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REČ UREDNIKA

Odsek za srpski jezik i lingvistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 
priredio je zbornik Leksika – gramatika – diskurs u čast prof. dr Veri Vasić po-
vodom šezdeset pet godina života i uspešne univerzitetske karijere. 

Ovako koncipiran tematski okvir Zbornika najbolje odražava ključne obla-
sti interesovanja profesorke Vere Vasić, koje je svojim pregalačkim radom afir-
misala i u kojima je dala značajan doprinos. Raznovrsnim naučnoistraživačkim 
radom proširila je i produbila granice saznanja u domenu leksikologije, leksiko-
grafije, derivacije, sintakse i analize diskursa. Nesvakidašnji dar u kreativnom i 
inovativnom pristupu u selekciji i opisu jezičkih fenomena posebno se ogleda 
u koncipiranju i konkretnoj realizaciji, po temama, sadržaju i značaju za našu 
lingvistiku ključnih leksikografskih dela i monografskih studija. Ali ne samo u 
njima, već i u istraživanjima orijentisanim na proučavanje sintakse složene re-
čenice, te niza diskursnih fenomena, počev od usvajanja i razvoja govora pa sve 
do reklamnog i političkog diskursa. S namerom da lingvistički problemi budu u 
sistematizovanoj formi dostupniji studentima i nađu primenu u nastavi inicirala 
je pokretanje edicije Lingvističke sveske Odseka za srpski jezik i lingvistiku. U 
okviru nje su kao treća i peta sveska objavljeni semantičko-derivacioni rečnici 
u kojima je i ona bila jedna od redaktorki. Ovoj ediciji pripadaju i dve sveske 
monografskog opisa govora Novog Sada, nastale u okviru istoimenog projekta 
kojim je profesorka rukovodila, a koji je realizovan u okviru naučnog programa 
Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj. Izuzetne organizacione 
sposobnosti pokazala je u uređivanju, samostalnom ili u saradnji, zbornika u čast 
Melaniji Mikeš, Svenki Savić, Ranku Bugarskom, te u kreiraranju i realizaciji 
studijskog programa Odseka za medijske studije, čijа je bila i prva koordinatorka. 

U odnosima prema mlađim saradnicima, na profesionalnom i privatnom 
planu, ispoljila je nesebičnost, brižljivost i požrtvovanost, ukazujući pri tome 
uvek na nove ciljeve i zadatke koji ih očekuju u budućem istraživačkom radu. 
Upravo nekima od njih, nekada budućim istraživačima a sada u ulozi urednika 
Zbornika, pripalo je zadovoljstvo da svojoj profesorki, mentorki, potom i prija-
telju u čast prirede ovu knjigu. Kako ništa u životu nije slučajno, već se dešava 
po nekom redu i sa nekom svrhom i ciljem, relativno mlađi sastav uredništva 
svedoči, makar i simbolično, da se sa smenom generacija u našoj lingvistici, ili 
barem u njenoj Novosadskoj školi, ne prekidaju, nego još intenzivnije nastavljaju 
već započeta ili pokreću nova istraživanja na različitim poljima, za šta nemala 
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zasluga pripada i našoj profesorki Veri koja je, u meri u kojoj je to od nje zavisilo, 
pomogla sigurniju budućnost naše struke. 

Ipak, posebno nam je zadovoljstvo što možemo da istaknemo da se oko 
ovog prijatnog posla nisu okupili samo nastavnici i saradnici sa našeg odseka i Fi-
lozofskog fakulteta u Novom Sadu već i kolege i prijatelji sa drugih univerziteta 
i instituta u Srbiji, čime su i profesorki Veri Vasić i nama ukazali čast i naklonost, 
a svojim korisnim i za nas dragocenim radovima podržali napore uredništva da se 
Zbornik na vreme zaključi.

Na samom kraju ne smemo da zaboravimo ni korisnike i čitaoce ove knji-
ge, pre svih naše studente, kojima će radovi u njoj, iskreno se nadamo, biti korisni 
orijentiri i zanimljive stanice na njihovim budućim lingvističkim proputovanji-
ma, te koji će i sami doprineti daljoj afirmaciji prozodijskih, leksikološko-leksi-
kografskih, morfološko-derivacionih, morfosintaksičkih, lingvokulturoloških, 
diskursnih i metodičkih istraživanja, kako su to umešno uradili i autori priloga u 
ovom zborniku.
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Nataša J. BELIĆ UDK  012 Vasić V.
Filozofski fakultet
Seminarska biblioteka Odseka za srpski jezik i lingvistiku
natasam@ff.uns.ac.rs

BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. DR VERE VASIĆ

I  POSEBNA IZDANJA

1983.

Govor sa sestrom i bratom. – Novi Sad : Filozofski fakultet, Institut za južnoslo-
venske jezike, 1983. – 203 str. ; 20 cm. – (Serija  Usvajanje jezika).

Sadržaj: Uvod (7); Ponavljanje (14); Ispravljanje (29); Objašnjavanje (35); Pitanja 
(45); Imperativ (56); Iskaz: srednja dužina i sintaksička organizacija (72); Leksi-
ka (95); Oslovljavanje i samooslovljavanje (110); Pripadanje: moje, tvoje i naše 
(132); Socio-komunikacijski stereotipi (137); Refonologizacija u govoru starije 
dece (171); Zaključne napomene (179); Summary (184); Literatura (198).

1995.

Novinski reklamni oglas : studija iz kontekstualne lingvistike – Veternik: LDI, 
1995. – 326 str., [4] presavijena lista : ilustr. ; 24 cm.

Sadržaj: 1. Uvod (9); 1.1 Teorijsko-metodološki pristup (9); 1.2 Kriteriji za izbor kor-
pusa (12); 2. Tipologija oglasa (15); 2.1 Pojam i definisanje oglasa (15); 2.2 Tipo-
loške karakteristike (21); 2.2.1 Komunikacijski aspekt (21); 2.2.2 Pragmatički aspekt 
(24); 2.2.3 Semiotički aspekt (26); 2.2.4 Lingvistički aspekt (29); 3. Klasifikacija i 
hronološki prikaz reklamnih oglasa (33); 3.1 Klasifikacija reklamnih oglasa (33); 
3.2 Hronološki prikaz reklamnih oglasa u novinama na srpskohrvatskom jeziku (35); 
3.2.1 Književni oglasi (35); 3.2.2 Reklamni komercijalni oglasi (42); Oglasi za far-
maceutske i kozmetičke proizvode (43); Oglasi za hranu, piće i cigarete (45); Oglasi 
za odevne predmete (46); Oglasi za tehničku robu (46); 3.2.3 Reklamni uslužni ogla-
si (47); Zanatlijski reklamni oglasi (48); Ugostiteljski i turistički oglasi (48); Oglasi 
za medicinske usluge (49); Advokatski oglasi (50); Oglasi novčanih zavoda (50); 4. 
Diskurs novinskih reklamnih oglasa (53); 4.1 Tri primera – metodološki okvir ana-
lize (53); 4.2 Oglas kao govorni čin (61); 4.2.1 Govorni čin preporuke (61); Struktu-
ra govornog čina preporuke (61); Tipovi govornog čina preporuke (61); Sintaksička 
struktura govornog čina preporuke (62); 4.2.1.1 Prost govorni čin direktne preporuke 
(64); 4.2.2 Govorni čin saveta (70); 4.2.3 Prost govorni čin indirektne preporuke (71); 
4.2.3.1 Govorni čin obaveštavanja (73); 4.2.3.2 Govorni čin tvrđenja (76); 4.2.3.3 Go-
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vorni čin obećanja (78); 4.2.4 Globalni govorni čin preporuke (80); Diskurs novinskih 
reklamnih oglasa – zaključna metodološka napomena (86); 4.3 Tekst oglasa (87); 4.3.1 
Parametri tekstualnosti (87); 4.3.2 Tipovi kohezivnih odnosa (88); 4.3.3 Organizaci-
ja teksta (94); 4.3.4 Tekstovne forme (97); 4.3.4.1 Principi klasifikacije (97); 4.3.4.1 
Žanrovska podela (99); Etiketna tekstovna forma (100); Kataloška tekstovna forma 
(101); Telegrafska tekstovna forma (101); Izveštajna tekstovna forma (102); Epistolar-
na tekstovna forma (103); Recepturna tekstovna forma (105); Tekstovna forma pesme 
(106); Narativna tekstovna forma (107); Tekstovna forma članka (112); “Reklamna” 
tekstovna forma (114); Slogan (117); 4.3.5 Diskurs – tekst: završna napomena (118); 
4.4. Reklamne strategije i tehnike (118); 4.4.1 Reklamne strategije kao diskursne stra-
tegije (118); 4.4.1.1 Skriveni ubeđivači (119); Apel na patriotska osećanja (120); Apel 
na ženu (123); Apel na korist (127); 4.4.2 Reklamne tehnike (128); 4.4.3 Razumeva-
nje diskursa i njegovog socijalnog konteksta i obratno na primeru reklamnih strategi-
ja i tehnika – završna primedba (131); 5. Jezik u novinskim reklamnim oglasima 
(133); 5.1 Metodološko-teorijska pitanja (133); 5.2 Semantička i sintaksička organi-
zacija teksta oglasa (134); 5.2.1 Sintaksička koordinacija i subordinacija (135); Prosta 
neintegrisana rečenica (135); Koordinirane klauze (138); Kopulativne klauze (138); 
Adverzativne klauze (140); Subordinirane klauze (140); Kauzalna klauza (141); Kon-
dicionalna klauza (143); Relativna klauza (145); 5.2.2 Kondenzacija rečenice (150); 
Deverbativna imenica u funkciji kondenzatora (151); Participi u funkciji kondenzatora 
(158); Gerundi u funkciji kondenzatora (165); Infinitiv u funkciji kondenzatora (170); 
5.3 Fokus i red reči (172); 5.3.1 Fokus / red reči i tekstovne forme (174); 5.3.2 Dija-
hroni aspekt reda reči u reklamnim oglasima (178); 5.4 Leksika, sintagmatika i topika 
u oglasima (182); 5.4.1 Leksika i pragmatička funkcija oglasa (183); 5.4.1.1 Leksika 
oglasa u sociolingvističkom makrokontekstu (188); 5.4.1.2 Oglas kao leksikografski 
izvor (190); 5.4.2 Sintagmatika u oglasima (192); 5.4.3 Topika u oglasima (193); 5.4.4 
O jeziku na osnovu jezika u oglasima – zaključna napomena (196); 6. Istorijski pri-
kaz reklamnog oglasnog diskursa (199); Summary (207); Literatura (211); Registar 
imena (217); Predmetni registar (219); Izvori 1 (223); Prilog 1 (229); Izvori 2 (273); 
Prilog 2 (275).

II  REČNICI

1988.

Školski rečnik standardnog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika. Knj. 1, A - 
Lj. – [1. izd.]. – Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika : Institut za južno-
slovenske jezike Filozofskog fakulteta, 1988. – XII, 900 str. : ilustr. ; 25 cm (u 
koautorstvu sa M. Jocić).

Sadržaj: 1. Predgovor (V); 2. Izvori (IX); Rečnici i priručnici (XIII); 3. Skraćenice 
i simboli (XIV); 4. Rečnik (XV); 5. Ilustrovani registri (847); Socijalistička Fede-
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rativna Republika Jugoslavija (849); Čovečje telo / Čovječje tijelo (851); Rodbin-
ski odnosi (858); Naselja (860); Stanovanje (870); Zanimanja (875); Školski pri-
bor (887); Igračke (888); Prevozna sredstva / Prijevozna sredstva (891); Glazbala 
i muzički instrumenti / Muzički instrumenti (894); Sportovi i sportaši / Sportovi i 
sportisti (896).

1989.

Školski rečnik standardnog srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika. Knj. 2, M 
– Po. – [1. izd.]. – Novi Sad : Zavod za izdavanje udžbenika : Institut za južno-
slovenske jezike Filozofskog fakulteta 1989. – 856 str. : ilustr. ; 25 cm (u koau-
torstvu sa M. Jocić).

Sadržaj: 1. Rečnik (7); 2. Ilustrovani registri (799); Površina Zemlje (reljef) (801); 
Strane sveta / Strane svijeta (805); Klima (806); Godišnja doba (807); Meseci u 
godini / Mjeseci u godini (808); Dani u sedmici / Dani u tjednu (808); Delovi dana 
i noći / Dijelovi dana i noći (809); Biljke (810); Životinje (830).

2001.

Rečnik novijih anglicizama : du yu speak anglosrpski?. – Novi Sad : Zmaj, 2001. 
– 275 str. ; 21 cm. – (Zmajevi rečnici) (u koautorstvu sa T. Prćićem, G. Nejgeba-
uer).

Sadržaj: Reč unapred (7); Vodič kroz rečnik (10); Konsultovani rečnici i drugi 
priručnici (17); Štampani izvori (19); Rečnik (23).

2003.

Семантичко-деривациони речник. Св. 1, Човек – делови тела. – Нови Сад 
: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2003. – 373 
стр. : табеле ; 23 cm. – (Лингвистичке свеске ; 3) (коредактура са Д. Гортан-
Премк и Љ. Недељков).

2006.

Семантичко-деривациони речник. Св. 2, Човек – унутрашњи органи и ткива, 
психофизичка стања и радње, психофизичке особине, сродство. – Нови Сад 
: Филозофски факултет, Одсек за српски језик и лингвистику, 2006. – 774 
стр. : табеле ; 23 cm. – (Лингвистичке свеске ; 5) (коредактура са Д. Гортан-
Премк и Р. Драгићевић).
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2011.

Rečnik novijih anglicizama : du yu speak anglosrpski?. – 2. izd. – Novi Sad : 
Zmaj, 2011. – 275 str. ; 21 cm. – (Zmajevi rečnici) (u koautorstvu sa T. Prćićem, 
G. Nejgebauer).

Sadržaj: Reč unapred (7); Vodič kroz rečnik (10); Konsultovani rečnici i drugi 
priručnici (17); Štampani izvori (19); Rečnik (23).

III  PRIREĐIVAČKI RAD

1990.

Jezička politika i planiranje jezika u Jugoslaviji. – Novi Sad : Filozofski fakultet, 
Institut za južnoslovenske jezike, 1990. – 141 str. ; 24 cm.

2004.

Предавања из историје језика. – Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за 
српски језик и лингвистику, 2004. – 191 стр. : факс. ; 23 cm. – (Лингвистичке 
свеске ; 4) (коредактура са Љ. Суботић и С. Павловићем).

Pusti „Ventil“ Radija 021. – Novi Sad : Футура публикације : Ženske studije i 
istraživanja „Mileva Marić-Ajnštajn”, 2004. – 144 str. ; 25 cm.

2009.

Višejezični svet Melanije Mikeš. – Novi Sad : Filozofski fakultet : Društvo za pri-
menjenu lingvistiku Srbije, 2009. – 206 str. : slika M. Mikeš ; 23 cm. – (Zbornik u 
čast / Filozofski fakultet, Novi Sad) (kouredništvo sa P. Vlahović i R. Bugarskim).
Zbornik je posvećen prof. dr Melaniji Mikeš.

2010.

Diskurs i diskursi. – Novi Sad : Filozofski fakultet : Ženske studije i istraživanja, 
2010. – 415 str. ; 23 cm. – (Zbornik u čast / Filozofski fakultet, Novi Sad).
Zbornik je posvećen prof. emeritus Svenki Savić.

2011.

Говор Новог Сада. Св. 2, Морфосинтаксичке, лексичке и прагматичке 
особине. – Нови Сад : Филозофски факултет, Одсек за српски језик и 
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лингвистику, 2011. – 719 стр. : илустр. ; 23 cm. – (Лингвистичке свеске ; 9) 
(коуредништво са Г. Штрбац).

Jezik u upotrebi = Language in use. – Beograd : Društvo za primenjenu lingvisti-
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19

BIBLIOGRAFIJA RADOVA PROF. DR VERE VASIĆ

Komparativna analiza čitulja // Jazikot i kulturata: zbornik na trudovi od Kon-
ferencijata održana vo Ohrid od 27 do 29 maj 1988 / ureduvački odbor Ljupčo 
Stefanovski, Mirka Mišić, Marija Madžar. – Skopje : Sojuz na društvata za pri-
meneta lingvistika na Makedonija, 1989. – Str. 160-166.

1992.

Autoregulacija u upotrebi dijalekta // Folklor u Vojvodini (Novi Sad). – ISSN 
0353-4111. – Sv. 6 (1992), str. 56-62.

Павица Мразовић и Зора Вукадиновић: Граматика српскохрватског језика за 
странце (Сремски Карловци, Нови Сад, 1990) // Зборник Матице српске за 
филологију и лингвистику (Нови Сад). – ISSN 0352-5724. – 35, 1, стр. 257-
259.
Приказ.

Selektivna bibliografija o vremenu i aspektu u modernom srpskohrvatskom je-
ziku (1900-1992) // EUROTAP Working Papers, Series VI/4, (1993), str. 1-43 
(koautorstvo sa S. Savić, Lj. Spasić, T. Vojnovićem)

1993.

Svenka Savić, Diskurs analiza (Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, 
1993) // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад). – 
ISSN 0352-5724. – 36, 2 (1993), стр. 242-244.
Prikaz.

1994.

Focus and word order in early childhood : pragmatics versus linguistics // Inter-
national journal of psycholinguistics (The Hague). – Vol. 10, no. 3 (1994), str. 
[255]-272 (u koautorstvu sa M. Mikeš)

Ставови према језику у граматичким приручницима српскохрватског језика 
// Зборник Матице српске за филологију и лингвистику (Нови Сад). – ISSN 
0352-5724. – 37 (1994), стр. [109]-118.

Upotrebna vrednost simbola boje i broja // Folklor u Vojvodini (Novi Sad). – 
ISSN 0353-4111. – Sv. 8, (1994), str. 148-152. 



20

Nataša J. Belić

1995.

Часопис и научни скуп Фолклор у Војводини // Зборник Матице српске за 
славистику (Нови Сад). – ISSN 0352-5007. – 48/49 (1995), стр. 298-301.
Приказ.

Folklorna građa u jednojezičnim rečnicima (na primeru Rečnika srpskohrvatskog 
književnog jezika, I, II Matica srpska – Matica hrvatska, III-VI Matica srpska) // 
Folklor u Vojvodini (Novi Sad). – ISSN 0353-4111. – Sv. 9 (1995), str. 159-166.

1996.

Деветнаестовековни језички узор : писати чисто српски // Научни састанак 
слависта у Вукове дане (Београд). – ISSN 0351-9066. – 25, 2 (1996), стр. 265-
272 (у коауторству са С. Павловићем) 
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са М. Јоцић и др.)

Pragmatička i gramatička komponenta u konstituisanju i interpretaciji rečenice // 
Зборник Матице српске за славистику (Нови Сад). – ISSN 0352-5007. – Бр. 
71/72 (2007), стр. 273-282.



24

Nataša J. Belić

2008.

Граматика у дискурсу : каузална клауза као аподоза // Семантичка 
проучавања српског језика / уредници Милорад Радовановић, Предраг 
Пипер. – Београд : Српска академија наука и уметности, Одељење језика и 
књижевности, 2008. – Стр. [193]-200.

Serbian Language Treshold Level: Concept and Design // Bosnish – Kroatisch – 
Serbisch als Fremdsprachen an den Universitäten der Welt / herausgegeben von 
Biljana Golubović. – München:  Verlag Otto Sagner, 2008. – Str. 195-203 (u ko-
autorstvu sa V. Ružić i Lj. Subotić)
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немачком језику. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику; 
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О ЛЕКСИКОГРАФСКОЈ ДЕФИНИЦИЈИ И СИСТЕМУ 
ЛЕКСИКОГРАФСКИХ ДЕФИНИЦИЈА  

У ЈЕДНОЈЕЗИЧНОМ РЕЧНИКУ1

У раду се даје преглед различитих типова лексикографских дефини-
ција, као и предлог њиховог распоређивања у идентификацији полисеман-
тичких ле ксема.

Кључне речи: семантичка идентификација, распоређивање лекси-
кографских дефиниција, полисемантичка структура, симилисемија, метони-
мија, си негдо ха, метафора.

1. Лексикографска је дефиниција идентификација семантичког садр-
жаја реализоване лексеме. Објаснићемо реч по реч: лексикографска дефи-
ниција је оно што се налази на десној страни речника (на левој је лексема 
чији садржај одређујемо); у њој се описује и тим описом утврђује значење 
појма на који се односи употребљена, у језику реализована лексема; реали-
зована значи употребљена у комуникативном акту, у говору или у писању.

Систем лексикографских дефиниција је поредак идентификација свих 
семантичких садржаја једне полисемантичке лексеме.

Илуструјмо све ово. Прво навeдено значење у Речнику САНУ, као и 
у свим другим речницима, лексеме глава је ‘горњи део човечијег, односно 
предњи део људског тела у коме се налази мозак и главна чула’. Овом дефи-
ницијом идентификовано је значење односно семантички садржај лексеме 
глава, нпр. у реченици Она с одобравањем клима главом. А семантички се 
садржај састоји од архисеме и сема нижега ранга; то су  најмањи несамо-
стални семантички елементи који у одређеној комбинацији дају одређени 
семантички садржај, одређену семему. Архисемом је изражена појмовна 
вредност; она носи апстрактну информацију о припадности лексеме каквој 
широј лексичко-семантичкој групи, тј. групи у којој све лексеме имају исту 
појмовну вредност, исту идеографску вредност, исту архисему; у нашем 
случају, код лексеме глава то је ‘део људског или животињског тела’; истој 

1 Рад под истим насловом, у нешто краћој и нешто друкчијој верзији, објављен је у 
Прилозима, књ. 21/2 МАНУ, Скопје 1996, 105–123.

mailto:daragp@yahoo.com
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овој лексичко-семантичкој групи припадају и лексеме: нога, рука, леђа и др. 
којима се именују делови људског и животињског тела. Семе нижега ранга 
релевантни су елементи реализације; оне носе апстрактне информације о 
индивидуалним карактеристикама лексема, о оним карактеристикама на ос-
нову којих се једна лексема разликује од друге у истој лексичко-семантичкој 
групи; нпр., семе нижега ранга у основном значењу лексеме глава су ‘нај-
важнији, у коме су мозак и главна чула’, а ми бисмо додали и ‘округласт’; 
семе нижега ранга у основном значењу лексеме нога јесу: ‘доњи, који слу-
жи за ходање, који служи као ослонац’. Саставни део семантичког садржаја 
су и категоријално-граматичке информације, тзв. грамеме; њима се пружа 
информација о врсти речи, о роду и броју код речи које имају род и број и о 
другим граматичким карактеристикама. Дакле, у лексеми глава садржана је 
поред информације о семантичком садржају ‘горњи део човечијег, односно 
предњи део људског тела у коме се налази мозак и главна чула’ и граматичка 
информација да је то именица женскога рода на -а, у једнини, у номинативу.

2. И ова дефиниција представља основни тип лексикографске дефини-
ције, онај којим се идентификује основни, номинациони семантички садржај 
примарне, основне лексеме. Ова се дефиниција састоји од интерпретације 
појмовне вредности, архисеме и сема нижега ранга. Идентификација архисе-
ме линеарно се налази у првоме делу дефиниције. Даље следе идентифика-
ције сема нижега ранга. Лексикографске дефиниције овога типа по правилу 
не садрже на крају синонимску групу речи зато што, опет по правилу, просте, 
основне речи у основним значењима немају идентичне синониме, а не могу 
их ни имати јер је синонимија, како верујемо, секундарни лексички механи-
зам настао у процесу полисемије; синониме немају ни глава, нос, уво, нога, 
рука или језик. Ову сам чињеницу са великим чуђењем приметила још прве 
године рада у Институту за српски језик САНУ, далеке 1961. године. Обрађи-
вала сам лексему корито, лако је дефинисала, али синоним јој никако нисам 
могла наћи. Неприметно сам завирила у обраду лексеме глава и видела да и 
тамо у дефиницији основног значења, као што смо и видели, нема синонима. 
Много касније, неколико деценија касније, разумела сам зашто је то тако. 

А сад да кажемо и шта је то основно значење основних, простих лек-
сема. Основно је значење оно код кога имамо директан номинациони од-
нос између лексичке јединице и онога што је њоме означено. Нпр., између 
номинационе јединице глава, односно између морфемског састава глав+а, 
или даље, између фонемског састава г+л+а+в+а и појма ‘горњи део чове-
чијег, односно предњи део људског тела у коме се налази мозак и главна 
чула’ нема посредника, нема онога што би нам указало на то зашто баш ова 
јединица означава баш ово. Дакле, нема семантичке или које друге моти-
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вације између знака и означеног. И још нешто. Основна значења основних 
лексема реализују се у слободној семантичкој позицији, слободној и што се 
лексичког слагања тиче и што се тиче функције у којој се посматрана лек-
сема јавља. А то значи да се, нпр., лексема глава може јавити у лексичком 
партнерству са свим лексемама чији су семантички садржаји компатибилни, 
спојиви са њеним семантичким садржајем (лепа глава, округласта глава, 
глава лепе девојчице, али не и, нпр., вијугава глава). То, такође, значи да 
се лексема глава може јавити у реченици у свим функцијама које именица 
може имати (глава је најважнији део тела, видим његову главу, миче главом, 
стоји јој над главом итд.). 

3. Лексеме које у основним реализацијама именују делове људскога 
тела, људске особине и радње могу именовати и делове животињског тела, 
њихове особине и радње (уши човека : уши мачора, леп човек : леп мачор, 
спава човек : спава мачор); ову смо појаву назвали симилисемијом или не-
ком врстом широкозначности.2 Нпр., дефиниција основне семантичке реа-
лизације лексеме глава у Речнику САНУ, као што смо видели, гласи: ‘горњи 
део човечијег односно предњи део животињског тела у коме се налази мозак 
и главна чула’; у овој су дефиницији (а исто је и у речницима других језика) 
идентификована два референта, односно два појма – ‘глава човека’ и ‘глава 
животиње’. Ова два референта нису истога лексичког ранга; један припада 
оним лексемама чији су семантички садржаји способнији за индуковање 
семантичких процеса, други пак припада лексемама мање способним за 
оваква индуковања. Код лексеме глава један референт припада антропомор-
физмима, а други зооморфизмима, те није, с обзиром на изразиту антропо-
центричност и антропометричност семантичких ширења, тешко закључити 
који од ових референата има виши лексички статус. Тако су сва значења (а 
има их преко 30 у РСАНУ) лексеме глава индукована елементима семантич-
ког садржаја ‘глава човека’, изузев значења ‘грло, брав; јединка роја, јата’, 
које је индуковано синегдохом према значењу ‘глава животиње’. 

Дакле, симилисемичне семантичке садржаје треба давати у једној 
дефиницији; уз идентификацију архисеме идентификовати и двореферент-
ност, као што је у нашем случају и учињено; семе нижега ранга дати према 
референту вишега ранга.3 

2  Раније (Гортан-Премк, 1997, 59–67) ову појаву називала сам платисемијом, заправо, 
појам платисемије, који је увела и дефинисала И. Грицкат (1967, 217–235) проширила сам и 
на ове случајеве. Касније сам за ове случајеве узела термин симилисемија.

3  Симилисемичне дефиниције дају се код именичких лексема којима се именују делови 
људскога и животињскога тела. Симилисемичне дефиниције не дају се код придевских или 
глаголских лексема којима се именују људске и животињске особине и радње. Нпр., глагол 
дремати у основноме значењу дефинисан је као ‘бити сањив, поспан, имати наступ сна; 
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4. Секундарни типови лексикографских дефиниција везани су за се-
кундарне лексичке јединице, тј. за секундарна значења примарних лексема 
и за деривате (значење композита друкчијег је типа). Нас овом приликом ин-
тересују само примарне лексеме. Секундарна значења примарних лексема 
(а и оних других, као и основна значења секундарних, изведених лексема) 
индукована су основним семантичким садржајем, несамосталним елемен-
тима у структури основног семантичког садржаја, што је чешће, или таквим 
елементима из семантичког садржаја надређеног секундарног значења за 
какво друго, такође, секундарно значење, што је ређе. Нпр., секундарно зна-
чење лексеме глава дато под 2.б. у РСАНУ дефинисано као ‘умна, даровита 
особа’ индуковано је метонимијским значењем датим под 2.а. ‘памет, инте-
лигенција; мисли, свест, сећање; схватање дух’. Фокус индукције могу бити 
и архисема и семе нижега ранга. 

5. Архисема је фокус, извориште метонимијских трансформација. А 
како је архисема заједничка за све лексеме једне лексичко-семантичке гру-
пе, то је метонимијска трансформација процес који, по правилу, захвата све 
лексеме једне лексичко-семантичке групе и опет, по правилу, захвата их на 
исти начин. Теоријско је објашњење метонимијске дисперзије у мутацији, 
трансформацији архисеме полазног семантичког садржаја која се састоји у 
измени ранга њеног основног и пратећег елемента. Нпр., основни је семан-
тички садржај лексеме град ‘велико, добро изграђено људско насеље, обич-
но административни, трговачки и културни центар веће области’;  архисема 
овога садржаја је ‘насељени пункт’ или ‘грађевине намењене људима’; еле-
менти њени су ‘грађевине’ и ‘људи’; семе нижега ранга, семантичке ком-
поненте су ‘велики, добро изграђен, центар’ и др.; развитак новога семан-
тичког садржаја полази од трансформације архисеме ‘грађевине намењене 
људима’ у нову архисему ‘људи из тих грађевина’; у новоме садржају семе 
нижега ранга нису битне или постоје као потенцијалне. На исти начин мето-
нимијско значење развијају и лексеме варош, село, кварт, вагон, камион, па 
и шоља, кашика и др.; све оне развијају значење ‘оно што се у датом појму 
налази’. У случају лексеме глава сличнога типа мутацију архисеме имамо у 
значењу ‘памет, интелигенција; мисли, свест, сећање; схватање, дух’; смер 
ове мутације је глава → ‘оно што је у глави’. Истога смера је и мутација код 
лексеме шака – ‘део људскога тела’ → ‘оно што стане у тај део’ (појео је 

спавати лаким сном’ без навођења да се ради и о човеку и о животињи. И у примерима којима 
се потврђује ова дефиниција ради се само о човеку. Ово је свакако омашка, али уобичајена 
омашка. Кажемо уобичајена зато што се и код других људских и животињских радњи по 
правилу наводе примери у којима је субјекат човек; дакле, животиња изостаје и у дефиницији 
и у примерима, што, како разумемо, потврђује антропоцентрично и антропометрично 
поимање језика и наших и страних лексикографа. 
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шаку јагода). Лексема глава метонимијски развија још једно значење ‘повр-
шина коју заузима глава као део људскога тела’ (нпр., за главу је виши од 
њега); оваква мерна значења метонимијски развијају многе лексеме са ар-
хисемом ‘део људскога тела’ (нпр., три педља дужине, два прста ширине, 
за длаку већи и др.).

Секундарна значења добијена метонимијским трансформацијама дају 
се одмах иза основног значења (или за њих основног значења) и идентифи-
кују се дефиницијама у потпуности ослоњеним на основне, само са интер-
претацијом измењене архисеме. 

Регистровање метонимијских значења, ако смемо тако да кажемо, 
бољка је свих речника. Велики дескриптивни речници бележе их, али не-
редовно и на различите начине; средњи и мали бележе их ретко, рекло би 
се онда кад их се лексикограф сети. А тако, ипак, не би требало да буде; 
регуларна метонимија мора се регистровати, и у малим једнотомним речни-
цима; на њу морамо мислити јер је она веома важан механизам семантичког 
варирања.4 

И још нешто. Метонимијски добијена значења никада нису фигура-
тивна. Није фигуративно значење ‘сви становници вароши’ лексеме варош, 
како је то маркирано у РСАНУ.

6. Архисема је фокус и трансформација индукованих синегдохом. То 
синегдоху чини блиском метонимији, толико блиском да се неретко (и у се-
мантици  и у поетици) она тумачи као подврста метонимије. Ми тако не 
мислимо; код метонимијских трансформација имамо само мутацију архи-
семе и десемантизацију сема; код трансформација индукованих синегдохом 
имамо мутацију и измену архисеме (било губљењем партитивне семантике, 
било каквим другим семантичким проширењем или сужењем) и развитак 
нових диференцијалних, идентификационих сема. И још нешто: метони-
мија је регуларна, она захвата све чланове једне лексичко-семантичке групе, 
док је синегдоха, да тако кажемо, индивидуална, нерегуларна, она захвата 
појединачне лексеме.

Основни је и класични тип синегдохе (а типова има више) глава → 
‘особа, појединац’. Значења добијена механизмом синегдохе региструју се 
посебном дефиницијом, али одмах иза значења која су их индуковала, или 

4  У РСАНУ регуларно мерно значење лексеме глава какво имамо у примеру за главу 
виши од њега није регистровано. Регистровано је само једно покрајинско нерегуларно мерно 
значење ‘мера за земљиште величине јутра’; исп. вртаљ (2), које је потврђено примером: 
Некад су „вртаљ” звали „глава”, јер су тад земљу делили по мушким главама; данас глава 
вреди као јутро (Шкар. 2, 6 = Шкарић, Милош Ђ., Живот и обичаји планинаца под Фрушком 
гором, СЕЗб 54, Бгд 1939); из примера је јасна и метонимијска мотивација ове семантичке 
реализације. 
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одмах иза метонимијских значења добијених индукцијом из истога значења; 
у случајевима који су слични лексеми глава прво се региструје проста сине-
гдоха глава → ‘особа, појединац’, а затим она добијена у садејству са неком 
од сема нижега ранга, она, како бисмо је радо назвали, метафоризирана си-
негдоха глава → ‘глава породице’; ова је синегдоха метафоризирана семом 
‘важан, главни’ из основног значења. Ова се значења, по правилу, дефини-
шу синонимским низом, јер се управо синегдохом, употребом имена дела 
какве целине за саму целину именује оно што је већ именовано у језику.

Синонимским низом дефинишу се, по правилу, и значења индукована 
другим типовима синегдохе. Синегдоху имамо и у случају код кога је у осно-
ви пренос номинације са ширега појма на ужи, са хиперонима на хипоним. 
Нпр., лексема кола са основним значењем ‘возило на точковима (најчешће 
на четири точка) које служи за превоз људи и ствари’ развија четири зна-
чења која су са овим основним у односу хипероним→хипоним: а. ‘запрежно 
возило’; б. ‘аутомобил или слично возило са мотором или електричном ву-
чом’; в. ‘део железничке и сл. композиције, вагон’; г. заст. ‘железница, воз’. 

Могућност преноса имена са хиперонима на хипоним и са хипонима 
на хипероним широко је искоришћена у ботаничкој и зоолошкој терминоло-
гији (не само у нашем језику већ у европским језицима уопште). Нпр., мач-
ка је а. ‘домаћа животиња са већим бројем врста, сисар Felis domestica из 
пор. Felicidae витког, веома покретљивог тела, мале, округле главе, оштрих 
канџа, изоштреног чула слуха и мириса, са длаком која може бити различите 
боје’ и б. ‘у мн.: породица звери Felicidae, у коју спадају домаћа и дивља 
мачка, лав, леопард, рис и др.(у јд.: звер из такве породице)’. Или, кокош је 
а. ‘(обично у мн.) општи назив за птице из пор. Gallidae; назив за род Gallus 
из те породице’; б. (обично у мн.) ‘назив за птице из реда Galliformes, у који 
спада и пор. Gallidae’; в. ‘домаћа припитомљена врста Gallus domesticus из 
пор. Gallidae, која се гаји ради меса и јаја; женка те врсте’. При распоређи-
вању дефиниција код ових двеју лексема примењени су различити крите-
рији: код лексеме мачка прво је идентификован лексички, да кажемо, при-
родни појам, а затим договорени, на неки начин вештачки, терминолошки 
појам; код лексеме кокош поступљено је обрнуто – прво је дефинисан тер-
минолошки, а затим лексички појам. Прво је решење свакако исправније; у 
њему се полази од природне јединице лексичког система и иде ка договоре-
ној, терминолошкој.5

5  Да дамо и једно опште правило: терминолошке реализације код полисемантичних 
лексема никада не давати као прва, основна значења. Нпр., боље би било да код лексеме круг 
није као прво значење дато оно математичко терминолошко.
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Да кажемо и ово. Ситуационих синегдоха има више од оних лексич-
ких. Није свака синегдоха јединица лексичког система; нпр., у реченици 
храни петора уста имамо синегдоху, али ипак уста у лексичком систему не 
развијају значење особа, лице или дете.

6. Метафора је пренос номинације с једнога појма, референта на дру-
ги, односно с једнога семантичког садржаја на други мотивисан аналошким 
повезивањем семантичких компонената, сема нижега ранга, уз обавезно 
замењивање појмовне вредности, архисеме полазног семантичког садржаја 
појмовном вредношћу, архисемом циљнога семантичког садржаја. Нпр., де-
компонујмо семантички садржај лексеме глава у реализацији глава клина 
и упоредимо га са основним; његова је архисема ‘део предмета’, а семе су 
‘крајњи, округласт, проширен’; заједнички елемент ових семантичких садр-
жаја, тј. основне и секундарне семеме  лексеме глава налази се у семантичкој 
компоненти ‘округласт’, евентуално и у семантичкој компоненти ‘крајњи’, 
која је добијена трансформацијом компоненте ‘горњи’ из основног семан-
тичког садржаја; и само су ови семантички елементи омогућили асоција-
тивно повезивање ових двају семантичких садржаја; а ово је асоцијативно 
повезивање, даље, резултирало преносом номинације с референта, са појма 
глава као ‘део тела’ на референт ‘проширени део предмета (глава клина)’, 
као део предмета. Свака од сема нижега ранга може индуковати метафору; 
то су семе које се односе на облик, боју, какво друго својство, на место које 
појам заузима, на намену, функцију, на вредносну оцену (глава клина, језик 
на ципелама, златно дете, сребрна коса, лице тканине, чаша с ножицом) 
итд., да не набрајамо све.

