) мо гу сма тра ти де ми ну ти ви ма, док гла го ли 
под а) ти па во за ти, но са ти, спа да ју у ите ра тив на обра зо ва ња, де ри ви ра на 
од трај них гла го ла (Грицкат1955–1956: 48). 

7.4. Бли скост зна че ња ите ра тив но сти и де ми ну тив но сти И. Гриц кат је 
по ка за ла и при ме ром функ ци о ни са ња де ми ну тив ног фор ман та к ис пред 
те мат ског фор ман та ива (ре ђе -ава) им пер фек ти зо ва них гла го ла, ко ји су 
у са вре ме ном је зи ку углав ном ду ра тив ни иако су по по ре клу ите ра ти ви, 
ко ји осим ре а ли за ци је де ми ну тив но сти, вра ћа овим гла го ли ма зна че ње ите-
ра тив но сти, што је по ка за но при ме ри ма: до ска ки ва ти, за дир ки ва ти, за пит
ки ва ти, про вир ки ва ти и др.; за муц ки ва ти, за стај ки ва ти, ослу шки ва ти, 
при жељ ки ва ти, при слу шки ва ти (1955–1956: 57–58, 88).12 

8.1. У ис тра жи ва њу гла го ла са зна че њем по сте пе но сти (ристић2011) 
за па же но је да се ова гру па гла го ла у гра ма ти ка ма че сто ни је раз ли ко ва ла 
од уче ста лих гла го ла, са ко ји ма се у не ким зна че њи ма пре кла па ју.13 Утвр ђе-
но је да до пре кла па ња до ла зи због то га што се зна че ње по сте пе но сти, као 
и зна че ње уче ста ло сти, ре а ли зу је у два сми са о на, се ман тич ка по ља, и то у 
се ман тич ком по љу ко ли чи не, кван ти те та и се ман тич ком по љу на чи на. Та ко 
се, обе гру пе гла го ла, чи је је зна че ње за сно ва но на кван ти та тив ним ком по-
нен та ма мно жи не, ме ђу соб но раз ли ку ју пре ма на чи ну ре а ли зо ва ња мно жи-
не. Док је за гла го ле по сте пе но сти, осим мно жи не рад ње, про це са, ре ле вант-
на и мно жи на уче сни ка си ту а ци је од но сно ко ли чи не ко га и ко ли чи не че га 
(пред ме та, ства ри), до тле је за уче ста ле гла го ле ре ле вант на са мо мно жи на 
рад ње, про це са.

8.2. Ме ђу тим, ове две гру пе гла го ла раз ли ку ју се и по на чи ну ре а ли за-
ци је мно жи не, та ко да гла го ли са зна че њем по сте пе но сти ре а ли зу ју мно жи-
ну про це са, рад ње, ко ји про ти че у вре ме ну, а уче ста ли гла го ли мно жи ну 
рад ње од но сно ње но по на вља ње у вре ме ну. Та ко је за гла гол ску по сте пе-
ност ка рак те ри стич на мно жи на ти па ви ше фа зно сти про це са, рад ње, а за 
уче ста лост мно жи на ти па ви ше крат но сти рад ње, про це са. За раз ли ку од 
гла го ла по сте пе но сти, чи је је зна че ње ви ше фа зно сти за сно ва но на кон ти ну-

12 Ме ђу тим, Клајн овај де ми ну тив ни на ста вак пред ста вља као су фикс –ки ва ти ко ји слу-
жи за им пе фек ти ви за ци ју гла го ла (2003: 360–374). 

13 Пре кла па ње се нај че шће де ша ва код тзв. „ди стри бу тив них гла го ла” чи ји се са др жај 
ре а ли зу је са ви ше обје ка та од но сно су бје ка та (barićet al. 1979: 147). 
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и ра ној сук це сив но сти, што се мо же ин тер пре ти ра ти при ло зи ма по сте пе но 
и по ступ но, зна че ње ви ше крат но сти код уче ста лих гла го ла за сно ва но је на 
по но вље но сти рад ње, што се мо же ин тер пре ти ра ти при ло зи ма и при ло шким 
од ред ба ма че сто, по вре ме но, с вре ме на на вре ме, ви ше / не ко ли ко пу та.

8.3. Ис так ну те раз ли ке из ме ђу ове две гру пе гла го ла, као и из ме ђу уче-
ста лих и ду ра тив них гла го ла, не ја вља ју се са мо на твор бе но-лек сич ком 
пла ну у ви ду раз ли чи тих лек се ма, не го и у окви ру исте гла гол ске лек се ме, 
ко ја за ви сно од кон тек ста, мо же да ре а ли зу је сва три на ве де на зна че ња. То 
ће се по ка за ти на не ко ли ко гла го ла ко ји су у Реч ни ку МС тип ски де фи ни-
са ни: „не свр ше ни и уче ста ли од X”, а ко ји у раз ли чи тим кон тек сти ма ре а-
ли зу ју сва три или бар два од на ве де них зна че ња. 

бивати, бивам несврш. и уч. према бити
учесталост + повременост / континураност + перфекат + једнина субјекта
1. бити с времена на време, бити више пута. – Даничић је бивао прек и не ми-
лосрдан у својим критикама. Бел. Ви сте сигурно прије бивали у лову. Креш.
4. затицати се, налазити се. – Почео је бивати код ње свакодневно. Моск.
дуративност + дистрибутивност + симултаност + презент + множина субје ката 
2. догађати се, дешавати се. – Згледају се баке што с момцима бива. Вел. 3. 
постојати, стално тећи, дешавати се. – Те се ствари не дискутују, оне јесу 
и бивају. Скерл. 5. живети, становати, боравити. – Ал’ то ваљда јер у дрве-
ну дворцу бивате. Шен. 
постепеност + сукцесивност + партитивност + презент / перфекат / имперфект 
+ једнина субјекта + интензификација
6. а. постајати. – Мој рођени живот туђ ми сада бива. Рак. Све тиши и тиши 
му биваше глас. Цес. Д. б. настајати. – Што је више ноћ бивала ... они тамо 
горе [су] све слободнији. Станк.
воЗати, возам несврш. и уч. 
учесталост + дистрибутивност + повременост + презент / перфекат + мно жи на 
објеката 
1. возити тамоовамо, више пута; возити ради забаве, шетње. – Нијесу биле 
особите [кобиле], ал’ он је опет с њима возао господу на комисије. Ивак. 
~ се чешће се возити превозним средством. – Кад би се год возио на трамвају, 
чича Гроздан би покупио карте од оних што се возају, носио их своме Пуши. 
Срем.
дуративност + презент (генеричко) + множина субјеката 
2. фиг. радити, управљати с ким по милој вољи. – А сиромах Ратко сувише је 
мек и добар, сав душа, па га возају и обрћу како хоће. Андр. И.
Завиривати, -ирујем несврш. 1. несерш. и уч. према завирити. 
дуративност + дистрибутивност + симултаност + презент + множина субје-
ката
2. прел. загледати, посматрати; разгледати. – Младе сељанке наилазе туда, 
завирују разне цвјетове, огледала, кутије. Ћор. Неодлучан склања се с плоч-
ника, а средином улице . . . био још смушенији и све му изгледало да га 
шегрти завирују. Рад. Д.
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учесталост + повременост + једнина субјекта 
Ружно је завиривати што други пише. Киш.
Завлачити, завлачим несврш. 1. несврш. и уч. према завући.
учесталост + повременост + генеричност + једнина субјекта 
~ се 1. несврш. и уч. према завући се. 2. пеј. вући се, вуцарати се. –Завлачећи 
се овако по хотелима . . . ја сам изгубио свако осећање за поштену жену. Уск.
дуративност + генеричност / перфекат + једнина субјекта
2. одуговлачити, отезати. – Вјенчај се . . . покори се попу . . . није вајде даље 
завлачити. Ћип. Никаквим изговором завлачит већ немојте посао. МИ. 
3. ~ се одуговлачити се, отезати се, остајати без решења. – Годину дана 
завлачило се рјешење у опћини. Гор.
постепеност + сукцесивност + презент + једнина субјекта / објекта 
3. одвлачити, вући куда далеко. – Стани па ме не завлачи у далеки свијет. Шен. 