Метафорични модели, посебно они мотивисани семом која се одно-
си на облик, увек су отворени, продуктивни; отвореност и продуктивност 
огледа се у њиховом неограниченом понављању; овако добијена значења 
дају се у оквиру једне тачке обједињена општом дефиницијом која садржи, 
или би требало да садржи, архисему циљнога садржаја и сему (или семе) 
заједничке за полазни и циљни садржај. Нпр., више је значења у полисеман-
тичкој структури лексеме језик добијено метафоризацијом којој су у основи 
семе које се односе на облик; таква бисмо значења могли дати под дефини-
цијом ‘пљоснат, покретљив део каквог предмета’ (‘део каквог предмета’ = 
архисема, ‘пљоснат, покретљив’ = семе); иза ове дефиниције могли бисмо 
или давати посебне уже, конкретније дефиниције: а. ‘комадић, парче коже 
на обући преко кога се обућа везама, пертлама везује и стеже’; б. ‘помични 
део браве’; в. ‘зупчасти истакнути део кључа’; г. ‘казаљка на ваги’ итд., а 
много је тога што се може набрајати (у Речнику САНУ петнаестак је таквих 
значења) или без ужих дефиниција давати само синтагматске потврде: језик 
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на ципелама, језик у брави, језик кључа, језик на ваги итд. Који ће се од ових 
лексикографских поступака применити зависи од типа речника; за речнике 
мањег обима други је поступак прихватљивији. Отворени су модели и они 
индуковани бојом; тако је белка и ‘животиња беле боје или с неким белим 
обележјем’ (овца, кобила, кучка, мачка, коза, кокош, гуска и др.), и ‘бели-
часто воће’ (јабука, крушка, шљива), и ‘жена светле косе’, и ‘сребрни комад 
новца, сребрњак’, и ‘беланце’ и још штошта. Како су ова значења настала 
независно једно од другога, а сва подједнако зависно од семантичких ком-
понената које су им у основи, редослед њихов није условљен семантичким 
већ прагматичким разлозима (прво се дају најфреквентније реализације, а 
на крају оне које су маркиране, било стилски, било употребно). 

7. О помоћним лексикографским дефиницијама типа в. то и то, тј. 
види одређену реч у одређеном значењу, као и о оним деловима дефиниција 
типа исп. то и то, тј. испореди одређену реч у одређеном значењу овога пута 
нећемо говорити. Такође, нећемо говорити ни о оним дефиницијама којима 
се идентификују деривати у чијем је семантичком садржају цео семантички 
садржај полазне лексеме односно о дериватима код којих имамо више гра-
матичку него лексичку деривацију, нпр., студент – студентски, бео – бели-
на, људски – људскост.

8. Да сведемо оно што је најважније. У полисемантичкој структури 
основних речи следећи је лексикографски распоред дефиниција. Прво се 
даје дефиниција којом се идентификује основни семантички садржај, затим 
дефиниције којима се идентификују метонимијски садржаји, даље, дефини-
ције којима се идентификују садржаји добијени механизмом синегдохе, и на 
крају, они који су добијени метафором. Специјални терминолошки и други 
маркирани садржаји (као покрајински, застарело) идентификују се на крају 
групе којој припадају према типу варирања који им је у основи.
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О ЛЕКСИКОГРАФСКОЈ ДЕФИНИЦИЈИ И СИСТЕМУ ЛЕКСИКОГРАФСКИХ ...

Darinka Gortan-Premk

LEXICOGRAPHIC DEFINITION IN THE SYSTEM
OF LEXICOGRAPHIC DEFINITIONS IN A MONOLINGUAL DICTIONARY

Summary

The author suggests different types of lexicographic definitions – on the one hand, 
those by which the semantic contents of primary lexical units are identified and, on the 
other hand, those by which the semantic contents of secondary lexical units are identified; 
the author also suggests how secondary arrangements should be arranged.

Key words: semantic identification, lexicographic definition, distribution of 
lexicographic definitions, polysemantic structure, metonymy, synecdoche, metaphor.
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NOVI REČNIK NOVIJIH ANGLICIZAMA: ZAŠTO, ŠTA I KAKO1

Ovaj rad bavi se pripremanjem novog, proširenog izdanja nekog budućeg 
Rečnika novijih anglicizama, koji je prvi put objavljen 2001. godine. Nakon osvrta 
na prvobitne ciljeve koje su autori želeli da postignu, te kritičkog osvrta na uoče-
ne prednosti i nedostatke prvog izdanja, detaljnije će biti razmotrena tri ključna 
aspekta izrade novog izdanja: prvo, zašto, koje obuhvata razloge za njegovo sa-
stavljanje; drugo, šta, koje obuhvata njegove strukturne novine; i treće, kako, koje 
obuhvata mogućnosti njegove tehničke realizacije.

Ključne reči: rečnik, anglicizam, kontaktna lingvistika, korpusna lingvisti-
ka, leksikografija, elektronska leksikografija

1. uvodne napomene

Jesen 2011. godine obeležila je prvu deceniju od objavljivanja Du yu speak 
anglosrpski? Rečnika novijih anglicizama, prvog takve vrste u našoj sredini. 
Idejni tvorac i prvi koautor ovog rečnika bila je Vera Vasić, dedikatkinja ovog 
prigodnog zbornika, dok su drugo dvoje koautora bili Tvrtko Prćić i Gordana 
Nejgebauer, u saradnji s Ljiljanom Subotić, Mladenom Mozetićem i devet na-
ših postdiplomki i postdiplomaca. Rečnik je naišao na neočekivano dobar prijem 
stručne i ostale zainteresovane javnosti i medija (za informativne prikaze, v. Bu-
garski, 2002; Lalić, 2002; Pižurica, 2002), čitav tiraž vremenom je rasprodat, pa 
je u čast ovog jubileja štampano ponovljeno drugo izdanje (Vasić, Prćić, Nejge-
bauer, 2011; za opis teorijskih, metodoloških i praktičnih aspekata ovog pionir-
skog leksikografskog projekta i njegovih rezultata, v. Prćić, 2012a, a za kritičku i 
samokritičku analizu Rečnika i njegovih neposrednih i posrednih učinaka u našoj 
sredini, uz obimnu literaturu, v. Prćić, 2012b).

1 Dragoj Veri, izuzetnom stručnjaku, eruditi i čoveku, bez koga ne bi bilo Du yu speak 
anglosrpski? Rečnika novijih anglicizama, a ni mene kao njegovog koautora. Rad je nastao u sklopu 
Projekta br. 178002, pod nazivom Jezici i kulture u vremenu i prostoru, koji finansira Ministarstvo 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
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Zaključni odeljci obe navedene studije dotiču se pitanja da li je vredelo sa-
stavljati Rečnik novijih anglicizama, na koje je ponuđen sledeći odgovor: „delom 
da, zbog onog dobrog u Rečniku i oko njega; delom ne, zbog onog manje dobrog 
u njemu i oko njega; delom možda, kada se uravnoteženo i odmereno sagledaju 
i da i ne zajedno” (Prćić, 2012b, 261). Tada je pokrenuto i pitanje inoviranja 
Rečnika, pa je konstatovano da su perspektive sastavljanja novog, proširenog iz-
danja trenutno „jedino u domenu teorijskih razmatranja i, po svim pokazatelji-
ma, tako će i ostati, bar što se ovog autorskog tima tiče” (Prćić, 2012b, 261). Iz 
ove konstatacije može se naslutiti kako vrata eventualnom novom, osavremenje-
nom leksikografskom projektu, s istim ili drugim učesnicima i autorskim timom, 
nisu u potpunosti zatvorena. U tom smislu, ovaj prilog valja smatrati nastavkom 
potonjeg članka, ili njegovim dodatkom, u kojem će biti sagledane perspektive 
sastavljanja novog, proširenog izdanja Rečnika novijih anglicizama i ponuđeni 
konkretni odgovori na pitanja zašto, šta i kako bi se to moglo i/ili trebalo uraditi 
– naravno, ukoliko bi se toga uopšte vredelo poduhvatiti, s obzirom na splet razli-
čitih objektivnih i subjektivnih okolnosti (up. Prćić, 2012a, 2012b).

2. Rečnik novijih anglicizama vs novi Rečnik novijih anglicizama

Podsećanja radi, u pripremnoj fazi autori su postavili šest ciljeva koje su 
izradom Rečnika novijih anglicizama nameravali da postignu – ti ciljevi većinom 
su i ostvareni, izuzev prvog i poslednjeg, koji su izvan polja njihove odgovornosti 
(up. Prćić, 2012b, 254):

(1) Komunikativni, i ujedno glavni, cilj: pomoći čitaocima da ispravno 
razumeju i dosledno koriste novije anglicizme u srpskom jeziku, uključivanjem 
praktičnih podataka o njihovoj formi, funkciji, sadržini i upotrebi, ali i teorijski 
relevantnih podataka o izvornim oblicima anglicizama, načinima njihove adapta-
cije i stepenu njihove integrisanosti u srpski jezik.

(2) Deskriptivni cilj: sveobuhvatno predstaviti upotrebu novijih angliciza-
ma u današnjem srpskom jeziku, kodifikacijom njihove primarne i sekundarne 
adaptacije na ortografskom, fonološkom, morfosintaktičkom, semantičkom i pra-
gmatičkom nivou, u skladu s teorijskim i metodološkim principima savremene 
kontaktne i kontrastivne lingvistike.

(3) Deskriptivno-preskriptivni cilj: osmisliti semantičko-pragmatički mo-
tivisanu skalu opravdanosti novijih anglicizama u srpskom jeziku.

(4) Preskriptivni cilj: razraditi preporuke za upotrebu novijih anglicizama 
u srpskom jeziku, u slučajevima kada postoje varijacije ili pogrešne upotrebe, 
naročito u pisanju.

(5) Leksikografski cilj: prikazati podatke na efektan i prema čitaocima pre-
dusretljiv način, u skladu s tendencijama savremene leksikografije.
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(6) Sociolingvistički cilj: podići svest kod korisnika srpskog jezika o angli-
cizmima u sopstvenom jeziku i kulturi, i izgraditi njihov odgovorniji stav prema 
nekritičkoj i nedoslednoj upotrebi novijih anglicizama.

Nadalje, kao prednosti Rečnika novijih anglicizama istaknuta su četiri 
njegova svojstva: (a) ponuđena prva sveobuhvatna, deskriptivna i preskriptivna, 
leksikografska kodifikacija novijih anglicizama u srpskom jeziku, na nivou pi-
sanja, izgovora, oblikâ, značenja i upotrebe, (b) razvijen i primenjen lingvistički 
zasnovan, jednostavan i lako naučljiv sistem pravilâ i preporukâ za standardi-
zovano pisanje anglicizama, s funkcijom reči i akronima, u srpskom jeziku, (c) 
lansirana reč ‘anglosrpski’, kao polušaljiv naziv za tada nastajući hibridni srpsko-
-engleski „jezik” ili, tačnije, sociolekt, koji se u međuvremenu u zainteresovanoj 
akademskoj zajednici ustalio kao stručni termin, kao što se i sam „jezik” ustalio u 
čitavom našem društvu i kulturi, i (d) uvedene leksikografske inovacije, naročito 
u domenima mikrostrukture, u vidu novih tipova ponuđenih podataka – Nepri-
hvatljivi pravopisni oblici, Izvorni oblici i njihova adaptacija u srpskom jeziku 
i Indeks integrisanosti u srpski jezik, te grafičke opreme, u vidu višeparagrafske 
strukture rečničkog članka i dvobojne, crne i tamnocrvene, štampe (up. Prćić, 
2012b, 254–255). U nedostatke Rečnika novijih anglicizama ubrojana su dva nje-
gova svojstva: (a) mnogo, možda čak i premnogo, tipova uključenih podataka, s 
velikim brojem upotrebljenih skraćenica i simbola, što prosečnom čitaocu, koji 
često želi da sazna samo značenje reči, može delovati zbunjujuće i odbojno – iako 
svesni ove mogućnosti, autori su zadržali celokupan repertoar planiranih poda-
taka, kako bi izašli u susret najširem krugu potencijalnih čitalaca, i (b) korpus na 
kome je Rečnik zasnovan trebalo je da bude opsežniji i raznovrsniji, da bi pot-
punije odražavao raznolikost stilova i registara srpskog jezika (up. Prćić, 2012b, 
255).

Nedovoljno ostvareni prvobitni ciljevi mogli bi se (pokušati) ostvariti, ne-
dostaci mogli ispraviti, a prednosti i ostvareni prvobitni ciljevi mogli dodatno 
pobošljati i pojačati jedino u novom, proširenom izdanju Rečnika novijih angli-
cizama. Zbog toga će u sledeća tri pododeljka detaljnije biti govora o tri ključna 
aspekta izrade nekog budućeg Novog rečnika novijih anglicizama, a to su: (a) 
razlozi za njegovo sastavljanje – zašto, (b) njegove strukturne novine – šta, i (c) 
mogućnosti njegove tehničke realizacije – kako.

2.1. Zašto: razlozi za sastavljanje Novog rečnika
U ovom pododeljku biće ponuđeni odgovori na pitanje zašto treba praviti 

Novi rečnik novijih anglicizama – preciznije, koji bi bili razlozi za njegovo sa-
stavljanje. Tri su takva razloga: prvi, i nesumnjivo najbitniji, tiče se potencijalnih 
odrednica, anglicizama koji su se tokom proteklih desetak godina pojavili u srp-
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skom jeziku i čiji je stalan dotok iz dana u dan više nego primetan. Glavnina njih 
već se ustalila u većoj ili manjoj meri, ili se još ustaljuje, pa bi sve takve angliciz-
me, koji su postigli bar izvestan stepen formalne i/ili sadržinske integrisanosti u 
sistem srpskog jezika, bilo nužno uneti u Novi rečnik, te ih leksikografski obraditi 
i kodifikovati. Na taj način, po slobodnoj, ali ne i slučajnoj, proceni, ukupan broj 
odrednica u odnosu na prvo izdanje, koje sadrži 950 odrednica, bio bi najmanje 
udvostručen.

Drugi, i ne manje bitan, razlog tiče se korisnika Novog rečnika, onih zain-
teresovanih čitalaca, širokog dijapazona uzrasnih i obrazovnih profila, koliko god 
da su naizgled malobrojni ali upravo zato izuzetno važni i dragoceni, koji žele, 
prvo, da valjano razumeju sve brojnije novije i najnovije anglicizme u srpskom 
jeziku, poput pomodne skraćenice vs, od engleskog versus, u naslovu ovog odelj-
ka (što je pasivna komponenta jezičkog znanja; za rezultate empirijskih istra-
živanja o stepenu razumevanja anglicizama na koje se svakodnevno nailazi u 
medijima, v. Panić Kavgić, 2006; Jerković, 2012); i drugo, da ispravno i dosledno 
umeju koristiti anglicizme u sopstvenom govoru i pisanju (što je aktivna kompo-
nenta jezičkog znanja). Na kraju krajeva, ovaj rečnik nastao je najpre zbog i radi 
svojih korisnika, budućih čitalaca. Svima njima Novi rečnik trebalo bi da postane 
lako i besplatno dostupan putem interneta, što bi umnogome potpomoglo širenje 
postojećeg kruga njegovih čitalaca, odnosno korisnika.

Treći razlog tiče se podizanja kvaliteta Novog rečnika, koje bi se sastojalo 
u otklanjanju uočenih propusta u prvom izdanju. Uprkos velikom trudu uloženom 
u formulaciju definicija, odabir pravih primera i brižljivu korekturu celokupnog 
rukopisa, neke sitnije manjkavosti i previdi, posebno slovni i stilski, ipak su osta-
li, pa bi ih zato sve trebalo dosledno ispraviti.

2.2. Šta: strukturne novine u Novom rečniku
U ovom pododeljku biće ponuđeni odgovori na pitanje šta treba da bude 

novo u Novom rečniku novijih anglicizama – preciznije, koje bi bile njegove 
strukturne novine. Tri su takve novine, u različitim oblastima. Najmanja, ali i 
najupadljivija, u vezi je s naslovom. Kao što je poznato, sadašnje izdanje nosi 
dvodelni naslov Du yu speak anglosrpski? Rečnik novijih anglicizama, pri čemu 
je dvosmisleni i polušaljivi nadnaslov bio upotrebljen s ciljem da privuče pažnju 
potencijalnih kupaca i, daleko značajnije, da upečatljivo inauguriše naziv ‘an-
glosrpski’ i novoprepoznati sociolekt srpskog jezika, čiji su leksički, gramatički 
i pravopisni aspekti dokumentovani u Rečniku (a kasnije teorijski sagledani u 
Prćić, 2011). Međutim, ovde se ne nalaze samo anglosrpski elementi, koji su 
lingvistički neopravdani i stoga nepotrebni, jer ne doprinose srpskom jeziku u 
pogledu izražajnosti, ekonomičnosti ili drukčije, nego čine sve žilaviju konku-
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renciju standardnim običajima i upotrebama, sa sve jasnijom tendencijom ka nji-
hovom postepenoom istiskivanju. Znatno više u Rečniku su obrađeni formalni 
i sadržinski aspekti novijih anglicizama, koji su lingvistički opravdani i stoga 
potrebni, jer u većoj ili manjoj meri doprinose izražajnosti i/ili ekonomičnosti 
srpskog jezika i otuda spadaju u standardni srpski, a ne u anglosrpski. Pošto bi 
novo izdanje zasigurno nastavilo s ovakvim opštim opredeljenjem, da opisuje 
oba ova tipa anglicizama, sadašnji nadnaslov, koji, uprkos svojoj površinskoj 
privlačnosti, ne odražava stvarno stanje, bilo bi najbolje ukloniti, tako da novi 
naslov, kako je dosad već nekoliko puta nagovešteno, kratko i efektno glasi: Novi 
rečnik novijih anglicizama.

Druga strukturna novina u vezi je s makrostrukturom Novog rečnika, tj. 
s odabirom, popisom i organizacijom njegovih odrednica (up. Hartmann, 2001; 
Hartmann, James, 1998). Na osnovu uvida u korpus prikupljen za prvo izda-
nje, termin ‘anglicizam’ može se definisati kao reč iz engleskog jezika, poput 
milkšejk, bez obzira na njeno etimološko poreklo i morfološku strukturu (prosta, 
izvedena, složena ili frazna), ili afiks, poput ko-, ili afiksoid, poput sajber-, koji je 
ušao u srpski jezik i, adaptacijom na nivou forme i/ili sadržine, ostvario bar izve-
stan stepen integrisanosti u njegov sistem; takve jedinice imaju status pozajmlje-
ne reči, afiksa ili afiksoida. S druge strane, reč ili sintagma iz engleskog jezika, 
poput by the way, koja se u srpskom jeziku javlja kao povremena interpolacija i 
nije još ni počela proces integracije u njegov sistem ne smatra se anglicizmom, 
nego se, kontrasta radi, naziva ‘inglišizmom’; takve jedinice imaju status strane 
reči ili sintagme.

Makrostrukturu Rečnika novijih anglicizama čine abecedno raspoređena 
četiri tipa odrednica: prvo, to su, naravno, anglicizmi, i to oni očigledni, koji se 
po svom grafološkom, fonološkom i morfološkom obliku prepoznaju kao pozaj-
mljenice iz engleskog jezika (up. Prćić, 2011, 121; Filipović, 1986) i koji su se u 
srpskom jeziku ustalili u proteklih tridesetak godina (u doba sastavljanja Rečnika, 
1999/2000. godine); drugo, to su morfosintaktičke izvedenice, poput bebisiterka i 
menadžerski, nastale od osnova podvrgnutih sekundarnoj morfološkoj adaptaciji 
(up. Filipović, 1986); treće, to su stariji anglicizmi, poput lider, koji su pono-
vo preuzeti, ali sada s novim značenjem – u konkretnom slučaju, ‘osoba koja 
predvodi neku muzičku grupu’ i ‘tim, proizvod i sl. koji zauzima prvo, vodeće 
ili najbolje mesto u konkurenciji s drugim timovima, proizvodima i sl.’, uz ra-
nije značenje ‘politički šef ili vođa’; četvrto, to su semantičke izvedenice, poput 
marketing, u smislu ‘reklamiranje, naročito na radiju ili televiziji’, i prebukirati, 
u smislu ‘pretrpati ili preopteretiti raspoložive kapacitete, mogućnosti, vreme i 
sl.’, kod kojih je, sekundarnom semantičkom adaptacijom, u srpskom jeziku ra-
zvijeno novo značenje, koje je u engleskom nepoznato (up. Filipović, 1986); i 
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peto, to su pseudoanglicizmi, poput golgeter, reči skovane u srpskom jeziku ili 
preuzete iz nekog drugog jezika, u kojem su skovane kombinovanjem engleskih 
elemenata, ponekad uz upotrebu elemenata iz domaćeg jezika, pri čemu reči s 
takvim oblikom i/ili značenjem u samom engleskom jeziku ne postoje (up. Fili-
pović, 1986; Prćić, 2012c; za sveobuhvatnu leksikološku i leksikografsku obradu 
pseudoanglicizama, na primerima italijanskog jezika, v. Furiassi, 2010).

Po navedenim kriterijumima bile bi birane i odrednice za Novi rečnik. No, 
s obzirom na njihovu sve veću zastupljenost u svim vrstama tekstova, kao mogući 
kandidat nameće se još jedan tip, dosad neobjašnjivo neprimećivan i zaobilažen 
– skriveni anglicizmi (up. Prćić, 2011, 121), poput mapa puta i pametni telefon, 
te ohrabriti, u smislu ‘podsticati, podržavati’, i relaksacija, u smislu ‘labavljenje 
primene nekog zakona ili zabrane’. Svi ovakvi i slični primeri posledica su di-
rektnog prevođenja i u postojećim srpskim domaćim i odomaćenim rečima kriju 
forme i/ili sadržine svojstvene engleskom jeziku; u prva dva primera posredi je 
strukturno prevođenje ili kalkiranje, tj. doslovno prevođenje forme i njoj pridru-
žene sadržine polimorfemskih reči, engleskih road map i smartphone, a u druga 
dva radi se o presađivanju engleske sadržine na srpsku formu. U ovu kategoriju 
spadaju i pragmatički anglicizmi, poput Mogu li da vam pomognem?, od engle-
skog Can I help you?, koji predstavljaju doslovno prevedene diskursne formule 
s engleskog jezika na srpski (up. Mišić Ilić, Lopičić, 2011). Uprkos tome što 
skriveni anglicizmi kao pojedinačne reči čine deo odranije poznatnog vokabu-
lara srpskog jezika, njihovi novi i neuobičajeni spojevi i naročito njihova nova i 
neprozirna značenja dovoljno su opravdanje za predlog da se u makrostrukturu 
Novog rečnika novijih anglicizama uključe i skriveni anglicizmi, koji bi bili po-
sebno obeleženi.

Na taj način, u skladu s novim jezičkim činjenicama i njihovim teorijskim 
opisom, bio bi redefinisan tradicionalni pojam anglicizma, ograničen na one oči-
gledne, a ujedno bi bio postavljen i primenjen nov opšti princip da u sastav Novog 
rečnika treba da uđu formalni i/ili sadržinski neologizmi u srpskom jeziku, koji 
su ili preuzeti iz engleskog jezika, ili su nastali pod njegovim uticajem, ili su 
nastali od njegovih formi i/ili sadržina. Vrlo aktuelan primer za to je anglicizam 
skrining, od engleskog screening, u specijalizovanom smislu ‘sistematska analiza 
celokupnog zakonodavstva zemlje kandidatkinje radi upoređivanja i usklađiva-
nja sa zakonodavstvom Evropske unije’, koji je gotovo zvanično inaugurisan u 
informativnim programima najuticajnih domaćih elektronskih medija 28. juna 
2013. godine, na dan kada je doneta odluka o otpočinjanju pristupnih pregovora 
Srbije s Evropskom unijom.

Treća strukturna novina u vezi je s mikrostrukturom Novog rečnika, tj. 
s odabirom, formulacijom i prikazom podataka o njegovim odrednicama (up. 
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Hartmann, 2001; Hartmann, James, 1998). U prvom izdanju o odrednicama se 
daje devet tipova podataka: Pravopis, Gramatika, Izgovor, Neprihvatljivi pravo-
pisni oblici, Izvorni oblici i njihova adaptacija u srpskom jeziku, Indeks integrisa-
nosti u srpski jezik, Značenje, Primeri i Ustaljeni spojevi reči (za detaljan prikaz i 
konkretnu primenu ovih podataka, v. Vasić i dr., 2011, 10–16; Prćić, 2012a). Iako 
ovolika količina podataka može delovati preteranom, ako ne i odbojnom, a mogla 
bi se smatrati i nedostatkom Rečnika, svi podaci svesno su odabrani, s ciljem da 
se o svakom anglicizmu pruži celovita informacija o njegovoj formi, funkciji, 
sadržini i upotrebi, te da se čitaocima omogući ne samo da ga uspešno razumeju 
nego i da ga sami valjano koriste, pa i da proniknu u njegovo mesto u leksič-
kom podsistemu srpskog jezika. Svi podaci pažljivo su formulisani i tipografski 
predstavljeni tako da svako može da se posluži onim što lično smatra bitnim i 
korisnim – neko samo značenjem, neko i gramatikom i izgovorom, a neko svime 
što je ponuđeno.

Mikrostruktura Novog rečnika zadržala bi, naravno, već raspoložive po-
datke, koji bi, po potrebi, bili osveženi kako bi odrazili uočene formalne i sadr-
žinske promene i novine kod postojećih odrednica, posebno onima proisteklim iz 
sekundarne morfološke i semantičke adaptacije. Osim toga, sledeći i ovde nove 
teorijske uvide u jezičke činjenice, mikrostruktura bi bila obogaćena u domenu 
Značenje, uvođenjem posebnih oznaka i objašnjenja, prvo, za anglicizme kao 
sinonime postojećim rečima srpskog jezika, poput fan prema obožavalac (up. 
Prćić, 2011, pogl. 11; Milić, 2011, 2013); drugo, za anglicizme kao lažne parove 
(nekim značenjima) engleskih reči, poput oldtajmer, ‘starinski automobil koji se 
čuva i ceni kao raritet ili antikvitet’, prema engleskom old-timer, ‘stariji čovek s 
mnogo iskustva, (časni) starina, veteran’ – takav starinski automobil u engleskom 
se naziva classic car (up. Prćić, 2012c); i treće, za anglicizme kao uskostručne 
termine koji su prešli, ili imaju vidljivu tendenciju da pređu, u opšti jezik, naj-
češće posredstvom sredstava masovne komunikacije – televizije, radija, štampe 
i interneta, poput malopre pomenutog anglicizma skrining, iz diplomatskog re-
gistra, i revolving-kredit, iz bankarskog registra. Nadalje, domen Neprihvatlji-
vi pravopisni oblici bio bi preimenovan u Neprihvatljivi oblici, pošto bi, pored 
pravopisnih oblika očiglednih anglicizama, uključivao i, prvo, nadriprevedene 
skrivene anglicizme, poput seksualno uznemiravanje, gde je reč preslaba, i sek-
sualno zlostavljanje, gde je reč prejaka, prema engleskom sexual harassment, 
umesto seksualno napastovanje; drugo, besufiksno adaptirane prideve, poput 
master (studije), prema engleskom master (studies), takođe, posledica nadripre-
vođenja, umesto masterske (studije) (za kritičku analizu pojave nadriprevođenja, 
sve zastupljenije u prevođenju svih vrsta tekstova, v. Prćić, 2011, pogl. 5 i 16). 
I na kraju, u domenu Indeks integrisanosti u srpski jezik podatak o opravdano-
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sti upotrebe anglicizama bio bi proširen sa sadašnje tri vrednosti (nepotreban, 
prihvatljiv, potreban) na petostepenu skalu, koja obuhvata sasvim neopravdane, 
neopravdane, uslovno opravdane, opravdane i sasvim opravdane anglicizme (up. 
Prćić, 2011, pogl. 10).

Predloženim kvantitativnim i kvalitativnim mikrostrukturnim novinama, 
čija se suština svodi na potpuniji i celovitiji prikaz doprinosa pojedinačnih novi-
jih anglicizama izražajnom potencijalu srpskog jezika, bili bi pruženi važni poda-
ci o njihovoj komunikativnoj vrednosti u poređenju s postojećim rečima srpskog 
jezika, naročito u pogledu njihove žargonske i/ili stilske izražajnosti i upotreblji-
vosti (up. Bugarski, 2006, 2013; Milić, 2013).

Da bi sve informacije u Novom rečniku novijih anglicizama bile pouzdane 
i utemeljene u stvarnoj upotrebi srpskog jezika, nužno je da on bude još čvršće 
korpusno zasnovan. Za prvo izdanje bio je izgrađen korpus od 5000 jedinica, 
starijih i novijih anglicizama u punom rečeničnom kontekstu, sistematski ekscer-
piranih iz odabranih tekstova dnevne, nedeljne i mesečne štampe različitih žan-
rova i tematika, između 1998. i 1999. godine, dok je jedan mali broj prikupljen 
nesistematski, u emisijama televizije i radija, te u neobaveznim razgovorima. Na-
kon pažljivo obavljene selekcije i odbacivanja neodgovarajućih jedinica, tj. onih 
koje nisu zadovoljavale postavljene kriterijume za uključivanje, budući da su bile 
uskostručni termini, inglišizmi, stariji anglicizmi i/ili jednokratne upotrebe, ostao 
je konačan korpus od oko 3000 jedinica. Iako ovaj korpus odslikava tadašnje 
tipične uzorke stvarno upotrebljenog jezika, ovakvo njegovo ustrojstvo uzroko-
valo je neka i kvalitativna i kvantitativna ograničenja, koja čine glavni nedostatak 
prvog izdanja Rečnika. Kvalitativno gledano, radi se o preteranom priklonu me-
dijskom jeziku, koji jeste najveći rasadnik anglicizama u svakom jeziku, ali nije i 
jedini; kvantitativno gledano, radi se ipak o premalom broju raspoloživih jedini-
ca, koji možda ne obezbeđuje dovoljnu reprezentativnost, što se smatra najvažni-
jim svojstvom svakog dobro kreiranog korpusa (up. Atkins, Clear, Ostler, 1992).

Imajući ove manjkavosti na umu, korpus za Novi rečnik trebalo bi, pre sve-
ga, da bude znatno obimniji i da u prečišćenom obliku ima najmanje 10.000 jedi-
nica, upravo zato da bi se postigla dovoljna reprezentativnost. Kao drugo, korpus 
bi trebalo da bude znatno raznovrsniji i da bude sastavljen od različitih izvora jed-
nosmerne i dvosmerne komunikacije u različitim registrima, naročito u onima s 
visokom zastupljenošću novijih anglicizama: računarstvo i internet, radio i televi-
zijsko emitovanje, privreda, unutrašnja i spoljna trgovina, finansije i bankarstvo, 
reklamiranje, nauka, medicina, sport, moda, zabava i turizam. Izvori iz kojih bi 
novi korpus bio ekscerpiran jesu sledeći: (a) dnevna, nedeljna i mesečna štampa, 
različitih žanrova, tematskih oblasti i ciljnih grupa, (b) originalna, prevedena i 
nadriprevedena dela umetničke književnosti, različitih žanrova i ciljnih grupa, 
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(c) internetski izvori, uključujući vebsajtove različitih namena, tematskih oblasti 
i interesnih grupa, te komunikaciju u okviru društvenih mreža, ćaskaonica, blo-
gova, foruma i komentara, (d) televizijske emisije, različitih tematskih oblasti i 
ciljnih grupa, s naglaskom na domaćim, prevedenim i nadriprevedenim filmo-
vima i serijama, informativnim programima, političkim intervjuima, zabavnim 
tok-šouovima, sportskim prenosima, te domaćim i nadriprevedenim reklamama, 
i (e) ostali pisani i govorni izvori, poput SMS-poruka i neobaveznih razgovora.

Iz ove neformalne tipologije može se zaključiti da bi novi korpus trebalo 
da obuhvati sve relevantne segmente upotrebe srpskog jezika – kako one pisane, 
tako i one govorne, te da nastoji da bude koliko-toliko uravnotežena celina, što 
čini još jedno važno svojstvo valjano kreiranog korpusa (up. Atkins, Clear, Ostler, 
1992). Pri tome, polovina materijala bila bi iz internetskih izvora, a polovina iz 
onih tradicionalnih, od čega bi najmanje trećina pripadala govornom medijumu. 
Najkrupniju i najkorisniju novinu predstavljalo bi upravo unošenje svakovrsnih 
internetskih izvora, u današnje vreme izuzetno rasprostranjenih, razuđenih i uti-
cajnih, kojih u prvobitnom korpusu, iz tehničkih razloga, prirodno, nije moglo 
biti (za specifičnosti komunikacije na internetu, na primerima engleskog jezika, 
v. Crystal, 2006). Potonja novina značajna je i zato što su u međuvremenu tek-
stovi na internetu počeli da bivaju sistematski eksploatisani kao veb-korpusi i 
da pružaju doskora nezamislive kvantitativne i kvalitativne podatke o stvarnoj 
upotrebi jezika (up. projekat WebCorp,2 koji nudi materijale i iz srpskog jezika; 
Renouf, 2003).

Ovako zamišljen i izveden korpus za Novi rečnik novijih anglicizama 
trebalo bi dodatno da doprinese podizanju kvaliteta, pouzdanosti i verodostoj-
nosti svih ponuđenih informacija o uključenim odrednicama. Nakon prikuplja-
nja kontekstualizovanih rečenica, pažljive selekcije jedinica po već pomenutim 
kriterijumima i njihove brižljive jezičke redakture, korpus bi bio konvertovan u 
mašinski čitljiv oblik, što podrazumeva pretraživost uz pomoć kompjutera i prav-
ljenje konkordanci, koje daju uvid u leksičko-gramatičko ponašanje jedinica u 
kontekstu. Iz ovako priređenog specijalizovanog korpusa bile bi birane odrednice 
za Novi rečnik, a to su očigledni i skriveni noviji anglicizmi, opšti, svakodnevni 
i neterminološki, koji se, sledeći opredeljenje iz prvog izdanja, javljaju najmanje 
tri puta u različitim tekstovima različitih izvora. Preko mašinski čitljivog korpu-
sa ovaj projekat neposredno bi postao oslonjen na korpusnu lingvistiku, koja se 
u proteklih tridesetak godina učvrstila kao nezaobilazan činilac u svakom iole 
ozbiljnijem istraživanju, analiziranju i opisivanju konkretne upotrebe jezika na 
svim nivoima, a posebno u kompjuterski potpomognutoj leksikografiji (za termi-
nologiju, teorijsko-metodološke postavke i praktične primene korpusne lingvi-

2  WebCorp: http://www.webcorp.org.uk/

http://www.webcorp.org.uk/
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stike, uključujući i one u oblastima leksikologije i leksikografije, v. Baker, Har-
die, McEnery, 2006; Facchinetti, 2007; Gatto, 2011; Hundt, Nesselhauf, Biewer, 
2007; O’Keeffe, McCarthy, 2010).

2.3. Kako: mogućnosti tehničke realizacije Novog rečnika
U ovom pododeljku biće ponuđeni odgovori na pitanje kako treba izve-

sti Novi rečnik novijih anglicizama – preciznije, koje bi bile mogućnosti njego-
ve tehničke realizacije. Dve su takve mogućnosti: prva je klasična realizacija i 
podrazumeva štampanu, papirnu knjigu, pripremljenu na način kako je urađeno 
prvo izdanje, uz eventualne dopune i dorade, tamo gde se to pokaže nužnim. Dru-
ga mogućnost je elektronska realizacija i podrazumeva digitalnu, kompjuterski 
podržanu izvedbu, koja se može javiti u dva oblika – kao elektronska knjiga ili 
kao elektronski rečnik.

Elektronska, digitalna knjiga ili, kako se sve češće naziva, e-knjiga (prema 
engleskom e-book) predstavlja publikaciju u digitalnoj formi koja se proizvodi, 
objavljuje i distribuira uz pomoć kompjutera, a može se čitati preko svih vrsta 
kompjutera (stoni, laptop, noutbuk, netbuk, tablet, itd.), inteligentnih telefona 
(kod nas poznatiji kao nadriprevedeni ‘pametni telefoni’, nadri zato što pamet-
na mogu biti samo živa bića, ili preuzeti ‘smartfonovi’, sve prema engleskom 
smartphone) i čitača e-knjiga odn. e-čitača (prema engleskom e-book reader odn. 
e-reader), tj. specijalnih elektronskih uređaja za čitanje takvih knjiga.3 E-knjige 
obično nastaju digitalizacijom klasičnih knjiga – bilo skeniranjem njihovih stra-
nica, bilo konverzijom fajla namenjenog štampanju u jedan od brojnih formata 
za pripremu e-knjiga, od kojih su trenutno najrasprostranjeniji PDF i EPUB. Me-
đutim, u najnovije vreme postoji sve jasnija tendencija da se e-knjige, ali i ostale 
slične publikacije, objavljuju samo digitalno, bez klasičnog prethodnika, što po-
kazuju indikativni primeri Enciklopedije britanike (eng. Encyclopaedia Britanni-
ca), trećeg izdanja Oksfordskog rečnika engleskog jezika (eng. Oxford English 
Dictionary), Macmillanovih pedagoških rečnika engleskog jezika i američkog 
njuz-magazina Newsweek, koji se više ne izdaju u štampanom obliku. Novi reč-
nik novijih anglicizama doprineo bi ovoj sve jasnijoj tendenciji i bio pripremljen 
samo kao e-knjiga, u PDF formatu, budući da je to format koji za ovakvu vrstu 
publikacije nudi najveće mogućnosti, relativno laku pripremu, oprobano dobre 
rezultate i univerzalnu dostupnost, putem kvalitetnih i besplatnih softverskih či-
tača raspoloživih za sve kompjuterske i mobilne platforme, uključujući i one koje 
se najviše upotrebljavaju u našoj sredini – Microsoft Windows, Mac OS, Linux, 
Android, iOS i Symbian.4 Za one čitaoce koji više vole klasične, papirne knjige, a 

3  Up. http://en.wikipedia.org/wiki/E-book
4  Up. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software

http://en.wikipedia.org/wiki/E-book
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_PDF_software


51

NOVI REČNIK NOVIJIH ANGLICIZAMA: ZAŠTO, ŠTA I KAKO

takvih nije mali broj, postojala bi mogućnost da e-knjigu odštampaju i uvežu ili 
ukoriče, i tako od e-knjige dobiju staru, dobru p-knjigu.

Što se izgleda stranica tiče, organizacija odrednica u sklopu makrostruk-
ture i raspored podataka o njima u sklopu mikrostrukture Novog rečnika novijih 
anglicizama, ili je to sada već Novi e-rečnik novijih anglicizama, ne bi se menjali 
u odnosu na prvo, štampano, izdanje, nego bi na odgovarajuća mesta bili ubačeni 
novi, ranije predstavljeni, tipovi podataka. Pri tome, elektronsko izdanje bilo bi 
obogaćeno dvema značajnim novinama koje omogućava novi medijum. Prva je 
hiperlink, tj. posebno označena reč, obično drugim fontom i/ili drugim slovnim 
stilom i/ili drugom bojom, na koju se može kliknuti i time se prebaciti na reč 
koja je s njom povezana. Ovaj sistem može poslužiti za unakrsna upućivanja, 
kojih bi i u Novom rečniku bilo tri vrste: neprihvatljive pisane varijante odred-
nica, odrednice i pododrednice u sklopu definicije i sinonimne odrednice. Druga 
novina je bukmark, tj. izdvojen deo teksta, obično naslov poglavlja ili odeljka, 
koji se, u vidu menija, prikazuje u zasebnom prozoru, uz levu ivicu ekrana, ak-
tivira se po želji korisnika i nudi sadržaj, na čije se delove može kliknuti i time 
se na njih prebaciti. Ovaj sistem može poslužiti za navigaciju i odabir odrednica 
i pododrednica, jer bi svaka od njih ponaosob bila hijerarhijski bukmarkovana – 
počev od svakog slova abecede, preko njemu grozdasto pridruženih odrednica, 
pa do njima pridruženih pododrednica. Na ovaj način, korisnici bi pred sobom 
imali jedinstven meni s uvidom u čitavu makrostrukturu Novog rečnika, koju bi 
mogli istraživati odrednicu po odrednicu. Informacije bi se još mogle dobijati i 
listanjem stranica napred ili natrag, i prebacivanjem na pojedine stranice, i prona-
laženjem konkretnih odrednica, pododrednica ili njihovih oblika pretraživanjem 
čitavog teksta prema zadatom nizu slova.

Nasuprot ovome, elektronski rečnik predstavlja rečnik s podacima u di-
gitalnoj formi, uobličenim u softversku aplikaciju kojoj se može pristupiti naj-
češće uz pomoć kompjutera i inteligentnih telefona, ali i ovde postoje specijalni 
elektronski rečnički uređaji i e-čitači u koje su oni ugrađeni. Elektronski rečnici 
s kompjuterskim pristupom mogu se javiti u dve glavne izvedbe – kao oflajn 
izdanja, kada je softver instaliran na kompjuteru, te je rečnik korisniku stalno 
dostupan, i kao onlajn izdanja, kada softver nije instaliran na kompjuteru, nego 
je rečnik dostupan preko pretraživačkog programa, samo ukoliko je kompjuter 
priključen na internet.5 Mada većinom nastaju kao digitalne verzije štampanih 
rečnika, što više uopšte nije pravilo, elektronski rečnici, posebno oflajn izdanja, 
imaju nad klasičnim rečnicima nekoliko ogromnih prednosti, od kojih valja ista-
ći sledeće: prvo, to je pretraživost teksta po različitim i brojnim parametrima, 
uključujući početak, sredinu i kraj reči, ili njihove kombinacije; drugo, to je tre-

5  Up. http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_dictionary

http://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_dictionary
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nutno prelaženje s jednog dela teksta na drugi, pomoću sistema hiperlinkovanog 
unakrsnog upućivanja; treće, to je multimedijalnost, koja podrazumeva dodatne 
audio i video sadržaje, odn. govor, zvukove i muziku, te svakovrsne ilustracije i 
filmske sekvence; četvrto, to je interaktivnost, koja podrazumeva ulogu korisnika 
u odabiru ponuđenih podataka i načina njihovog prikaza; peto, to je olakšano 
periodično – godišnje, polugodišnje ili češće, dopunjavanje novim odrednicama 
i/ili podacima, te otklanjanje uočenih propusta; i šesto, to je prenosivost i gotovo 
univerzalna dostupnost, bez zauzimanja dragocenog fizičkog prostora.

Ne treba naglašavati da se karakteristike i mogućnosti elektronskih rečnika 
iz dana u dan sve više usavršavaju i proširuju, nudeći svojim korisnicima ne samo 
raznovrsne, pouzdane i efektno predstavljene informacije o rečima i izrazima 
nego i moćne alatke za ispitivanje svih aspekata vokabulara i leksičkih odnosa 
unutar njega. Za to vreme, kao najnoviji ogranak leksikografije, elektronska lek-
sikografija, u okrilju koje, u čvrstom sadejstvu s korpusnom lingvistikom, nastaju 
doskora nezamislive inovacije, doživljava pravi bum – kako u samoj izradi sve 
kvalitetnijih elektronskih rečnika, tako i u istraživanjima radi otkrivanja sve bo-
ljih, savremenijih i naučno zasnovanih principa njihove pripreme, izrade i upo-
trebe (za teorijske, metodološke i praktične aspekte elektronske leksikografije, 
v. Fuertes-Olivera, Bergenholtz, 2013; Granger, Paquot, 2012; Kosem, Kosem, 
2011).

Od navedenih prednosti, u eventualnom oflajn izdanju Novog rečnika bile 
bi iskorišćene sve, osim multimedijalnosti. U skladu s rasprostranjenim, ako ne i 
ustaljenim, obrascem, prikaz na ekranu bio bi podeljen u dva vertikalna prozora: 
u levom, užem prozoru nalazile bi se odozgo nadole abecedno poređane odredni-
ce i njima pridružene pododrednice, koje bi se birale klikom, dok bi se u desnom, 
širem prozoru nalazili podaci o odrednicama, raspoređeni približno onako kako 
je to urađeno na stranicama e-knjige. Iznad ova dva prozora bio bi horizontalni 
tanki prozorčić s poljem za unos parametara po kojima bi se tražile odrednice ili 
pretraživao tekst, te s komandama za navigaciju kroz tekst. U pogledu odabira i 
prikaza podataka, Novi rečnik imao bi tri moda: prvi, osnovni mod pokazivao bi 
samo odrednicu, značenja i primere; drugi, puni mod pokazivao bi sve raspolo-
žive podatke; i treći, selektivni mod, između ova dva, pokazivao bi, uz osnovne 
podatke, i one tipove koje bi korisnik odabrao. Na ovaj način bila bi sprovedena 
(ili implementirana?) interaktivnost i rad Novog rečnika bio bi podešen prema že-
ljama i potrebama korisnika. Blisko povezano s prethodnim, eventualno njegovo 
onlajn izdanje sastojalo bi se jedino od prozorčića za upisivanje tražene odred-
nice i ukoliko bi ona bila pronađena, od prikaza podataka o njoj, obično u polju 
ispod tog prozorčića. Pri tome, kompleksne pretraživosti ne bi moglo biti, dok bi 
interaktivnost bila svedena samo na puni mod, i jedno i drugo zbog ograničenja 
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koja trenutno nameće softver za izradu onlajn rečnika.6 Za uzvrat, ovakvi rečnici 
mogu se konsultovati, najčešće potpuno besplatno, nezavisno od kompjuterske i 
mobilne plaforme, te od pretraživačkog programa, pod uslovom da je obezbeđen 
nesmetan pristup internetu.

Da bi ovako zamišljen Novi rečnik novijih anglicizama mogao biti i ostva-
ren, potreban je softver pomoću kojeg bi digitalni podaci bili uobličeni i pri-
premljeni za upotrebu putem kompjutera ili inteligentnog telefona. Postoji više 
paketa za pregledanje oflajn rečnika, kao što su Lexique Pro, Lingoes, Mobi-
Systems, Paragon i iSilo,7 od kojih su neki besplatni, a neki komercijalni, neki 
su dostupni za veći broj kompjuterskih platformi, a neki za manji, dok tek neki 
korisnicima omogućavaju samostalnu izradu novih rečnika, a skoro svi zahteva-
ju da konverziju izvrši programerska firma, tj. proizvođač. Ovde treba posebno 
istaći značajan leksikografski projekat TshwaneLex (izgovor: /cvaneleks/),8 koji 
predstavlja svestran, zaokružen, dobro osmišljen i izuzetno moćan komercijalni 
programski paket namenjen izradi i oflajn i onlajn elektronskih rečnika za plat-
forme Microsoft Windows i Mac OS. Paket TLex Suite čine četiri komponen-
te: program za sastavljanje rečnika (TLex), program za uređivanje baza termina 
(tlTerm), program za pravljenje korpusa i konkordanci (tlCorpus) i program za 
čitanje rečnika (tlReader). Primenom ovog programskog paketa mogao bi prvo 
biti izgrađen korpus za Novi rečnik, onako kako je opisano ranije, a zatim bi bilo 
priređeno i njegovo oflajn izdanje, budući da bi ono bilo mnogo fleksibilnije od 
trenutno izvodive onlajn verzije.

Kako bi to konkretno moglo izgledati u praksi pokazuje Ilustracija 1, sa 
snimkom ekrana Elektronskog rečnika jezika lusoga (eng. Electronic Lusoga 
Dictionary; jedan od glavnih u Ugandi, iz grupe bantu jezika), na kome se, sa-
glasno malopređašnjem opisu, vide dva prozora – levi s odrednicama, desni s 
podacima o njima, a iznad njih je prozorčić s poljem za pretraživanje, desno, i s 
komandama za navigaciju, levo. Jednostavnost, elegancija i efektnost ovakvog 
interfejsa, rasporeda i prikaza informacija zadovoljavaju sve vizuelne i funkci-
onalne kriterijume za izradu modernog i predusretljivog elektronskog rečnika, 
kakav bi Novi rečnik novijih anglicizama trebalo da bude.

6  Up. http://ahdictionary.com/ ; http://www.merriam-webster.com/ ; http://www.
macmillandictionary.com/ ; http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/ ; http://dictionary.
cambridge.org/ ; http://www.ldoceonline.com/

7  Lexique Pro: http://www.lexiquepro.com/ ; Lingoes: http://www.lingoes.net/en/translator/
index.html ; MobiSystems: http://www.mobisystems.com/ ; Paragon: http://www.penreader.com/ 
; iSilo: http://www.isilo.com/index.htm

8  TshwaneLex: http://tshwanedje.com/tshwanelex/

http://ahdictionary.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.macmillandictionary.com/
http://oald8.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.ldoceonline.com/
http://www.lexiquepro.com/
http://www.lingoes.net/en/translator/index.html
http://www.lingoes.net/en/translator/index.html
http://www.penreader.com/
http://www.isilo.com/index.htm
http://tshwanedje.com/tshwanelex/
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Ilustracija 1: snimak ekrana Elektronskog rečnika jezika lusoga9

Pored opisanih mogućnosti tehničke realizacije, vredelo bi razmotriti i eks-
perimentalnu primenu dva savremena interaktivna načina komunikacije, koji su 
zasnovani na internetskim resursima i čiji bi cilj bilo animiranje zainteresovanih 
čitalaca za tematiku upotrebe reči i imena iz engleskog jezika u srpskom. Prvi bi 
bio blog, tj. nedeljni ili češći napisi o aktuelnim zapažanjima i nedoumicama iz 
ove oblasti, podstakuti i pitanjima čitalaca, s redovnom rubrikom pod naslovom 
„Anglicizam nedelje”, po uzoru na dugogodišnju rubriku (ili kolumnu?) J. Ćiri-
lova „Reč nedelje”, u NIN-u ili po uzoru na odličan vebsajt Word Spy,10 posvećen 
dokumentovanju neologizama u engleskom jeziku. Drugi način bilo bi otvaranje 
specijalne stranice na nekoj od društvenih mreža, Facebook ili Google+, na kojoj 
bi se vodile i/ili usmeravale kompetentne rasprave i razmene mišljenja na aktu-
elne teme iz ove oblasti. U sklopu ove stranice mogao bi biti pokrenut i otvoreni 

9  Izvor: http://tshwanedje.com/gallery/photos/Electronic%20Lusoga%20Dictionary/Lusoga.
png

10  Word Spy: http://www.wordspy.com/

http://tshwanedje.com/gallery/photos/Electronic Lusoga Dictionary/Lusoga.png
http://tshwanedje.com/gallery/photos/Electronic Lusoga Dictionary/Lusoga.png
http://www.wordspy.com/


55

NOVI REČNIK NOVIJIH ANGLICIZAMA: ZAŠTO, ŠTA I KAKO

rečnik (eng. open dictionary),11 projekat u kojem bi učestvovali čitaoci, dostav-
ljanjem novih anglicizama u punom rečeničnom kontekstu, zajedno s podacima o 
izvoru i sopstvenim tumačenjem njihovih značenja. Ukoliko bi zadovoljili autor-
ske kriterijume, ovi anglicizmi mogli bi poslužiti kao odrednice u Novom rečniku, 
a mogli bi čak postati i jezgro Otvorenog rečnika novijih anglicizama, u kojem bi 
stručnu obradu obavljali profesionalci, da bi se izbegli činjenični i drugi propusti 
koji se ponekad mogu videti u nekim drugim otvorenim rečnicima, domaćim 
(Vukajlija) i stranim (Urban Dictionary).12

3. Završne napomene

U ovom prilogu ponuđeno je jedno viđenje izrade novog, proširenog izda-
nja Rečnika novijih anglicizama, koje je obuhvatilo razloge za njegovo sastav-
ljanje, strukturne novine i mogućnosti tehničke realizacije. Kako se dalo zaklju-
čiti, polazeći od lingvističkih, jezičkih i vanjezičkih činjenica, i njihovih opisa 
u proteklih desetak godina, otkako se pojavilo prvo izdanje, Novi rečnik novijih 
anglicizama bio bi objavljen samo u elektronskom obliku – u prvo vreme kao 
elektronska knjiga u PDF formatu, a onda možda i kao oflajn elektronski rečnik. 
U oba slučaja, neophodni fajlovi bili bi dostupni besplatno i distribuirani preko 
interneta, pod okriljem Digitalne biblioteke Filozofskog fakulteta u Novom Sa-
du.13

Objektivne potrebe za jednim ovakvim rečnikom nesumnjivo postoje: 
globalni fenomen engleskog kao odomaćenog stranog jezika udružen s lokalnim 
fenomenom sindroma širom otvorenih vrata prema uticajima engleskog jezika 
na srpski (up. Prćić, 2011, pogl. 2 i 16), odgovorni su za sve snažniju angliciza-
ciju i hibridizaciju srpskog jezika, koje se najviše ispoljavaju u nekontrolisanom 
preuzimanju anglicizama, naročito očiglednih, i u njihovoj još nekontrolisanijoj 
upotrebi. Ako se anglicizmi koriste s merom, znanjem i razumevanjem, oni samo 
mogu da obogate izražajni potencijal svakog jezika, pa tako i srpskog, ali ako 
se oni koriste bez mere, znanja i razumevanja, čemu smo svedoci svakodnevno 
i čija je najvažnija posledica delimično ili potpuno nerazumevanje anglicizama 
(up. Panić Kavgić, 2006; Jerković, 2012), postiže se pogrešan i neželjen efekat. 
Sistematsko zatvaranje očiju na svim nivoima našeg sadašnjeg obrazovnog siste-
ma pred pojavom englesko-srpskih jezičkih kontakata, koje će se vrlo verovatno 
nastaviti, kao da tih kontakata uopšte i nema, dovodiće do dalje anglicizacije i hi-

11  Macmillan Open Dictionary: http://www.macmillandictionary.com/open-dictionary/submit.
html ; Merriam-Webster New Words & Slang: http://nws.merriam-webster.com/opendictionary/ ; 
American Heritage Open Dictionary Project: http://ahdictionary.com/word/submitNew.html

12  Vukajlija: http://vukajlija.com/ ; Urban Dictionary: http://www.urbandictionary.com/
13  Digitalna biblioteka Filozofskog fakulteta: http://www.digitalnabiblioteka.tk/

http://www.macmillandictionary.com/open-dictionary/submit.html
http://www.macmillandictionary.com/open-dictionary/submit.html
http://nws.merriam-webster.com/opendictionary/
http://ahdictionary.com/word/submitNew.html
http://vukajlija.com/
http://www.urbandictionary.com/
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bridizacije srpskog jezika, te do daljeg jačanja anglosrpskog, koji ima sve izglede 
da postane, sviđalo se to nekom ili ne, glavni, ako ne i standardni, urbani varijetet 
srpskog jezika – svakako nikad de iure, ali zato i te kako de facto.

Ako se ovakve perspektive žele preduprediti, krajnje je vreme da se, ume-
sto sada širom otvorenih vrata prema uticajima engleskog jezika, širom otvore 
oči onih koji ne žele da ih otvore i u nastavni plan i program (ili je to kurikulum?) 
za engleski i srpski jezik, počev od viših razreda osnovne škole, pa do univerzi-
teta, uključe teme vezane za doslednu upotrebu reči i imena iz engleskog jezika u 
srpskom, čime bi otpočelo sistematsko negovanje preko nam potrebne kontaktne 
jezičke kulture (up. Prćić, 2011, pogl. 15) i u sklopu nje razvijanje englesko-srp-
ske kontaktnojezičke kompetencije kod svih sadašnjih i budućih posebnih ko-
risnika jezika (up. Prćić, 2013). Ne treba nikako zaboraviti na to da pomodno 
učenje i „učenje” engleskog jezika svuda i na svakom mestu, kako se to danas 
kod nas čini, ne može pomoći tome da se anglicizmi pravilno razumeju i koriste, 
uz ostalo i zbog sekundarne morfološke i semantičke adaptacije, te mnogih for-
malnih i sadržinskih promena koje njihovim delovanjem nastaju i kojima se takvi 
anglicizmi udaljavaju od svojih engleskih originala – stoga, ako se (misli da se) 
zna engleski, to nikako ne znači da će se znati i (svi) anglicizmi. Upravo s ovim 
glavnim ciljem na umu, da se anglicizmi u srpskom jeziku mogu valjano razumeti 
i koristiti, urađen je Rečnik novijih anglicizama – taj cilj nije ostvaren do kraja. 
Novi rečnik novijih anglicizama, s istim ili, izvesnije, drugim učesnicima i autor-
skim timom, bio bi rađen s istim ovim glavnim ciljem na umu – isti taj cilj... ?
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Tvrtko Prćić

NOVI REČNIK NOVIJIH ANGLICIZAMA: THE WHYS, WHATS AND HOWS

Summary

This paper has dealt with the preparation of a new, expanded edition of a future 
Rečnik novijih anglicizama (i.e. A Dictionary of Recent Anglicisms in Serbian), which 
was first published in 2001. Following an overview of the original aims the authors 
wished to achieve and a critical overview of the perceived merits and demerits of the first 
edition, three key aspects of production of the new edition have been discussed in some 
detail: firstly, the whys, comprising the reasons for its compilation; secondly, the whats, 
comprising its new structural features; and thirdly, the hows, comprising the possibilities 
of its technical realization.

Key words: dictionary, anglicism, contact linguistics, corpus linguistic, lexicogra-
phy, electronic lexicography.
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О ПРАСЛОВЕНСКОМ СЛОЈУ ЛЕКСИКЕ САВРЕМЕНОГ 
СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Уводни део рада посвећен је лексици прасловенског језика и 
прасловенском језику уопште. У другом делу рада износи се тематска 
подела српске лексике прасловенског порекла. Затим се даје општи поглед 
на изнесену поделу. 

Кључне речи: прасловенски језик, српски језик, лексика, лексикологија, 
семантичка реконструкција, семантичке пројекције.

За истраживање лексичког састава савременог српског језика важно 
је утврдити најстарији слој лексике који, свакако, чини базу лексичког си-
стема српског језика. Тај најстарији лексички слој представља прасловенска 
лексика. Према О. Н. Трубачoву (1963, 170), у сваком савременом словенс-
ком језику постоји, у просеку, око 5000 лексема које представљају рефлексе 
прасловенских речи.1

1. О хрОнОлОгији праслОвенскОг језика и праслОвенске заједнице

Статус прасловенског језика и прасловенске заједнице, као и њихо-
ва хронологија, трпи у науци различита тумачења. Пошто та тема није у 
фокусу истраживачке пажње у овом раду, она ће се овде тек назначити на-
вођењем различитих гледишта. 

У вези са статусом прасловенског језика, Ф. П. Фиљин (2008, 30) твр-
ди да прасловенски језик (у данашњем смислу тог термина) није постојао. 
Он истиче да није постојао ни прасловенски народ. Постојала је етничка 
заједница прасловенских племена који су говорили блиским дијалектима. 
А. Белић (2000б, 249), изгледа, није тако мислио. По њему, „прасловенски 
језик је научни назив за језик којим су говорили Словени када су још чини-

1  Тако је, на пример, у истраживањима Р. М. Цејтљин потврђено да старословенски 
споменици садрже око 10.000 лексема, од којих половина представља прасловенско наслеђе 
(према Љвов 1976, 73; Грковић-Мејџор 2007, 382).
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ли једно племе и живели у географској заједници”, што значи да А. Белић 
сматра да је првобитно постојало једно, јединствено, словенско племе које 
је говорило једним језиком.

 Време распада прасловенске епохе различито је одређивано. Зајед-
ница прасловенских племена трајала је до распада родовске заједнице и до 
формирања првих словенских држава. Ф. П. Фиљин (2008, 30–31) примећује 
да О. Н. Трубачов не одређује хронолошку границу свог Етимолошког реч-
ника словенских језика (ЭССЯ),2 али да фонолошки и морфолошки процеси 
указују на то да је ова заједница постојала до VI–VII века нове ере. А. Меје, 
аутор монографије о прасловенском језику, сматра да је прасловенска епоха 
захватала чак и IX век нове ере. Тај податак послужио је А. Белићу (2000а, 
246–249) као повод за чланак у којем он износи оштру критику оваквог хро-
нолошког тумачења. По његовом мишљењу, „извесни процеси, који су се 
вршили у прасловенском језику, могли су се вршити још дуго времена, и то 
у различитим словенским језицима различно време, не значећи да се епоха 
прасловенског језика још увек није завршила.” Према Белићу, заједничке 
српскохрватске и словеначке црте почеле су да се манифестују још пре VII 
века, тј. пре доласка на Балканско полуострво. Исто тако, Белић подржава 
мишљење В. Н. Шчепкина, када је претпоставио да је општебугарско једин-
ство постојало већ у VII веку. А. Белић и П. Ђорђић (2000, 240) сматрају 
да се „мора претпоставити да је током IV века после Христа несумњиво 
нестајало те заједнице код Словена, па ми и сматрамо да после тога времена 
отпочиње засебан живот основних група словенских на које се заједница 
разбила.”

2. О унутарслОвенским изОлексама

Лингвогеографска истраживања указују на мноштво изоглоса прасло-
венских лексема у словенској језичкој области, што значи да школска слика 
јединственог прасловенског језика који се механички грана на источне, за-
падне и јужне словенске језике представља сувише упрошћену представу о 
односу међу прасловенским дијалектима. Они су се додиривали, укрштали 
и раздвајали успостављајући сложену мрежу међусобних односа.

За ову прилику, као примере таквих укрштања, издвојићемо неке уну-
тарсловенске изолексе које се односе на српски језик, према О. Н. Труба-
чову (1963, 187–189). Овај аутор, наиме, указује на лексичке везе између 
словеначког, српскохрватског, украјинског и белоруског језика, нпр.: сх. за-

2  О. Н. Трубачoв (1994, 4) указује на чињеницу да досадашњи покушаји историјско-линг-
вистичке периодизације немају, нажалост, језичку, већ друштвено-историјску хронолошку 
основу.
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прéзати, укр. (о)перезáти, блр. (а)перазáць или словен. golôča, сх. голòћа, 
укр. голéча, блр. галéча. Трубачов цитира Н. И. Толстоја, који сматра да се 
број српско-хрватско-украјинских изолекси мери десетинама, па и стоти-
нама. О везама јужнословенских и западнословенских језика сведоче, на 
пример, лужичкосрпске-српско-хрватске изолексе: доњолужички: traś, сх. 
трајати, буг: трáя. 

3. неки статистички пОдаци О структури праслОвенске лексике

Пошто не постоје прасловенски споменици јер се прасловенска 
језичка заједница распала пре описмењавања Словена, тешко је прециз-
но реконструисати прасловенски лексички фонд. Појава ЭССЯ утицала 
је на неке лингвисте да смелије износе статистичке податке о лексичком 
саставу и структури прасловенске лексике. Те податке треба узимати ус-
ловно. Навешћемо неке од њих с намером да укажемо на одређене везе 
и пропорције у прасловенском лексичком фонду (бар за лексику која је 
узета у разматрање), а не због тога што их сматрамо прецизним. Ф. П. 
Фиљин (2008, 33) статистички је обрадио податке из завршених томова 
ЭССЯ3и дошао до следећих закључака: лексеме које постоје у свим сло-
венским језицима сачињавају 21% целог речника (укупно 804 лексеме).4 
ЭССЯ садржи 964 лексеме (или 28% од укупног броја) које су заједничке 
за јужнословенске, западнословенске и источнословенке језике, али не за 
све њих заједно. Јужнословенска лексика, заједничка за све језике из ове 
групе и њихове дијалекте, чини 423 лексеме или 11,2%. Западнословен-
ска лексика запрема 5,4% или 204 лексеме овог речника. Источнословен-
ска лексика заузима 6,8% речника или 270 лексема. Посебно је занимљиво 
изнети податак да постоји заједничка јужнословенка и источнословенска 
лексика (12,4% или 468 лексема), заједничка западнословенска и источ-
нословенска лексика (8,3% или 314 лексема) и заједничка јужнословен-
ска и западнословенска лексика (6,9% или 260 лексема). Према речима  

3  Према нашој процени, Ф. П. Фиљин је узео у обзир првих шест свезака ЕССЯ. Прво 
издање књиге на коју се позивамо (Историческая лексикология русского языка) објављено 
је постхумно, а Ф. П. Фиљин је умро 1982. године. Осим тога, уз једну од многобројних 
рачуница, аутор експлицитно каже да је имао у виду лексику обрађену у ЕССЯ од А до 
Г. Шеста свеска ЕССЯ (е –*golva)објављена је 1979. године. Пошто лексика од А до Г 
не представља најмногобројнију и најрепрезентативнију лексику, мале су шансе да ће 
пропорционални односи остати исти и када ЕССЯ буде био завршен. Ипак, О. Н. Трубачов 
(1994), иако се осврће на ову књигу Ф. П. Фиљина, не оцењује негативно статистичке процене 
које су у њој изнесене. 

4  Цифру од око 700–800 општесловенских лексема за старословенски језик (прецизније за 
језик Ћирила и Методија) потврђује А. С. Љвов (1976, 72), позивајући се на С. М. Куљбакина.
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Ф. П. Фиљина (2008, 33), ова слика свакако није прецизна, али он сматра да 
она не може бити значајно другачија ни када цео ЭССЯ буде био завршен.

Још једна рачуница, коју Ф. П. Фиљин (2008, 25) пропорционално из-
води на основу 3771 лексеме обрађене од слова А до Г у ЭССЯ, показује да 
се прасловенски лексички фонд састојао од око 22.600 лексема. Како Фиљин 
(2008, 35) примећује, овако велик број лексема сведочи о високом цивилиза-
цијском нивоу говорника који су их користили (остало је забележено да се 
лексика Пушкинових дела састоји из 21.000 лексичких јединица). Наравно, 
ниједно словенско племе није користило овај целокупан фонд. Општесло-
венски лексички фонд сачињавало је око 4000 лексема (21% укупног саста-
ва). Велики део фонда сваког дијалекта чинили су локализми.

4. праслОвенска и ОпштеслОвенска лексика 
Немогуће је прецизно одредити број прасловенских лексема, као и 

њихов идентитет. Постоји више разлога за то, а као један од важнијих може 
се навести порекло твореница у словенским језицима, тј. немогућност поуз-
даног тврђења о времену њиховог настанка. Чињеница да је у већем броју 
словенских језика забележена нека лексема, не мора представљати доказ за 
то да је она прасловенског порекла, јер је могла настати и касније, у сваком 
језику понаособ. Творенице чине највећи део лексичког састава словенских 
језика, па је јасно колико неодређеност њиховог статуса утиче на стицање 
прецизне слике о саставу прасловенске лексике.

Разумљиво је да се велики број лексема у словенским етимолошким 
речницима квалификује као прасловенска и свесловенска лексика. Међу-
тим, ова два одређења узајамно се не подразумевају. Из чињенице да постоје 
лексеме (посебно деривати) које су се самостално могле развити у многим 
словенским језицима, закључујемо да свесловенска лексика не мора по пра-
вилу бити и прасловенска. Факат да су многе лексеме у савременим словен-
ским језицима настале као рефлекси прасловенских дијалектизама сведочи 
о томе да лексика прасловенског порекла у неком словенском језику не мора 
спадати у заједничко наслеђе свих словенских језика.5

И још нешто: очекује се да прасловенску лексику чине изворно сло-
венске лексеме, а у ствари је и прасловенски језик позајмљивао лексеме из 
страних језика, па и оне спадају у прасловенски лексички фонд.6

5  Тако је, на пример, А. С. Љвов (1976, 73), анализирајући неке старословенске споменике, 
прорачунао да они садрже око 10% јужнословенских дијалектизама. 

6  Ј. Грковић-Мејџор (2007, 378) у прасловенски лексички слој старословенског језика 
укључује и оне лексеме које представљају позајмљенице у прасловенском: cesarь, kupiti, 
kъnensь, bljudo.
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5. семантичка рекОнструкција праслОвенских лексема

Реконструкција значења прасловенских лексема све чешће постаје 
предмет етимолошких истраживања. Она представља, према речима О. Н. 
Трубачова (2004), најтежи задатак за етимологе. Ј. Грковић-Мејџор (2007, 
375) констатује да семантичка интерпретација лексема представља озбиљан 
изазов за проучаваоце старословенског језика јер нема информатора који 
би их семантички протумачили, па је из овог запажања Ј. Грковић-Мејџор 
јасно колико је тек тешко правилно реконструисати значење прасловенских 
лексема с обзиром на то да не постоје ни прасловенски споменици, а камоли 
информатори. Зато су могуће тзв. семантичке пројекције, појава да се лексе-
мама приписују значења која се тек касније развијају (Грковић-Мејџор 2007, 
375). Као пример, Ј. Грковић-Мејџор наводи лексему работа која се често 
интерпетира као рад, труд, иако пажљиво испитивање контекстуалних реа-
лизација ове лексеме јасно упућује на то да је она у старословенском језику 
означавала ропство, невољу.

И док су се ранија, ретка, семантичка етимолошка испитивања усред-
сређивала на значење прасловенског корена (а корен је често семантички 
уопштен и апстрактан), савремена етимологија, по речима С. М. Толстој 
(2008, 455), испитује значења посебних, реалних лексема које су улазиле у 
састав прасловенског језика. Пажњу привлачи чињеница да се у савреме-
ним етимолошким истраживањима све чешће користе лексиколошке мето-
де осмишљене за синхронијско испитивање лексике савремених језика, а и 
бирају се теме карактеристичне за савремену лексикологију. Поменућемо и 
кратко се осврнути на истраживање Е. И. Јакушкине (2008) о прасловенс-
ким семантичким пољима и С. М. Толстој (2008) о полисемији прасловен-
ских лексема.

Е. И. Јакушкина (2008, 562) истиче да семантичка реконструкција 
представља свестрану анализу прасловенске лексеме – њених употреба у 
савременим словенским језицима, анализу полисемије, значења деривата, 
дистрибуције, синонимије, антонимије итд. С. М. Толстој (2008, 452) указује 
и на значај тзв. спољашњег поређења, тј. узимања у обзир података и из дру-
гих, несловенских, индоевропских језика. Е. И. Јакушкина је показала како 
се може испитати прасловенско семантичко поље. Одлучила се за истражи-
вање прасловенских „температурних” глагола: *paliti, *žegti, *grĕti, *goriti, 
*žariti, *gorĕti, *pekti, *topiti, *kaliti, *variti итд. Један од критеријума за овак-
ва истраживања јесте лексичко-семантичка типологија. Да бисмо објасни-
ли шта се под њом подразумева, представићемо само сегмент истраживања  
Е. И. Јакушкине о температурним глаголима. Ауторка је спровела тзв. си-
туациону анализу, тј. одређивање радњи (ситуација) које говорници словен-
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ских језика покривају сваким од наведених глагола. У раду је приказана 
употреба прасловенског глагола *pekti у савременим словенским језицима. 
Тако је, на пример, за српски језик утврђено да се пече хлеб, паприка, ја-
гње, па и ракија (што се не јавља у другим словенским језицима), док се 
пржи месо, кромпир. Након овакве анализе за употребу глагола пећи у свим 
словенским језицима, утврђено је да је језгрено значење овог глагола, зајед-
ничко за све словенске језике, оно које се односи на процес печења хлеба. 
У овој употреби, глагол пећи нема синониме ни у једном словенском језику, 
а ни у њиховим дијалектима. На основу ове анализе (која је у раду детаљно 
приказана), ауторка закључује да је могуће реконструисати прасловенску 
семантику глагола *pekti на следећи начин: припремати храну на ватри или 
у пећници дејством топлоте на врелој подлози или непосредно на ватри, тј. 
„на сув начин” (насупрот глаголу варити који подразумева употребу воде).

С. М. Толстој (2008) анализирала је полисемију прасловенског *pust-. 
Испитивала је деривате окупљене око полисемичног глагола пустити и око, 
такође вишезначног, придева пуст у словенским језицима. У раду се анали-
зирају значења овог придева када се њиме одређују предмети, место, човек, 
мера, интензитет итд. Запажа се негативна конотација овог придева у свим 
словенским језицима и веза пустог са голим. Ауторка рада сматра да њено 
истраживање има, пре свега, типолошки значај, а да се може користити и за 
семантичку реконструкцију прасл. *pust-.

6. српска лексика праслОвенскОг пОрекла у ерсј
За испитивања српског лексичког фонда прасловенског порекла нај-

више се очекује од Етимолошког речника српског језика (ЕРСЈ), који се из-
рађује у Институту за српски језик САНУ. Према М. Бјелетић (1998, 239), 
„Скок је превише изоловао српскохрватску лексику од ширег словенског 
окружења, задовољавајући се најчешће напоменом да је основа разматра-
не речи општесловенска или наводећи језике у којима је она заступљена.” 
ЕРСЈ има задатак да превазиђе овај недостатак. Основне задатке и циљеве 
овог речника навешћемо према раду М. Бјелетић (1998). ЕРСЈ има амби-
цију да пружи што већи допринос реконструкцији прасловенског лексичког 
фонда на основу досад непознате и незапажене српске грађе. Најчешће се 
српски материјал јавља као допуна и потврда постојећих етимологија, али 
понекад осветљава још нерешене етимолошке проблеме, доприноси пре-
цизнијој сегментацији прасловенског вокабулара, омогућава употпуњавање 
слике о дијалекатској рашчлањености прасловенског језика омогућавајући 
да се повуку нове прасловенске дијалекатске изоглосе. Полазећи од става да 
су словенски језици у основи полидијалекатског порекла, ЕРСЈ настоји да 
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што прецизније установи ареал сваке лексеме српског језика и њене везе на 
ширем словенском плану. Износе се и семантичке анализе лексема, јер је и 
то важан поступак у одређивању хронологије и ареала речи.

7. српска лексика праслОвенскОг пОрекла у ЭссЯ
Прасловенским слојем лексике српског (српскохрватског) језика нај-

детаљније се до сада бавила И. П. Петлова (1971; 1973). Она је у два рада 
представила српску лексику прасловенског порекла, абецедним редоследом, 
од слова А до слова М. Пројекат је спровела за потребе ЭссЯ, под руковод-
ством О. Н. Трубачова. у индекс су укључене осим простих и изведене лек-
семе. За творенице се, како каже ауторка (Петлова 1971, 115), водило рачуна 
о старини творбеног модела, о семантици, акценту, времену прве фиксације 
лексеме итд. У индекс су ушле и позајмљенице које су у прасловенски језик 
преузете из германских, иранских и других језика. Када је то било неопход-
но, наведено је и значење појединих лексема. На крају уводних напомена, 
ауторка констатује да је реконструкција прасловенског лексичког фонда ве-
ома сложена и у неким сегментима хипотетичка.

Овде ће се представити око 80 процената лексике које је И. П. Петлова 
изложила у својим радовима (Петлова 1971; 1973), од слова А до слова М. 
Наш крајњи циљ јесте стицање прегледне слике о структури лексичког фон-
да савременог књижевног српског језика, па нас у том смислу интересује 
проценат, структура и организација српске лексике прасловенског порекла. 
Тако смо и приступили индексу И. П. Петлове. Нисмо узели у обзир непу-
нозначне лексеме, као ни дијалектизме. Нисмо преузели ни све деривате. 
Ова лексика биће распоређена по широко заснованим тематским групама, 
а не по абецедном реду, као у радовима Петлове. Циљ је да се осмотре те-
матски слојеви лексике савременог српског језика која је прасловенског по-
рекла. Ово је важно нагласити због могућих погрешних интерпретација на-
ведених тематских група. Неупућени читалац могао би да дође у искушење 
да на основу наведених тематских кругова почне да реконструише живот и 
културу Прасловена. Овакав приступ био би погрешан јер прасловенско по-
рекло лексеме не гарантује да је она заиста постојала у прасловенској епохи 
(ово нарочито важи за деривате) нити да је имала исто значење које данас 
има. Дакле, тежиште овог лексичког груписања налази се на проучавању 
прасловенског слоја лексике савременог српског језика, а не на анализи лек-
сике прасловенског дијалекта којим су говорили Срби.
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8. тематска класификација српске лексике праслОвенскОг пОрекла

8.1. Човек, његове особине, радње, стања и сл.
Човек: човек (*čelovĕkъ), људи (*l’udi), чедо (*čędo), дете (*dĕtę), деца 

(*dĕtьca), девица (*dĕvica), девојка (*dĕvojьka), друг (*drugъ), дружина (*družina), 
господин (*gospodinъ), госпођа (*gospodja), гост (*gostь), матóрац (*matorьcь), 
момак (*momъkъ), детињи (*dĕtinьjь).