8.4. Пре гле да ни при ме ри по ка зу ју да гла го ли, ко ји су у Реч ни ку МС 
де фи ни са ни тип ском гра ма тич ком де фи ни ци јом „не свр(ше ни) и уч(еста ли) 
пре ма X (свр ше ни гл.)”, ре а ли зу ју не са мо зна че ње уче ста ло сти не го и зна-
че ња гла го ла са ко ји ма се уче ста ли гла го ли пре кла па ју: зна че ње ду ра тив-
но сти и зна че ње по сте пе но сти. За сва ко ре а ли зо ва но зна че ње пре по зна ти су 
и де фи ни са ни ре ле вант ни гра ма тич ки па ра ме три. Та ко је утвр ђе но да је за 
ти пич ну ду ра тив ност ка рак те ри стич на упо тре ба пре зен та, за ти пич ну уче-
ста лост упо тре ба пер фек та или ге не рич ка упо тре ба дру гих гла гол ских об-
ли ка, док је за ре а ли за ци ју ти пич не по сте пе но сти ре ле вант на мно жи на уче-
сни ка си ту а ци је. 

8.5. Ме ђу тим, гла го ли ко ји су у овом Реч ни ку де фи ни са ни као „дем(ину-
 тив ни) и уч(еста ли) пре ма X (основ ни гл.)” или ко ји су пре по зна ти и де фи-
ни са ни као де ми ну тив ни (в. пр. боц ка ти и жац ка ти), ре а ли зу ју са мо зна-
че ње уче ста ло сти, чи ме се по твр ђу ју за па жа ња И. Гриц кат о уче ста ло сти 
као пра те ћем зна че њу де ми ну тив но сти код гла го ла. 

8.6. У Реч ни ку СА НУ уче ста ли гла го ли се не мар ки ра ју до след но, али 
и мар ки ра ни и не мар ки ра ни гла го ли се де фи ни шу тип ски, при ло зи ма и 
при ло шким из ра зи ма: „че сто / ви ше пу та / с вре ме на на вре ме + X” (ср ше ни 
гла гол или гла гол у осно ви). Као уче ста ли су пре по зна ти и мар ки ра ни ква-
ли фи ка то ром „уч(еста ли)” углав ном афик сал ни гла го ли, и то де ми ну тив ни 
ти па: ба ца ка ти, бац ка ти, бе жа ка ти, бир ка ти, бле ку та ти, бле ска ти (се), 
бле ску та ти, боц ка ти, бо дуц ка ти, бра ну ца ти, бри ска ти, вар ка ти, ва ру ка
ти, дар ка ти, до пир ки ва ти, до пљу ски ва ти, до трч ка ва ти, ђип ка ти, ге гуц
ка ти (се), гиц ка ти се, гле ду ца ти, из боц ка ва ти, као и им пер фек ти ви зо ва ни 
гла го ли: бе ге ни са ва ти, до гу ри ва ти, из ве жба ва ти, нат пи си ва ти, од бле
ски ва ти, од бли ста ва ти. Та ко је мар ки ран и не из ве де ни гла гол ар ла у ка ти. 
Ква ли фи ка то ром „не свр. и уч.” мар ки ран је ма ли број гла го ла, чак и од оних 
ко ји се на во де као ти пич ни и ко ји ре а ли зу ју са мо зна че ње уче ста ло сти. То 
су гла го ли: ве че ра ва ти, во за ти и ви ђа ти, док су гла го ли во да ти, но са ти, 
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но ће ва ти и но ћи ва ти од ре ђе ни са мо као не свр ше ни. При ме ри по ка зу ју упо-
тре бу ових гла го ла у пре зен ту и пер фек ту.

 
9. Закључак.На осно ву из не тих раз ма тра ња о фе но ме ну уче ста ло сти, 

мо же се ре ћи да се она од дру гих ка рак те ри сти ка гла го ла раз ли ку је углав-
ном по се ман тич ким ком по нен та ма зна че ња, и да по ку ша ји да се уче ста-
лост све де на вид ску ка рак те ри сти ку или на твор бе но-се ман тич ку ка рак те-
ри сти ку од ре ђе не кла се гла го ла, ни су да ли за до во ља ва ју ће ре зул та те. За то 
се у раз ма тра ним прет ход ним ис тра жи ва њи ма, уз на ве де не ка рак те ри сти-
ке, до да ва ла још по не ка, за сно ва на углав ном на зна че њу гла гол ске осно ве. 
Та ко се до шло до са зна ња да се уче ста лост код гла го ла ре а ли зу је у твор бе-
ним про це си ма гла гол ских осно ва са зна че њем огра ни че но сти, до се за ња 
крај ње тач ке у ре а ли за ци ји рад ње, и то кла са гла го ла са зна че њи ма рад ње, 
кре та ња, рас по ло же ња, го во ре ња, по сто ја ња, по ло жа ја у про сто ру и фи зич-
ког де ло ва ња. У осно ви ва лент но сти уче ста лих гла го ла је сло же на си ту а ци ја, 
ко ја се раш чла њу је на ви ше по но вље них рад њи, ака та, па су они више акт ни, 
на осно ву че га се с јед не стра не раз ли ку ју од јед но акт них ду ра тив них и тре-
нут них гла го ла а са дру ге стра не од ви ше фа зних гла го ла са зна че њем по-
сте пе но сти. 
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SEMANTIC ASPECTS OF ITERATIVITY IN VERBS

S u m m a r y

The paper reveals that iterative verbs represent a grammatical-semantic category of verbs 
which, irrespective of the verbal aspect, are distinct at the derivational-semantic and syntactic 
planes due to their meaning of iterativity. They are distinct compared to the similar verbal classes 
– single-act durative and momentary verbs on the one hand, and from the multi-phase gradual verbs 
on the other, with which they generally share aspectual features and/or common components of te-
licity, distribution and successiveness.
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Миливој Алановић

ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЈA КАУЗАТИВНО-МОДАЛНИХ ЗНАчЕЊА
ПРИНУДЕ, О(НЕ)МОГУЋАВАЊА И ПОДСТИЦАЈА∗

Ка у за тив но-мо дал на зна че ња при ну де, о(не)мо гу ћа ва ња и под сти ца ја из два ја ју се 
на осно ву кон цеп та дво а ген тив но сти де но ти ра них си ту а ци о них окви ра, с јед не стра не, 
и на осно ву мо дал них окви ра ко ре ла тив них про по зи ци ја, те ви до ва њи хо ве лек си ка ли-
за ци је, с дру ге. Та ко је лек сич ко-се ман тич ки про то тип при ну де или обли гат но сти гла гол 
при мо ра ти, о(не)мо гу ћа ва ња или пер ми сив но сти гла гол о(не)мо гу ћи ти и под сти ца ја 
или сти му ла тив но сти гла гол под ста ћи, у чијим се значењима мо гу очи та ти гла го ли 
мо ра ти и мо ћи као мо дал ни ин ди ка то ри.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, син так са, се ман ти ка, лек си ка ли за ци ја, ка у зал ност, 
ка у за тив ност, ма ни пу ла тив ност, мо дал ност.

1. увод. Ка у за тив ност пред ста вља лек сич ко-син так сич ку ка те го ри ју 
– лек сич ку, јер се узроч но-по сле дич но зна че ње ре гу ли ше на ни воу управ не 
лек сич ке је ди ни це, тј. зна че ња управ ног гла го ла, уз оба ве зну те ма ти за ци ју 
узро ка или узроч ни ка, а син так сич ку, јер се ге не ри ше из ба зич них дво про-
по зи ци о них са др жа ја (mateu 2001: 43). 

Ка у за тив но-ма ни пу латвни кон цепт, као при мар но ло гич ко-се ман тич ка 
ка те го ри ја, пред ста вља, из пер спек ти ве је зич ке фор ма ли за ци је, ком плекс 
лек сич ких и син так сич ких је ди ни ца, у чи јој се осно ви по ја вљу је син так сич-
ка струк ту ра у ви ду дво про по зи ци о не кон фи гу ра ци је, нај че шће сло же не 
ре че ни це, ко јој од го ва ра мо дел: Х чи ни Р1 та ко да Y чи ни Р2 као по сле ди цу. 
Kаузативно-ма ни пу ла тив ни кон цепт чвр сто je ин те гри сан у ка у зал но се-
ман тич ко по ље.1 Али, док се ка у зал ност гра ма ти ка ли зу је на ни воу пе ри-
фер них гла гол ских ар гу ме на та, пре све га узроч них адвер би ја ла, ка у за тив-
ност се ма ни фе сту је на лек сич ко-се ман тич ком ни воу, у ви ду ка у за тив них 
гла го ла, са оба ве зном се ман тич ко-ко му ни ка тив ном ком по нен том ко ја се 
ти че те ма ти за ци је ка у за то ра. С дру ге стра не, док је ка у за тив ност ка те го ри-

∗ Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178004 под називом Стандардни српски језик 
– синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања, који финансира Министарство 
просвете и науке Републике Србије.

1 Ка у за тив но-ма ни пу ла тив ни кон цепт ин те гри ше се у ка у зал но се ман тич ко по ље, и то 
у суб по ље мо ти ва или кри те ри ју ма (Kovačević 1988), са ди фе рен ци јал ном се мом за не ма ри-
ва ња во ље ма ни пу ли са ног. 
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јал но и мо дал но не у трал на ка те го ри ја, ма ни пу ла тив ност пред ста вља ка у-
за тив ност у ин тер пер со нал ној сфе ри, са спе ци фич ном мо дал ном ин ди ка ци-
јом ко ре ла тив них про по зи ци ја.

1.1. Ма ни пу ла тив ност2 се, пре ло мље на кроз ни во лек сич ко-гра ма тич ке 
је зич ке струк ту ре, од ра жа ва у про то ти пич ном сми слу у лек сич ком зна че њу 
ка у за тив них гла го ла с ма ни пу ла тив ном ком по нен том, ко је сто га и мо же мо 
де фи ни са ти као ка у за тив но-ма ни пу ла тив не гла го ле. Ка у за тив но-ма ни пу-
ла тив ни гла го ли пред ста вља ју сво је вр сни ин тер фејс ка те го ри ја ка у зал но-
сти и мо дал но сти, чи ја се кла си фи ка ци ја, има ју ћи обе се ман тич ке ком по-
нен те у ви ду, мо же спро ве сти на осно ву основ них ка у за тив но-мо дал них 
ре ла ци ја ко је ак ту а ли зу ју, а то су зна че ња при ну де (или обли гат но сти), 
о(не)мо гу ћа ва ња (или пер ми сив но сти) и под сти ца ја (или сти му ла тив но сти), 
чи ји су про то ти пич ни лек сич ки екс по нен ти гла го ли при мо ра ти, о(не)мо гу
ћи ти и под ста ћи. 

1.2. Ка те го ри ја мо дал но сти је ре ле вант на за ка у за тив ност ма ни пу ла тив-
ног ти па бу ду ћу да се ка у зи ра на си ту а ци ја, ко ју ма ни пу ли са ни као су ба генс 
пер ци пи ра као нео п ход ну, ну жну или мо гу ћу / не мо гу ћу, ре а ли зу је као ре-
зул тат све сне, на мер не и вољ не де лат но сти ма ни пу ла то ра као су пра а ген са 
(Он му пре по ру чу је дру го ре ше ње; Он га је на вео на дру го ре ше ње). Мо дал-
ни оквир де но ти ра ин тен ци о нал но и во лун та тив но де ло ва ња су пра а ген са 
ка ко би се у сфе ри су ба ген са ини ци рао же ље ни ефе кат у ви ду про ме не ње-
го вог ста ња, рас по ло же ња или у ви ду под сти ца ја на од го ва ра ју ће де ло ва ње 
(на љу ти ти, ора спо ло жи ти, под ста ћи). С дру ге стра не, ка у зи ра на си ту а-
ци ја је од ре ђе на су ба ген со вом пер цеп ци јом ка у зи ра не си ту а ци је као (не)мо-
гу ће, по жељ не, ну жне или оба ве зне.3

2 Ма ни пу ла тив ност, пре ма П. чил то ну, од ли ку ју не ке кључ не кон стан те ко је се сво де 
на сле де ће: (а) ми шље ње или де ло ва ње не ке осо бе је ре зул тат кон тро ли са не упо тре бе је зи ка, 
а то се нај бо ље очи ту је у чи ње ни ци ка да се при хва ти не ко ста ње ства ри ко је не од го ва ра 
ствар ном чи ње нич ном ста њу; (б) не ке ин фор ма ци је се из о ста вља ју; (в) ма ни пу ла тор на ме ра-
ва да по стиг не ка кав ефе кат; и (г) ма ни пу ли са ни ми сли или чи ни оно што же ли ма ни пу ла тор. 
Ни је са свим ја сно ка ко се де лу је на сам про цес ми шље ња, али П. чил тон ве ру је да ма ни пу-
ли са ни мо ра да схва ти ре ле вант ност оно га што од ње га оче ку је ма ни пу ла тор, бу ду ћи да се 
ма ни пу ла ци ја оства ру је на ре ла ци ји моћ на осо ба – сла ба осо ба у од го ва ра ју ћем дру штве ном 
кон тек сту (chiLton 2002: 152).

3 Ин тер фе рен ци ја ка у зал ног по ља са дру гим по љи ма је еви дент на, али је нај че шћа са 
мо дал но-вре мен ским се ман тич ким по љи ма. Су бјек тив на мо дал ност је ак тив на у ви ду су-
бјек тив не мо ти ва ци је ка у зи ра ју ће си ту а ци је, те се мо же ре ћи да је ово мо дал но ми кро по ље у 
при ро ди ка у зал но сти као је зич ке ка те го ри је (бондарко 1996: 166). Ако се, с дру ге стра не, има 
у ви ду праг ма тич ки фак тор у ус по ста вља њу узроч но-по сле дич них од но са, као са свим оправ-
да на се на ме ће по тре ба да се ка у зал ност ди фе рен ци ра са аспек та су бјек тив но сти / објек тив-
но сти ње не ин тер пре та ци је, те се та ко по ја вљу ју две не си ме трич не се ман тич ке кла се: пр ва, 
ко ја ин те гри ше си ту а ци је мар ки ра не су бјек тив но шћу; и дру га, ко ја је не у трал на са аспек та 
су бјек тив но сти / објек тив но сти, при че му се та не у трал ност раз ре ша ва кон тек сту ал но (По
што ни ко не из ла зи, ку ћа је пра зна / По што ни ко не из ла зи, по све му су де ћи, ку ћа је пра зна 
(бондарко 1996: 166−167).

МИЛИВОЈ АЛАНОВИЋ
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1.3. Се ман тич ка кла си фи ка ци ја ка у за тив но-ма ни пу ла тив них гла го ла 
по чи ва на ка у за тив но-ма ни пу ла тив ним ре ла ци ја ма, ко је за ви се од сле де ћих 
па ра ме та ра: а) не по сред но сти узроч но-по сле дич ног лан ца; б) мо дал ног 
окви ра ко ре ла тив них си ту а ци ја; в) ре зул та тив но сти ка у за ци је; и г) ак ци о-
них ти по ва.

Прем да је је дан од на ве де них кри те ри ју ма ак ци о ни тип ко ре ла тив них 
си ту а ци ја, он не мо же би ти основ кла си фи ка ци је јер се не рет ко раз ли чи те 
ка у за тив но-ма ни пу ла тив не ре ла ци је ус по ста вља ју и ме ђу си ту а ци ја ма ко је 
при па да ју истом ти пу ак ци о нал но сти.4 Мо же се ре ћи да се ка у за тив но-ма-
ни пу ла тив на си ту а ци ја оства ру је као ка у зал ност под спе ци фич ним окол но-
сти ма. Упра во је пер цеп ци ја тих окол но сти основ за де но ти ра ње мо дал ног 
окви ра ка у зи ра не си ту а ци је (или суб про по зи ци је). Та ко, кри те ри јум вољ ног 
и све сног де ло ва ња, те мо гућ ност из бо ра5 у по гле ду ре а ли за ци је ка у зи ра не 
или про спек тив не рад ње,6 пред ста вља ју основ се ман тич ке кла си фи ка ци је 
да тих гла го ла. 

2.облиГатност. Са аспек та ти па, те не по сред но сти узроч но-по сле дич-
не ве зе ме ђу две ма ко ре ла тив ним си ту а ци ја ма зна че ње обли гат но сти се мо же 
сма тра ти про то ти пич ном или цен трал ном ка у за тив но-ма ни пу ла тив ном ре-
ла ци јом. Бу ду ћи да су пра си ту а ци ја као ка у зи ра ју ћа усло вља ва оба ве зну ак-
ту а ли за ци ју ефек та ка у за ци је у ви ду од го ва ра ју ће суп си ту а ци је,7 за њих 
мо же мо ре ћи да сто је у од но су ди рект не или оба ве зне ка у за тив не ко ре ла-
ци је (ПиПер 1982: 170). 

Ти пич ни лек сич ки екс по нен ти обли гат но сти су оп ште при нуд ни гла-
го ли ти па из ну ди ти, на те ра ти,8 при мо ра ти, при ну ди ти, при си ли ти и сл., 
ко ји сво јим лек сич ким зна че њем им пли ци ра ју ус по ста вља ње од но са обли-

4 Л. М. Ва си љев у сво јој сту ди ји о се ман тич ким гла гол ским кла са ма из два ја че ти ри 
основ не се ман тич ке кла се гла го ла као нај број ни је и нај сло же ни је у ру ском је зи ку, а то су гла-
го ли осе ћа ња, гла го ли ин те лек ту ал не де лат но сти, гла го ли го во ре ња и гла го ли по на ша ња 
(васильев 1971: 15). У окви ру ових оп штих кла са аутор из два ја ма ње или ви ше се ман тич ких 
пот кла са гла го ла. Оно што се чи ни ва жним је сте да аутор не из два ја ка у за тив не гла го ле као 
по себ ну се ман тич ку кла су, већ се ме му ка у за тив ност/не ка у за тив ност ко ри сти као ди фе рен-
ци јал ни знак за ус по ста вља ње од го ва ра ју ћих опо зи тив них па ро ва гла го ла. 

5 Д. Вој во дић на гла ша ва да је мо гућ ност из бо ра адре са та усло вље на праг ма тич ким 
фак то ри ма, као што су со ци јал но усло вље на ин тер ак ци ја из ме ђу адре сан та и адре са та или 
ни во суб ор ди на ци је (војводић 2002: 152).

6 Про спек тив ност пред ста вља ком плекс аспек ту ал но-мо дал них ка рак те ри сти ка чи јом 
се ре а ли за ци јом ис ти че кон цепт прет по чет не фа зе оства ри ва ња рад ње (ПоПовић 2008: 297). 
Прем да се про спек тив ност од но си на бу ду ће рад ње чи ја ре а ли за ци ја за по чи ње у са да шњо-
сти, ми је ве зу је мо за рад ње чи ја је ре а ли за ци ја пред ви ђе на, из ве сна, оче ки ва на и по жељ на.

7 Ови гла го ли оне мо гу ћу ју ди за ње не га ци је у до пун ској кла у зи, што се мо же до ве сти 
у ве зи са њи хо вом оба ве зном фак тив но шћу (московљевић 1996: 89).

8 Овај се гла гол, као ре зул тат се ман тич ког ва ри ра ња (Гортан‑Премк 1993: 25), нај че шће 
по ја вљу је у функ ци ји оп ште при нуд ног опе ра то ра, што је при мер се ман тич ке де ри ва ци је. 
Ње го ва ба зич на се ман ти ка, ме ђу тим, ука зу је да се рад ња суп си ту а ци је оства ри као кре та ње 
су ба ген са, што је ти пич но за гла го ле ис те ра ти, оте ра ти и сл.: На те рам сви ње у во ће. Вес. 
РМС 3: 637.

ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЈA КАУЗАТИВНО-МОДАЛНИХ ЗНАчЕЊА ПРИНУДЕ, О(НЕ)МОГУЋАВАЊА...
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гат но сти ме ђу ко ре ла тив ним си ту а ци ја ма, те њи хо вим но си о ци ма – су пра-
а ген сом као ма ни пу ла то ром и су ба ген сом као ма ни пу ли са ним. Да је при ну да 
као зна че ње ин хе рент но овим лек сич ким је ди ни ца ма мо же се про ве ри ти и 
кроз лек си ко граф ску об ра ду у од го ва ра ју ћим реч ни ци ма.9 

Обли гат ност, у про то ти пич ном сми слу, озна ча ва си ту а ци ју са већ ре-
а ли зо ва ном или ак ту ел ном по сле ди цом у тре нут ку ње ног са оп шта ва ња. 
Не по сред ност у од но су узро ка и по сле ди це под ра зу ме ва, с јед не стра не, ре-
ле вант ност ег зо ге ног ка у за то ра и, с дру ге, не мо гућ ност од ла га ња или уки-
да ња по сле ди це. 

Оста ли се ман тич ки ти по ви у окви ру ка у за тив но-ма ни пу ла тив ног кон-
цеп та уки да ју ту не по сред ност кроз од ла га ње по сле ди це, те ње но ве зи ва ње 
за дру ге си ту а ци о не окол но сти, нпр. кроз кон цепт са гла сно сти во ља. На тај 
на чин се из ве сност у по гле ду оства ри ва ња ци ља ка у за ци је ре ла ти ви зу је 
(нпр. на те ра ти : на ре ди ти : са ве то ва ти). 

Про то ти пич ност и цен трал ност обли гат но сти, да кле, за сни ва ју се, из 
пер спек ти ве ан га жо ва них ак та на та, на има нет ној ра зли ци у кон цеп ту вољ-
но сти у по гле ду ре а ли за ци је ка у зи ра не си ту а ци је (Х же ли да Y чи ни Р, а Y 
не же ли да чи ни Р), те на осно ву кон цеп та ре зул та тив но сти ка у за ци је (Y 
чи ни Р про тив но сво јој во љи), што обез бе ђу је фак тив ност ис ка за (ивић 1977: 
13).10 То зна чи да ка у зи ра ју ћа си ту а ци ја као је ди но мо гу ћу по сле ди цу пред-
ви ђа упра во рад њу или про цес ка у зи ра не си ту а ци је, ко ји је у тре нут ку са-
оп шта ва ња о ње му већ ре а ли зо ван или је са свим из ве сна и не из бе жна ње-
го ва ре а ли за ци ја. Пот пу на из ве сност и не из бе жност ка у зи ра не си ту а ци је 
те мељ на су ка рак те ри сти ка обли гат но сти, што је из два ја од оста лих ка у за-
тив но-ма ни пу ла тив них ре ла ци ја.

– На тје рао га је да по пи је не ко ли ко ча ша со де. Ко зарч. РМС 3: 637. При мо ра 
то га Ци га ни на не ка се за ко ни то вјен ча. Кос. РМС 5: 81. Ле ка ри га на те ра ју да 
иде на југ. Скерл. РМС 3: 637. 

Мо дал на мар ка ци ја ка у зи ра ју ће и ка у зи ра не си ту а ци је за сни ва се на 
ин тен ци о нал ном де ло ва њу ма ни пу ла то ра, с јед не стра не, и уки да њу ин тен-
ци о нал но сти у де ло ва њу ма ни пу ли са но га. Ка у за тив но-ма ни пу ла тив на си-
ту аци ја Мар ко ју је на те рао да оста не код ку ће на гла ша ва мо дал ну нео д-

9 Та ко се у Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске (РМС) гла гол 
на те ра ти де фи ни ше: „си лом, на ва љи ва њем и сл. на ве сти, при ну ди ти, при мо ра ти”, од но сно 
„на гна ти, те ра ју ћи усме ри ти...” (РМС 3: 637). Слич но се де фи ни шу и дру ги гла го ли, та ко се 
за гла гол при мо ра ти ка же „си лом на те ра ти ко га да не што ура ди, при си ли ти” (РМС 5: 81), за 
при ну ди ти „си лом на гна ти, на те ра ти, при мо ра ти, при си ли ти на не што” (РМС 5: 84), и за при
си ли ти „при мо ра ти ко га да ра ди не што или да по сту па на ка кав на чин” (РМС 5: 100).

10 Под фак тив но шћу се под ра зу ме ва осо би на пре ди ка та управ не ре че ни це да сво јим зна-
че њем им пли ци ра исти ни тост са др жа ја ко ји се из но си ње го вом до пу ном, а као ти пич ни при мер 
фак тив ног гла го ла се узи ма жа ли ти (Жа лим што сте за лу та ли > Ви сте за лу та ли), а кон тра-
фак тив ног пра ви ти се (Пра ви се да ме не ви ди > Он ме ви ди) и не фак тив ног, тј. не у трал ног са 
аспек та фак тив но сти нпр. на да ти се (ивић 1977: 2-3). Став о ве ро до стој но сти ис ка за се мо же 
ре гу ли са ти и из бо ром од го ва ра ју ће пре ди ка тив не до пу не, нпр. ин стру мен та ла уз се ми ко пу-
ла тив не гла го ле ти па сма тра ти (сааведра 2000: 132).

МИЛИВОЈ АЛАНОВИЋ



397

ре ђе ност суб про по зи ци је, ко ја се мо же фор му ли са ти као Она мо ра да оста
не код ку ће. С дру ге стра не, у ко ре ла тив ној ка у зи ра ју ћој си ту а ци ји се не 
пре по зна је ба зич ни про по зи ци о ни са др жај, али се ре ла тив но ла ко мо же 
очи та ти мо дал на ком по нен та, ко ја се мо же па ра фра зи ра ти Мар ко же ли да 
она оста не код ку ће и, на рав но, ин тен ци о нал но и циљ но у сме ре но де ло ва ње 
у Мар ко чи ни не што ка ко би она оста ла код ку ће. 

Се ман тич ко-мо дал на струк ту ра ре че ни це са оп ште при нуд ним гла го-
лом на те ра ти, ти па Они су нас на те ра ли на по вла че ње, мо же се пред ста-
ви ти на сле де ћи на чин:

Х чи ни Р1 ка ко би Y чи нио Р2, та ко да Y мо ра да чи ни Р2, про тив но сво јој во љи

На осно ву ова квог сег мен ти ра ња ре че ни це на њен се ман тич ки и мо-
дал ни са др жај, мо же мо за кљу чи ти да се де ло ва ње су пра а ген са (Х) осва ру је 
у сфе ри ин тен ци о нал но сти, док је де он тич ки мо дал ни оквир у де ло ва њу 
су ба ген са (Y) увек лек си ка ли зо ван мо да лом мо ра ти.