Делови тела човека, израштаји на телу: бедро (bedro), бок (*bokъ), бора 
(*bora), брада (*borda), брадавица (*bordavica), бубуљица (*bǫbulica), брк (*bъrkъ), 
чело (*cĕlo), црево (*červo), чир (*čirъ), чуперак (*čuperъ(kъ)), десни (*dęsna), длака 
(*dolka), длан (*dolnь), душник (*dušьnikъ), јетра (*(j)ętra), глежањ (*glezьnъ/ь), 
глава (*golva), гузица (*gǫzica), гуз (*gǫzъ), груди (*grǫdь), језик (*językъ), кук 
(*klъkъ), колено (*kolĕno), краста (*korsta), коса (*kosa), костур (*kosturъ), кост 
(*kostь), кожа (*koža), крв (*kry), леђа (*lędьja), лице (*lice), младеж (*madežь), 
материца (*materica), модрица (modrica), мозак (*mozgъ), мудо (*mǫdo); излучевине: 
гној (*gnojь), говно (*govьno).

Вршилац радње, носилац титуле, звања, занимања: бегунац (*bĕgunъ), цар 
(*cĕsarь), грнчар (*gъrnьčarь), краљ (*korlь), купац (*kupьcь), курва (*kurъva), кмет 
(*kъmetь), кнез (*kъnęzь), кнегиња (*kъnęgyni), лекар (*lĕkarь), ловац (*lovьcь), 
молитељ (*modlitelь), носилац особине: мучитељ (*mǫčitelь), мудрац (*mǫdrьcь), 
јунак (*junakъ).

Рођачки односи: баба (*baba), близанац (*blizьnьcь), браћа (*bratьja), деда 
(*dĕdъ), девер (*dĕverь), кћи (*dъkt’i), јетрва (*jętry), мама (*mama), материн 
(*materinъ), матерњи (*materьnъ(jь)), мати (*mati), матер (*mati), маћеха (*matjexa), 
муж (*mǫžь). 

Oсобине човека: бедан (*bĕdьnъ), блед (*blĕdъ), близак (*blizъkъ), богат 
(*bogatъ), благ (*bolgь), бахат (*bъxъtъ), брз (*bъrzъ), чаран (*čarьnъ), чио (*čilъ), 
частан (*čьstьnъ), дебео (*debelъ), дивљи (*divьjь), диван (*divьnъ), добар (*dobrъ), 
драг (*dorgъ), достојан (*dostojьnъ), гадан (*gadьnъ), глух (*gluhъ), глуп (*glupъ), 
гнусан (*gnusьnъ), грозан (*grozьnъ), груб (*grǫbъ), грбав (*grъbavъ), грд (*gъrdъ), 
гибак (*gybъkъ), храбар (*xorbrъ), хром (*xromъ), хитар (*xytrъ), јак (*jakъ(jь)), 
jeдар (*jędrъ), кудрав (*kǫdravъ), красан (*krasьnъ), крепак (*krĕpъkъ), кротак 
(*krotъkъ), крупан (*krupьnъ), крхак (*krъxъkъ), кржљав (*kъrž-), килав (*kylavъ), 
ласкав (*laskavъ), лењ (*lĕnъ), леп (*lĕpъ), лош (lošь), лукав (*lǫkavъ), луд (*ludъ); 
јалов (*jalovъ), красота (*krasota), мали (*malъ(jь), матор (*matorъ), милостив 
(*milostivъ), милост (*milostъ), милостан (*milostьnъ(jь)), мио (*milъ(jь)), миран 
(*mirnь(jь)), млохав (*mloxavъ), млитав (*mlitavъ), моћ (*mogtь), моћан (*mogtьnъ), 
младост (*moldostъ), млад (moldъ(jь)), мучан (*mǫčьnъ(jь)), мудар (*mǫdrъ(jь)), 
мудрост (*mǫdrоstь), мушки (*mǫžьskъjь), мисаон (*myslьnъ), мусав (*mьlsavъ), 
мршав (*mьršavъ), мртав (*mьrtvъ). 

Осећања: бес (*bĕsъ), бојати се (*bojati (sę)), бојазан (*bojaznь), ценити 
(cĕniti), чезнути (*čeznǫti), дивити се (*diviti (sę)), jeд (*ĕdъ), јад (*jadъ), гнев 
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(*gnĕvъ), кајати се (*kajati (sę)), љубав (*l’uby), милити се (*militi (sę)), мрзити 
(*mьrziti), мрзак, мрски (*mьrzъkъ(jь).

Духовни живот човека: душа (*duša), грех (*grexъ), истина (*istina), лаж 
(lъžь), мòра (*mora), мисао (*myslь), чудити се (*čuditisę), досада (*dosada), 
досадити (*dosaditi), мислити (се) (*mysliti (sę)), молба (*modlьba); 

Религија: бог (*bogъ), богиња (*bogyni), Божић (*božitjь), молитва (*modlitva). 

8.2. Животиње 
Животиње и њихови делови тела: јагње (*agnę), блавор (*bolvorъ), буба 

(*bǫba), зоља (*bъzol’a), бик (*bykъ), пчела (*bъčela), црв (*čьrvь), јелен (*elenь), 
јесетра (*esetra), jeж (*ežь), jaзавац (*ĕzvьcь), глиста (glista), гњида (*gnida), говедо 
(*govędo), гуштер (*guščerъ), хрчак (*xъrčьkъ), jaрац (*jarьcь), јуне (*junę), кљусе 
(*kl’use), кобила (*kobyla), коњ (*konъ), крава (*korva), кошута (*košuta), коза 
(*koza), куче, кучка (*kuč-), куна (*kuna), цврчак (*kvьrčьkъ), крпељ (*kъrpelь), 
ласица (*lasica), лептир (*lep(ъ)tyrь), лисица (*lysica), лав (*lьvъ), матица (*matica), 
мечка (*mečьka), медвед (*medvĕdь), мрена (*merna), метиљ (*metylь), младунац 
(*moldunьcь), мољац (*molьcь), мрав (*morvъ); крдо (*kъrdъ), мужјак (*mǫž-), мува 
(*muxa), мушица (*mušica), мазга (*mъzьkъ), миш (*myšь), марва (*mьrxa), грива 
(*griva), кљун (*kl’unъ), копито (*kopyto), крило (*kridlo).

Птице: јато (*jato), јастреб (*astrębъ), дропља (*dropy), дрозд (*drozdъ), 
галеб (*galębь), гавран (*ga(jь)vornъ), голуб (*golǫbь), гуска (*gǫsъka), jaребица 
(*jarębica), јастреб (*jastrębъ), кокош (*kokošь), кукавица (*kukavica), ластавица 
(*lastavica).

Оглашавање животиња: блејати (*blĕjati), гакати (*gakati), гукати (*gukati), 
крекетати (*krekъtati), цврчати (*kvьrkati), лајати (*lajati), маукати (*m’aukati), 
мечати (*mečati), мекати (*mekati), мукати (*mukati).

8.3. Биљке
Ситније биљке: биљка (*bylьka), боб (*bobь), боквица (*boky), бршљан 

(*bršl’anъ), зова (*bъzova), буника (*bьlnika), детелина (*dętelina), јечам (*(ј)ęčьmy), 
гљива (*gliva), грах (*gorxъ), грм (*grъmъ), хмељ (*hъmelь), конопља (*konopja), 
коприва (*kopriva), кукољ (*kǫkolь), лишај (*lišajь), лоза (*loza), лук (*lukъ), лан 
(lьnъ), мак (*makъ), метвица (*mętvica), маховина (*mъxovina), мрква (*mъrky). 

Дрвеће: дрво (*drъvo) јаблан (*abolnь), јасен (*asenъ/ь), јасика (*asika), јавор 
(*avorъ), брест (*berstъ), бреза (*berza), бор (*borъ), буква (*bukъ), дрен (*dernъ), 
јела (*edla), глог (*glogъ), леска (*lĕska), липа (*lipa).

Воће: јабука (*ablъko), јагода (*agoda), бресква (*bersky), трешња (*čeršьn’a), 
крушка (*kruš(ъk)a), грожђе (*grozdьje), купина (*kǫpina).

Делови биљака: бобица (*bobica), бодља (*bodъlь), грана (*grana), грозд 
(*grozdъ), клас (*kolsъ), корен (*korĕnь), крошња (*krošьn’a), цвет (*kvĕtъ), клица 
(*kъlica), латица (*latica), лист (*listъ), љуска (*l’uska), махуна (*mъxuna).
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8.4. Храна
Продукти животиња и биљака; храна: храна (*xorna), јагњетина (*agnętina), 

jаретина (*jarętina), говедина (*govędina), јаје (*aje), брашно (boršьno), хлеб (*xlĕbъ), 
каша (*kaša), колач (*kolačь), лепиња (*lepina), летина (lĕtina), лој (*lojь), масло 
(*maslo), маслац (*maslьcь), маст (*mastь), мед (*medъ), млеч (*melčь), мекиње 
(*mękyna), месо (*męso).

8.5. Предмети, особине предмета
Предмети: јарам (*arьmъ), бич (*bičь), брана (*borna), бубањ (*bǫbьnь), 

брвно (*bьrvьno), бритва (*britva), брод (*brodъ), бачва (*bъči), цедило (*cĕdidlo), 
цев (*cĕvь), чаша (*čaša), цреп (*čerpъ), чешаљ (*česlь), чун (*čьlnъ), даска (*dъska), 
длето (*delbto), дубак (*dьlbъkъ), греда (*gręda), гусле (*gǫslь), грабуље (*grabul’a), 
гривна (*grivьna), гвожђе (*gvozdьje), јасле (*jasli), ивер (*jьverъ), игла (*jьgъla), 
клада (*kolda), клешта (*klešča), клупа (*klǫpь), кључ (*kl’uč), колевка (*kolĕbъka), 
конац (*konьcь), копље (*kopьje), корито (*koryto), коса (*kosa), кошара (*košara), 
кошуља (*košul’a), кошница (*košьnica), котао (*kotьlь), кука (kuka), квака (*kvaka), 
кабао (*kъbьlъ), књига (*kъniga), крчаг (*kъrčagъ), крпа (*kъrpa), лествице (*lĕztva), 
лонац (*lonьcь), лопата (*lopata), лопта (*lopъta), лутка (*lǫtъka), мамац (*mamьcь), 
мрежа (*merža), метла (metьla), мотка (*motъka), мотика (*motyka).

Грађевине: људске: грађа (*gordja), дом (*domъ), двор (*dvorъ), кућа (*kǫtja), 
кров (*krovъ), мост (mostъ), млин (*mъlinъ): животињске: мравињак (*morvin-), 
гнездо (*gnĕzdo), јазбина (*ĕzvina).

Особине које се примарно не односе на човека: бистар (*bystrъ), бридак 
(*bridъkъ), цео (*celъ), чест (*čęstъ), чист (*čistъ), читав (*čitavъ), чврст (*čьrstvъ), 
црвљив (*čьrvivъ), гњио (*gnilъ), дуг (*dьlgъ), једнак (*edьnakъ), гладак (*gladъkъ), 
горак (*gorьkъ), готов (*gotovъ), густ (*gǫstъ), исти (*istъjь), јасан (*jasnъ), коначан 
(*konьčьnъ), кратак (*kortьkъ), крив (*krivъ), крут (*krǫtъ), крт (*krъtъ), крњ 
(*kъrnь), кисео (*kyslъ), лагодан (*lagodьnъ), леден (*ledьnъ), лак (*lьgъkъ), љут 
(*l’utъ), мастан (mastьn(jь)), мек (*męk (jь)), млак (*molkъ), мутан (*mǫtьnъ(jь)), 
мрсан (*mъrsьnъ(jь)).

Боје: бео (*bĕlъ), црн (*cьrnь), црвен (*čьrvenъ), мрк (*mьrkъ), модар 
(*modrъ(jь)).

Партикуларизатори уобличивачи: бреме (*bermę), честица (*čęstica), грумен 
(*grumę), грудва (*grudy), млаз (molzъ), мрва (*mьrva); целина и делови: целина 
(*cĕlina), члан (*čelnъ), број (*brojь).

Облици и линије: коцка (*kostьka), круг (*krǫgъ), крак (*korkъ), дуж (*dьlžь), 
црта (*čьrta).

8.6. Географски појмови, атмосферске појаве 
Место, рељеф, врста земље: место (*mĕсто),брег (*berg), bezdan (*bezъdъnъ), 

бразда (*borzda), брдо (*bъrdo), глина (*glina),дивљина (*divina), долина (*dolina), 
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двориште (*dvorišče), држава (*dьržava), јаз (*jаzь), гај (*gajь), град (*gordъ), гроб 
(*grobъ), гробље (*grobьje), јама (*jama), камен (*kamy), кремен (*kremy),кланац 
(*kolnьcь), копно (*kopьno), крш (*krъšь), ледина (*lędina), луг (*lǫgъ); међа 
(*medja), граница (*granica).

Водене, течне површине: бања (*ban’a), бара (*bara), блато (*bolto), брлог 
(*bьrlogъ), извор (*jьzvorъ), језеро (*ezero), глиб (*glibъ), каљуга (*kal’uga), лука 
(*lǫka), муљ (*mulь).

Атмосферске појаве: бура (*bur’a), дуга (*dǫga), дим (*dymъ), гар (*garь), 
гром (*gromъ), мраз (*morzъ), звезда (*gvĕzda), jaра (*jara), капља (*kapja), киша 
(*kyša), лед (*ledъ), Meсец (*mĕsęcь), месечина (*mĕsęčina), магла (*mьgla), мраз 
(*morzъ).

Месни релациони квалификатори и оријентири: далек (*dalekъ), десни 
(*desnъ(jь)), доњи (*dolьnъjь), дно (*dъbno), горњи (*gorьnьjь), леви (*lĕvъjь), југ 
(*jugъ).

8.7. Временски појмови
Време: час (*časь), четвртак (*četvьrtъkъ), дан (*dьnь), давни (*davьnъ(jь)), 

древни (*drеvьnъ(јь), доба (*doba), дневни (*dьnevьnъ (jь)), јесен (*esenь), година 
(*godina), jутро (*jutro), лето (*lĕto). 

8.8. Процеси
Стања, збивања, медијални процеси: беда (*bĕda), бистрина (*bystrina), 

блистати (*blistati), блеснути (*blьsknǫti), блесак (*blĕskъ),бљувати (*blьvati),болест 
(*bolestь), болети (*bolĕti), бол (*bolь), бос (*bosъ), бридити (*briditi), баздети 
(*bъzdĕti),бдети (*bъдĕti), брботати (*bъrbotati), будити се (*buditi (sę)), чинити 
(се) (*činiti (sę)), чути (*čuti), чувати (*čuvati), чамити (*čьmiti), чама (*čьmа), 
чврснути (*čьrstvnǫti), давити (се) (*daviti (sę)),димити се (*dymiti (sę)),добити 
(*dobyti),догодити се (*dogoditi(sę)), дремати (*drĕmati), дурити се (*duriti (sę)), 
јежити се (*ežiti (sę)), језа (*(j)ęza), гњити (*gniti), гнојити се (*gnojiti (sę)), гојити 
(*gojiti), гладовати (*goldovati), глад (*goldъ),гранути (*gornǫti), грмети (*grmĕti), 
го (*golь), горети (*gorĕti), грозити се (*groziti (sę)), грозница (*grozьnica), губити 
(*gubiti), гинути (*gybnǫti), хабати се (*xabati (sę)), хладити (*xolditi), хркати 
(*xъrkati), имати (jьmati), извирати (*izvirati), ишчезнути (*jьzčenǫti), јава (*avь), 
клецати (*klęcati), клокотати (*klokotati), колебати (*kolĕbati), куњати (*kun’ati), 
клијати (*kъlĕjati), кипети (*kypĕti), киснути (*kysnǫti), лебдети (*lebdĕti), лећи 
(*legt’i), летети (*letĕti), лéпити се (*lĕpiti (sę)), лити (*liti), лучити (*lǫčiti), мењати 
се (*mĕn’ati (sę)), метеж (*mętež), милина (*milina), мирити (се) (*miriti (sę)), 
мировати (*mirovati), мир (mirъ), млачити се (*mlačiti (sę)), модрити се (*modriti 
(sę)), мокар (*mokrъ(jь)), моћи (*mogti), мрачити (се) (*morčiti (sę)), мрак (*morkъ), 
мучити се (*mǫčitisę)), мука (*mǫka), маглити (се) (*mьgliti(sę)). 
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Радње, активни процеси: јавити (се) (*aviti (sę)), бацити (*baciti), бајати 
(*bajati), бавити се (*baviti (sę)), беседити (*bez (ъ)sĕditi), бежати (*bĕžati), бирати 
(*birati), блебетати (blebetati), блудити (*blǫdĕti), богатити (се) (*bogatiti (sę)), борити 
се (*bortisę), бранити (*borniti), бости (*bosti), бријати (*briti), бродити (*broditi), 
бројати (*brojiti), брусити (*brusiti), брисати (*brysati), бучaти (*bučati), буљити 
(*buliti), бунити (*buniti), бусати се (*busatisę), бушити (*bušiti), бркати (*bъrkati), 
брзати (*bъrzati), брати (*bъrati), цедити (*cĕditi), целивати (*cĕlovati), цепати 
(*cĕpati), чарати (*čarati), чекати (*čekati), чистити (čistiti), читати (*čitati), чупати 
(*čupati), црпсти (*čьrpt’i), цртати (*čьrtati), частити (*čьstiti), даровати (*darovati), 
дати (*dati), делати (*dĕlati), делити (се) (dĕliti (sę)), дирати (*dirati), додати (*dodati), 
дојити (*dojiti), доћи (*dojьti), доказати (*dokazati), допрети (*doperti), досегнути 
(*dosęgnǫti), доспети (*dospĕti), достићи (*dostigt’i), довести (*dovesti), драпати 
(*drapati), дражити (*dražiti), дробити (*drobiti), дружити се (*družiti (sę)), дунути 
(*dunǫti), дићи (*dvigt’i), дубити (*dьlbiti), дрмати (*dьrmati), држати (се) (*držati 
(sę)), јести (*ĕsti), гађати (*gadjati), гајити (*gajiti), гасити (*gasiti), гатати (*gatati), 
газити (*gaziti), гладити (*gladiti), гледати (*ględati), глумити (*glumiti), гутати 
(*glъtati), гњавити (*gn’aviti), гонити (*goniti), градити (се) (*gorditi (sę)), гостити 
(*gostiti), говорити (*govoriti), грабити (*grabiti), гребати (*grebati), грејати (*grĕ(ja)
ti), грешити (*grĕšiti), грохотати (*groxotati), гристи (*gryzti), гулити (*guliti), 
звизнути (*gvizdnǫti), грбити се (*gъrbiti (sę)), грчити (*gъrčiti), грдити (се) (*gъrditi 
(sę)), хвалити се (*xvaliti (sę)), хитати (*xytati), јебати (*jebati), јецати (*(j)ęcati), 
jурити (*juriti), играти (*jьgrati), избавити (*jьzbaviti), избећи (*јьzbĕžati), избити 
(*jьsbyti), издати (*jьzdati), какати (*kakati), каљати (*kal’ati), калити (*kaliti), 
карати (*karati), кашљати (*kašl’ati), казати (*kazati), клеветати (*kl’evetati), клечати 
(*klęčati), клизати се (*klizati (sę)), кљукати (*kl’ukati), куцати (*klъcati), клати 
(*kolti), клатити (*koltiti), копати (*kopati), користити (*koristiti), косити (*kositi), 
котити (се) (*kotiti (sę)), ковати (*kovati), купати се (*kǫpati (sę)), красти (*krasti), 
кресати (*kresnǫti), кренути (*krętnǫti), крикнути (*kriknǫti), кројити (*krojiti), 
кротити (*krotiti), кршити (*krъšiti), крити (*kryti), кудити (*kuditi), кукати 
(*kukati), кýпити (*kupiti), кÿпити (*kupiti), кварити (*kvariti), квасити (*kvasiti), 
крцати (*kъrcati), крчити (*kъrčiti), крзати (*kъrzati), каснити (*kъsьnĕti), кидати 
(*kydati), кинути (*kydnǫti), китити (*kytiti), ласкати (*laskati), лечити (*lečiti), 
лизати (*lizati), ломити (*lomiti), ловити (*loviti), ложити (*ložiti), лупити (*lipiti), 
љуштити (*luščiti), лутати (*lutati), лагати (*lъgati), љубити (*l’ubiti), љуљати 
(*l’ul’ati), махнути (*maxnǫti (sę)), мамити (*mamiti (sę)), мастити (се) (*mastiti 
(sę)), мазати се (*mazati (sę)), мерити (се) (*mĕriti (sę)), месити (*mĕsiti), мешати 
(се) (*mĕšati (sę)), мигнути (*mignǫti), мигољити се (*migoliti (sę)), миловати 
(*milovati), мочити (*močiti), молити (*modliti), мокрити се (*mokriti (sę)), млатити 
(*moltiti), мотати (се) (*motati (sę)), мудровати (*mǫdrovati), мутити (се) (*mǫtiti 
(sę)), муљати (*mul’ati), макнути (се) (*mъknǫti (sę)), мрднути (се) (*mrdnǫti (sę)), 
множити (се) (*mъnožiti (sę)), мрсити (се) (*mъrsiti (sę)), мрштити (се) (*mъrščitisę), 
мрљати (*mьrl’ati), мрвити (*mьrviti).
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Активности, резултати радњи: бег (*bĕgъ), блуд (*blǫdъ), бој (*bojь), буна 
(*buna), игра (*jьgra), ход (*xodъ), квар (*kvarъ), клетва (*klętva), лов (*lovъ), беседа 
(*bez (ъ)sĕdа), крађа (*kradja).

Звукови: бука (*buka), граја (*graja), грохот (*groxotъ), громор (*gromorъ), 
громот (*gromotъ), гром (*gromъ), хук (*xukъ), клокот (*klokotъ), клопот (*klopotъ), 
крик (*krikъ), лапат (*lapъtь), лом (*lomъ).

8.9. Разно: благо (*bolgo), цена (*cĕna), чудо (*čudo), dar (*darь), дело 
(*dĕlo),дах (*dъxъ), глас (*golsъ), искра (*iskra), име (*jьmę), коло (*kolo), кора 
(*kora), лек (*lĕkъ), мера (*mĕra), мешавина (*mĕšavina), хумка (*hъlmъka).

9. кратак Осврт на праслОвенски слОј лексике српскОг језика

Подела српске лексике прасловенског порекла на тематске групе 
омогућава увид у структуру основног лексичког фонда савременог српског 
језика. Поглед на ову лексику даје очит одговор на питање шта се подразу-
мева под основним лексичким фондом савременог српског језика. Слика 
би, наравно, била још целовитија да је индекс И. П. Петлове завршен. Ос-
новна лексика савременог српског језика чини чврсто лексичко језгро. Док 
је периферија лексичког фонда у сталном превирању, основа остаје иста и 
нема разлога за бојазан да се она може угрозити. Груба тематска подела те 
лексике показује да централну лексику чине оне лексеме које се односе на 
човека, његове активности и стања, особине и осећања, биљке и животиње 
из најближег окружења, друге људе са којима је у контакту, као и предмете 
којима се служи. Базична је и лексика која реферира на оријентацију чове-
ка у простору и времену, на збивања у природи, па и на звукове који из ње 
долазе.7

10. мОгућнОсти испитивања језичке слике света на ОснОву лексичкОг 
фОнда

Тематски распоређена српска лексика прасловенског порекла просто 
позива на истраживања језичке слике света и културолошких специфично-
сти како говорника савременог српског језика, тако и наших прасловенских 
предака. Међутим, у таквим истраживањима треба бити изузетно опрезан. 

7  У својој анализи прасловенског слоја старословенске лексике, А. С. Љвов (1976) обратио 
је пажњу на прасловенско порекло старословенске лексике у вези са природом. Пажњу 
привлаче тематске групе које је оформио за ту прилику. Навешћемо примере заједничког 
прасловенског наслеђа у старословенском и српском језику: 1) земља (јазбина, камен, песак, 
пепео, пустиња, јама...); 2) небО (Сунце, Месец, звезда, облак ...); 3) влага (вода, роса, слáна, 
лед, поток, река, језеро, море ...) 4) прирОдне пОјаве (ведрина, ветар, бура, гром, град, зима, 
мраз, студен, снег, огањ, пламен, топлота ...). 
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Што се тиче савременог српског језика, једини поуздани закључак који се 
намеће јесте изразита антропоцентричка структура лексичког састава, јер се 
он односи на човека и његов свакодневни живот. Ипак, то је базична лексика 
која је зато преводива на многе језике и сваки закључак би се могао односи-
ти и на већину осталих језика и њихове говорнике.

Поставља се питање може ли прасловенска лексика и њена етимо-
логија послужити као грађа за проучавање прасловенске културе. Рекон-
струкција погледа на свет једне древне етничке заједнице на основу рекон-
струисане лексике, без очуваних споменика, не обећава превише. Ипак, има 
покушаја да се извуку неки закључци. Пажњу привлачи размишљање О. 
Н. Трубачова (1988) о кључној речи у прасловенској култури. По његовим 
речима (Трубачов, 1988, 294), Прасловени су као и ми данас трагали за од-
говором на питање о човеку, о његовом односу према другим људима, према 
кључним појмовима као што су живот и смрт. Покушавали су да упознају 
и разумеју себе. Кључна реч прасловенског језика је заменица свој (прасл. 
*svojь, праие: *sṷe-), а кључна дихотомија у прасловенској култури била је 
свој – не свој. Ова заменица ни данас нема посебне облике за лица и број. 
Свој се може односити и на индивидуалног, као и на колективног вршиоца 
(ја – свој; ми – свој). Трубачов предност даје колективности, тј. везивању 
својине за колектив, своју заједницу, свој род. Праие. *sṷe-потиче, тако, од 
старијег пие. *su- (род). О. Н. Трубачов (1988, 311) повезује ову основу са 
пореклом именица син, сестра, свекрва, сват, доказујући посесивни однос 
Прасловена према свему што се налази у њиховом непосредном окружењу. 
Чак се и лексеме слобода, слободан везују за овај корен. Слободан у прасло-
венском језику није који је ослобођен, избављен, већ који припада етничкој 
групи, који је у заједници својих људи. Трубачов доводи у везу елемент с- 
у лексеми смрт са свој, јер је своја смрт означавала добру смрт, за шта 
потврда има и у савременом руском језику (умереть своей смертью). Све 
што је у човековој близини, што му је познато и представља део његовог 
искуства, то је своје. Све остало је туђе. Све што је своје, то је добро, а све 
што није своје, то није добро. Према томе и често навођена кључна подела 
света на оно што се оцењује као добро и оно што се тумачи као лоше, своди 
се у својој дубинској структури на поделу своје – туђе. На овој дихотомији 
заснива се поглед на свет Прасловена, а етимологија бројних лексема које 
именују особе и појаве блиске човеку то потврђује, према О. Н. Трубачову. 
Овакав поглед на свет је антропоцентрички, јер ниједна појава није сама по 
себи своја или туђа, већ то постаје из перспективе онога ко је посматра и 
оцењује.
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Rajna Dragićević

ON PROTO-SLAVIC LEXIS IN CONTEMPORARY SERBIAN

Summary

The introduction to this paper deals with Proto-Slavic lexis and the Proto-Slavic 
language in general. The second part brings a thematic classification of Serbian lexical 
units of Proto-Slavic origin. The final part presents a recapitulation of the thematic 
classification offered.

Key words: Proto-Slavic, Serbian, lexis, lexicology, semantic reconstruction, 
semantic projection.
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КОЛОКАЦИЈЕ У СВЕТЛУ СЕМАНТИЧКИХ МРЕЖА  
У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ1

Рад се бави применом поставки за израду семантичких мрежа у кон-
ципирању електронске базе колокација у српском језику, дакле, тематски 
структурираног речника на макроплану с категоризацијом и диференција-
цијом општих семантичких и структурних обележја у његовој микрострукту-
ри. Основна полазишта представљају теоријске основе и практична решења 
дигитализације језичких ресурса у Ворднету, као и теорија модела значење–
текст И. Мељчука, чиме се истиче значај укрштања парадигматског и син-
тагматског плана за разумевање семантичке структуре вишезначних лексема. 
Ова се полазишта примењују на анализи апстрактних блискозначних имени-
ца у српском језику: снага, сила, јачина, моћ.

Кључне речи: семантичка мрежа, колокација, Ворднет, синонимија, 
речник, лексикографија.

1. увОд

1.1. Циљ рада је да се укаже на предности тематског, ономасиолош-
ког приступа устројавању колокација, при чему се теоријске основе темеље 
на психолингвистичким учењима о семантичким мрежама. Значај оваквог 
приступа огледа се у примени резултата истраживања у лексикографском до-
мену, пре свега у структурирању електронских база кодираних података, а чија 
се улога овом приликом посматра из перспективе учења страног језика. Као 
пример за дигитализацију језичких ресурса послужиће Ворднет (WordNet), 
„мајкa свих мрежа” (Fontеnelle, 2013, 438),  чији су аутори Џорџ Милер и 

1  Истраживање је рађено у оквиру пројекта Стандардни српски језик: синтаксичка, се-
мантичка и прагматичка истраживања (бр. 178004), који финансира Министарство за про-
свету, науку и технолошки развој Републике Србије.

Захвалност за препознавање значаја проучавања колокација, као и за друге врсте пре-
познавања, дугујем професорки Вери Васић, својој менторки, под чијим руководством сам 
урадила докторску дисертацију под насловом Лексичке и граматичке колокације у настави 
српског језика као страног: лексиколошки и лексикографски аспекти.

mailto:jasmina@ff.uns.ac.rs
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сарадници на Универзитету у Принстону (http://wordnetweb.princeton.edu) и 
који је постао генератор и стандард за израду нових пројеката за европске 
језике (ЕuroWordNet, BalkaNet и др.).2 С обзиром на то да би ове базе података 
требало да одсликавају организацију похрањене лексике у људској меморији, 
и још даље, ванјезичку стварност, односно семантичка поља, представљена у 
мрежи лексичких поља, формираних таксономијских хијерархија, јасно је да 
полазишта треба тражити у лексиколошким одређењима базичних лексичких 
односа, првенствено парадигматских, али и синтагматских. 

1.2. Како се као један од кључних циљева поменутих база лексичких 
података узима диференцијација значења вишезначних и блискозначних 
лексема, предмет овога рада јесу колокације, као један од индикатора овак-
вих разграничења, тј. њихова улога у расветљавању полисемантичких речи 
и синонимских односа. Након прегледа основних теоријских поставки на 
којима почива Ворднет, затим теорије модела значење–текст И. Мељчука, 
као и примене ових постулата организованих у електронске базе података 
или речнике, поменута проблематика посматра се на примеру једне групе 
апстрактних именица у српском језику, чија је онтолошка хијерархизација 
појмова које денотирају комплекснија од устројства именица с конкретним 
значењем, те чија се семантика осветљава управо у гешталт целинама, тј. 
значењем лексема у (непосредном) окружењу. Наведени циљ и предмет 
рада илуструје се именицама које припадају лексичком микропољу спОсОб-
нОст > велика спОсОбнОст: {снага, моћ, сила}, при чему се колокацијском 
методом разграничава полисемантичка структура (нпр. снага ветра, има-
ти снаге, штедети снагу), степен међусобне семантичке блискости (сна-
га ветра : јачина ветра : *моћ ветра), релације ка концептуално сродним, 
деривационо удаљеним лексемама (бити на снази : важити; бити у пуној 
снази : на врхунцу (физичких и менталних) способности; немати снаге : не 
моћи), што сведочи о отворености лексичког система као и о потреби да се 
сличности повежу, умреже, али и да се идентификују стилске и дискурсне 
разлике (закон /пропис /акт /дозвола је стављен /стављена ван снаге : не 

2  Комплексност израде семантичке мреже у електронском виду огледа се у интеракцији 
лингвистичких, психолошких и информатичких истраживања. Овом приликом посматра се 
само лексиколошки и делимично морфосинтаксички сегмент. 

Пројекат EuroWordNet започет је 1996. године са задатком да се слична мрежа начини и за 
друге језике. Најпре су то били (британски) енглески, холандски, шпански и италијански, а од 
1998. и немачки, француски, чешки и естонски (Hirst, 1998, 32). О изради српског Ворднета 
в. у Kooperativni rad na izgradnji Srpskog VordNeta (Krstev i dr. 2008), а о примени ове базе у 
учењу српског као Ј2, в. у Више или мање од речника? Wordnet као модел за лексикографију 
српског као страног језика (Тасовац, 2009).  

file:///F:/Filozofski/Zbornik%20u%20cast/Zbornik%20Vasic/ 
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важи; *договор је ван снаге : договор не важи).3 Крајњи циљ истраживања 
јесте примена поставки за израду семантичких мрежа у конципирању елек-
тронске базе колокација у српском језику, дакле, тематски структурираног 
на макроплану с категоризацијом и диференцијацијом основних семантич-
ких и структурних обележја у његовој микроструктури.  

1.3. Семантичка анализа подразумева поделу регистрованих фреквент-
них примера најпре према најопштијим категоријама <агентивност>, <ква-
лификација; квантификација>, <манипулативност>, <темпоралност>; те 
семантичким обележјима <способност : ±конкретно>, <+конкретно : ±ани-
матно>, <+аниматно : ±људско>. Упућивање на одређени степен семан-
тичког преклапања сагледава се из једносмерног угла једног микропоља: 
снага воље, ума, мисли... [дух] → мОћ ≈ снага погледа, љубави, навике, или 
двосмерног војне, водеће, оружане, револуционарне силе ↔ снаге. 

Испитаће се структурни ликови колокација с наведеним именицама, 
с хипотезом да ће се именица снага, с најразвијенијом полисемантичком 
структуром остварити у готово свим поменутим категоријама, с домина-
цијом категорије <квалификација; квантификација> у адноминалној и ад-
вербалној функцији. Глаголско-именички спојеви показаће висок степен 
метафоризације дате именице и задирање нпр. у лексичка поља с обележји-
ма <+људско> у категорији <агентивност> (издати / преварити кога снага), 
те формализацију V+Nom/PronAcc+NsnagaNom, или <+конкретно> <-људ-
ско>, где се концептуализује као снага = вреднОст (штедети, скупљати, уд-
востручити снагу и сл.). 

2. пОјмОвнО-терминОлОшка Одређења

2.1. Под појмом семантичка мрежа подразумева се низ значењских од-
носа у које ступају лексеме, тј. чије се значење дефинише с обзиром на међуре-
лације на парадигматском, односно синтагматском плану. У Ворднету лексеме 
су умрежене на основу односа синонимије, антонимије, хиперонимије / хипо-
нимије4 и меронимије и груписане у домене који су хијерархизовани.

3  У Ворднету лексеме снага и моћ/потенција(л) (potency) стоје у синонимској вези 
(синонимска целина ‘synset’) у одређеном контексту: {strength#7 potency#2}: (capacity 
to produce strong physiological or chemical effects) “the toxin’s potency”; “the strength of the 
drinks”; док никако нису у вези, нпр. у контексту: potency, potence (the state of being potent; a 
male’s capacity to have sexual intercourse) (http://wordnetweb.princeton.edu).

4  Хиперонимско-хипонимски именички односи почивају на хијерархизацији домена, при 
чему је следећих 25 уврштено у полазне: {чин, радња}; {животиња, фауна}; {творевина, 
артефакт}; {атрибут, својство}; {тело}; {поседовање}; {спознаја, знање}; {комуникација}; 
{догађај, збивање}; {осећај, емоција}; {храна}; {стање}; {скуп, скупина}; {место, локација}; 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=&o0=1&o8=1&o1=1&o7=&o5=&o9=&o6=&o3=&o4=&s=potence
http://wordnetweb.princeton.edu/
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„Термин домен повезан је са сличним терминима као што су: семантичко 
поље, тематска целина, тематски код, тематски домен, категорија. [...] 
Дефинишемо домен као област знања која је на неки начин препозната као 
јединствена. Домен може бити означен именом дисциплине у оквиру које се 
развијају одређена знања (нпр. хемија) или посебан предмет одређене дисци-
плине (нпр. храна)” (Bentivogli, Forner, Magnini, Pianta, 2004, 101). 

Примарно значење именице снага (обележје физичке или менталне 
јачине) у Ворднету може се прочитати из хијерархизованог низа значења 
именица које су означене као наслеђени хипероними `inherited hypernym`: 
ентитет > апстракција > атрибут > свОјствО. Цифре уз дату именицу упућују 
на њено значење у полисемантичкој структури, чему следе кратке глосе и 
примери. Осталих осам забележених значења имају, очекивано, комплекс-
нију слојевитост значења, те ће нпр. значење поседовање посебне вредности 
(са синонимима: струка, специјалност, јача страна), осим прве три именице, 
као темељне, имати даљу везу: квалитет > пОседОвање.  

• property#2  (a basic or essential attribute shared by all members of a class) “a 
study of the physical properties of atomic particles”
 °  attribute#2  (an abstraction belonging to or characteristic of an entity)

 ▪ abstraction#6, abstract entity#1  (a general concept formed by extracting 
common features from specific examples)

Илустрација 1: Хиперонимско-хипонимска организација основног значења 
именице strength у Ворднету

2.2. Синонимија је базична лексичко-семантичка ралација у овој ле-
ксичкој бази на основу које су речу груписане у целине (‘synsets’).

„Речи у Ворднету повезане су у `синсетове`, или групе синонима, као што 
су {boggy, marshy, miry, mucky, muddy, quaggy, swampy, wet1}. Синонимија 
је кључни однос и аутори Ворднета тврде да се значења могу представити 
скупинама синонима. Цела база организована је путем семантичких односа, 
при чему је синонимија најважнији однос. Семантички односи могу се по-
сматрати као курсор међу синсетовима” (Fontenelle, 2013). 