Дру ге се ман тич ке кла се гла го ла са др же ком по нен ту при ну де као им-
пли ци тан се ман тич ки са др жај, ме ђу ко ји ма се по себ но из два ја ју си ту и тив-
ни гла го ли, ко ји де но ти ра ју ка у зи ра на кре та ња ти па ис те ра ти, оте ра ти, 
про те ра ти и сл., те ста ту сно тран сфор ма тив ни гла го ли, ко ји озна ча ва ју про-
ме ну ка квог свој ства су ба ген са, а то су по ка то ли чи ти, по у ни ја ти ти, хри
сти ја ни зи ра ти и сл.

3.Пермисивност. Зна че ње пер ми сив но сти се, као ве о ма хе те ро ге на ка-
у за тив но-ма ни пу ла тив на ре ла ци ја, у нај ши рем сми слу мо же де фи ни са ти 
као ан га жо ва ње су пра а ген са на ства ра њу та квих окол но сти ко је омо гу ћу ју 
или оне мо гу ћу ју де ло ва ња су ба ген са. Упра во се ди хо том на ди фе рен ци ја-
ци ја овог ти па ка у за тив но сти мо же спро ве сти с об зи ром на кон цепт мо гућ-
но сти или не мо гућ но сти да су ба генс ре а ли зу је рад њу, при че му мо же мо 
из дво ји ти два основ на се ман тич ка под ти па – про то пер ми сив ност и кон тра-
пер ми сив ност.

Про то пер ми сив но зна че ње у ужем сми слу под ра зу ме ва ста ра ње су пра-
а ген са на ства ра њу усло ва, до вољ них да омо гу ће су ба ген су да ре а ли зу је рад-
њу на ко јој је већ ан га жо ван или на ко јој на ме ра ва да се ан га жу је (Омо гу ћио 
му је да иза ђе). Мо дал ни оквир суб про по зи ци је лек си ка ли зу је се гла го лом 
мо ћи, ко ји је ну жно у афир ма тив ној фор ми, при че му се се ман тич ка струк-
ту ра и мо дал ни оквир пер ми сив не кон струк ци је мо же пред ста ви ти:

Х чи ни Р1 ка ко би Y чи нио Р2, та ко да Y мо же да чи ни Р2
– Ду бров ча ни ра де ко ли ко мо гу ... да стран ци ма омо гу ће ужи так сво га бла гог 
под не бља. Цар 2, 34. РСА НУ 17: 647. Мо гао је при ста ти на све, ако би му при-
стој на на гра да омо гу ћи ла да се ри је ши твр ђа ве. Се лим. 3, 260. РСА НУ 17: 647.

Кон тра пер ми сив но зна че ње под ра зу ме ва де ло ва ње су пра а ген са на оне-
мо гу ћа ва њу су ба ген са да ре а ли зу је рад њу на ко јој је ан га жо ван или на ко јој 
на ме ра ва да се ан га жу је (Оне мо гу ћио га је да иза ђе). Ди фе рен ци јал на се-
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ман тич ка ком по нен та, ко ја одва ја кон тра пер ми сив ност од про то пер ми сив-
но сти у ужем сми слу, је сте ба зич на не га ци ја суб пре ди ка та.

Се ман тич ко-мо дал на струк ту ра ре че ни це са ти пич ним кон тра пер ми-
сив ним гла го лом ти па оне мо гу ћи ти или спре чи ти мо же се пред ста ви ти на 
сле де ћи на чин:

Х чи ни Р1 ка ко Y не би мо гао да чи ни Р2, та ко да Y не мо же да чи ни Р211 
– Лу да сре ћа ... ће ње му ... и те ка ко би ти по треб на да оне мо гу ћи Со ко ло ви ћев а 
про мо ви ше свој план. Пек. Б. 7, 255. РСА НУ 17: 685. Ја ки ду хо ви мо гу ... мно ге 
љу де ... спре чи ти да у из ве сним ства ри ма сло бод но раз ми шља ју. Прод. РМС 
5: 949. 
Као што се мо же ви де ти де ло ва ње су пра а ген са се оства ру је у сфе ри 

ин тен ци о нал но сти, док се мо дал ни оквир суб про по зи ци је оства ру је као де-
он тич ки. Прем да се мо же чи ни ти да су кон тра пер ми сив ност и обли гат ност 
исто вет не ка те го ри је, тра ба на гла си ти да се кон тра пер ми сив ност су прот-
ста вља обли гат но сти на осно ву сле де ће им пли ка ци је: Y же ли да чи ни Р. 
Осим то га, док су гла го ли при ну де оба ве зно ре зул та тив ни (Y чи ни Р јер то 
мо ра), то ни је слу чај са гла го ли ма ти па омо гу ћи ти и им пер фек тив ним кон-
тра пер ми сив ним гла го ли ма ти па оне мо гу ћа ва ти, спре ча ва ти и сл., ко ји су 
у том по гле ду не у трал ни (Y чи ни или не чи ни Р јер то не мо ра), што је упра-
во за да то у зна че њу гла го ла мо ћи, те се као са свим ове ре не ја вља ју ре че ни-
це Она ми је омо гу ћи ла да от пу ту јем, али ја то ни сам учи нио. На су прот 
ови ма, пер фек тив ни кон тра пер ми сив ни гла го ли су увек ре зул та тив ни 
(Спре чио га је да уђе [→ Ни је мо гао да уђе]).

Зна че ња про то пер ми сив но сти и кон тра пер ми сив но сти ре гу ли шу се на 
осно ву ре а ли за ци је ба зич не не га ци је суб пре ди ка та, што мо же би ти у до ме-
ну лек сич ког зна че ња гла го ла (спре чи ти) или гра ма тич ке фор ме пре ди ка та 
– афир ма тив ност / не ги ра ност (до зво ли ти : не до зво ли ти). На осно ву прет-
ход но га мо же мо за кљу чи ти да се исти кон цепт пер ми сив но сти, нпр. кон-
тра пер ми сив ност, ак ту а ли зу је и гла го лом ла га ти12 и не ги ра ним об ли ком не 
при зна ти. 

Нај оп шти ја по де ла пер ми сив них гла го ла се за сни ва на „оп што сти” 
лек сич ког зна че ња, тј. на мо гућ но сти да се де но ти ра ак ци о ни оквир јед не 
или обе ко ре ла тив не си ту а ци је. Та ко оп ште пер ми сив ни гла го ли ак ту а ли зу-
ју са мо спе ци фич ну ка у за тив но-мо дал ну ре ла ци ју, док су они им пли ка тив-
ни сло же ни је се ман тич ке струк ту ре.

Се ман тич ки про то тип пер ми сив но сти чи не оп ште пер ми сив ни гла го ли 
ти па омо гу ћи ти, и ње го ва не ги ра на ва ри јан та оне мо гу ћи ти, те спре чи ти, 

11 Ка ко се ви ди, у да том мо де лу се не га ци ја гра ма ти ка ли зу је на ни воу ре че ни це на ба-
зич ном ни воу. Она је, ме ђу тим, лек си ка ли зо ва на на по вр шин ском ни воу. Та ко је ти пи чан сиг-
нал лек сич ке не га ци је пре фикс не (ковачевић 1996: 112), ко ји, ме ђу тим, ни је ре а ли зо ван у 
гла го лу спре чи ти.

12 Кла си фи ка ци ја ових гла го ла на про то пер ми сив не и кон тра пер ми сив не се за сни ва на 
кон цеп ту фак тив но сти, где се као ти пич ни кон тра фак тив ни гла гол на во ди упра во ла га ти 
(сааведра 1992: 173). 
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бу ду ћи да се у лек сич ком зна че њу свих им пли ка тив но пер ми сив них гла го-
ла, при ли ком њи хо ве се ман тич ке де ком по зи ци је на еле мен тар на зна че ња, 
упра во оп ште пер ми сив ним гла го ли ма лек си ка ли зу је њи хо ва ин хе рент на 
се ман тич ка ком по нен та – пер ми сив ност.

Им пли ка тив но пер ми сив ни гла го ли, с дру ге стра не, по ред ком по нен те 
пер ми сив но сти об у хва та ју у свом лек сич ком зна че њу, по пра ви лу, и ак ци о ни 
тип јед не од ко ре ла тив них рад њи. Та ко пер ми сив ну се ман тич ку ком по нен-
ту ин те гри шу гла го ли го во ре ња (нпр. ја ви ти, са оп шти ти, сла га ти и сл.), 
где је циљ ка у за ци је пре нос ин фор ма ци ја, гла го ли да ва ња (нпр. по кло ни ти, 
по сла ти, уру чи ти и сл.), где је не по сред ни ефе кат ка у за ци је по се до ва ње 
ка квог пред мет ног објек та, за тим гла го ли ин струк ци је (нпр. об ја сни ти, по
у чи ти, учи ти и сл.), ко ји озна ча ва ју пре нос зна ња и ве шти на, те аси стен ци је 
(нпр. до при не ти, од мо ћи, по мо ћи и сл.), ко ји озна ча ва ју на по ред но де ло ва-
ње оба аген са, усме ре но на до се за ње истог ци ља, и др.

4.стимулативност. Зна че ње сти му ла тив но сти као ка у за тив но-ма ни-
пу ла тив на ре ла ци ја ин те гри са но је у узроч но суб по ље кри те ри ју ма, и то као 
спо ља шњи узрок ти па под сти цај. Ти пич ни лек сич ко-се ман тич ки екс по нен-
ти сти му ла тив но сти у гла гол ском си сте му су сти му ла тив но-ини ци ја тив ни 
гла го ли под ста ћи и под сти ца ти, ко је сма тра мо про то ти пич ним пред став-
ни ци ма. Овом сло же ном ре ла ци јом ка у зи ра ју ћа си ту а ци ја се пер ци пи ра као 
спо ља шњи под сти цај су ба ген су да ре а ли зу је рад њу суп си ту а ци је, у ко јој је 
ан га жо ван као њен но си лац. Де ло ва ње су пра а ген са је, с јед не стра не, циљ-
но у сме ре но на сти му ли са ње су ба ген са да са мо стал но и сво јом во љом по-
кре не од ре ђе ну рад њу и, с дру ге, усме ре но је на ини ци ра ње рад ње за чи ју 
је ре а ли за ци ју од го во ран су ба генс, уз ком по нен ту огра ни ча ва ња вољ но сти 
у ње го вом де ло ва њу. Сто га се ини ци ја тив ност по ја вљу је као ва ри јант ни об-
лик сти му ла тив но сти.

Док се сти му ла тив ност мо же де фи ни са ти као вид по де ле од го вор но сти 
и кон тро ле из ме ђу су пра а ген са и су ба ген са (нпр. хра бри ти), до тле се ини-
ци ја тив ност пре те жно сме шта у сфе ру од го вор но сти су пра а ген са, ба рем 
ка да је реч о ини ци јал ној фа зи рад ње ка у зи ра не си ту а ци је (под ста ћи). 

Са аспек та до ме та, де ло ва ње су пра а ген са мо же би ти дис тант но и ини-
ци ра ју ће. Дис тант ност под ра зу ме ва од ло же ност ефекта ка у зи ра ју ће си ту а-
ци је и ти пич но је за сти му ла тив ност, док се ини ци ра ју ће деј ство ка у зи ра ју ће 
си ту а ци је од ли ку је лан ча ним ни за њем ко ре ла тив них си ту а ци ја, од но сно не-
по сред но шћу у од но су узрок – по сле ди ца, што је ти пич но за ини ци ја тив ност.

Та ко се гла го ли ти па бо дри ти, бр зи ти, ку ра жи ти, по жу ри ти и сл. де фи-
ни шу као сти му ла тив ни,13 док се гла го ли ти па за ин те ре со ва ти, на вра ти ти, 

13 Д. Вој во дић ме ђу пре скрип тив не пе фор ма ти ве, тј. пре скрип тив не го вор не чи но ве кла-
си фи ку је чин на ред бе, зах те ва, мол бе, са ве та, пред ло га, по зи ва, за бра не, до зво ле и сл. (војводић 
2002: 149). Ми се, ме ђу тим, у свом ра ду ру ко во ди мо лек сич ким зна че њем да тих гла го ла, те мо-
дал ним окви ром суб про по зи ци је, те гла го ле мол бе по сма тра мо по себ но од гла го ла на ред бе 
ко је свр ста ва мо у ди рек ти ве.
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на го во ри ти, по бу ни ти, под бо сти и сл., сма тра ју ини ци ја тив ним гла го ли ма. 
Ка ко се на осно ву ових не ко ли ко гла го ла ви ди, основ на од ли ка сти му ла тив-
но сти је сте про спек тив на ори јен та ци ја ка у за ци је, док се ини ци ја тив ност 
од ли ку је ре зул та тив но шћу, од но сно до се за њем ефек та ка у за ци је. Уз од го ва-
ра ју ће лек сич ко зна че ње, ре зул та тив ност је мор фо ло ги зи ра на на ни воу гла-
гол ско га ви да, при че му је пер фек тив ност ти пи чан по ка за тељ ре зул та тив но-
сти. Сти му ла тив но-ини ци ја тив ни гла го ли су циљ но у сме ре ни, али су са мо 
ини ци ја тив ни ре зул та тив ни. Сти му ла тив ност под ра зу ме ва окон ча ње де ло-
ва ња су пра а ген са без до стиг ну тог ци ља, док се ини ци ја тив ност оства ру је 
као по ве зи ва ње тер ми нал не фа зе ка у зи ра ју ће и ини ци јал не фа зе ка у зи ра не 
си ту а ци је. Сто га се у слу ча ју сти му ла тив но сти и не мо же го во ри ти о ка у-
зи ра ној или по сле дич ној си ту а ци ји у пра вом сми слу, бу ду ћи да ни је реч о 
рад њи на сна зи, већ пре о про спек тив ној си ту а ци ји, ко ја се по ја вљу је као 
пред ви ђе на по сле ди ца ка у зи ра ју ће си ту а ци је. Сти му ла тив ност се, да кле, 
од ли ку је кон тра фак тив но шћу, док је фак тив ност од ли ка ини ци ја тив них 
гла го ла.