Значај истраживања ове врсте семантичког односа, пре свега на лексич-
ком плану, повезан је са чињеницом да у секундарним семантичким реали-
зацијама готово све лексеме могу ступити у апсолутне синонимске односе, 
при чему су идентични и семантички садржаји датих лексема и експресивна 

{мотив}; {природни објект}; {природна појава}; {особа, људско биће}; {биљка, флора}; 
{процес}; {количина, износ}; {однос}; {облик}; {твар}; {време} (Šojat, Bekavac, Tadić, 2005).

file:///F:/Filozofski/Zbornik%20u%20cast/Zbornik%20Vasic/ 
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=property
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=attribute
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=abstract+entity
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маркираност, а њихова је позиција условљена постојањем обавезног детер-
минатора (уп. Гортан-Премк, 1994, 9). Поменуту тврдњу треба имати у виду 
нарочито када се ради о двојезичној лексикографији, тј. учењу страног јези-
ка, када корисник у низу синонима којима се објашњава семантички садржај 
једне лексеме, остаје ускраћен за информацију да ли је значење апстраховано 
или поједностављено, а сличан нереалан семантички однос може се наћи и у 
једнојезичним речницима5 (уп. Ристић, Радић-Дугоњић, 1999, 149).6 Један од 
најпоузданијих путева ка утврђивању значења блискозначних лексема јесте 
управо семантика другог конституента, детерминатора, која осветљава семан-
тичку реализацију и нуди минималан контекст за његово разумевање. Сле-
дећи пример показује да у Ворднету изостаје оваква врста диференцирања:

•	 strength#1 (the property of being physically or mentally strong) “fatigue sapped 
his strength”

•	 military capability#1, military strength#1 ,strength#2 military posture#1, 
posture#4  (capability in terms of personnel and materiel that affect the capacity 
to fight a war) “we faced an army of great strength”; “politicians have neglected 
our military posture”

•	 force#3, forcefulness#1, strength#3 (physical energy or intensity) “he hit with 
all the force he could muster”; “it was destroyed by the strength of the gale”; “a 
government has not the vitality and forcefulness of a living man”

•	 forte#1, strong suit#2, long suit#2, metier#, specialty#1, speciality#1, strong 
point#1, strength#4 (an asset of special worth or utility) “cooking is his forte”

•	 persuasiveness#1, strength#5 (the power to induce the taking of a course of 
action or the embracing of a point of view by means of argument or entreaty) “the 
strength of his argument settled the matter”

•	 intensity#1, strength#6 intensity level#1 (the amount of energy transmitted (as by 
acoustic or electromagnetic radiation)) “he adjusted the intensity of the sound”; 
“they measured the station’s signal strength”

•	 potency#2, effectiveness#2, strength#7 (capacity to produce strong physiological 
or chemical effects) “the toxin’s potency”; “the strength of the drinks”

•	 strength#8 (the condition of financial success) “the strength of the company’s 
stock in recent weeks”

•	 lastingness#1, durability#1, enduringness#1,strength#9 (permanence by virtue of 
the power to resist stress or force) “they advertised the durability of their products”

5  Примарно значење: снага ж 1. способност фичког и душевног рада, јачина, моћ, сила 
(РМС).

6  М. Стабс (Stubbs, 2002, 36–37) констатује да се у веома ретким случајевима синонимских 
парова подударају денотација и конотација, што доказују и различите колокације у којима су 
потенцијални лексички еквиваленти њихови нуклеуси. 

http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=military+strength
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=military+posture
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=posture
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=strong+suit
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=long+suit
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=specialty
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=speciality
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=persuasiveness
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=intensity
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=intensity+level
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=potency
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=effectiveness
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=lastingness
http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?o2=1&o0=1&o8=1&o1=1&o7=1&o5=1&o9=&o6=1&o3=1&o4=1&s=enduringness
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Илустрација 2: Семантичка структура и синонимске целине за именицу strength у енгл.
2.3. Како се да закључити, доминацију у организацији ове лексичке 

базе имају парадигматски лексичко-семантички односи. Но, како износи 
Фонтенел, постојали су покушаји да се укључе и релације на синтагмат-
ском плану у виду колокацијских мрежа, а на основу Мељчукове теорије 
о лексичким функцијама.7 Тако се нпр. једна од лексичких функција Magn 
(интензификација каквог својства) приказује на следећи начин: 

Magn (жеђ) = неутолива
Magn (бол) = неиздржив (Fontenelle, 2013, 440).

Правила комбиновања подлежу свакако граматичком систему једног језика 
(управљачки обрасци ‘goverment patterns’ према Мељчуку) и формализација 
датог споја нужан је механизам који се укључује у семантички и функцијски 
аспект колокације: 

пуна – најбОља – сва снага

човек у пуној / у најбољој снази     
<+animatno>+U+Adj+snagaLoc

шутнути пуном / свом / снагом ≈ из све снаге    
V<činiti>+Adj+snagaInstr / +iz+snagaG 

2.4. Разумевање страног језика путем лексичких целина ̀ lexical chunk` 
(на нашим примерима: силом прилика, моћ навике, ударити свом снагом) М. 
Луис објашњава следећом констатацијом: 

„Основна је идеја да је флуентност заснована на усвајању обиља компактних 
или мање компактних устаљених целина, које су расположиве као основа за 
лингвистичку новину и креативност” (Lewis, 2000, 15). 

У прилог овоме иду резултати тестова асоцијација, којима се по-
тврђује међусобна блискост у менталном лексикону, пре свега лексема у 
синонимским и антонимским односима, као и оних које су у чврстој син-
тагматској релацији8 (Aitchison, 1987, 74–75). Нешто шири обим лексичких 
веза у менталном лексикону региструје Р. Драгићевић (Драгићевић, 2005) на 

7  „Лексичка функција представљена као апстрактан смисао који показује функционалну 
зависност двеју јединица – X и Y – омогућава да се експлицитно открију она парадигматско-
синтагматска својства јединица која су кључна за њихову лексичку спојивист” (Ристић, 
Радић-Дугоњић 1999, 149–150). У оквиру свога теоријског модела значење – текст Мељчук 
издваја око 60 лексичких функција (стандардних и нестандардних), а најначелније се могу 
разликовати парадигматске (Lpar) – семантичко поље, и синтагматске (Lsint) – на основу 
којих настају различити типови колокација.

8  На основу теста асоцијација, ауторка издваја као најважније следеће типове веза између 
речи дражи и одговора: координација (со – бибер), колокација (слана вода), суперординација 
(инсект – лептир) и синонимија (гладан – изгладнео).
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основу анализе резултата добијених у Асоцијативном речнику српског јези-
ка (Пипер, Драгићевић, Стефановић, 2005): координацијске, колокацијске, 
хипонимске, антонимске, синонимске, узрочно-последичне, ситуационе 
везе.   

3. ка тематскОм кОнцепту речника кОлОкација

3.1. Речници колокација су специјализовани, обично једнојезични и 
рад на њима последњих деценија све је више усавршаван, што је резултира-
ло тиме да су „постепено прерасли у једне од најинформативнијих, најпрак-
тичнијих и најпрегледнијих лексичких приручника” (Kostić-Tomović, 2010, 
32),9 и што иде у прилог Згустином очекивању – један од најважнијих зада-
така лексикографске теорије и праксе јесте откривање природе лексичких 
јединица од више речи и њихова правилна презентација (Zgusta, 1991, 149).10  

Већина ових речника11 има алфабетски поредак грађе. Тематски су 
речници далеко  мање заступљени због сложене макроструктуре, која по-
лази од семантичких поља, те им је организација варијабилна и обично је 
креација самог аутора. Данас, с друге стране, са свим могућностима које 
доноси компјутерско доба, ствара се нова врста корисника, који захтева са-
времене изворе, па и речнике, те нови профил лексикографа. 

„Ако нови методи приступања (који прекидају гвоздену везу с алфабетом) и 
хипертекстовни приступ подацима похрањеним у речнику не уроде прируч-
ником који је светлосним годинама удаљен од штампаног речника, тада ми 
избегавамо одговорности своје струке” (De Schryver, 2003).

9  Као њихове основне одлика издвајају се: (1) јасне и лако разумљиве дефиниције; (2) 
бројни примери (обично одабрани на основу корпуса, али прилагођени намени речника); 
(3) јасне, лако разумљиве граматичке информације; (4) избегавање симбола и скраћеница; 
(5) уврштавање прагматичких информација; (6) уврштавање релевантних регионалних 
варијетета; (7) исцрпније и систематичније информације; (8) већа графичка прегледност 
(Herbst, Klotz 2009, 242–247).

10  Бројне тешкоће у реализацији овога задатка могу се сажети у следеће: (1) Различит 
степен везаности и ограничења, као нпр.: (а) лак терет, лака торба; (б) лака вечера, 
лака храна; (в) лака пешадија; (г) лака рука; (2) међујезички односи у погледу постојања 
дистинкције лексикализације једног денотата једним десигнатом или квалификације општег 
ентитета вишелексемским спојем (нпр. фр. salle a manger трпезарија : salle de travail радна 
сОба) (уп. Zgusta, 1991, 149).

11  Термин колокација ‘collocation’ експлицитно је наведен у шест наслова речника 
(Nuccorini, 2003, 366); на сајту Euralex може се наћи 125 наслова фразеолошких речника (25 
двојезичних и 100 једнојезичних).
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3.2. У критичком приказу теоријских полазишта и практичних ре-
шења у развоја семантичких мрежа, Фонтенел (Fontanelle, 2013) констатује 
да савремена истраживања о природи синтагматских односа почивају на 
фертовској традицији, тј. поставци да се речи разумеју на основу оних с 
којима се удружују (‘words shall be known by the company they keep’), те да 
је ово један од најплодоноснијих приступа истраживању удруживања ле-
ксичких јединица. Међу многима, издвојићемо само неколико приступа / 
пројеката као потврду ове тврдње и нашег полазишта да речник колокација 
треба да се темељи на корелацији парадигматски – синтагматски план и има 
тематско устројство.

3.2.1. Модел значење – текст примењен у Дескриптивно-комбина-
торном речнику (даље ДКР)12 И. А. Мељчука и А. К. Жолковског, један је 
од револуционарних предлога описа лексикона,13 будући да, између осталог, 
за разлику од уобичајених речника, систематизује сва синонимска лексичка 
средства исказивања одређеног појма, „што се у првом реду постиже пре-
цизним описом свих лексичко-семантичких комбинација у којима се може 
наћи лексем који се описује те набрајањем синтаксичких ограничења који-
ма он подлијеже” (Bratanić, 1993, 359). Његова је микроструктура строго 
дефинисана типовима односа у трима зонама: семантичка – дефиниција на 
посебном метајезику; синтаксичка – `обрасци управљања`; зона лексичке 
спојивости14 путем лексичких функција. Нарочита важност, и поред своје 
у основи теоријске природе, јесте то што оваква врста речника има актив-
ни карактер и може наћи примену у настави како матерњег тако, посебно, 
страног језика. 

„Начела ОКР-а, прије свега врло освијештена семантичка анализа и позор-
ност што се посвећује колокацијама и фразеологији као и изванјезичким еле-

12  Рус. толково-комбинаторнй словаръ; енгл. explinatory-combinatorial dictionary; фр. 
dictionnaire explicatif et combinatoire. С обзиром на врло комплексну структуру речничког 
чланка, руски речник садржи свега 250 одредница, тј. вокабла на 990 страна (фр. vocable – 
шири појам од одреднице; обухвата одреднице за лексеме сродног значења, исте основе), а 
француски Dictionnaire explicatif et combinatoire du français contemporain, у две свеске (1984. 
и 1988), тек нешто више од стотину (в. Bratanić, 1993, 359), што је касније допуњено са око 
400 речи (1992, 1999).   

13  „[...] активан је, универзалне природе, укључује енциклопедијску информацију само 
онда када је то неопходно за правилно коришћење речи, поседује строг теоријски оквир, 
претпоставља максималну експлицитност и систематичност информације” (Ристић, Радић-
Дугоњић, 1999, 149).

14  Фраземи су као и речи лингвистички знаци који имају трочлану структуру: X = ‹’X’; 
/X/; Sx›, при чему је X значење, ’X’ означени, /X/ је ознака (фонетска форма), Sx је његова 
синтакса (група података о његовом заједничком појављивању с другим знацима) (Mel’čuk, 
1998, 3). 
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ментима релевантним за правилну употребу ријечи, данас већ неизбјежно 
постављају нове критерије, а специфични тип једнојезичних рјечника на-
мијењених неизворним говорницима тешко да ће моћи занемарити неке од 
спознаја што их је изњедрио концепт објаснидбено-комбинаторнога рјечни-
ка” (Bratanić, 1993, 362).

3.2.2. Велики електронски корпуси препознати су као вредна емпи-
ријска база података.15 Један од новијих пројеката постављених с циљем 
да се утврди класификација колокација у енглеском језику на семантички 
заснованом приступу [thesаurus-based] спроводи се на тајванском универ-
зитету (ISA, National Tsing Hua University). Аутори уводе нови метод за ор-
ганизацију великог броја колокација у семантички организоване категорије, 
служећи се значењским релацијама у бази Ворднет, тако што постављају 
сталне семантичке ознаке путем учесталих алгоритама.16 

4. примена дОбре праксе

4.1. Узимајући у обзир приказана полазишта за израду Ворднета, неке 
од поставки примењених у ДКР-у, као и истакнути значај синтагматских ле-
ксичких односа у лексикографској теорији и пракси, нарочито у формирању 
активних, електронских речника, приказаће се семантичка мрежа именице 
снага сагледана из семантичко-синтаксичког и лексиколошког аспекта, раз-
ложених на следеће елементе:

(1) хиперонимско-хипонимске везе лексеме снага, 
(2) диференцијација основних семантичких обележја,
(3) морфосинтаксички обрасци колокација с конституентом снага,
(4) синонимне, тј. блискозначне лексеме које се могу уклопити у један 

синонимски сет.    
4.1.1. Ако се пође од парадигматског устројства у Ворднету, као и саме 

дефиниције именице снага у речницима, генерално одређење јесте ‘способ-
ност’, које се према својој општости може одредити као микродомен, се-

15  Више у Lexicographica (2008) (ed. Heid, Schierholz et al.) Collocation in European 
lexicography and dictionary research. Актуелни пројекти: израда двојезичних, немачко-
словачког и мађарско-немачког речника колокација. О поставкама за израду електронског 
речника колокација италијанског језика, у светлу теорије прототипа и истицању важности 
синтаксичко-семантичких односа између конституената колокацију в. у Giacomini, 2010.

16  Све речи се на тај начин етикетирају и разврставају према заједничким семантичким 
ознакама: нпр. са кључном речју плажа, њени детерминатори пешчана, шљунковита, 
каменита, стеновита имају ознаку метеријал, док, нпр., предивна, лепа, одлична иду под 
ознаком дОбрО. Даље се испитује свака од појединих лексема у оквиру једне семантичке 
групе.
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мантичко микропоље, тј. заједничка сема различитих лексичких скупина, 
које се даље могу разлагати према семантичким обележјима <способност : 
±конкретно>, <+конкретно : ±аниматно>, <+аниматно : ±људско>. Грађа у 
РМС-у сведочи о великој групи именица с овим обележјем, али се намеће 
и основна диференцијација, јер се „мрежа семне структуре, из перспективе 
компонентне анализе, заснива на утврђивању диференцијалних и интеграл-
них семантичких обележја” (Ристић, Радић-Дугоњић, 1999, 18). 

неутралнО  <±способност>: нпр. говор /способност артикулације гласова и 
речи/; ход /способност кретања/; памет /способност доброг мишљења/ и 
сл.; 
ОбележенО <+способност>: нпр. снага /велика способност физичке (и умне) 
активности/; воља /велика способност духа/; сила, моћ, јачина...

Ово ће се разграничење уочити и на синтагматском нивоу: нпр. снага ветра 
= велика способност ветра; несломива воља = несломива велика способност 
(не и: говор мржње ≠ *велика способност мржње). Даљи би се семантички 
микродомен могао идентификовати као ‘својство’, у оквиру којег би се име-
нице груписале према секундарном обележју <динамичност>, те би се као 
обележене у ову групу убројале нпр. именице: идеја, мишљење, вера, нада, 
поверење, утисак и сл., а о поменутом обележју сведоче колокати, нпр. 
стећи, имати, изгубити итд. Именица снага према семантици својих ко-
локата у поменутој хијерархизацији и диференцијацији значења имаће обе-
лежја <-аниматно> (снага закона, аргумената; ветра, студени) и <+људ-
ско> (човек у пуној снази, радити с пола снаге; војне снаге; штедети снагу), 
док ће именице сила и моћ имати и обележје <-људско> (натприродне моћи, 
више силе), што се графички може представити на следећи начин:

својство

динамичност ± динамичност +

способност + способност ±

конктерно+ конкретно –

аниматно + аниматно -

људско + људско -

Илустрација 3: Сегмент семантичке диференцијације и хијерархизације значења колокација с
именицом снага

4.1.2. У доњој табели груписани су примери секундарних колоката као семантичких актаната.

СНАГА СИЛА

МОЋ

V <činiti> + Det + СНАГА

Instr /iz+ СНАГА Gen
 Det + СНАГА Loc

N1 СНАГА Nom
+ N2 Gen

Adj + N СНАГА

пуном, свом, / из све;
несмањеном

≈ предано

преполовљеном /
са пола

у пуној, у најбољој
≈ зрео, јак

воље
духа
љубави
мисли
нагона
памћења
страсти
убедљивости
ума
<ДУХ

1> →

аргумента
доказа
исказа
закона
речи
мотора
машине

ветра
олује
студени

дивовска
мушка
психичка
телесна
физичка

младе снаге
нове снаге
радна снага

коњска снага

водеће,
војне,
оружане,
револуционарне
<ЉУДИ, ВОЈСКА>

<ДУХ
1> → МОЋ

љубави
навике
погледа

≈ СНАГА

<ДУХ
2> → МОЋ

говора
    запажања
    расуђивања

→ моћи2

<ЉУДИ, ВОЈСКА>
≈ СИЛЕ

квалификација

квантификација

V + NPАcc + СНАГА Nomагентивност
издати

снага закона
ставити ван снаге

човек у пуној снази виша сила, натпрородне моћи

Илустрација 3: Сегмент семантичке диференцијације и хијерархизације значења 
колокација с именицом снага
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4.1.2. У доњој табели груписани су примери секундарних колоката 
као семантичких актаната.

СНАГА СИЛА
МОЋ

V <činiti> + Det + снага 
Instr /iz+ снага Gen
 Det + снага Loc

N1 снага Nom + 
N2 Gen

Adj + N снага

квалификација

квантификација
пуном, свом, / из све; 
несмањеном 
    ≈  предано

преполовљеном /
са пола

у пуној, у најбољој
    ≈ зрео, јак

воље 
духа 
љубави
мисли
нагона  
памћења 
страсти 
убедљивости 
ума
<дух1>  →  

аргумента 
доказа 
исказа 
закона 
речи 
мотора
машине

ветра 
олује 
студени

дивовска 
мушка 
психичка 
телесна 
физичка  
  
младе снаге 
нове снаге 
радна снага

коњска снага

водеће, 
војне, 
оружане, 
револуционарне 
<људи, вОјска>  

<дух1>  → моћ

љубави 
навике 
погледа
   ≈ снага

<дух2>  → моћ 
    говора
    запажања
    расуђивања 
   → моћи2

<људи, вОјска>  
    ≈  силе

агентивност V + NPАcc + снага 
Nom 
издати
преварити 
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манипулативност

/+/

/-/

V + снага Аcc
имати / немати
   ≈ моћи1/ не моћи

прикупљати 
сабирати 
увећати 
штедети  
    →  јачати 
процењивати; 
улагати 

губити 
расипати 
трошити
    →  слабити
повући 
прегруписати
слати (пл = човек)

моћ ≈ власт
   учврстити
   губити
   расти

надљудска
насилничка
разорна
натприродна

≈ сила: виша

темпоралност V + NA+ снага Loc
V + VAN+ снага Gen
бити
држати се
остати    →  важити
ставити→  не важити

Табела 2: Семантичка мрежа именице снага

Категорија <квалификативност; квантификативност> има доминацију 
и у погледу заступљености примера и њихових форми, пре свега с обзиром 
на обележје ‘способност’ које се може градирати према интензитету: пуна, 
сва снага : пола, преполовљена снага. Обележје <+конкретно>, подложно 
мерљивости (снага ветра, снага мотора, па и коњска снага као мерна је-
диница) преноси се у домен апстрактно у спојевима снага мисли, нагона, 
страсти; речи, аргумената, као и у примерима адноминалне квалификације 
човек у пуној снази. Обележје ‘способност’ проширује значење у <+људско> 
с везаним детерминаторима, обавезно у множни: (а) они који обављају неки 
посао: радна снага, нове снаге, младе снаге; (б) војска: оружане, војне, ре-
волуционарне снаге. Релевантност овог типа способности огледа се у мета-
фори снага = биће с глаголима преварити, издати, који се, у овом значењу, 
везују још за неке соматизме (нпр. ноге, руке, очи). Даље, снага се концеп-
туализује и као вреднОст, објекат поседовања, стицања и губљења, о чему 
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сведоче глаголи: штедети, прикупљати, сабирати, удвостручити и сл. или 
губити, расипати, трошити. У формалнијем стилу ово се значење везује 
за глаголе остати, држати се или ставити, тј. имати / немати вредност: 
важити / не важити. 

4.1.3. У глаголско-именичким спојевима постојана је функција објек-
та, субјекта и адвербијала именице снага. Колокација пуна снага реализује 
се у формама инструментала или генитива с прелогим из, у адвербијалној 
функцији (ударити свом снагом / из све снаге), док је облик локатива ре-
зервисан за адноминалну квалификацију (човек у пуној снази). Придев-
ско-именички спојеви у корелацији су са именичко-именичким само кад је 
у питању обележје <+конкретно>: снага мотора, машине; тела : моторна, 
машинска; телесна снага, док ће у свим другим случајевима спојеви ос-
тати везани. Свакако да је референцијално значење и формализација ових 
примера условљена семантиком управног глагола, а ова је информација 
пресудна за правилну употребу дате колокације. Увидом у електронски 
Корпус савременог српског језика (КССЈ), може се регистровати следеће 
стање када је у питању колокација снага воље: укупно 75 примера, од чега 
је 14 у облику номинатива, 5 у генитиву, 43 у инструменталу, 13 у акузати-
ву. Доминација инструментала (57,33%) у вези је са значењем омогућивања 
остварења акције денотиране глаголом (победити, савладати, постати, 
пробати). Претпоставка је да ће се већина колокација овога структурног 
типа (N1snaga+N2apstraktna imenica) остварити у форми инструментала са 
значењем омогућивања какве радње, што свакако треба испитати у наведе-
ном корпусу.         

N1+N2
снага вОље

V

Nom
18,66%

требати; бити потребна;
издати, напустити
одлучити

Instr
57,33%

успети; победити; савладати 
постати 
пробати 

Аcc
17,33%

имати
користити
напрегнути

Табела 3: Колокација снага воље и њене најфреквентније форме  
у спрези са глаголима у КССЈ 
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4.1.4. Блискозначне лексеме могу се посматрати према моделу који 
нуди Ворднет (синонимске целине) и из перспективе еквивалента колока-
ције. У првом случају регистрована су мала поклапања у значењу лексема 
снага : сила, моћ, јачина, што може бити последица њиховог семантичко-де-
ривационог статуса. Посматрано из угла семантичке структуре полазне име-
нице снага оствариће се синонимске везе различитог степена и смера: (а) 
снага : сила (људи, вОјска); (б) снага : моћ (велика спОсОбнОст), док ће само 
друга именица, дакле однос Ø : моћ, везивати за себе именице са значењем 
(необележена) спОсОбнОст (моћ говора, расуђивања, запажања и сл.), што 
је у вези с полазним глаголом моћи и именицом могућност (= имати спо-
собност, моћи); (в) снага : јачина (велика спОсОбнОст; <+кОнкретнО>). Доњи 
пример лексикографске обраде именице снага и њених колоката, поред 
ових информација о блискозначним лексемама у оквиру једног микродо-
мена, даје и информације о другим лексемама, које би биле умрежене са 
својим колокатима, као нпр.:

човек у пуној снази  → зреО → плод; човек, мушкарац; песник; за женидбу; 
за рушење итд.
С друге стране, скупина колокација из једног микропоља такође се обје-
дињују, као нпр.: 
[људи, запОслени]: радна снага, младе снаге, нове снаге; 

болничко особље, административно особље, безбедносно  
 особље;

здравствени радник, научни радник, социјални радник;  
 предан радник; 

стручни сарадник, научни сарадник; 
самостални предузетник, приватни предузетник итд. 

снага #1 А + снага, јачина  дивовска, мушка, психичка, телесна,  
     физичка     [велика спОсОбнОст]
снага #2 А + снага, сила pl  водеће, војне, оружане, револуционарне 
                  [људи, вОјска]
  V + (А) + снага, сила pl повући, прегруписати, слати 
снага #3 А + снага (pl)  младе снаге, нове снаге; радна снага; 
                         [људи, запОслени]
снага #4 снага + NGen  воље, духа, љубави, мисли, нагона,  

памћења, страсти, убедљивости, ума; 
   [велика спОсОбнОст]

аргумента, доказа, исказа, закона, речи 
снага, јачина + NGen  ветра, олује, студени;

машине, мотора
снага, моћ1 + NGen љубави, навике, погледа
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           моћ2 + NGen говора, запажања,  расуђивања,  
       [способност]

снага #5 V+   бацити, радити, ударити, чинити, шутнуту 
        [интензитет]

Det+ снагаInstr  несмањеном, пуном, свом; преполовљеном,  
    са пола 

Det+ снагаGen   из све     → снажнО, јакО

снага #6 V+    бити    [квалитет]
Det+ снагаLoc  у пуној    → снажан, зреО 

снага #7 V+N/PronAcc снагаNom издати, преварити  → не издржати; не мОћи

снага #8 V+ снагаAcc  прикупљати, сабирати, увећати, штедети  
        [интензитет] 

→ јачати

губити, расипати, трошити → слабити

имати, немати              → мОћи / не мОћи

снага #9 V+    бити, држати се, остати  → важити 
        [дуративнОст]

Na+снагаLoc
  (Iz)van+снагаGen ставити    → не важити

5. закључак

Тематска организација лексике у форми електронске базе треба да 
садржи податке о међуповезаности лексема на парадигматском и синтаг-
матском плану. Њихово груписање у синонимске целине, како је то уређено 
у Ворднету, има својих предности јер се на основу сличности значења лек-
сема разлаже семантичка структура вишезначних речи и успоставља веза 
са значењима и подзначењима датих синонима као и њихово хијерархијско 
устројство путем семантичких домена. Ово може бити добро полазиште за 
макроструктуру речника колокација, при чему би се хијерархизација до-
мена ослањала на стандардизовану поделу тема у Заједничком европском 
оквиру за живе језике. Речнички чланак треба да садржи (а) информације 
о микродомену, тј. лексичком микропољу, чиме би се упућивало на коло-
кације које обухвата и које припадају различитим доменима; (б) основну 
формалну структуру према припадности врсти речи и облику кључне речи; 
(в) синониме тј. блискозначне лексме за дату семантичку реализацију, као и 
оне које обухватају значење целе колокације. Конкретне реализације датог 
споја, неопходне за правилну употребу, као и ограничења у њиховој форма-
лизацији и семантичкој компатибилности, обавазан су део оваквог речника, 
који треба сместити у засебан одељак (граматика) ради прегледности реч-
ничког чланка. На крају се може закључити да се
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„[...]значење речи, поготово значење деривираних речи, 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” (Васић, 2011, 80).     
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Jasmina Dražić

COLLOCATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF SEMANTIC NETWORKS
IN THE SERBIAN LANGUAGE

Summary

This paper deals with the application of principles for the development of semantic 
networks in the design of an electronic database of collocations in Serbian, i.e. the 
macrostructure of a thematic dictionary together with a categorization and differentiation 
of general semantic and structural features of its microstructure. The framework of this 
project consists of the theoretical foundations and practical implementations of the 
digitalization of linguistic resources in WordNet and of the Meaning-Text Theory by I. 
Mel’čuk, which both emphasize the importance of the interrelation between paradigmatic 
and syntagmatic planes in understanding the semantic structures of polysemous words. 
These initial concepts are applied to an analysis of a set of synonymous words in Serbian 
– snaga, sila, jačina, moć (i.e. strength, force, power, might).

Key words: semantic network, collocation, WordNet, synonymy, dictionary, 
lexicography, Serbian.
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СЕМАНТИЧКO-ДЕРИВАЦИОНИ ПОТЕНЦИЈАЛ И 
ЛЕКСИЧКА СПОЈИВОСТ ЛЕКСЕМЕ КОЛЕНО1

У раду се полази од лексичке семантике лексеме колено с намером 
да се испитају услови под којима она варира (семантички и деривационо) 
и да се укаже на семантичко-деривациона својства деривата индукованих 
примарном или неком од секундарних семантичких реализација. Испитане 
су и могућности лексичке спојивости лексеме колено/колена, уз утврђивање 
параметара који би их одредили као слободне спојеве речи, колокације или 
као фразеолошке јединице. Главно питање на које овим радом желимо да 
одговоримо тиче се природе семантичких механизама који делују на плану 
творбене деривације, семантичког варирања и синтагматских односа лексеме 
колено/колена.

Кључне речи: лексема колено, семантички садржај, творбена 
деривација, семантичко варирање, лексички спојеви.

1. семантичка структура лексеме кoлено

Лек се ма ко ле но, као и оста ли со ма ти зми до ма ћег по ре кла, исто вре ме-
но при па да оп штем фон ду и тер ми но ло шком ана том ском си сте му. Ујед но 
је то и реч са ста ту сом сим бо ла, што је, та ко ђе, свој ство ве ћи не со ма ти за ма.

Са ста но ви шта лек сич ке се ман ти ке ко ле но је ви ше знач на реч, са при-
мар ном ре а ли за ци јом, ко ја је и оп шта и тер ми но ло шка. Из се ман тич ког са-
др жа ја ње ног основ ног зна че ња из два ја мо ар хи се му ‘део те ла’, те ди фе рен-
ци јал не се ме ви со ког ран га ко је са др же ин фор ма ци је о дво стру кој функ ци ји 
ко ле на. На и ме, ко ле но је вр ста згло ба на људ ској но зи. Сто га је, с јед не стра-
не, из дво ји ва се ман тич ка ком по нен та ‘спо ји вост, по ве зи ва ње’, ко ја по ста је 
ве о ма ва жна ка ко у се ман тич ком ва ри ра њу та ко и у твор бе ној де ри ва ци ји, 
па и на син таг мат ском пла ну. А са дру ге стра не, из дво ји ва је и се ман тич ка 
ком по нен та ко ја та ко ђе про из и ла зи из ње го ве функ ци је ‘зглоб ко ји омо гу ћу-

1  Рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и 
прагматичка истраживања (178004), који финансира Министарство за просвету, науку и 
технолошки развој Републике Србије.
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је са ви ја ње но ге’. И ова је им пли цит на ком по нен та зна че ња ва жна јер ства ра 
мо гућ ност ус по ста вља ња раз ли чи тих ти по ва фор мал них и се ман тич ких од-
но са ме ђу лек се ма ма ко је при па да ју истом те мат ском по љу – со ма ти зми ма, 
и са истом функ ци јом у гра ђи људ ског те ла – згло бо ви.2

34

Декомпонована семантичка структура примарног значења лексеме колено и 
семантичке трансформације којима су индукована диференцирана значења3 
Зглоб Уз интегралну сему ‘део тела’, као важне 

диференцијалне семе испољиће се ‘врста 
зглоба’ и ‘покретљивост’

део ноге око тог зглоба метонимијски пренос имена
део ноге изнад тог зглоба метонимијски пренос имена
део одеће који покрива тај 
зглоб

метонимијски пренос имена

одговарајући део ноге у 
животиња

симилисемантични пренос имена 4

Осо би не ко ле на ко је су ва жне у ре ал ном жи во ту има ју раз ли чит сте-
пен ва жно сти у лек сич ко-се ман тич ком си сте му. По тен ци јал не ком по нен те 
зна че ња‘ве ли чи на’ и ‘но си вост’ не ће ути ца ти на по ли се ман тич ку дис пер зи-
ју ни ти на де ри ва ци о не мо гућ но сти ове лек се ме. 

2  Лек се ма ко ле но сту па у, услов но ре че но, не ку вр сту ап стракт ног хи по ни миј ског од но са 
са лек се мом зглоб ‘по крет ни са ста вак две ју или ви ше ко сти ју’ (као хи пе ро ни мом) и лек се-
мом ла кат, на при мер, ко ја има зна че ње ‘зглоб на сре ди ни ру ке у ко ме се згла ба над лак ти ца 
са по длак ти цом; ис пуп че ње ко је чи ни тај зглоб’ (као ко хи по ни мом). Ова вр ста од но са мо гла 
би се сма тра ти ме ро ни миј ском струк ту ром, ко ја је уре ђе на по прин ци пу А је део Б (D. Šip ka, 
1998, 49).

3  У РСЈ лексема колено је у примарном значењу ‘а. зглоб који спаја доњи део бутне кости с 
горњим крајем цеванице, део ноге око тога зглоба; одговарајући зглоб ноге у животиња. б. део 
ноге изнад тога зглоба код човека (у седећем положају). в. место на одећи (на панталонама) 
које покрива тај зглоб’.

4  Важна је напомена у СДР (2003, 8) „Номинација делова људског тела, основних физио-
лошких и психолошких стања или примитивних радњи заступљена је практично у свим јези-
цима, што значи да се у основном значењу датих лексема остварује потпуна еквивалентност. 
Концептуална подударност на нивоу основног значења омогућује и подударност у оквиру 
неких семантичких модификација, у првом реду платисемије (широкозначности), симили-
семије (сличнозначности) и метонимије, које су у тематски сродним лексемaма готово си-
стемске. Основна су значења, на пример, доследно симилисемична: глава човека − глава 
животиње, око човека − око животиње, итд.” 
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Потенцијалне семантичке компоненте
Колено је највећи зглоб у човечјем 
телу.

‘величина’

Колено при усправном ставу носи 
70% телесне тежине, а при савијеним 
ногама чак 90% наше тежине.

‘носивост’

Овај зглоб осигурава непомичност у 
другим смеровима, на страну и назад.

‘непомичност, контролисаност 
кретања’ 

Секундарна значења лексеме колено Семаничке компоненте којима је 
индуковано секундарно значење 

2. терм. бот. задебљали део на 
стабљици биљке из ког излазе листови

‘облик’

3. место где нешто мења правац ‘функција и облик’5

‘непомичност, контролисаност 
кретања, скретање, промена правца’

4. људи који живе у једном 
временском периоду, поколење, 
нараштај, генерација. б. сродник који 
с другим чини исти степен сродства, 
један наследни ред.

‘везивна функција’

5.а. породица, породична лоза, род; 
генеалошко потомство. б. порекло; 
друштвени положај с обзиром 
на порекло. в. потомак, изданак 
породичне лозе.

5.а. и б. ‘везивна фукција’
5. в. ‘функција’ и ‘део целине’

6. биолошки тип, скупина. ‘везивна функција’
5

У ре а ли за ци ји се кун дар них зна че ња уоч љив је прин цип слич но-
сти, који се за сни ва на за јед нич кој ком по нен ти зна че ња ‘ве зив на функ ци-
ја’ (осим у 2. зна че њу). Ди фе рен ци ра на суб зна че ња у окви ру се кун дар них 
ре а ли за ци ја (4.б, 5.в) ин ду ко ва на су се ман тич ким ме ха ни змом ко јем је у 
осно ви ло гич ка ве за ме ђу име но ва ним ен ти те ти ма (4.а. и 4.б; 5.а. и 5.б) док 

5 Ово се значење може сматрати делимично терминологизованим, будући да се среће у 
језику струке, попут колено цеви и сл. И. Шпиранец, такође, уочава да „metaforičkom kon-
ceptualizacijom, i to analogijom prema obliku i u engleskom i u hrvatskom jeziku somatizam knee 
označava savijeni dio cijevi ili pregib” (2012, 90).
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је пре нос но ми на ци је у зна че њу 5.в у од но су на 5.а. под стак нут ре ла ци јом 
део – це ли на.

У осно ви сим бо лич ког зна че ња лек се ме ко ле но на ла зе се ме та фо рич-
не асо ци ја ци је, али су оне дру га чи јег ти па у од но су на ме ха ни зам за сту пљен 
у ства ра њу се кун дар них зна че ња. На и ме, сим бо лич но зна че ње за сни ва се 
на спе ци фич ном од но су део – це ли на (ко ле на као део те ла и по ло жај чо ве ка 
усло вљен по зи ци јом ко ле на), од но сно на сли ци чо ве ка а) ус прав ног др жа-
ња или б) оног ко ји пред не ким кле чи. Пре ма број ним древ ним пре да њи ма, 
ко ле но је „glav no sje di šte tje le sne sna ge... sim bol čo vje ko va auto ri te ta i nje go ve 
dru štve ne mo ći (LANS, 6, 1, 26). Otud i smi sao iz re ka: sa vi nu ti ko lje no – po ni-
zi ti se; pri si li ti ne kog da sa vi ne ko lje na – na met nu ti ne kom svo ju vo lju, što vi še, 
ubi ti ga; klek nu ti pred ne kim – do kaz oda no sti, obo ža va nja; u ko lje ni ma bo go va 
– u nji ho voj vla sti; do ta ći ko lje na – za tra ži ti za šti tu itd. Već je Pli ni je Sta ri ji upo-
zo rio na re li gi o zno zna če nje ko lje na, sim bo la mo ći” (RS, 1987, 268).6

2.  де ри ва ти мО ти ви са ни ОснОв нОм и се кун дар ним ре а ли за ци ја ма 
лексе ме ко ле но

По зна то је да со ма ти зми као мо тив не ре чи има ју раз ли чи те де ри ва ци-
о не мо гућ но сти. Се ман тич ки са др жај лек се ме у основ ном зна че њу и ста тус 
да тог пој ма у окви ру те мат ске гру пе ко јој при па да усло вља ва струк ту ру, 
са др жај, па и број ност де ри ва та у се ман тич ко-де ри ва ци о ном гне зду у ко јем 
има уло гу мо тив не ре чи.7 

6  Та ко, на при мер, К. Кон ча ре вић го во ри о со мат ском је зи ку у мо на шкој кул ту ри, ко ји не 
пред ста ва ља са мо укуп ност са мих со ма ти за ма, већ об у хва та и ге сто ве, као и по зе „по пут ста-
ја ња ли ца окре ну тог ка ис то ку, кле ча ња, са ги ба ња гла ве до по ја са, скр шта ња ру ку на гру ди-
ма и др. Сви ови еле мен ти со мат ског је зи ка но се ри ту ал ни, да кле услов ни, кон вен ци о нал ни 
ка рак тер, и при њи хо вој ре а ли за ци ји при пад ник мо на шке за јед ни це (или по зна ва лац ње них 
оби ча ја) има пу ну свест о зна че њу и функ ци ји сва ког кон крет ног со ма ти зма” (http://www.
rast ko.rs/fi lo lo gi ja/kkon ca re vic-mo na ska.html).

7  На осно ву по да та ка у СДР (2003, 9) са зна је мо да „по ли се ман тич на лек се ма гла ва, ко-
јом се име ну је део те ла у ко јем је сме штен мо зак, има пре ко 300 де ри ва та, ру ка као јед но од 
основ них, нај при ми тив ни јих и сто га нај ва жни јих сред ста ва и омо гу ћи ва ча рад ње бли зу 300, 
а бок ни 40. По твр ди ло се, да кле, да број ност и струк ту ра де ри ва ци о ног гне зда јед не лек се ме 
за ви се, с јед не стра не, од ње ног сем ског са ста ва у основ ној ре а ли за ци ји и, с дру ге стра не, 
од уло ге ко ју за чо ве ка има по јам име но ван да том лек се мом”. Гне здо са мо тив ном лек се мом 
ко ле но са др жи 33 де ри ва та.
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2.1. Су фик си ра ни де ри ва ти мо ти ви са ни основ ним зна че њем лек се ме 
ко ле но

Пр во сте пе ни де ри ва ти су де ми ну ти ви и хи по ко ри сти ци ко лен-ашце 
и ко лен-це, те ко лен-ица, де ри ват ко ји има и се кун дар не ре а ли за ци је, и то 
тер ми но ло ги зо ва не: 2. ко мад ме са и ко сти од ко ле на за кла не жи во ти ње; та-
кво пар че спре мље но за је ло. 3. штит за ко ле но. У осно ви тер ми но ло шких 
зна че ња на ла зи се ме то ни миј ска ве за: а) део те ла – ме со – је ло при пре мље-
но од тог ме са; б) део те ла – део оде ће (и сл.) ко јим се по кри ва или се но си 
на том де лу те ла. Раз вио се и ре ла ци о ни при дев ко ле нич-ни, де ри ват дру гог 
сте пе на, мо ти ви сан лек се мом ко ле ни ца. 

У де ри ва ци ји ква ли та тив них адјек ти ва (пр во сте пе ни де ри ва ти) ис та-
ћи ће се као про дук ти ва на и ин дук тив на ком по нен та ‘об лик’ (ко лен-аст и 
ко лен-ичаст) и дру го сте пе ног де ри ва та истог се ман тич ког ти па ко ленч-аст 
од де ми ну ти ва ко лен це, те адвер ба ко ле на сто (дру го сте пе ни де ри ват на-
стао кон вер зи јом) ‘у об ли ку ко ле на’. Пр во сте пе ни су де ри ва ти и ре ла ци о ни 
адјек ти ви (ко лен-и и ко лен-ски), им пер фек тив ни и тран зи тив ни гла гол ко-
лен-ати ‘при ти ски ва ти, гње чи ти ко ле ни ма’ и при лог ко лен-ач ке ‘на ко ле-
ни ма’.8

8  Де ри ва ци ја гла го ла мо ти ви са на со ма ти зми ма ве о ма је спе ци фич на. На и ме, ве ли ки број 
со ма ти за ма уоп ште не ма де ри ви ра ни гла гол: бе дро, бе о ња ча, бут, длан, гру ди, зад њи ца, кич-
ма, ко са, ле ђа, ми шић, но кат, нос, гле жањ, гњат, го лен, ду пе, за ти љак, зе ни ца, ја бу ка/ја-
бу чи ца, ја го да/ја го ди ца, ка пак, кук, лист, ло ба ња, но здр ва, обр ва, па зух, па лац, по ти љак, 
сла би на, стег но, стра жњи ца, сто мак, струк, тре па ви ца, це ва ни ца, че љуст, чла нак, прст, 
пу пак, ши ја, сто па, те ме, влас; док ће се ве ћи број со ма ти за ма на ћи у струк ту ри гла гол ске 
префиксaлно-су фик сал не тво ре ни це: кост, ко жа, пе та, пле ћа, по јас, ра ме, труп, ухо/уво, 
уста.

Гла гол ски де ри ва ти мо ти ви са ни со ма ти зми ма има ју ве о ма раз ли чи те се ман тич ке ре а ли-
за ци је: а) мо гу би ти у нај ди рект ни јој се ман тич кој ве зи са мо тив ним со ма ти змом, ко ји ће у 
тран сфор ма ци о ном мо де лу би ти у об је кат ској функ ци ји (V + NAcc): боч-ити ‘ис ту ра ти бок’, 
тр буш-ати ‘до би ва ти тр бух’; или са зна че њем сред ства (ин стру мен та) ко јим се ре а ли зу је 
рад ња об у хва ће на гла го лом (V + NIn str): лакт-ати се ‘гу ра ти се лак том’, ног-ата ти ‘уда ра ти, 
ту ћи но га ма’, шак-ата ти ‘би ти, ту ћи ша ка ма, зглоб-ити ‘спо ји ти згло бом’, зуб-ати ‘хва та-
ти, гри сти зу би ма’; б) пр во сте пе ни де ри ва ти са бли жом се ман тич ком ве зом ко ја је за сно ва на 
на ме то ни ми ји (је зик-ати ‘ве што го во ри ти’, очи-ју ка ти ‘ба ца ти за љу бље не по гле де’) или 
си нег до хи (лиц-ка ти (се)‘до те ри ва ти (се) пре те ра но’), са до дат ним се ма ма ко но та тив ног са-
др жа ја; в) пр во сте пе ни гла гол ски де ри ва ти са уда ља ва њем од основ ног зна че ња мо тив ног 
со ма ти зма, и то под ути ца јем ме та фо ре (не др-ити се ‘за чи ња ти се, ства ра ти се, на ста ја ти’, 
ре бр-ити ‘ба за ти, ту ма ра ти’, прс-ити се ‘пра ви ти се ва жан’).
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2.2. Су фик си ра ни де ри ва ти мо ти ви са ни се кун дар ним зна че њем 
лексе ме ко ле но 

Де ри ват ко лен-ика ‘а. ко мад др ве та од ког се пра ве вре те на. б. за ши-
ље но др во на ко је се су че пре ђа’ мо ти ви сан је зна че њем ‘за де бља ли део на 
ста бљи ци биљ ке из ког из ла зе ли сто ви’. Пре нос име на за сно ван на ме та фо-
рич ној асо ци ја ци ји по об ли ку у се кун дар ном зна че њу лек се ме ко ле но по на-
вља се и у де ри ва ту ко ји је њи ме мо ти ви сан (ко ле ни ка).

Де ри ва ти са људ ском ре фе рен ци јом ко лен-овић ‘чо век из до бре, углед-
не по ро ди це’ са сво јим жен ским екви ва лен том ко ле но вић-ка ин ду ко ва ни су 
се кун дар ним зна че њем ‘по ре кло; дру штве ни по ло жај с об зи ром на по ре кло. 
в. по то мак, из да нак по ро дич не ло зе’, ко је је та ко ђе мо ти ви са но ме та фо рич-
ном асо ци ја ци јом.

У це ло куп ном про це су се ман тич ке дис пер зи је и твор бе не де ри ва ци је 
под сти цај ну и ин дук тив ну уло гу има ју се ман тич ке ком по нен те ко је се ти чу 
об ли ка ко ле на и ње го ве при род не ве зив не функ ци је. Про дук тив ни ја је зна-
чењ ска ком по нен та ‘об лик’, бу ду ћи да ин ду ку је се кун дар на зна че ња, као и 
јед но ре фе рент не (ко ле на шце, ко лен це) и дво ре фе рент не (ко ле ни ца) де ри ва-
те.9 

3. лек сич ки спО је ви са кОм пО нен тОм ко ле но

Пре ма схва та њу Т. Пр ћи ћа (2008, 147), под лек сич ким спо јем се под-
ра зу ме ва уоби ча је но, ре дов но, а по не кад и си стем ско, ја вља ње јед не лек-
се ме у спре зи с нај ма ње још јед ном, по пра ви лу уну тар не ке син таг ме или 
ре че ни це. Иако нам ни је циљ да у овом ра ду про бле ма ти зу је мо од нос сло-
бод них син таг мат ских спо је ва и ко ло ка ци ја, с јед не стра не, и ко ло ка ци ја и 
иди о ма ти зо ва них или фра зе о ло шких је ди ни ца, с дру ге, нео п ход но је, ипак, 
да на ве де мо кри те ри ју ме на осно ву ко јих по је ди не струк ту ре сма тра мо сло-
бод ним син таг мат ским спо је ви ма од но сно ко ло ка ци ја ма или фра зе о ло ги-
зми ма. Сма тра мо да су ко ло ка ци је чвр шће и се лек тив но огра ни че ни је од 
сло бод них ком би на ци ја, али су сло бод ни је од иди о ма ти зо ва них од но сно 
фра зе о ло шких ску по ва.10 Та ко, на при мер, у иден тич ној би нар ној струк ту ри 

9  Пре ма ар гу мен та ци ји из угла ког ни тив не лин гви сти ке ди јаг но стич ке ком по нен те тре ба 
да но се ин фор ма ци је о об ли ку и из гле ду ван је зич ког ен ти те та, као и о ње го вој функ ци ји, по-
на ша њу или ма ни фе сто ва њу (Aitchi son, 1987, 76–80).

10  На во ди мо при ме ре и об ја шње ња ко ја мо гу би ти до бри кри те ри ју ми за раз ли ко ва ње 
сло бод них син таг мат ских спо је ва и ко ло ка ци ја: „lek sič ke sve ze po put tr go vač ki brod, put nič ki 
brod, ri bar ski brod, rat ni brod je su ko lo ka ci je jer jed na sa stav ni ca uvi jek za dr ža va svo je pri mar no 
zna če nje (brod), a dru ga ga sa stav ni ca sa mo kon kre ti zi ra (tr go vač ki, put nič ki itd.). Me đu tim sve ze 
ri je či br zi, du gač ki, no vi, jef ti ni, mo der ni brod pri pa da ju slo bod nim sin tag ma ma jer ne ma ju ogra-
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сло бод ног син таг мат ског спо ја и ко ло ка ци је по мо де лу Adj + N, на ћи ће се 
при де ви раз ли чи те лек сич ке се ман ти ке, јед ни ће има ти спо соб ност кон кре-
ти за ци је име нич ког пој ма – у ко ло ка ци ја ма, а дру ги ће има ти до ми нант ну 
де скрип тив ну функ ци ју – у сло бод ним син таг мат ским спо је ви ма. 

3.1. Сло бод ни син таг мат ски спо је ви 
Син таг мат ска спо ји вост лек се ма омогу ће на је ком па ти бил но шћу њи-

хо вог се ман тич ког са др жа ја. Из дво је не ком по нен те зна че ња из се ман тич ког 
са др жа ја лек се ме ко ле но ука зу ју на мо гу ће је ди ни це са ко ји ма се она мо же 
син таг мат ски удру жи ва ти. 

3.1.1. Гла гол ско-име нич ке син таг ме
Под ра зу ме ва на је спо ји вост лек се ме ко ле но са гла го ли ма ко ји ма се 

озна ча ва рад ња ко јом се ути че на здрав стве но ста ње со ма ти за ма уоп ште: 
по вре ди ти, раз би ти; из гу ли ти, одра ти + ко ле но/ко ле на (име ни ца у аку за-
ти ву); у кон струк ци ји из гу ли ти/одра ти ко ле но име ни ца под ле же ме то ни-
миј ској тран сфор ма ци ји (из гу ли ти/одра ти ко жу на ко ле ну/ко ле ни ма пре ма 
из гу ли ти/одра ти ко ле но/ко ле на); па сти на ко ле но/ко ле на (име ни ца у аку за-
ти ву с пред ло гом на); опе ри са ти, ле чи ти + ко ле но/ко ле на (име ни ца у бес-
пре дло шком аку за ти ву).

3.1.2. При дев ско-име нич ке син таг ме
Сло бод ни при дев ско-име нич ки спо је ви под стак ну ти су по тен ци јал-

ним ком по нен та ма зна че ња ‘об лик’ и ‘ве ли чи на’ од но сно ‘из глед’ ко ле на: 
ле по/ру жно/квр га во ко ле но; ве ли ко/ма ло/ја ко ко ле но. Пра вим при де ви ма 
се ква ли фи ку је ко ле но пре ма стал ној ка рак те ри сти ци, при де ви ма трп ним 
по вре ђе но/раз би је но/огу ље но ква ли фи ку је се обич но тре нут на или при вре-
ме на ка рак те ри сти ка ен ти те та. Ком по нен те ко је са др же ин фор ма ци је о из-
гле ду ко ле на (‘ве ли чи на’ и ‘об лик’) до ми нант не су у спо је ви ма ово га ти па.

3.2. Ко ло ка ци је 
У ту ма че њу ко ло ка ци ја по ред фор мал ног ва жан је и се ман тич ки 

аспект. У том сми слу ко ло ка ци је се мо гу од ре ди ти као син таг мат ска ре ла ци-
ја из ме ђу ре чи ко је се „su po ja vlju ju u sin tag mi na te me lju svo je uobi ča je no sti” 
(Sto jić, Mu ri ca, 2010, 115). Сход но на ве де ном ста ву, сва ка ко ло ка ци ја пред-
ста вља са др жин ску и функ циј ску це ли ну (а де лом и фор мал ну), ко ја пру жа 

ni čen zna čenj ski po ten ci jal, pa iz to ga pro iz i la zi da i put nič ki brod mo že bi ti brz, du ga čak i nov” 
(Sto jić, Mu ri ca, 2010, 113–114).
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опис спе ци фич не ми кро си ту а ци је у ван је зич кој и је зич кој ствар но сти. „Та-
ква це ли на сма тра се при род ним на чи ном за из ра жа ва ње же ље ног, ма хом 
ти пич ног и уна пред утвр ђе ног, са др жа ја у не ком је зи ку (Pr ćić, 2008, 149).

Лек се ма ко ле но, као ве ћи на со ма ти за ма, ус по ста вља уста ље не лек сич-
ке ве зе та у то ло шког ти па са гла го ли ма кле ча ти и кле ца ти,11 као и са гла го-
лом са ви ти/са ви ја ти, бу ду ћи да се гла го лом ис ка зу је при род на функ ци ја 
ко ле на као згло ба. Већ је на ве де но да син таг мат ско удру жи ва ње лек се ма 
за ви си од њи хо вог се ман тич ког са др жа ја, од но сно од ком па ти бил но сти њи-
хо вих ком по не на та зна че ња. Ме ђу тим, у слу ча ју ап со лут не ком па ти бил но-
сти на ста ју се ман тич ки ре дун дант ни спо је ви ре чи, ко ји има ју ни ску фре-
квен ци ју упо тре бе и обич но су стил ски обе ле же ни (сно ве сни вам) (Дра жић, 
2011, 83).

Реч је, на и ме, о по ја ви об у хва та ња се ман тич ког са др жа ја јед не лек се-
ме дру гом, од но сно о гла гол ско-име нич ким спо је ви ма у ко ји ма је се ман ти ка 
име ни це укло пље на у се ман тич ки са др жај гла го ла. У су бје кат ско-пре ди кат-
ској ве зи гла го ли име ну ју раз ли чи те рад ње (кле ца ју ми ко ле на), или се гла го-
лом озна ча ва учи ње ни гест (кле чи на ко ле ни ма), при че му је име ни ца ко ле но 
у пред ло шко-па де жној кон струк ци ји на + ло ка тив.12 То су по себ ни спо је ви 
гла го ла с име ни ца ма ко је озна ча ва ју ин те грал ни део те ла вр ши о ца рад ње. 

Пре ма ти по ло ги ји ко ло ка ци ја ко ју на во ди Т. Пр ћић (2008, 156), кон-
струк ци је ти па: слег ну ти ра ме ни ма, пу ћи ти усне, па та ко и кле ца ти ко ле ни-
ма, при па да ју ве за ним ко ло ка ци ја ма, где се у свој ству се кун дар ног ко ло ка та 
ја вља ју лек се ме спе ци фич ног сми сла, са уским ко ло ка ци о ним оп се гом. 

3.3. Фра зе о ло ги зми са ком по нен том ко ле но
Основ на раз ли ка из ме ђу ко ло ка ци ја и фра зе о ло шких је ди ни ца ис по-

ља ва се на пла ну зна че ња, бу ду ћи да су фра зе о ло ги зми се ман тич ки не де љи-
11  У РСЈ гла гол кле ча ти зна чи ‘а. би ти на ко ле ни ма, ста ја ти осла ња ју ћи се на ко ле на. б. 

фиг. би ти по ни зан, по ко ран пред пред не ким’, а гла гол кле ца ти ‘1. пре ги ба ти се не вољ но, 
гу би ти чвр сти ну (о ко ле ну, од но сно но зи, при хо да њу, ста ја њу); ко ра ча ти уз та кве пре ги бе 
ко ле на. 2. кла ња ти се ла ким са ви ја њем ко ле на (у мо ли тви, из по што ва ња и сл.)’.

12  При ме ри из елек трон ских из во ра ука зу ју на ди фе рен ци ра но зна че ње кон струк ци је 
кле ча ти на ко ле ни ма: ‘мо ли ти се Бо гу’: „Ују тро би га за те кли са епи тра хи љем ка ко кле-
чи на ко ле ни ма и још увек се мо ли.” (                                     http://www.svetosavlje.org/biblioteka/DuhovnoUzdizanje/
DuseHristove/Lat_DuseHristove31.htm );  ‘тр ажити по моћ  (од  неког а)’: „Т ек , Дачић се јуче  
саста о с а дел егациј ом  ММФ- а, од к ог очеку је мо  нове фин ан сијске а ранжмане како бисмо 
претекли, а због празне државне касе, Србија данас клечи на коленима од Брисела до 
Москве.” (http://www.pressonline.rs/info/komentar-dana/paket); ‘бити понижен’: „На једној 
од слика је представљен Буш како клечи на коленима са рукама везаним на леђима док му 
Висенте држи пиштољ на слепоочници” (http://www.blic.rs/Vesti/Svet/209119/Brazilski-slikar-
na-platnu-ubija-papu-Elizabetu-II-i-Busa).

http://www.svetosavlje.org/biblioteka/DuhovnoUzdizanje/DuseHristove/Lat_DuseHristove31.htm
http://www.svetosavlje.org/biblioteka/DuhovnoUzdizanje/DuseHristove/Lat_DuseHristove31.htm
http://www.pressonline.rs/info/komentar-dana/paket
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ве је ди ни це свој стве не од ре ђе ном је зи ку. Сма тра се да је иди о ма ти зо ва ност 
глав но свој ство фра зе о ло ги зма.13 „Иди о ма ти зо ва ност се оства ру је кроз са-
др жин ску и/или фор мал ну иди о ма ти за ци ју” (Pr ćić, 2008, 159).14 Ме ђу тим, 
„to obi ljež je ipak ne ma vri jed nost ap so lut ne raz li kov no sti jer i zna če nje ne kih 
ko lo ka ci ja mo že bi ti dje lo mič no pre ne se no” (Sto jić, Mu ri ca 2010: 115).

Пре ма ре зул та ти ма не ких ис тра жи ва ња, у фра зе о ло шком си сте му 
срп ског је зи ка име ни це ко ји ма се озна ча ва ју де ло ви људ ског те ла че сто се 
ко ри сте као сред ство ка рак те ри за ци је чо ве ка, озна ча ва ју ћи чо ве ко ве пси-
хич ке и фи зич ке осо би не (Мр ше вић-Ра до вић, 1987, 30; Цр њак, 2002, 152; 
Штр бац 2012, 107). „Њи хов је ка рак тер уни вер за лан, по чи ва ју на тра ди ци-
о нал ној сим бо ли ци људ ског те ла, ге сто ви ма, ми ми ци сва ко дне ви це, на род-
ном ве ро ва њу, тра ди ци ји и пра зно вер ју и при па да ју јед ном од нај ста ри јих 
сло је ва у фра зе о ло ги ји (Ri stić, 2011, 120). Ме ђу тим, са ста но ви шта лек сич ке 
се ман ти ке као основ ни про блем ја вља се иден ти фи ка ци ја ком по не на та зна-
че ња из бо га те по ли се ман тич ке струк ту ре мо тив не ре чи, ко је се ак ти ви ра ју 
у син таг мат ским је ди ни ца ма, као и оних ко је ће по ста ти но си лац фра зе о ло-
шког зна че ња у фра зе о ло шкој струк ту ри. „Лек се ме но кат, ко ле но и пе та 
има ју зна че ње пе ри фер ног, ми нор ног де ла те ла, спе ци фич не гра ни це, и са 
њи ма се ус по ста вља по ре ђе ње пре ма вред но сти (би ти ко ме до ко ле на, не 
би ти вре дан чи јег нок та)” (Цр њак, 2002, 150). 

Ме ђу тим, фразеoлогизми са ком по нен том ко ле но/ко ле на оства ру ју ве-
о ма ши рок оп сег зна че ња и могу се свр ста ти у не ко ли ко те мат ских ску пи-
на.15

13  Под идиоматизованошћу подразумевамо стварање новог значења фразеологизма, које 
не одговара (или не мора да одговара) значењу саставница.

14  Садржинска идиоматизација остварује се декрементацијом (губљењем) или 
инкрементацијом (додавањем) семантичких компонената на предвиђено значење, што се 
доводи у везу са осoбином прозирности фразеолошких, и уопште синтагматских, јединица. 
Сви идиоми смештени су дуж континуума прозирности, понекад блиски пуној непрозирности, 
али и пуној прозирности. Формална идиоматизација условљена је заменљивошћу појединих 
лексема унутар целине и постојаношћу структуре (падати пред кога [пред ким] на колена 
према пасти испред кога [пред ким] на колена). Према схватању Т. Прћића, доминантно је 
обележје идиома и садржинска и формална идиоматизација.

15  Примери фразеологизама и њихова значења дају се на основу података у Метешићевом 
Фразеолошком рјечнику хрватскога или српског језика (Matešić, 1982) и Речнику 
српскохрватскога књижевног и народног језика САНУ (РСАНУ).
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фразеОлОгизми кОјима се изражава психОлОшка или физичка карактеризација 
чОвека 
превртљив, дволичан вера му (ти, јој) на колену 
лакомислен море му (ти, јој) је до колена 
самоуверен, бахат није (ти, јој) ни море до колена
ћелавост ћелав (го) као колено
фразеОлОгизми кОјима се изражава карактеризација чОвека према пОреклу

добар, племенит човек адамско колено
фразеОлОгизми кОјима се изражава карактеризација пОсредствОм вреднОвањa 
нечијих спОсОбнОсти у ОднОсу према другОме16

бити мали, незнатан бити коме до колена
ни из далека се не моћи мерити, 
поредити с неким (с нечим), 
не моћи достићи некога у нечему

ни до колена бити (не бити) 
(некоме, нечему) 

16

Осим фра зе о ло ги зма са по ред бе ном струк ту ром,17 зна че ње свих оста лих 
фра зе о ло ги за ма у овој гру пи ин ду ко ва но је ме та фо ром, и то пре ма мо де лу кон-
крет но → ап стракт но, при че му је, ипак, у осно ви од ме ра ва ње ка кве ап стракт-
не вред но сти пре ма по ло жа ју ко ле на (ни ско) у од но су на људ ско те ло (гла ва 
– ви со ко). У су шти ни се ова фра зе о ло шка зна че ња оства ру ју по сред ством кон-
цеп та: ва жно је све оно што је на ви си ни и обр ну то; по сто ја но је оно што је 
уну тра (нпр. но си ти ве ру у ср цу) пре ма спо ља шњем (но си ти ве ру на ко ле ну).

18

фразеОлОгизми са значењем међуљудских ОднОса

бити савладан, покорен, потчињен; 
поклекнути, предати се

колено (колена) превити (сави(ја)ти, 
пригнути, приклонити) (пред неким) 
на колена пасти (бацити се, клекнути) 
(пред неким)

победити кога бацити (ставити) кога на колена 18

16  У основи ових фразеологизама налази се поређење према вредности.
17  „Фра зе о ло шким по ре ђе њем је дан по јам се ква ли фи ку је, чи ни по зна ти јим до во ђе њем у 

ве зу по не кој осо би ни с по зна ти јим пој мом, код ко јег је та осо би на из ра же на у ве ли ком сте-
пе ну и оп ште по зна та” (Мр ше вић-Ра до вић, 1987, 42).

18  В. Ружић сврстава овај фразеологизам у тематску групу са значењем радити против 
чијег интереса, и још прецизније у подгрупу чинити да ко буде напуштен, изневерен, побеђен. 
Фраземи набити на колена или бацити (оборити) на леђа кога сликају понижавајући положај 
у који је неко намерно доведен (2010, 396–399).
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бити први до некога (по положају, 
власти, угледу и сл.); бити раван 
некоме (по положају),
доделити некоме висок положај, 
ранг и сл.

уз колено бити (седети) (некоме), 
посадити (некога) уз колено

дати коме предност пригнути колено пред ким 

Фра зе о ло ги зми у на вед ној се ман тич кој гру пи има ју за јед нич ку ком-
по нен ту ‘ме ђу људ ски од но си’, али се њи хо ва зна че ња мо гу рас по ре ди ти 
на кон ти ну у му од не га тив ног (би ти пот чи њен, по бе ђен, скр шен) пре ко не-
у трал ног (би ти ра ван не ко ме [по положају]) до по зи тив ног (би ти бли зак с 
ким, би ти ве ран, при вр жен [некоме]).

фразеОлОгизми са значењем пОрОдичних и друштвених веза

врло далек или никакав рођак рођак у (седмом) деветом колену
предавати (прелазити и сл.) у 
наследство, у аманет и др. свакој 
следећој генерацији (од родитеља 
на децу, од старијих на млађе) као 
традиција, предање

с (из, од) колена на (у) колено (до колена) 
преносити, ићи, прелазити 

Пре ма кла си фи ка ци ји Д. Мр ше вић Ра до вић, фра зе о ло ги зам ро ђак у 
(сед мом) де ве том ко ле ну свр стан је у фра зе о ло ги зме с ред ним бро јем. „Ис-
тра жи ва њем екс тра лин гви стич ког са др жа ја мо ти ва ци о не ба зе, до ла зи мо до 
прет по став ке да де вет (од но сно се дам) сво јим ре ал ним зна че њем мо ти ви шу 
фра зе о ло ги зам. Тре ба прет по ста ви ти да они обе ле жа ва ју сед мо и де ве то ко-
ле но ко је код пра во слав них хри шћа на озна ча ва ју гра ни цу крв ног срод ства 
(по жен ској и му шкој ли ни ји) по сле ко је пре ста је сва ко срод ство (де се то ко-
ле но). Ови фра зе о ло ги зми упра во то и зна че – не би ти ни ка кав род не ко ме” 
(Мр ше вић-Ра до вић, 1987, 128).

фразеОлОгизми чије се значење уклапа у семантичку групу кОмуникативних 
глагОла

понизно, покорно молити некога за 
нешто

на коленима молити

псовати коме пород, претке псовати коме корен и колено
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Сход но зна че њу ‘мо ли ти не ко га за не што’, на ве де ни фра зе о ло ги зам 
оства ру је зна че ње ко му ни ка тив них гла го ла.19 Г. Штр бац гла гол мо ли ти још 
пре ци зни је свр ста ва у ини ци ја тив не гла го ле у чи јем је се ман тич ком по тен-
ци ја лу са др жа на ком по нен та де ло ва ња на са го вор ни ка или ини ци ра ња тог 
дру гог уче сни ка у да том ко му ни ка ци о ном ак ту да чи ни оно о че му ре фе ри-
ше до пу на (2011, 95).

20

фразеОлОгизми са значењем глагОла физичкОг и емОциОналнОг20 стања

1) уморан, исцрпљен
2) бојати се / плашти се

клецају му (ти, јој) колена

бојати се / плашти се кога 
или чега

колена ми (ти, му) се тресу (подсекоше, 
одсецају)

Зна че ње фра зе о ло ги за ма у овој ску пи ни ин ду ко ва но је ме то ни ми јом. 
Ме то ни миј ска ве за за сно ва на је на фи зи о ло шкој ма ни фе ста ци ји стра ха. На-
и ме, у њи хо вој осно ви на ла зи се уста љен лек сич ки спој (кле ца ју ми ко ле на, 
тре су ми се ко ле на), ко ји по ста је фра зе о ло ги зам се ман тич ком тран спо зи-
ци јом. Пре ма об ја шње њу Д. Мр ше вић Ра до вић (1987, 37), ка да син таг ме 
ово га ти па из гу бе ве зу с пред ме том но ми на ци је, он да сту па ју у ре ла ци ју 
пре ко те ле сног по кре та са сво јим но вим са др жа јем – од ре ђе ном пси хич ком 
ре ак ци јом ко ју озна ча ва ју. „Чим се ус по ста ви овај по сред ни од нос из ме ђу 
зна ка и са др жа ја, лин гви стич ким пу тем пре ко ме то ни ми је, не фра зе о ло шка 
син таг ма по ста је фра зе о ло шка.” Исто ту ма че ње мо гло би се при ме ни ти и за 
сле де ћу гру пу фра зе о ло ги за ма.

фразеОлОгизми са значењем егзистенцијалних глагОла 
жив сам (си, је) колена ми (ти, му) се мичу 

бити на коленима 

19  Пре ма Г. Ри стић (2013, 105–106), а по сма тра но из угла ког ни тив не лин гви сти ке, фра зе-
о ло ги зам на ко ле ни ма мо ли ти укла па се у се ман тич ко по ље ПО НИ ЗНОСТ/ПО КОР НОСТ (ЈЕ 
ДО ЛЕ), где се на ла зе фра зе о ло ги зми мо ти ви са ни де мон стра тив ним ге сто ви ма.

20  Глаголи емотивних стања имају значење наћи се / бити у неком емотивном стању. 
Глаголима као што су патити, туговати, ганути се, узнемирити се, изненадити се, 
запањити се и сл. ,,само се реферише о постојању емоција, при чему она није, односно не 
мора бити усмерена ни на какав спољашњи појам, већ је најчешће узрокована њиме. Њих 
одликује, условно речено, привременост и евентуално компонента изненадности, будући да 
се дато стање најчешће појављује неочекивано (што важи нпр. за последња три наведена 
глагола)” (Штрбац, 2006, 82).
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И. Ко њик (2009, 363) на во ди да је „ка те го ри ја ег зи стен ци је сло же на 
се ман тич ка ка те го ри ја ви ше слој не струк ту ре. Об у хва та ва ри јант на зна че-
ња по сто ја ња, бив ство ва ња, при су ство ва ња, те раз ли чи те ви до ве, на чи не и 
фа зе по сто ја ња, што се не ми нов но од ра жа ва на бр ој ност и ра зно вр сност 
је зич ких сред ста ва ко ји ма се сва та зна че ња из ра жа ва ју. Кон цеп ту ал на вред-
ност ‘жи ве ти’ ис ка за на овим фра зе о ло ги зми ма уте ме ље на је на би о ло шком, 
ис ку стве ном са зна њу.

21

фразеОлОгизми са значењем глагОла физичке активнОсти

безвољно радити радити преко колена
намучити се око нечега колено (колена) нажуљити 
истући, ишибати кога преко колена 
фразеОлОгизми са значењем глагОла мисаОне активнОсти21

нагло одлучити, напречац, с 
последицама

прекршити што преко колена
ломити (преломити) што преко колена
одрезати преко колена

пренагљено, олако, 
површно (одлучити, 
урадити нешто)

решити преко колена 

Фра зе о ло ги зми са зна че њем гла го ла фи зич ке ак тив но сти у нај ши рем 
сми слу углав ном озна ча ва ју оте жа но и без вољ но вр ше ње рад ње. Но си лац 
адвер би јал ног зна че ња је сте пред ло шко па де жна кон струк ци ја пре ко + ко-
ле на (пре ко + ге ни тив мно жи не) или на + ко ле ну (на + ло ка тив јед ни не). 
Ван је зич ка мо ти ва ци о на ба за мо же би ти у то ме што у оба вља њу по сла нису 
при род но ан га жо ва не ру ке, и што се фи зич ки по сао углав ном не оба вља 
у се де ћем ста ву. И у овом слу ча ју ва жна је ком по нен та зна че ња ве за на за 
функ ци ју ко ле на, а зна че ње фра зе о ло ги за ма за сно ва но је на ме то ни ми ји 
зато што се те рад ње из во де на на чин опи сан по ла зном син таг мом. 

Ме ђу тим, фра зе о ло ги за ми са зна че њем гла го ла ми са о не ак тив но сти 
пред ста вља ју ме та фо рич ну ре а ли за ци ју, са пот пу но иди о ма ти зо ва ном кон-
струк ци јом.

21  П. Мразовић у глаголе мисаоног процеса (интелектуалних радњи) убраја глаголе 
који се својим садржајем односе на неки реалан или апстрактан појам обухваћен мисаоним 
процесом (Милан мисли на своју девојку) (2009: 75).
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фразеОлОгизми с квантификативним значењем

у изобиљу, у великој количини, много (о 
нечему течном, житком и сл.)

(бити, имати) (нешто, нечега) до 
колена
крви до колена; блата до колена

По себ ну гру пу чи не фра зе о ло ги зми са кван ти фи ка тив ним зна че њем, 
при че му се ко ле но пер ци пи ра као гра нич на тач ка до ко је до се же од ре ђе ни, 
углав ном, не по же љан са др жај, и то увек у ве ли кој ко ли чи ни.

4. за кљу чак

Лек се ма ко ле но, као део лек сич ког си сте ма срп ског је зи ка, с јед-
не стра не има се ман тич ко-де ри ва ци о не ка рак те ри сти ке ко је су свој стве не 
аутох то ним со ма ти зми ма уоп ште, а са сру ге стра на ис по ља ва од ре ђе не спе-
ци фич но сти.

Де ком по но ва њем се ман тич ког са др жа ја основ не ре а ли за ци је лек се-
ме ко ле но, ана ли зом се кун дар них зна че ња на ста лих се ман тич ким ва ри ра-
њем и де ри ва та на ста лих тво р бом ре чи ја сно се уоча ва зна чај и ин дук тив на 
спо соб ност из дво је них се ман тич ких ком по не на та. Уз ин те грал ну се му ‘део 
тела’, као ва жне ди фе рен ци јал не се ме ис по љи ће се функ ци ја ко ле на као вр-
сте згло ба ‘спо ји вост’ и ‘об лик’. Ди фе рен ци ра на зна че ња об у хва ће на основ-
ном се ман тич ком ре а ли за ци јом на ста ла су по сред ством ме то ни ми је, док се 
ме та фо ра као ва жан ин дук тор се ман тич ке дис пер зи је та ко ђе ја вља у се кун-
дар ним зна че њи ма ‘на ра штај, ге не ра ци ја’ и ‘би о ло шки тип’.

Бу ду ћи да су де ри ва ти пр во га сте пе на мо ти ви са ни при мар ним зна че-
њем лек се ме ко ле но јед но ре фе рент ни (ко лен це), у њи хо во зна че ње пре но си 
се це ло ку пан са др жај мо тив не ре чи. Ме ђу тим, у де ри ва ци ји ква ли та тив них 
адјек ти ва (пр во сте пе ни де ри ва ти) ис та ћи ће се као про дук тив на и ин дук тив-
на ком по нен та ‘об лик’(ко лен-аст).

Ме та фо ри зо ва на се кун дар на зна че ња та ко ђе ин ду ку ју де ри ва те са 
пред мет ном (ко ле ни ка) или људ ском ре фе рен ци јом (ко ле но вић). У пр вом 
слу ча ју де ри ва ци ја је мо ти ви са на се ман тич ком ком по нен том ‘об лик’, а у 
дру гом ве зив ном функ ци јом згло ба.

Лек се ма ко ле но се ја вља у лек сич ким спо је ви ма раз ли чи тог ти па: сло-
бод ним спо је ви ма ре чи – у гла гол ско-име нич ким (по вре ди ти ко ле но) или 
при дев ско-име нич ким син таг ма ма (ле по ко ле но), ко ло ка ци ја ма за сно ва ним 
на та у то ло шкој ве зи са гла го лом (кле ца ти ко ле ни ма) и фра зе о ло ги зми ма (с 
ко ле на на ко ле но; не би ти не ко ме ни до ко ле на и сл.), што ука зу је на њен 
ви сок сте пен лек сич ке спо ји во сти. Фра зе о ло ги зми са ком по нен том ко ле но/
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ко ле на оства ру ју ве о ма ши рок оп сег зна че ња: од ка рак те ри за ци је чо ве ка 
(мо ре је ко ме до ко ле на – ла ко ми слен чо век; адам ско ко ле но – чо век пле-
ме ни тог по ре кла), пре ко ис ка зи ва ња ме ђу људ ских од но са (ба ци ти ко га на 
ко ле на – по бе ди ти ко га), до зна че ња ко ја су нај бли жа по је ди ним гла гол ским 
ре а ли за ци ја ма (ко му ни ка тив ни – на ко ле ни ма мо ли ти, гла го ли фи зич ког и 
емо ци о нал ног ста ња (кле ца ју ко ме ко ле на – 1) умо ран, ис цр пљен, 2) бо ја ти 
се/пла шти се), ег зи стен ци јал ни – ко ле на ми се ми чу ‘жив сам’, фи зич ке и 
ми са о не (од ре за ти пре ко ко ле на – на гло, не пр о ми шље но од лу чи ти), до фра-
зе о ло ги за ма са кван ти фи ка тив ним зна че њем (кр ви до ко ле на).

Пре ма основ ним се ман тич ко-струк тур ним ка рак те ри сти ка ма фра зе-
о ло ги за ма са ком по нен том ко ле но – зна че ња су углав ном про зир на, са те-
жњом ка по ли се ман тич ком ши ре њу, а струк ту ра под ло жна мо ди фи ка ци ји, 
са ви со ким сте пе ном за мен љи во сти, они се мо гу сма тра ти чак и ме шо ви том 
ка та го ри јом са еле мен ти ма ве за них ко ло ка ци ја и фра зе о ло шких је ди ни ца.

Фра зе о ло ги зми са ком по нен том ко ле но углав ном раз ви ја ју зна че ње 
ини ци ра но се ман тич ком тран сфор ма ци јом ко ја је за сно ва на на асо ци ја ци-
ја ма пре ма по зи ци ји и функ ци ји ко ле на. 