Се ман тич ко-мо дал на струк ту ра ре че ни це са не ким од сти му ла тив них 
гла го ла ти па Ана хра бри Ма ру да иза ђе са Бо шком мо же се пред ста ви ти као:

Х чи ни Р1 ка ко би Y чи нио Р2, та ко да Y мо же, ако то же ли, и да чи ни Р2
– Сти му ли ше Ол дри ча да сво ју за ми сао про ве де до кра ја. Пол. 1951. РМС 5: 
1024. Ма ки ја ве ли пре по ру чу је да се по да ни ци ма су ге ри ра: ка ко су др жав ни 
за ко ни бо жан ски за ко ни. Вас. РМС 6: 59. Ње го ва за је дљи ва при мед ба је са мо 
... ус ко ле ба ла љу де. Ћоп. РМС 6: 579. Пред се о ски за твор ис кра да ли би се но ћу 
пје ва чи ... хра бре ћи пје смом узни ке. Гор. РМС 6: 744. Он ху шка не у ке љу де. 
Но вак. Оку па тор ... ху шка је дан на род на дру ги. чол. РМС 6: 759.

Се ман тич ка струк ту ра ре че ни це са сти му ла тив ним гла го ли ма по ка зу-
је да по сто ји про стор за во лун та тив но де ло ва ње су ба ген са, од че га и за ви си 
ефе кат ка у за ци је. 

Ка у зи ра ју ћа рад ња се нај че шће оства ру је као го вор на де лат ност су-
пра а ген са, док ка у зи ра на рад ња са аспек та кон крет ног ак ци о ног ти па ни је 
од ре ђе на, али је ме ди јал ност ис кљу че на. Та ко се са свим нео ве ре ним чи не 
кон струк ци је ти па Са ве то вао му је да се раз бе сни / раз бо ли и сл. Ако се 
ова ква ре че нич на кон струк ци ја и по ја ви, она не зна чи про ме ну ста ња су-
пра а ген са, већ де ло ва ње су ба ген са као да је ка кво ста ње на сна зи, а ти пич-
на фор ма ли за ци о на је ди ни ца је гла гол пра ви ти се (Са ве то вао му је да се 
пра ви да се раз бо лео и сл.).

С дру ге стра не, се ман тич ко-мо дал на струк ту ра ре че ни це са ини ци ја тив-
ним гла го лом ти па Ана је под ста кла Ма ру да иза ђе са Бо шком из гле да: 

Х чи ни Р1 ка ко би Y чи нио Р2, та ко да Y чи ни Р2 јер сма тра да тре ба да чи ни Р2
– Ни сам до шао да под стак нем ову ра спру. Уј. Кон грес рад нич ких са ве та под-
ста као је у на ма по ја ча но ин те ре со ва ње ... Пол. 1957. Ко дру го га на ве де или 
под стрек не на из вр ше ње кри вич ног де ла сма тра се као да га је учи нио. Арх. 
1926. Ја бих мо гао ка за ти не ко ли ко ре чи о то ме шта ме је по кре ну ло да пи шем 
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ове сту ди је. Нед. РМС 4: 632. Ми слим, при је не го ово ба цим, по так ну ти вас 
на озбиљ но раз ми шља ње. Јурк. РМС 4: 776. Ни је сам ја ју ра ту ша пот па лио да 
вам му ти цр не и ша ре не ва ше враж је по сло ве. Ков. РМС 4: 796. 

Прем да се сти му ла тив ност и ини ци ја тив ност не мо гу увек ја сно раз гра-
ни чи ти, раз ли ка ме ђу овим под ти по ви ма се очи ту је и на ни воу мо дал ног 
ре че нич ног окви ра, пре све га, ка у зи ра не си ту а ци је. Mодални оквир ка у зи ра-
ју ће про по зи ци је увек мо же ек пли цит но од ре ди ти као оп та ти ван. Ка у зи ра не 
си ту а ци је, ко је су ре зул тат сти му ла тив но сти, оста ју у сфе ри оп та тив но сти, 
док су си ту а ци је на ста ле као ре зул тат ини ци ја тив но сти у сфе ри де он тич-
но сти уз им пли цит ну оп та тив ност.

5. Закључак. Ка у за тив но-ма ни пу ла тив ни гла го ли у сво јој осно ви прет-
по ста вља ју ло гич ко-се ман тич ки или ког ни тив ни кон цепт као уни вер за ли ју 
фор ма ли зо ва ну на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма (мор фо ло шком, де ри ва-
ци о ном, лек сич ком и син так сич ком), у слу ча ју срп ског је зи ка ори јен ти са ну 
на до ми нант ну лек си ка ли за ци ју, уз исто вре мен из о ста нак јед но о бра зне гра-
ма ти ка ли за ци је. Прем да се у на шем је зи ку до ми нант но оства ру је на ни воу 
лек сич ких је ди ни ца, ка у за тив ност, кроз при зму ак тант не де ри ва ци је, пред-
ста вља у осно ви лек сич ко-син так сич ку ка те го ри ју ко ја про ис ти че из ин те-
гри са ња две раз ли чи те ба зич не син так сич ке струк ту ре. Упра во ова од ли ка 
по сма тра них лек сич ких је ди ни ца, ко ја у крај њем до во ди до раз ли чи тих пер-
спек ти ви за ци о них мо де ла (нпр. за ди ви ти : ди ви ти се), на ме ће по тре бу за 
од ре ђи ва ње њи хо ве се ман тич ке по зи ци је у ли не ар ном по рет ку ре чи (Гор‑
тан‑Премк 1992: 13).

С об зи ром на то да су до ми нант не је зич ке је ди ни це ко је од ра жа ва ју 
да ти ло гич ко-се ман тич ки кон цепт, у пр вом ре ду, гла го ли и од го ва ра ју ће 
кон струк ци је са, од њих, де ри ви ра ним де вер ба тив ним име ни ца ма, као не-
а де ква тан ме то до ло шки при ступ је сте по сту пак од гра ма ти ка ли за ци је ка 
лек си ка ли за ци ји. За то се пут од кон цеп та, ло гич ког и се ман тич ког, ка фор-
ми на ме ће као је ди но оправ дан, јер се раз ли чи ти ви до ви гра ма ти ка ли за ци-
је не мо ра ју увек до ве сти у ве зу са но вим ло гич ко-се ман тич ким кон цеп том, 
већ и са мо ди фи ка ци јом оног по сто је ћег. 

У том се све тлу мо гу по сма тра ти и на ве де не ка у за тив но-ма ни пу ла тив-
не ре ла ци је, као ка те го ри јал ни ком плек си са јед ном за јед нич ком ба зич ном 
се ман тич ко-мо дал ном струк ту ром, а раз ли чи тим ви до ви ма лек си ка ли за-
ци је и гра ма ти ка ли за ци је.
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die Ermöglichung und die Motivierung.
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