Као оп шти ји за кљу чак из два ја мо зна чај ну функ ци ју се ман тич ких 
ком по не на та ко је са др же ин фор ма ци ју о об ли ку и функ ци ји ко ле на у се ман-
тич ком и де ри ва ци о ном ва ри ра њу, а ком по нен та зна че ња ко ја са др жи ин-
фор ма ци ју о по зи ци ји ко ле на углав ном уче ству је у ства ра њу зна че ња фра-
зе о ло шких је ди ни ца.
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SEMANTIC-DERIVATIONAL POTENTIAL AND SYNTAGMATIC RELATIONS
OF THE LEXEME KNEE

Summary

The lexeme knee, like all words of domestic origin lebelling parts of the body, 
belongs at the same time to the general and terminological system. The importance and 
inductive abilities of separate semantic components become clear and visible in the results 
of semantic and derivative analyses of its secondary meaning and derivatives. 

Besides the archiseme ‘part of the body’, two very important differential 
components of meaning are ‘connection’ (function of the knee) and ‘shape’ (of the 
knee). Metonymy and metaphor are the main inducers of differential meanings within 
the primary meaning and in the secondary meanings (‘generation’ and ‘biological type’). 

The lexeme knee appears in different lexical links as part of the structure of a) 
a phrase (lepo koleno), b) a collocation (klecati kolenima) and c) an idiom (s kolena na 
koleno). This fact indicates its high level of collocability. The idioms with the component 
‘knee’ have a very wide range of meanings, mostly induced by metaphor based on 
association with the position on the human body. 

In general, the sememes ‘shape’ and ‘function of the knees’ have the most 
important role in the semantic and derivational variation of the lexeme knee. The sememe 
‘position of the knee on the human body’ is mostly induced by the meaning of the idioms 
with the component ‘knee’. 

Key words: lexeme knee, semantic content, derivation, semantic derivation, lexical 
link.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈА ЉУТЊЕ У СРПСКОЈ 
ФРАЗЕОЛОГИЈИ1

Ис тра жи ва њем су об у хва ће ни фра зе о ло ги зми ко ји ма се у срп ском је-
зи ку ис ка зу је љут ња као јед на од при мар них људ ских емо ци ја: шкр гу та ти 
зу би ма, бе сан као гу ја, ши ба ти очи ма итд. Ис пи ту ју се аспек ти ове емо ци-
је као ког ни тив но лин гви стич ког фе но ме на и ме ха ни зми ње не кон цеп ту а ли-
за ци је. Ана ли за по ка зу је да се фра зе о ло ги зми ма у срп ском је зи ку мар ки ра 
љут ња као емо тив ни про цес, за тим иза зи ва ње ове емо ци је у дру гом уче сни-
ку, ње но ис по ља ва ње у ви ду раз ли чи тих про ме на на ли цу или у мен тал ним 
спо соб но сти ма, као и осо би не ко је су с љут њом у не по сред ној ве зи. Нај за-
сту пље ни ји ког ни тив ни ме ха ни зми је су ме та фо ра и ме то ни ми ја, ко је не ка да 
де лу ју удру же но. Не фра зе о ло шке струк ту ре ко је мо ти ви шу на ста нак фра зе-
о ло ги за ма са зна че њем љут ње при па да ју раз ли чи тим до ме ни ма ствар но сти. 

Кључ не ре чи: љут ња, фра зе о ло ги зам, ме та фо ра, ме то ни ми ја.

1. увОд

Емо ци је су ве о ма ва жан део сло же не људ ске при ро де, без ко јег се не 
мо же ни за ми сли ти чо ве ко ва ег зи стен ци ја. Оне су но си о ци пси хо ло шке рав-
но те же или не рав но те же лич но сти, а део су и ње не мо ти ва ци о не струк ту ре 
те уче ству ју у од лу чи ва њу о прав ци ма де ло ва ња (Кр стић, 1988, 154). Ва-
жност њи хо ве уло ге огле да се и у лек си ко ну, тј. у по сто ја њу ра зно вр сних 
лек сич ких сред ста ва ко ји ма се упу ћу је на раз ли чи та емо ци о нал на ста ња. 

Као је зич ка сред ства мар ки ра на екс пре сив но шћу, ко ја на осо бен на-
чин обе ле жа ва ју од го ва ра ју ће са др жа је, че сто уно се ћи по не што од тра ди ци-
о нал них, кул тур них, исто риј ских и дру гих ка рак те ри сти ка го вор ни ка ко ји 
се њи ма слу же, фра зе о ло ги зми су ве о ма по год ни за обе ле жа ва ње раз ли чи-
тих емо ци ја. У овом ра ду ис тра жи ва њем су об у хва ће ни фра зе о ло ги зми ко-

1  Истраживање је рађено у оквиру пројекта Стандардни српски језик: синтаксичка, 
семантичка и прагматичка истраживања (бр. 178004), који финансира Министарство за 
просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.
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ји ма се ис ка зу је љут ња, као јед на од при мар них људ ских емо ци ја,2 а у ову 
ску пи ну ула зе при ме ри: ис ко чи ти из ко же, па сти у огањ, иза ћи из так-
та итд. Ана ли зи ра но је пе де се так фра зе о ло шких је ди ни ца екс цер пи ра них 
из Ма те ши ће вог Fra ze o lo škog rječ ni ka hr vat skog ili srp skog je zi ka и Реч ни ка 
срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске (у да љем тек сту РМС). 
Циљ је да се утвр де: 

а. аспек ти љут ње као пси хо ло шког и ког ни тив но лин гви стич ког фе но-
ме на ко ји су мар ки ра ни фра зе о ло шким сред стви ма;

б. ме ха ни зми кон цеп ту а ли за ци је љут ње од но сно спе ци фич но сти не-
фра зе о ло шких струк ту ра ко је су мо ти ви са ле од го ва ра ју ће фра зе о ло шко зна-
че ње.

2. љутња каО психОлОшки фенОмен  
Иако је зна чај емо ци ја у људ ском жи во ту не сум њив, њи хо во ис тра жи-

ва ње у пси хо ло ги ји ду го је би ло за по ста вље но (Tre bje ša nin, 2011, 9). Ве о ма 
ва жан до при нос на овом по љу да ла су ис пи ти ва ња не вер бал не ко му ни ка ци-
је и спо ља шње ма ни фе ста ци је емо ци ја аме рич ког пси хо ло га П. Ек ма на, на 
чи јим ће по став ка ма и до стиг ну ћи ма би ти уте мељ но и ово ис тра жи ва ње. 

П. Ек ман ис ти че да љут ња об у хва та чи тав оп сег љу ти тих осе ћа ња од 
ла ке не тр пе љи во сти до бе са, а ме ђу њи ма се рас по ре ђу ју ин диг на ци ја, мр-
зо вољ ност, огор че ност, раз дра же ност и крат ко трај на озло је ђе ност. Осе ћа ња 
ко ја спа да ју у ка те го ри ју љу ти тих ме ђу соб но се, да кле, раз ли ку ју не са мо по 
ин тен зи те ту већ и по вр сти (Ek man, 2011, 159). 

Љут њу овај ис тра жи вач сма тра нај о па сни јом емо ци јом за то што се, 
у тре нут ку ка да об у зме осо бу, у њој ја вља по тре ба да по вре ди дру гу осо бу, 
ону ка ко јој је емо ци ја усме ре на. 

Нај че шћи по вод за по ја ву љут ње је сте оме та ње у из вр ша ва њу на ме ре, 
али она мо же би ти иза зва на и дру гим чи ни о ци ма као што је по ку шај по-
вре ђи ва ња, од би ја ње, ту ђа љут ња, раз о ча ра ње у во ље ну осо бу итд. (Ek man, 
2011, 159–161). 

Љут ња има сво је спо ља шње и уну тра шње ма ни фе ста ци је, ко је су 
мање или ви ше уни вер зал не. Фа ци јал на екс пре си ја љут ње под ра зу ме ва спо-
је не обр ве, та ко да су уну тра шњи угло ви по ву че ни на до ле пре ма но су, за тим 
ши ром отво ре не очи, та ко да гор њи кап ци упи ру у спу ште не обр ве ства ра-
ју ћи упрт по глед, сти сну те и за тег ну те усне, цр ве ни ло ли ца, ис ту ре ну бра ду 
и при ти сну те гор ње зу бе на до њим. Овај из раз ли ца пра те про ме не у ње го-

2  Пре ма не ким пси хо ло зи ма, у при мар не емо ци је убра ја ју се љут ња, страх, из не на ђе ње, 
га ђе ње, пре зир, ту га и ра дост.
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вој бо ји, гла су, као и лу па ње ср ца и по ви шен крв ни при ти сак. У исто вре ме 
ја вља се и им пулс при ми ца ња ка ме ти љут ње (Ek man, 2011, 185–186). Ова 
емо ци ја од ра жа ва се и на вер бал ном пла ну, а код не ких осо ба пре ра ста у на-
сил нич ко по на ша ње. При то ме, тре ба на по ме ну ти да по сто је ин ди ви ду ал не 
раз ли ке у то ме ко ли ко се сна жно до жи вља ва ова емо ци ја, као и у на чи ну на 
ко ји се ма ни фе сту је. 

Љут ња се ве зу је за рас по ло же ње раз дра жљи во сти,3 а цр та лич но сти у 
ко јој има цен трал ну уло гу је сте не при ја тељ ство (Ek man, 2011).

3. љутња каО кОгнитивнОлингвистички фенОмен

На осно ву ис тра жи ва ња кон цеп ту а ли за ци је љут ње у ен гле ском је зи ку, 
Џ. Леј коф (La koff, 1987) из два ја про то ти пи чан сце на рио ове емо ци је ко ји се 
упра во за сни ва утвр ђе ним пси хо ло шким па ра ме три ма. Овај про то ти пич ни 
сце на рио, ко ји мо же има ти ма ње ва ри ја ци је, 4 об у хва та сле де ће сце не: 

1. увре дљив до га ђај: кри вац на мер но чи ни не прав ду до жи вља ва чу, 
који због то га по чи ње да осе ћа љут њу; 

2. љут ња: по ве ћа ње ин тен зи те та емо ци је иза зи ва фи зи о ло шке про ме-
не и под сти че иде ју о ка жња ва њу у до жи вља ва чу; 

3. по ку шај кон тро ли са ња љут ње;
4. гу би так кон тро ле: ка да љут ња пре ђе гра ни цу то ле ран ци је, до жи-

вља вач је ви ше не мо же кон тро ли са ти, што га при си ља ва на ка ж ња ва ње ви-
нов ни ка; 

5. ка жња ва ње: кри вац је ме та овог чи на, а на кон ње га љут ња не ста је 
(La koff, 1987, 397–398).

На дру гој стра ни, при ме ном асо ци ја тив не ме то де у ис тра жи ва њу кон-
цеп ту а ли за ци је љут ње у срп ском је зи ку Р. Дра ги ће вић до ла зи до сле де ћих 
за кљу ча ка:

„1. Љут ња је у свом нај ти пич ни јем об ли ку ре ак ци ја на бло ки ра ни циљ 
или на на не се но по ни же ње.

2. Љут ња је ре ак ци ја на до га ђај, а сте ре о тип ни но си о ци љут ње у ти-
пич ном сце на ри ју су они ко ји не ма ју раз ло га да је кон тро ли шу због сво је ва-
жне уло ге у дру штве ној гру пи, па је због то га сло бод но и че сто ис по ља ва ју.

3  У раз дра жљи вом рас по ло же њу љут ња ду же тра је и те же се кон тро ли ше, а мо гу је иза-
зва ти сит ни це (Ek man, 2011, 173).

4  Џ. Леј коф до зво ља ва мо гућ ност кре и ра ња и но вих, не про то ти пич них ког ни тив них мо-
де ла љут ње: „The po int is that the re is no sin gle uni fied cog ni ti ve mo del of an ger. In stead the re is 
a ca te gory of cog ni ti ve mo dels with a pro totypi cal mo del in the cen tre” (La koff, 1987, 405).
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3. Љут ња има две сво је ма ни фе ста ци је – тре нут ну и трајн(иј)у. Тре-
нут на ма ни фе ста ци ја је ти пич на емо ци ја, док је трајн(иј)а део ко ле рич ног 
тем пе ра мен та и пред ста вља осо би ну” (Дра ги ће вић, 2006, 116).

Асо ци ја тив ни те сто ви по ка зу ју да по сто је два ти пич на сце на ри ја 
љут ње. У пр вом по сто ји је дан уче сник у ко јем љут њу иза зи ва не мо гућ ност 
оства ре ња ци ља. У дру гом су два уче сни ка, при че му је је дан од њих онај 
који на но си не прав ду, увре ду или по ни же ње, а дру ги је онај ко ме је не прав-
да на не се на, због че га осе ћа љут њу (Дра ги ће вић, 2006, 116–117).5 

4. кОнцепт љутње у фразеОлОгији

4.1. Те мат ско по ље ре чи по мо ћу ко јих се лек си ка ли зу је кон цепт љут-
ње од ра жа ва ра зно вр стан оп сег љу ти тих осе ћа ња. У ње га ула зе име ни це 
ко ји ма се обе ле жа ва ју емо тив на ста ња раз ли чи тог ин тен зи те та као што су 
љут ња, срџ ба, срд ња, јед, раз дра же ност, озло је ђе ност, огор че ност, гнев, 
бес, ја рост, раз ја ре ност, по ма ма. Ов де се убра ја и по ве ћа ску пи на ме ди јал-
них од но сно тран зи тив них гла го ла с ком по нен та ма ка у за тив но сти, ин гре-
сив но сти, ево лу тив но сти и сл.: (на)љу ти ти (се), (на)је ди ти (се), (ра)ср ди-
ти (се), гне ви ти (се), бе сне ти, раз бе сне ти (се), раз ја ри ти (се).6 Ту су, да ље, 
ква ли фи ка тив ни при де ви са зна че њем осо би на ис по ље них као ре зул тат од-
ре ђе ног емо тив ног ста ња: љут, љу тит, ср дит, раз дра жен, озло је ђен, огор-
чен, гне ван, бе сан, раз ја рен. На ве де на ко ре ла тив на име нич ка, при дев ска и 
гла гол ска обра зо ва ња при па да ју за јед нич ким де ри ва ци о но-се ман тич ким 
ни зо ви ма. Та ко ђе, при кљу чу је мо при де ве и име ни це са зна че њем осо би на 
љу ди ко ји по ка зу ју скло ност ка ова квој вр сти емо тив ног ста ња и ње го вом 
ис по ља ва њу: пр гав, пр га вост, на бу сит, на бу си тост, плах, пла хо ви тост, 
на пра сит, на пра си тост, ћу дљив, ћу дљи вост. На ве де не лек се ме основ ни су 
еле мен ти лек си ко граф ских де фи ни ци ја ко ји ма се об ја шња ва ју зна че ња по-
сма тра них фра зе о ло ги за ма, а че сто се по сма тра ју и као чла но ви си но ним-
ског си сте ма (La le vić, 2004).

4.2. Ана ли за фра зе о ло шке гра ђе по твр ђу је став Р. Дра ги ће вић да се 
пот пу на сли ка о кон цеп ту а ли за ци ји љут ње мо же до би ти са мо ком би но ва-
њем ви ше мо де ла (Дра ги ће вић, 2006, 117). На и ме, гра ђа по ка зу је да се фра-
зе о ло ги зми ма мар ки ра ју по не ки од сег ме на та ког ни тив них мо де ла љут ње 
ко је из два ја ју Џ. Леј коф и Р. Дра ги ће вић. Да кле, по сма тра ним фра зе о ло-

5  О раз ли чи тим при сту пи ма љут њи де таљ ни је в. у: Дра ги ће вић, 2006.
6  Ре фле ксив не фор ме спа да ју у гру пу гла го ла емо тив них ста ња, нпр.: љу ти ти се (Штр-

бац, 2006, 87). Не ре флек сив не фор ме при па да ју гру пи не пра вих гла го ла ка у зи ра них емо-
тив них ста ња, ко ји су по ста ли фор мал но тран зи тив ни ка да су се по че ли упо тре бља ва ти без 
мор фе ме се и са бес пре дло шким аку за ти вом (Штр бац, 2006, 95). 
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шким је ди ни ца ма обе ле жа ва ју се сле де ћи ког ни тив но лин гви стич ки аспек ти 
љут ње:

а. љут ња као уну тра шњи про цес (би ти из ван се бе, ду ва ти кроз нос, 
шкр гу та ти зу би ма);

б. иза зи ва ње љут ње у дру гом уче сни ку (ва ди ти ко ме ду шу);
в. ис по ља ва ње љут ње у ви ду про ме на на ли цу, у по на ша њу и го во ру 

(сик та ти као гу ја, ши ба ти очи ма итд.) или у ви ду но вог ду шев ног ста ња 
на ста лог као по сле ди ца љут ње (мрак је пао ко ме на очи);

г. при вре ме не осо би не на ста ле као ре зул тат тре нут ног емо тив ног ста-
ња од но сно стал не цр те лич но сти ко је под ра зу ме ва ју скло ност ка че стом 
осе ћа њу и ис по ља ва њу љут ње (бе сан као гу ја, љут као рис).7

У ана ли зи ко ја сле ди би ће по је ди нач но раз мо тре ни по ме ну ти аспек ти.
4.2.1. На по сто ја ње или ја вља ње љут ње као уну тра шњег про це са упу-

ћу ју фра зе о ло ги зми с обе леж јем ме ди јал но сти, ко ја под ра зу ме ва спон та-
ност, не вољ ност и не кон тро ли са ност ја вља ња емо ци је у су бјек ту, иза зва не 
не ким спо ља шњим или уну тра шњим чи ни о цем. 

С јед не стра не, ови фра зе о ло ги зми ис по ља ва ју свој ство ду ра тив но сти 
бу ду ћи да се њи ма љут ња обе ле жа ва као ду шев ни про цес у тра ја њу, а њи-
хо ва се ман тич ка ин тер пре та ци ја гла си ‘би ти љут, љу ти ти се’:8 из ла зи ти из 
па ме ти, гри сти нок те, ду ва ти кроз (на) нос, би ти као за пе та пу шка, би ти 
као на пе та стру на,9 ки пи ко ме у ср цу, сте за ти ша ке, шкр гу та ти (шкри-
па ти) зу би ма. У њи хо ву се ман ти ку мо же би ти утка на и ком по нен та ин тен-
зи те та та ко да обе ле жа ва ју ста ње из ра зи те љут ње, бе са или ја ро сти: би ти 
из ван се бе, пе ни ти се од бе са, пу ца ти од бе са (је да, му ке),10 си па ти ва тру 
из очи ју, се ва ко ме ва тра из очи ју, ки да ти се на ре зан це. Ин тен зи фи ка ци о на 
ком по нен та у њи хо вом се ман тич ком са др жа ју ис ка за на је мор фо син так сич-
ки, по мо ћу при ло га ин тен зи фи ка то ра – ‘мно го / пре те ра но се љу ти ти’, од-
но сно лек сич ки, упо тре бом лек се ме ко ја озна ча ва ја чи сте пен љут ње – ‘би ти 
бе сан, раз ја рен’. 

Усме ре ност љут ње на њен пред мет (или ме ту љут ње, што је пси хо ло-
шки тер мин), а че сто је то дру ги уче сник си ту а ци је, ис ка зу је се оба ве зним 

7  Ис тра жи ва ње З. Ке ве че ша по ка зу је да у је че ти ри раз ли чи та је зи ка (ен гле ском, ма ђар-
ском, ки не ском, ја пан ском) кон цепт љут ње за сно ван на истом ба зич ном мо де лу: узрок → 
по сто ја ње љут ње → из ра жа ва ње и за јед нич кој кон цеп ту ал ној ме та фо ри: те ло је са др жи вач 
за емо ци је (Kövecses, 2000, 161).

8  Фра зе о ло шка зна че ња, у скра ће ном и де ли мич но из ме ње ном об ли ку или до слов но, на-
во ђе на су пре ма реч ни ци ма из ко јих је екс цер пи ра на гра ђа.

9  Овим обр ти ма се мо же упу ћи ва ти и са мо на раз дра жљи во ста ње. 
10  На фа зу емо тив ног про це са мо же се ука за ти и мор фо ло шким сред стви ма, тј. упо тре-

бом гла го ла свр ше ног ви да, на при мер: пу ћи (сви сну ти) од бе са (је да, му ке). 
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рек циј ским окру же њем из ра за: има ти зло ср це на ко га, има ти ко га у но су. 
При су ство тог еле мен та оба ве зно је и у њи хо вој се ман тич кој ин тер пре та ци-
ји: ‘би ти љут на не ког’.11

С дру ге стра не, ови фра зе о ло ги зми у зна че њу мо гу има ти обе леж-
је ин гре сив но сти, ко је ука зу је на по чет ну фа зу ја вља ња љут ње у су бјек ту: 
ушао ђа во (враг) у ко га, ко ме (под ко жу), ушао бес у ко га, угри сти се за 
бра ду, обе си ти (спу сти ти, по ку њи ти, на пе ти) нос. У де фи ни са њу ових из-
ра за упо тре бља ва се гла гол с од го ва ра ју ћим пре фик сом ко ји је но си лац ин-
гре сив ног зна че ња: ‘на љу ти ти се / по бе сне ти / по мах ни та ти’. Ин гре сив ност 
че сто мо же би ти пра ће на ком по нен том ево лу тив но сти та ко да се фра зе ло ги-
змом обе ле жа ва по че так ја вља ња љут ње уз по ја ча ва ње ње ног ин тен зи те та, 
на шта упу ћу је пре фикс раз- у мор фем ској струк ту ри гла го ла као еле мен та 
фра зе о ло шке де фи ни ци је: ‘раз гне ви ти се / раз бе сне ти се’. Ов де до ла зе при-
ме ри: ис ко чи ти из ко же, по ма мом се по ма ми ти, па сти у огањ (ва тру), иза-
ћи из так та, по кре не се ко ме жуч, на бру си ти зу бе. На глу по ја ву емо ци је 
обе ле жа ва ју из ра зи пла ну ти као огањ, пра сну ти од је да. 

4.2.2. Не ве ли ку гру пу чи не фра зе о ло ги зми с ка у за тив ном ком по нен-
том у зна че њу, ко ји ма се обе ле жа ва (не)све сно ини ци ра ње љут ње у дру гом 
уче сни ку си ту а ци је екс пли ци ра ном од го ва ра ју ћом рек циј ском до пу ном као 
оба ве зним мор фо син так сич ким окру же њем из ра за (ва ди ти ко ме ду шу, из-
ба ци ти ко га из так та).12 И у овој ску пи ни ја вља ју се фра зе о ло шки обр ти 
са зна чењ ском ком по нен том ко ја ука зу је на по сте пе но или на гло по ја ча ва ње 
емо ци је: из ве сти (из ба ци ти) ко га из так та, до ли(ва)ти уље на ва тру, при-
ста ја ти на јед ко ме, на бру си ти зу бе ко ме.   

4.2.3. У фра зе о ло ги ји се сег мент ис по ља ва ња љут ње мар ки ра је ди ни-
ца ма ко је опи су ју из глед чо ве ка у тре нут ку ка да га об у зме ово осе ћа ње, као 
и обр ти ма ко ји ука зу ју на но ва пси хо фи зи о ло шка ста ња на ста ла као по сле-
ди ца ве о ма сна жног про жи вља ва ња емо ци је. Да кле, фра зе о ло ги зми из ове 
под гру пе мо гу на са свим уоп штен на чин ука за ти на ма ни фе ста ци ју љут ње 
(ис ка ли ти ср це на ко га ‘из ли ти гнев, срџ бу на не ког’), али нај че шће обе ле-
жа ва ју чу ли ма до ступ не те ле сне про ме не ко је се ти чу: 

– на чи на го во ре ња: сик та ти (ци ча ти, ври шта ти) као гу ја (као зми-
ја) ‘ци ча ти у ве ли кој љу ти ни, бе су, гла сно ври шта ти’, пи шта ти као зми ја у 
про це пу ‘гла сно ври шта ти од љут ње’; 

11  Усме ре ност емо ци је на њен пред мет код гла го ла емо тив них ста ња обе ле жа ва се од го ва-
ра ју ћом рек циј ском до пу ном, нпр.: љу ти ти се на не кОг (Штр бац, 2006, 89).

12  У лек сич ком си сте му овај сег мент кон цеп та љут ње ис ка зу је се тзв. не пра вим гла го ли ма 
ка у зи ра них емо тив них ста ња, ко ји се сма тра ју се кун дар но тран зи тив ним и по чи ва ју на мо-
де лу: ка у за тор емо ци је → емо ци о нал ни са др жај → но си лац емо ци је, нпр.: Нај ма ња сит ни ца 
на је ди ме (Штр бац, 2006, 95). 
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– на чи на оства ри ва ња ви зу ел не пер цеп ци је: сев ну ти очи ма ‘упра ви-
ти брз по глед пре ма ко ме са из ра зом гне ва, не го до ва ња’, пре се ћи ко га оком 
‘мр ко, љу ти то, с мр жњом по гле да ти ко га’, ши ба ти (оши ну ти, стре ља ти, 
про стре ли ти) ко га очи ма ‘оштро и љу ти то, пре кор но (по)гле да ти ко га’, укр-
сти ти по гле де ‘љу ти то се по гле да ти’;

– фи зи о но ми је ли ца: ки ша би је (уда ра, из би ја) ко ме из че ла ‘би ти љут, 
ср дит, на мр го ди ти се’, цр вен као па при ка ‘цр вен од уз бу ђе ња, љут’. 

Ве о ма ин тен зив но осе ћа ње љут ње иза зи ва и уну тра шње, чу ли ма не-
до ступ не про ме не ко је се са сто је у гу бит ку при себ но сти и спо соб но сти 
пра вил ног ра су ђи ва ња. Но си о ци овог се ман тич ког са др жа ја је су фра зе о ло-
ги зми: мрак је пао (до шао) ко ме на очи, мра чи се (смра чи се, смр ка ва се, 
смрк не се) ко ме пред очи ма, уда ри ти у мах ни ти (по мам ни) ве тар. 

4.2.4. Фра зе о ло шким је ди ни ца ма ука зу је се и на осо би не схва ће не би ло 
као при вре ме не од ли ке лич но сти иза зва не тре нут ним емо тив ним ста њем или 
рас по ло же њем би ло као ње не трај не цр те. То су ма хом по ред бе ни фра зе о ло-
ги зми у чи јем се дру гом де лу углав ном на ла зи зо о ним, тј. лек се ма у чи јем се 
се ман тич ком са др жа ју као по тен ци јал на ја вља се ма од ре ђе не осо би не ко ја 
у фра зе о ло шком зна че њу по ста је до ми нант на (бе сан као бик / гу ја / зми ја, 
као да је ко га гу ја ује ла, љут као па при ка, љут као рис), али има и дру га чи-
је струк ту ри ра них при ме ра (би ти кри во (на кри во, на крат ко) на са ђен). По-
ред бе ним фра зе о ло ги зми ма ука зу је се на ве о ма ин тен зив но осе ћа ње љут ње. 
Осо би не као трај ни ја обе леж ја лич но сти опи су ју из ра зи би ти на крај ср ца 
‘љу ти ти се за нај ма њу сит ни цу’ и жи ва же ра ви ца ‘пр га ва, љу та осо ба’.

4.3. По се бан про блем пред ста вља утвр ђи ва ње ме ха ни за ма ко ји су у 
осно ви кон цеп ту а ли за ци је љут ње и по мо ћу ко јих се мо гу об ја сни ти прин-
ци пи раз во ја фра зе о ло шких зна че ња из не фра зе о ло шких струк ту ра. И у 
срп ској фра зе о ло ги ји кон цеп ту а ли за ци ја љут ње по чи ва на од го ва ра ју ћим 
ме та фо рич ним и ме то ни миј ским ме ха ни зми ма.13

4.3.1. У кон цеп ту а ли за ци ји љут ње у срп ској фра зе о ло ги ји, као и у ког-
ни тив ној се ман ти ци уоп ште, нај че шће уче ству ју раз ли чи ти ти по ви ме та фо-
ре и ме то ни ми је. Ме то ни ми ја по чи ва на по и ма њу љут ње као пси хо ло шке 
ре ак ци је иза зва не њо ме. Сто га не фра зе о ло шку ба зу ових ф ра зео ло ги за ма 
чине гла гол ско-име нич ки спо је ви ко ји опи су ју раз ли чи те мо тор не ак тив но-
сти, рад ње из вр ше не на по је ди ним де ло ви ма те ла и про ме не у са мом ор га-
ни зму ко је на ста ју као по сле ди ца љут ње.14 Ови спо је ви раз ви ја ју фра зе о ло-

13  Као ре ле вант не за фор ми ра ње иди о ма З. Ке ве чеш из два ја сле де ће ме ха ни зме: ме та фо-
ру, ме то ни ми ју и уоби ча је но зна ње (Kövecses, 2010, 233). 

14  Де таљ ни је о ме то ни миј ски за сно ва ним фра зе о ло шким зна че њи ма в. у: Мр ше вић Ра-
до вић, 1987, 36–41.
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шко зна че ње ко је упу ћу је на ма њи или ја чи сте пен емо ци је: угри сти се за 
бра ду, ду ва ти на (кроз) нос, обе си ти (спу сти ти, по ку њи ти, на пе ти) нос, 
сте за ти ша ке, гри сти нок те, шкр гу та ти (шкри па ти) зу би ма, по кре не се 
ко ме жуч.

У пре о ста лим слу ча је ви ма за сту пље ни су раз ли чи ти ти по ви ме та фо-
ре, ко ја је вр ло че сто за сно ва на на ме то ни ми ји или се с њом удру жу је. У 
из ла га њу ко је сле ди би ће пред ста вље ни на чи ни на ко ји се по и ма љут ња у 
срп ској фра зе о ло ги ји та ко што се узи ма у об зир по ла зни, тј. из вор ни до мен 
са др жан у не фра зе о ло шкој струк ту ри ко ја је мо ти ви са ла фра зе о ло шко зна-
че ње.

4.3.2. При род не по ја ве. Из ве стан број фра зе о ло шких обр та за сно ван 
је на по и ма њу љут ње као од ре ђе не при род не по ја ве или еле мен та. 

4.3.2.1. Та ко фра зе о ло ги зми ки пи ко ме у ср цу и пе ни ти се од бе са ука-
зу ју на то да се љут ња до жи вља ва као уси ја на теч ност у по су ди (енгл. an ger 
is the he at of a fluid in the con ta i ner, La koff, 1987, 383),15 што је јед на од 
две ју вер зи ја нај оп шти је ме та фо ре за ову емо ци ју – љут ња је вре ли на, ко ја је 
ина че ме то ни миј ски за сно ва на бу ду ћи да је по ви ше на те ле сна тем пе ра ту ра 
јед на од фи зи о ло шких ма ни фе ста ци ја љут ње као пси хо ло шког фе но ме на 
(La koff, 1987, 383). У овим спо је ви ма мо же се за па зи ти упо тре ба гла гол ских 
лек се ма ко је у сво јим при мар ним, не фра зе о ло шким зна че њи ма обе ле жа ва ју 
ак тив но сти уси ја не теч но сти. Ја чи сте пен љут ње обе ле жа ва фра зе о ло ги зам 
пу ћи (пу ца ти, сви сну ти) од бе са (је да, му ке), док на нај и зра же ни ји об лик 
овог осе ћа ња упу ћу је из раз пра сну ти од је да. И они по чи ва ју на истом ме-
та фо рич ном мо де лу, ко ји је у из ве се ној ме ри про ши рен на шим ис ку стве ним 
зна њем да ка да при ти сак у са др жи ва чу по ста не ве о ма ви сок, он екс пло ди ра 
(La koff, 1987, 385).16 На не мо гућ ност да се да ти при ти сак под не се ука зу ју 
гла го ли са зна че њем на глог и ин тен зив ног одва ја ња де ло ва од це ли не: пу ћи, 
пра сну ти.17 

15  У на шем кон цеп ту ал ном си сте му већ по сто ји оп шта ме та фо ра: те ло је са др жи вач за 
емо ци је (енгл. the body is a con ta i ner for the emo ti ons, La koff, 1987, 383; Кövecses, 2000, 161), 
за јед нич ка за ве ћи ну је зи ка (Кövecses, 2000). У при ме ру ки пи ко ме у ср цу са др жи вач је ср це 
као део те ла у ко ме су ло ци ра не нај ва жни је људ ске емо ци је (Ра дић Ду го њић, 1999, 209). 

16  Овај тип ме та фо ре има сле де ћу струк ту ру: „The con ta i ner with the fluid is the per son who 
is an gry. The fluid in the con ta i ner is the an ger. The prеs su re of the fluid on the con ta i ner is the 
for ce of the an ger on the an gry per son. The ca u se of the prеs su re is the ca u se of the an ger for ce. 
Trying to ke ep the fluid in si de the con ta i ner is trying to con trol the an ger. The fluid go ing out of the 
con ta i ner is the ex pres si on of the an ger. The physi cal dysfun cti o na lity of the con ta i ner is the so cial 
dysfun cti o na lity of the an gry per son” (Кövecses, 2000, 164). Кеве чеш ве ру је да је она за јед нич ка 
раз ли чи тим је зи ци ма и кул ту ра ма (Кövecses, 2000, 164). 

17  Иако не при па да овом из вор ном до ме ну, и фра зе о ло ги зам ки да ти се на ре зан це има у 
осно ви исту сли ку одва ја ња де ло ва од це ли не под ути ца јем сна жног при ти ска. 
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4.3.2.2. Фра зе о ло ги зми ко ји ма се опи су је ве о ма из ра жен сте пен ове 
емо ци је по ве зу ју се с ва тром (енгл. an ger is fi re, La koff, 1987, 383), што је 
дру га вер зи ја оп ште ме та фо ре љут ња је вре ли на. На глу и ин тен зив ну по ја ву 
љут ње обе ле жа ва по ред бе ни фра зе о ло ги зам пла ну ти као огањ, у ко јем је 
гла гол ски кон сти ту ент но си лац ево лу тив но сти. Љут њу схва ће ну као ва тру 
ко ја из би ја из са др жи ва ча од ра жа ва из раз се ва ко ме ва тра из очи ју, си па ти 
ва тру из очи ју. 

Иза зи ва ње ја чег сте пе на љут ње у дру гом уче сни ку си ту а ци је обе ле-
жа ва фра зе о ло ги зам до ли ва ти (до ли ти, ба ци ти) уље на ва тру, у ко јем је 
гла гол но си лац ка у за тив не се ман тич ке ком по нен те. Овај из раз за сно ван је 
на ис ку стве ном зна њу го вор ни ка да до да ва ње од ре ђе не вр сте теч но сти чи ни 
да се ва тра још ја че раз бук та. 

И на кра ју, на љут њу из ра же ну као цр ту тем пе ра мен та ука зу је из раз 
жи ва же ра ви ца. 

4.3.2.3. Љут ња и њен спо ља шњи из раз по и ма ју се и као не по вољ не 
вре мен ске при ли ке – ки ша или му ња, што по ка зу ју при ме ри: ки ша би је 
(уда ра, из би ја) ко ме из че ла ‘би ти љут, ср дит, на мр го ди ти се’ и сев ну ти очи-
ма ‘упра ви ти брз по глед пре ма ко ме са из ра зом гне ва, не го до ва ња’.  

4.3.2.4. Фра зе о ло ги зми мрак је пао (до шао) ко ме на очи и мра чи се 
(смра чи се, смр ка ва се, смрк не се) ко ме пред очи ма за сно ва ни су на по ве зи-
ва њу љут ње или ефе ка та иза зва них њо ме с мра ком од но сно та мом, бу ду ћи 
да се на ве де ним из ра зи ма обе ле жа ва ста ње све сти ко је на ста је услед ин тен-
зив ног осе ћа ња љут ње, бе са и раз ја ре но сти. На и ме, гу би так при себ но сти и 
кон тро ле над со бом обе ле жа ва се сли ком на вла че ња мра ка пред очи ма, што 
ина че има пот по ру и у јед ном од се кун дар них лек сич ких зна че ња гла го ла 
мра чи ти се – ‘гу би ти моћ ра су ђи ва ња’. 

4.3.3. Биљ ни и жи во тињ ски свет. У срп ској фра зе о ло ги ји по на ша-
ње иза зва но љут њом и осо би не у ве зи с њом по и сто ве ћу ју се с по на ша њем 
и осо би на ма од ре ђе них ти по ва жи во ти ња и би ља ка, због че га ови обр ти 
углав ном има ју по ред бе ну струк ту ру.

4.3.3.1. Да се љу ти то по на ша ње схва та као жи во тињ ско, по твр ђу ју 
при ме ри по ред бе них фра зе о ло ги за ма у ко ји ма се вер бал но огла ша ва ње у 
љу ти том ста њу по ин тен зи те ту по ре ди са зву ком ко ји ис пу шта зми ја: сик-
та ти (ци ча ти, ври шта ти) као гу ја (као зми ја) и пи шта ти као зми ја у про-
це пу. У основ ном об ли ку ко ји је мо ти ви сао дру ги фра зе о ло ги зам име ни-
ца про цеп озна ча ва спра ву у об ли ку рас це пље ног шта па за хва та ње сит не 
га ма ди и пти ца од но сно по се бан штап у ко јем су хва та не и но ше не зми је 
(Мр ше вић Ра до вић, 1987, 146). На осно ву то га раз ви ло се при мар но фра-
зе о ло шко зна че ње ‘огла ша ва ти се због ка кве не у год но сти’ и се кун дар но – 
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‘гла сно ври шта ти од љут ње’. У на шој фра зе о ло ги ји љут ња се опи су је и као 
жи во тињ ска осо би на, што по твр ђу ју при ме ри: љут као рис, бе сан (љут) као 
зми ја (гу ја), бе сан као бик.

Ови по ред бе ни из ра зи има ју тро дел ну струк ту ру ко ју чи не: ком по нен-
та ко ја се по ре ди, по ред бе ни ве зник и ком по нен та с ко јом се не што по ре ди 
(Fink-Ar sov ski, 2002, 12). У пр вом де лу на ла зи се управ на син таг мат ска реч 
ко ја је гла гол са зна че њем вер бал ног чи на или при дев са зна че њем осо би не, 
у дру гом де лу – по ред бе ни ве зник и у тре ћем – зо о ним. 

У гла гол ским по ред бе ним фра зе о ло ги зми ма гла гол ска лек се ма че сто 
чу ва сво је при мар но зна че ње (ври шта ти, ци ча ти) или при мар ним зна че-
њем упу ћу је на жи во тињ ско огла ша ва ње, док се се кун дар не ре а ли за ци је 
тичу јед не вр сте ко муни ка ци о не ак тив но сти под стак ну те уз бу ђе њем, љут-
њом и бе сом (сик та ти). Се ман тич ка ве за из ме ђу чла но ва фра зе о ло ги зма 
по чи ва на сли ци, за сно ва ној на ис ку ству го вор ни ка о огла ша ва њу жи во ти ње 
(у од ре ђе ној си ту а ци ји), ко је се по слич но сти по ве зу је с вер бал ним чи ном 
на ста лим као из раз љут ње. 

У при дев ским по ред бе ним фра зе о ло ги зми ма при дев се ре а ли зу је у 
јед ном од сво јих се кун дар них зна че ња: бе сан ‘вр ло љут, раз ја рен’; љут 2. а. 
‘пун љут ње, гне ва, не за до вољ ства, љу тит, ср дит, бе сан, раз ја рен’; б. ‘ко ји се 
ла ко раз љу ти, ра же сти; опа сан, ра то бо ран; сви реп, кр во ло чан’ (РСА НУ).18 
Зо о ни ми ко ји кон сти ту и шу фра зе о ло ги зам (зми ја, гу ја, рис, бик) у свом 
се ман тич ком са др жа ју, осим екс пли цит них се ма ко је се од но се на од го ва-
ра ју ћу вр сту жи во ти ње, има ју и се ме ко лек тив не екс пре си је ко је ин ду ку-
ју њи хо ва ме та фо рич на зна че ња: зми ја ‘љу та, зла, опа сна, од врат на осо ба’, 
гу ја ‘љут, оштар и опа сан чо век’, рис ‘љут, раз ја рен чо век’.19 И упра во је 
фра зе о ло шко зна че ње ових из ра за и раз ви је но на осно ву уве ре ња и пред-
ста ве го вор ни ка о да тим жи во ти ња ма,20 а пре све га, на осно ву ис ку стве ног 
зна ња да да те жи во ти ње по ста ју опа сне кад их не ко раз бе сни (Bunk, Opa šić, 
2010, 244).21 Се ман тич ка ве за из ме ђу чла но ва по ред бе них фра зе о ло ги за ма 
по чи ва на прин ци пу ко ји под ра зу ме ва да при дев ски кон сти ту ент са зна че-

18  Ж. Финк Ар сов ски сма тра да је код ве ћи не по ред бе них фра зе о ло ги за ма пр ви део не-
де се ман ти зо ван (Fink-Ar sov ski, 2002, 29), што зна чи да ов де мо же мо го во ри ти о тзв. ком по-
нент ним фра зе о ло ги зми ма (Мр ше вић Ра до вић, 1987, 63).

19  Зна че ња су на ве де на пре ма РСА НУ и РМС.
20  У сло вен ској на род ној тра ди ци ји зми ја као нај и стак ну ти ји ви ше знач ни и по лу функ ци-

о нал ни жи во тињ ски лик за у зи ма нај ва жни је ме сто ме ђу гми зав ци ма (Гу ра, 2005, 2008). Де-
таљ ни је о ве ро ва њи ма у уло гу и нат при род не мо ћи ове жи во ти ње у ста рој срп ској ре ли ги ји 
в. у: Ђор ђе вић, 1958; Бан дић, 1991, 30–34; Чај ка но вић, 1994.

21  У Срп ском ми то ло шком реч ни ку зми ја је опи са на као хлад на и љу та жи во ти ња (Ку ли-
шић, Пе тро вић, Пан те лић, 1998, 203).
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њем емо тив ног ста ња или осо би не из пр вог де ла ак ти ви ра се му ко лек тив не 
екс пре си је из зна че ња зо о ни ма, чи ме се свој ство ко је се по ре ди још ви ше 
ин тен зи ви ра, што по твр ђу је њи хо ва се ман тич ка ин тер пре та ци ја ‘ја ко/вр ло/
ве о ма љут, бе сан’. 

4.3.3.2. Ома ња ску пи на фра зе о ло шких обр та по ка зу је да се љут ња од-
но сно ње на спо ља шња ма ни фе ста ци ја пер ци пи ра ју пре ко осо би на ко је су 
свој стве не биљ ка ма. Та ко у из ра зу кри во (на кри во, на крат ко) на са ђен трп ни 
гла гол ски при дев на са ђен од гла го ла на са ди ти у сво јој при мар ној ре а ли за-
ци ји не по сред но упу ћу је на рад њу чи ји је обје кат биљ ка или њен део, тј. на 
ста вља ње сад ни це биљ ке у зе мљу. Не га тив на зна чењ ска ком по нен та фра-
зе о ло ги зма раз ви ја се на осно ву при ло шке де тер ми на ци је ко ја под ра зу ме ва 
не ку вр сту од сту па ња од оно га што је ис прав но и уоби ча је но.

Цр ве ни ло ли ца као спо ља шњи од раз емо тив ног ста ња обе ле же но је 
по ред бе ним фра зе о ло ги змом цр вен као па при ка. Се ман тич ка ве за из ме ђу 
чла но ва овог из ра за за сно ва на је на из два ја њу јед не од се ма из гле да, оне 
ко ја се ти че бо је, из се ман тич ког са др жа ја фи то ни ма, а ко ја по чи ва на ис ку-
стве ном зна њу го вор ни ка о оп штем из гле ду биљ ке. Ова се ма по ста је до ми-
нант на и ин ду ку је фра зе о ло шко зна че ње. 

Фра зе ло шко зна че ње ‘вр ло љут, раз ја рен, бе сан; ко ји се бр зо ра ср ди, 
пла не’ из ра за љут као па при ка раз ви је но је на са свим осо бен на чин, а прин-
цип се ман тич ког по ве зи ва ња фра зе о ло шких чла но ва пот пу но је нео че ки-
ван. На и ме, у овом спо ју при дев љут не оства ру је зна че ње ду шев ног ста ња, 
јер би га у су прот ном би ло вр ло те шко до ве сти у би ло ка кву ве зу с да тим 
фи то ни мом. Прет по став ка је да се при дев љут удру жио с име ни цом па при-
ка на осно ву при мар ног зна че ња ‘свој ство ко је се пер ци пи ра чу лом уку са’, а 
да је на кнад но фор ми ра но фра зе о ло шко зна че ње из ра же ног емо тив ног ста-
ња ин ду ко ва но се кун дар ним зна че њем при де ва – ‘ср дит, гне ван’.  

4.3.4. Ре ли ги о зни свет. Из раз ушао ђа во (враг, со то на) у ко га, ко ме 
(под ко жу)22 члан је мно го број не и се ман тич ки ра зно вр сне фра зе о ло шке 
ску пи не с лек сич ком ком по нен том ђа во. Раз лог за по ве зи ва ње ове емо ци је с 
де мон ским би ћем, о ко јем су пред ста ве у срп ској ку лу три ство ре не на осно-
ву хри шћан ства, нео ма ни хе и зма и ста ре срп ске ре ли ги је (Чај ка но вић, 1994, 
288), тре ба тра жи ти нај ве ро ват ни је у са мом на зи ву. На и ме, В. Чај ка но вић 
(1994, 295) на во ди да за ђа во ла по сто ји чи тав низ раз ли чи тих на зи ва, че сто 
еуфе ми за ма, те да се за ње га, из ме ђу оста лих, ко ри сти и име де мо на из ста ре 

22  Пред ло шке аку за тив ске кон струк ци је (у ко га, под ко жу) као са став ни део фра зе о ло ги-
зма по твр ђу ју по сто ја ње оп ште ме та фо ре да је те ло са др жи вач за емо ци је.
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срп ске ве ре – бес.23 Ово под у пи ре по сто ја ње струк тур но, се ман тич ки и кон-
цеп ту ал но бли ског из ра за ушао бес у ко га у зна че њу ‘по мах ни та ти’. Ме ђу-
тим, ов де тре ба на по ме ну ти да лек се ме ђа во и бес не сту па ју у од нос пра ве 
си но ни ми је за то што им се не по ду да ра ју при мар на зна че ња. На и ме, „ђа во је 
у свом при мар ном зна че њу па ли ан ђео Де ни ца, по гла вар свих оста лих па лих 
ан ђе ла, Са та на и то ње го во зна че ње тре ба одво ји ти од се кун дар ног, оног 
ко је је си но ним но при мар ним зна че њи ма лек се ма бес (би јес) и де мон” (Ба-
јић, Ву ло вић, 2009, 273). Да кле, лек се ме ђа во и бес по ду дар не су у зна че њу 
злих ду хо ва, де мо на, не чи стих си ла. По ве ро ва њу, бес се увла чи у чо ве ка и 
у жи во ти ње, ко ји за тим по бе сне (Ку ли шић, Пе тро вић, Пан те лић, 1998, 33).  

4.3.5. Фи зич ки, те ле сни бол. У по ред бе ном фра зе о ло ги зму као да је кога 
гу ја ује ла емо тив но ста ње по и сто ве ћу је се с на не се ним фи зич ким бо лом.24 
Ме ђу тим, иако овај из раз кон сти ту и ше гла гол са зна че њем рад ње ко ја по дра-
зу ме ва на но ше ње те ле сне по вре де, у фор ми ра њу фра зе о ло шког зна че ња уче-
ству је и зо о ним ски члан. На и ме, из ис ку ства се зна да је ујед зми је опа сан 
због смр то но сног отро ва ко ји се њи ме пре но си у људ ски ор га ни зам. Из ме ђу 
ове вр сте на но ше ња бо ла и љут ње као емо тив ног ста ња по сто ји ве за ко ја се 
очи ту је на пла ну лек сич ке се ман ти ке: лек се ма отров има се кун дар но зна че ње 
‘гор чи на, огор че ње, јед, гнев, бес’ (РСА НУ), док лек се ма јед као се кун дар-
на оства ру је сле де ћа зна че ња ‘љут ња, гнев, бес, огор че ње, озло је ђе ност’ и 
‘отров на из лу че ви на пљу вач них жле зда код зми ја отров ни ца, змиј ски отров’ 
(РСА НУ).25 Због то га се да ти фра зе о ло ги зам мо же схва ти ти и као при мер за 
кон цеп ту а ли за ци ју љут ње са жи во тињ ским све том као по ла зним до ме ном.

Дру га чи је су струк ту ре и лек сич ког са ста ва фра зе о ло шке син таг ме 
са зна че њем ви зу ел не пер цеп ци је ко ја ода је љут њу, тј. с оп штим зна че њем 
‘љу ти то (по)гле да ти’. Она се по и ма као де ло ва ње по мо ћу убо ји тог пред ме-
та ко је на но си бол: пре се ћи ко га оком, ши ба ти (оши ну ти, стре ља ти, про-
стре ли ти) ко га очи ма. У њи хов лек сич ки са став ула зе гла го ли са зна че њем 
ак тив но сти оства ре не по мо ћу пред ме та ко ји мо гу на не ти по вре ду (пре се ћи, 
ши ба ти и сл.) и лек се ме ко је при па да ју те мат ском по љу ви зу ел не пер цеп ци-
је (око, по глед). Ар хи се ма у фра зе о ло шком зна че њу (‘[по]гле да ти’) до би је на 
је на осно ву име нич ког кон сти ту ен та из ра за, а се ма на чи на на ко ји се рад ња 
оства ру је (‘љу ти то’) – на осно ву гла гол ског. 

23  У РСА НУ се под пр вом тач ком на во ди зна че ње ‘зло дух, не ча сти ва си ла, враг, ђа во’, 
ко је је оква ли фи ко ва но као пра зно вер но. Као че твр то на во ди се ‘љу ти на, гнев, ја рост’. И П. 
Скок (1971–1974) као при мар но на во ди зна че ње: ‘де мон, та бу за враг, ђа во’. 

24  Ова ме та фо ра ка рак те ри стич на је и за пољ ски је зик (Mi ko ł aj czuk, 1998: 164).
25  При мар но зна че ње гла си: ‘жућ ка сто зе лен каст сок гор ког уку са ко ји лу чи је тра, жуч ни 

сок, жуч’ (РСА НУ).
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4.3.6. Мен тал на бо лест – лу ди ло. Фра зе о ло ги зам из ла зи ти из па ме-
ти по ка зу је да љут ња мо же би ти схва ће на и пре ко мен тал них спо соб но сти, 
тј. као гу би так спо соб но сти ра ци о нал ног ра су ђи ва ња. На и ме, РМС бе ле-
жи из раз из и ћи из па ме ти са зна че њем ‘из гу би ти спо соб ност ра су ђи ва ња’. 
Иако ко ри шће ни реч ни ци то не ре ги стру ју, нај ве ро ват ни је је реч о истом 
фра зе о ло ги зму из ла зи ти (иза ћи/из и ћи) из па ме ти, с оп шти јим при мар ним 
зна че њем ‘(из)гу би ти спо соб ност ра су ђи ва ња’ и спе ци фич ни јим се кун дар-
ним – ‘(по)бе сне ти, (на)љу ти ти се’. Исти се ман тич ки смер мо же се за па-
зи ти и код фра зе о ло ги зма уда ри ти у мах ни ти (по мам ни) ве тар у зна че њу 
‘по мах ни та ти, из гу би ти па мет од бе са’, ко ји има ми то ло шку мо ти ва ци ју.26 
Гу бље ње спо соб но сти ра ци о нал ног ра су ђи ва ња ја вља се као јед на од по сле-
ди ца ве о ма ин тен зив ног на сту па осе ћа ња љут ње та ко да је раз вој се кун дар-
ног фра зе о ло шког зна че ња ме то ни миј ски за сно ван: пси хо ло шка по сле ди ца 
љут ње → љут ња.27 

Да је за и ста реч о два ве о ма бли ска кон цеп та (љут ње и лу ди ла), све-
до чи и фра зе о ло ги зам по ма мом се по ма ми ти у зна че њу ‘по мах ни та ти, раз-
бе сне ти се, раз љу ти ти се’, чи ји кон сти ту ен ти има ју сле де ћа не фра зе о ло шка 
зна че ња: по ма ма 1. ‘бес, бе сни ло; лу ди ло; нео б у зда но, крај ње уз бу ђе но ду-
шев но ста ње’ и по ма ми ти се 1. ‘по лу де ти, по мах ни та ти’, 2. ‘по ста ти по ма-
ман, по бе сне ти: до ћи у ста ње крај ње раз дра же но сти, раз бе сне ти се’ (РМС). 

4.3.7. Део те ла. У фра зе о ло ги зми ма ис ка ли ти ср це на ко га ‘из ли ти 
гнев, срџ бу на не ког’ и има ти зло ср це на ко га ‘би ти ки ван, љут, не рас по-
ло жен пре ма ко ме’ љут ња се до во ди у ве зу са ср цем. Ова кво по и ма ње про-
и ти че из дво стру ке ре а ли за ци је лек се ме ср це на се ман тич ком пла ну – оно 
се ја вља у функ ци ји ви тал ног ор га на људ ског те ла и као ор ган у ко ме су 
ло ци ра не нај ва жни је чо ве ко ве емо ци је (Ра дић Ду го њић, 1999, 209). На ис-
по ља ва ње љут ње од но сно на љут њу као емо тив ни про цес упу ћу је гла гол ски 
кон сти ту ент фра зе о ло ги зма, док се на пред мет ка ко јем је ова емо ци ја усме-
ре на ука зу је оба ве зним при су ством рек циј ске до пу не.28 

26  Из раз уда ри ти у сму ће не (мах ни те, по мам не) ве тро ве за сно ван је на ве ро ва њу да се у 
ко ви тла цу ве тра на ла зе ви ле и дру ги де мо ни те да се, ако се на га зи на тзв. „сму ће не ве тро ве”, 
мо же по лу де ти јер се де мон ска би ћа све те оно ме ко их уз не ми ри док су у по кре ту (Мр ше вић 
Ра до вић, 2008, 108–109). 

27  „Be ca u se of this me tap ho ri cal link bet we en in sa nity and an ger, ex pres si ons that in di ca te in-
sa ne be ha vi or can al so in di ca te an gry be ha vi or. Gi ven the me tonymy in sa ne be ha vi or stands for 
in sa nity and the me tap hor an ger is in sa nity, we get the me tap ho ri cal me to nimy: In sa ne be ha vi or 
stands for an ger” (La koff, 1987, 390). 

28  Исти тип до пу не пред ста вља оба ве зно мор фо син так сич ко окру же ње из ра за има ти ко
га у но су у зна че њу ‘би ти љут, ки ван на не ког’. 
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4.3.8. Кре та ње у про сто ру. У ба зним не фра зе о ло шким син таг ма ма 
јед не гру пе фра зе о ло ги за ма на ла зе се гла го ли с при мар ним зна че њем кре та-
ња у хо ри зон тал ном и вер ти кал ном прав цу.29

Та ко се ве о ма ин тен зив на љут ња до жи вља ва као из ла зак из те ле сног 
про сто ра или ње го во на пу шта ње: ис ко чи ти (иска ка ти, иза ћи, из ле те ти) 
из ко же. У овом при ме ру фра зе о ло шко зна че ње раз ви ја се по ме то ни миј-
ско-ме та фо рич ном прин ци пу. Ме то ни ми ја се ис по ља ва у са мој рад њи ко ја 
се мо же схва ти ти као по сле ди ца не под но шљи вог уну тра шњег ста ња, док 
ме та фо ра по чи ва на сли ци рад ње ко ја не од го ва ра ре ал но сти. Про стор на 
из ме ште ност у осно ви је и фра зе о ло ги зма би ти из ван се бе, ко ји, та ко ђе, 
су ге ри ше из ра зи то љу ти то ста ње, док се из ме ште ност из цен тра на пе ри фе-
ри ју осли ка ва из ра зом би ти на крај ср ца у зна че њу ‘љу ти ти се за нај ма њу 
сит ни цу’. 

С гла го лом бли ске се ман ти ке у не фра зе о ло шкој осно ви ја вља се и обрт 
иза ћи из так та, за сно ван на сли ци на пу шта ња или ре ме ће ња рав но мер ног 
и рит мич ког по на вља ња не ке рад ње или кре та ња. У том сми слу љут ња се 
по и ма као из ла зак из уоби ча је ног, емо тив но не у трал ног ста ња. Уко ли ко се 
у истом обр ту по ја ви тран зи ти ван гла гол при мар не ка у за тив не се ман ти ке 
(из ве сти, из ба ци ти), што да ље усло вља ва об је кат ску до пу ну као оба ве зно 
мор фо син так сич ко окру же ње, зна че ње це лог из ра за мо ди фи ку је се у истом 
прав цу: из ве сти (из ба ци ти) ко га из так та ‘иза зва ти ко га да пре ста не нор-
мал но да се по на ша, раз бе сне ти’. 

Љут ња се, да ље, по и ма и као из вла че ње из те ле сног про сто ра оног 
што је ње гов са став ни део: ва ди ти ко ме ду шу, чи ме се, та ко ђе, због тран-
зи тив но сти управ ног гла гол ског чла на, ус по ста вља ка у за тив на се ман ти ка 
из ра за – ‘љу ти ти ко га’. 

Ка у за тив ну ком по нен ту у свом се ман тич ком са др жа ју има и фра зе о-
ло ги зам при ста ја ти на јед  ко ме, у чи јој је мо тив ној ба зи гла гол ска лек се-
ма са зна че њем при сту па ња не ком про сто ру од но сно при бли жа ва ња и за у-
ста вља ња на ње му или ње го вог за по се да ња. Упра во се на осно ву ове се ме 
гла гол ског зна че ња и раз ви ла ка у за ци ја ин тер пре ти ра на на сле де ћи на чин 
‘иза зи ва ти код не ког још ве ћу љут њу’. 

Са свим је осо бе не при ро де фра зе о ло ги зам па сти у огањ (ва тру), у 
чи јој су се ман ти ци са др жа на обе леж ја ин гре сив но сти и ево лу тив но сти, а 
њи хов но си лац је гла гол ски члан фра зе о ло шке син таг ме. Иако се на ве де ни 
из раз мо же под ве сти и под ме та фо ру љут ња је ва тра, пре суд ну уло гу у кон-
цеп ту а ли за ци ји љут ње има гла гол па сти, ко ји у сво јој при мар ној ре а ли за-

29  То су тзв. ори јен та ци о не ме та фо ре ко је по кри ва ју сле де ће про стор не ре ла ци је: го ре–до-
ле, уну тра–на по ље, на пред–на зад, цен тар–пе ри фе ри ја итд. (La koff, Johnson, 2003, 14). 
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ци ји упу ћу је на фи зич ку рад њу, јед ну вр сту кре та ња ко ја под ра зу ме ва хо ри-
зон тал ну про ме ну по ло жа ја те ла под деј ством соп стве не те жи не, при че му 
се то кре та ње за вр ша ва на до њој тач ки. Ов де је у осно ви тзв. ори јен та ци о на 
ме та фо ра љут ња је дО ле од но сно гу бље ње кОн трО ле је дО ле. Љут ња се, да кле, 
по и ма као ва тра у чо ве ку у ко ју он упа да.30 

4.3.9.Фи зи о ло шка/фи зич ка ак тив ност. Де ло ва ње на дру гу осо бу ко је 
се оства ру је као иза зи ва ње љут ње у њој по ве зу је се с фи зи о ло шком ак тив-
но шћу уно ше ња хра не, што по твр ђу је из раз је сти век ко ме у зна че њу ‘трај-
но љу ти ти ко га, не да ва ти му ми ра’. Мор фо син так сич ки сиг нал ка у за тив-
но сти у зна че њу из ра за је сте да тив као ње го ва оба ве зна рек циј ска до пу на. 

Фи зич ка ак тив ност у осно ви је фра зе о ло ги зма на бру си ти зу бе с ме ди-
јал ним обе леж јем (‘раз ја ри ти се’) и ње го ве ка у за тив не ва ри јан те на бру си ти 
ко ме зу бе (‘раз љу ти ти ко га’). Ду бља се ман тич ка ана ли за от кри ва ме то ни-
миј ску за сно ва ност из ра за бу ду ћи да спе ци фи чан из глед ви ли це и по ло жај 
зу ба пред ста вља ју је дан од фа ци јал них из ра за љут ње.  

Фра зе о ло ги зам укр сти ти по гле де, ко ји оства ру је зна че ње ‘љу ти то се 
по гле да ти’, за сно ван је на схва та њу љут ње од но сно љу ти тог по гле да као 
фи зич ког окр ша ја. Ре ци проч ност као оба ве зна ком по нен та ње го вог се ман-
тич ког са др жа ја про из и ла зи из при мар ног зна че ња гла гол ског чла на фра-
зе о ло шке син таг ме ко је ука зу је на рад њу чи је из вр ше ње зах те ва оба ве зно 
при су ство два ју уче сни ка. 

4.3.10. Пред мет ни свет. Екс це при ра ни фра зе о ло ги зми по ка зу ју да се 
љут ња не по и ма са мо пре ко при род них по ја ва, као што су ва тра, жи во тињ-
ски и биљ ни свет, већ и пре ко пред ме та ко ји на ста ју као про из вод од ре ђе не 
људ ске де лат но сти. У по ред бе ним фра зе о ло ги зми ма дво дел не струк ту ре31 
– би ти као на пе та стру на и би ти као на пе та (за пе та) пу шка, емо тив но 
ста ње до во ди се у ве зу с пред ме том ко ји мо же ис по љи ти свој ство ‘за тег ну-
тост, на пе то сти’ у фи зич ком сми слу. Бу ду ћи да у фра зе о ло ги зму ни је ис ка-
за на осо би на ко ја се по ре ди, но си лац фра зе о ло шког зна че ња за пра во је цео 
из раз, а ин ду ку је га у пр вом ре ду при дев ски кон сти ту ент.

5. закључак

Спро ве де на ана ли за по ка зу је да се кон цепт љут ње у срп ској фра зе о ло-
ги ји ма ње или ви ше по кла па са истим кон цеп том у срп ском је зи ку уоп ште, 
као и у дру гим је зи ци ма. Да кле, фра зе о ло ги зми ре ги стру ју сле де ће аспек-

30  На истом прин ци пу за сно ва не су и гла гол ске пе ри фра зе ко је упу ћу ју углав ном на не-
га тив не емо ци је: па сти у де пре си ју, па сти у оча ја ње, што по твр ђу је ме та фо ра туга је дО ле 
(енгл. sad is down, La koff, Johnson, 2003, 15)

31  Не ма ју део ко ји се по ре ди (Fink-Ar sov ski, 2002, 12).
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те љут ње као ког ни тив но лин гви стич ког фе но ме на: 1. емо тив ни про цес, 2. 
иза зи ва ње емо ци је у дру го ме, 3. ис по ља ва ње емо ци је у ви ду спо ља шњих 
про ме на или но вог пси хо ло шког ста ња, 4. осо би не схва ће не као при вре ме-
не или стал не цр те лич но сти. Та ко схва ће на љут ња од ра жа ва нај ва жни је 
аспек те ове емо ци је као пси хо ло шке ка те го ри је. Упра во због пси хо ло шке 
за сно ва но сти овај кон цепт ис по ља ва број не уни вер зал не цр те, за јед нич ке 
го вор ним пред став ни ци ма раз ли чи тих, че сто не срод них је зи ка и кул ту ра. 

У кон цеп ту а ли за ци ји љут ње у срп ској фра зе о ло ги ји за сту пље ни су 
уоби ча је ни ког ни тив ни ме ха ни зми као што су пој мов на ме та фо ра и ме то-
ни ми ја, ко је у не ким слу ча је ви ма по чи ва ју на тра ди ци о нал ним схва та њи ма 
го вор ни ка и њи хо вом од но су пре ма од ре ђе ним при род ним и дру гим по ја-
ва ма. По ка зу је се да не фра зе о ло шке син таг ме ко је су мо ти ви са ле на ста нак 
фра зе о ло ги за ма са зна че њем љут ње при па да ју раз ли чи тим до ме ни ма ствар-
но сти. Та ко се љут ња по и ма пре ко раз ли чи тих при род них по ја ва, биљ ног 
и жи во тињ ског све та, ре ли ги о зних пред ста ва, фи зич ког и мен тал ног ста ња 
ор га ни зма, де ло ва те ла, кре та ња у про сто ру, фи зи о ло шких и фи зич ких рад-
њи од но сно пред мет ног све та. 
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Gordana Štrbac

CONCEPTUALISATION OF ANGER IN SERBIAN PHRASEOLOGY

Summary

This paper examines Serbian idioms which denote anger: ušao đavo u koga, 
izbaciti koga iz takta, iskočiti iz kože, vaditi kome dušu. The analysis shows that they 
mark several aspects of the emotion: 1. the emotional process (duvati kroz nos), 2. the 
causing of emotion in another person (vaditi kome dušu), 3. expression of the emotion 
(sevnuti očima) and 4. characteristics as temporary or permanent human features (ljut kao 
ris). 

The conceptualisation of anger in Serbian phraseology includes the usual 
mechanisms – conceptual metaphor and metonymy. The source domains of the analyzed 
idioms are: natural phenomena, animals and plants, religion, physical and mental state 
etc.

Key words: anger, idiom, metaphor, metonymy.
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ЛЕКСИЧКА АКТУАЛИЗАЦИЈА И КСЕНОДИСКУРС1

У окви ру чи та вог ком плек са ак ту ел них пи та ња ксе но лин гви сти ке наш 
рад је усме рен пре ма оној до ме ни ксе но лин гви сти ке ко ја об у хва та по ја ве из 
дру гих је зи ка а ко је ин тер пре ти ра мо као стра не у на шем је зич ком пр о сто ру. 
На при ме ри ма лек сич ких ксе ни за ма ана ли зи ра се и ин тер пре ти ра укљу чи ва-
ње стра них ре чи у ко му ни ка тив не пр о це се и њи хо ва ак ту а ли за ци ја дис кур-
си ма сло вач ког је зи ка. 

Кључ не ре чи: ксе но лин гви сти ка, ксе ни зам, лек сич ка ак ту а ли за ци ја, 
сло вач ки је зик.

1. увОд

Стра на је зич ка сред ства пред ста вља ју у сва ком при род ном је зи ку 
ком плек сно пи та ње. Не ки је зи ци су отво ре ни ји пре ма је зич кој ег зос фе ри, 
као нпр. је зи ци сред њо е вроп ског аре а ла, у дру гим пак је зи ци ма на из глед 
до ми ни ра је зич ка ен дос фе ра. Ис по ља ва се то на свим је зич ким ни во и ма, 
а нај тран спа рент ни је на лек сич ком. Ме ђу тим, да нас на кон све гло бал ни јег 
уки да ња хо ри зон тал них гра ни ца, „чи стих” је зи ка у ко ји ма ни је за бе ле же но 
уза јам но ме ша ње је зи ка и не ма. Отва ра њем но вих, мо дер них ко му ни ка циј-
ских мо гућ но сти, отво ре ног кул тур ног, еко ном ског, тр жи шног, ин тер пер со-
нал ног и јав ног про сто ра, ни је зи ци се не за тва ра ју у свој уну тар је зич ки 
про стор, већ се уну тар је зич ки ра сло ја ва ју, а њи хо ви ко ри сни ци ис по ља ва ју 
по ви шен сте пен то ле ран ци је пре ма ела стич ној ста бил но сти при ли ком њи-
хо вог кул ти ви са ња. У ова квој си ту а ци ји ксе но ди скурс по ста је са став ни део 
фор ми ра ња на ци о нал ног је зич ког дис кур са. У на шем ра ду ксе но ди скурс, 
да кле, не по сма тра мо као пре пре ку у при род ном раз во ју је зи ка, не сма тра мо 
га за раз лог угро же но сти на ци о нал ног је зи ка, је зич ке атро фи је и сл., већ га 
свр ста ва мо у ле ги тим ну ка те го ри ју еко ло ги је је зи ка. 

1  Рад јe резултат истраживања на пројекту „Дискурси мањинских језика, књижевности и 
култура у југоисточној и средњој Европи”, евиденциони број 178017, који је финансиран од 
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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1.1. Ксе но ло ги ја, ксе но лин гви сти ка, ксе но ди скурс. Ксе но ло ги ја, на-
у ка о „туђ ству”, кон сти ту и са ла се као кул ту ро ло шка на у ка (в. Wi er lac her, 
Al brecht, 2003), ко ја ге нет ски од ре ђу је пре ла зак од хер ме не у ти ке ка ин тер-
ак тив ном про у ча ва њу ту ђег, „туђ ства”. Зо ран Кон стан ти но вић, уз про у ча ва-
ње ал те ри те та и мен та ли те та, свр ста ва и ксе но ло ги ју, као на у ку о „туђ ству” 
и „ту ђем” као су прот но „се би свој стве ном”, a ко ја ис тра жу је овај фе но мен 
у усло ви ма ње го вог на ста ја ња и у ње го вим по јав ним об ли ци ма, од но се из-
ме ђу „туђ ства” и „се би свој стве ног”, (зна ци на во да: Р. Кон стан ти но вић) те 
кон сти ту и са ња ра зних про фи ла ту ђег и, уоп ште, кон струк ци ју ту ђег (Кон-
стан ти но вић, 2006, 14). Ту ђост је стан дар ди зо ван ин тер пре тат дру го сти, у 
ко ју је прoјек тован ква ли тет од но са пре ма дру гом (Dolník, 2011, 25). На ово 
основ но пи та ње се на до ве зу ју пи та ња као: Ка кав ксе но ди скурс се одо ма-
ћио у од ре ђе ном дру штву? Ка ко се ис по ља ва мен тал но оп хо ђе ње с ту ђим, 
стра ним у прак си? По што кон цепт и је зич ка ре а ли за ци ја ту ђег, стра ног, има 
ре ци проч ни ка рак тер, у про грам ксе но ло ги је се мо же свр ста ти и ин ди ви ду-
ал на и ко лек тив на са мо пре зен та ци ја су бје ка та ко ји нас ин тер пре ти ра ју као 
стран це, па, за тим, и про дук тив но са зна ње ка ко нас/ме не ин тер пре ти ра ју 
дру ги. (На ову зад њу кон ста та ци ју ће мо се по себ но освр ну ти у на шем ра ду 
при ли ком еко лин гви стич ке ин тер пре та ци је стра них из ра за у дис кур су ди-
ја спо ре). 

У окви ру ксе но ло ги је сво је ме сто за у зи ма и ксе но лин гви сти ка као на-
у ка о стра ном, ту ђем у од но су на је зик. Ми ће мо се, ме ђу тим, у на шем ра ду 
из чи та вог ком плек са ак ту ел них пи та ња ксе но лин гви сти ке усме ри ти са мо 
пре ма оној до ме ни ксе но лин гви сти ке ко ја об у хва та по ја ве из дру гих је зи ка 
ко је ин тер пре ти ра мо као стра не у на шем је зич ком про сто ру. У не ку ру ку би 
се мо гло ре ћи да се ов де ра ди о по зна том тра ди ци о нал ном схва та њу опо-
зи ци је до ма ћи вс. стра ни из раз. Ме ђу тим, осим пи та ња адап та ци је стра ног 
из ра за ко ја спа да ју у тра ди ци о нал на хер ме не у тич ка ис тра жи ва ња је зи ка, у 
фо ку су но вих ксе но лин гви стич ких ис тра жи ва ња је сте пре све га пре по зна-
ва ње и опис екс тер них и ин тер них ксе но са ко ји функ ци о ни шу као ауток се-
но си. Ауток се но се ин тер пре ти ра мо слич но као Ј. Дол њик. То су тран сфе ри 
ко је је зич ни го вор ни ци пре по зна ју као стра не и на осно ву то га за у зи ма ју 
од ре ђе ни став или се пре ма њи ма оп хо де. На ксе ни зме, да кле, мо же мо да 
гле да мо као на ан гли ци зме, гер ма ни зме, ср би зме, ре ци мо у сло вач ком, и сл. 
С на по ме ном да се с ове тач ке гле ди шта он да ра ди ујед но о кул тур ним и хер-
ме не у тич ким ка те го ри ја ма. Ф. Да неш ксе ни зме ин тер пре ти ра као ре зул тат 
ме ђу је зич ке ин тер фе рен ци је, усло вље не углав ном кон так том ме ђу љу ди ма, 
је зи ци ма и кул ту ра ма (Da neš, 2002). То што је са аспек та ксе но лин гви сти ке 
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до ми нант ни је је су пи та ња ко ји ксе но ди скурс до ми ни ра, ка кав став за у зе ти 
пре ма ксе ни зми ма, ка ко се пре ма њи ма оп хо ди ти. 

2. (лексички) ксенизми у слОвачкОм језику

Стра ни из ра зи су при ме ре но укљу че ни у кор пус сло вач ке лек си ке, и 
то у ра зно ли ком ви ду на ска ли од ци тат них из ра за до де ли мич но или пот пу-
но адап ти ра них,2 и у сло вач ком гра ма тич ком, лек сич ком и ко му ни ка тив ном 
дис кур су при ла го ђе них ре чи. Обо га ћи ва ње лек сич ког фон да не сло вач ком 
лек си ком, ин тен зив ни је или ма ње ин тен зив но, оства ри ва ло се у про шло сти 
(у прет књи жев ном и књи жев ном пе ри о ду), а оства ру је се и дан-да нас (ка ко 
у јав ној, та ко и при ват ној сфе ри упо тре бе је зи ка). Број је зи ка од ко јих сло-
вач ки је зик цр пи лек сич ку (на рав но, и оста лу је зич ку) суп стан цу не пре ста-
но ра сте. Пре ви ше од три де сет го ди на Ј. Ми стрик је ус твр дио да „slo ven či-
na vlastní [...] prev zaté slová z asi 30 jazykov – od če štiny počnúc a v iránčine, 
čínštine a per zšti ne kon či ac”3 ( Mistrík, 1976, 269). Да нас, за хва љу ју ћи по зна-
тим дру штве ним, еко ном ским, по ли тич ким и кул тур ним про ме на ма ко је су 
на ста ле у сло вач ком дру штву и у све сти ко ри сни ка сло вач ког је зи ка, мо же мо 
го во ри ти о из ра зи ма из ви ше од сто је зи ка, с ко ји ма је сло вач ки је зик до шао 
до по сред ног или не по сред ног кон так та. (Та ко је са мо у окви ру Сло вач ке 
као са мо стал не др жа ве на по чет ку 21. ве ка са ста ту сом ду го трај ног бо рав ка 
жи ве ло пре ко 17 800 стра на ца из око 150 зе ма ља од ко јих је из ве стан број 
њих мо гао би ти не по сре дан лин гви стич ки из вор за сло вач ке го вор ни ке и ус-
по ста вља ње но вог ксе но ди скур зив ног ис ку ства (Du dok, 2013). Сви ови је зи-
ци ко ји да нас пар ти ци пи ра ју на раз во ју сло вач ког, од но сно, прак тич но или 
те о риј ски мо ди фи ци ра ју пре све га лек си ку сло вач ког је зи ка, не уче ству ју са 
истим сте пе ном је зич ке суп стан це из ко је сло вач ки мо же да цр пи. Што ви-
ше, ве ли ка ве ћи на стра них је зи ка, ко ји се ко ри сте у Сло вач кој или с ко ји ма 
су Сло ва ци у по сред ном или не по сред ном ин тер ак тив ном од но су (нпр. у 
окви ру по ве ћа не ту ри стич ке раз ме не), без ве ћег је ути ца ја на раз вој сло-
вач ког је зи ка и сло вач ке лек си ке. Слич но је и са но мад ским или успа ва ним 
је зи ци ма, од но сно ма ло број ним ко ри сни ци ма стра них је зи ка ко ји кра ће или 

2  Про цес адап та ци је стра них из ра за и пре ла зак ке се ни за ма у го вор ни ко ву ен дос фе ру у 
сло вач ком је зич ком дис кур су је вр ло ди на мич ког ка рак те ра и пра ти мо га на ни воу тран спа ра-
диг ма ти за ци је, тран сси нат ма ти за ци је, тран сфо не ми за ци је, тран смор фе ми за ци је, тран смор-
фо ло ги за ци је, тран сде ри ва ци је, тран ссе ман ти за ци је, тран сор то гра фи за ци је, тран спраг ма-
ти за ци је, при че му се на ве де ни тран спро це си оства ру ју не јед на ком бр зи ном и не јед на ким 
ин тен зи те том (Olo šti ak, 2012).

3  „Сло вач ки је зик по се ду је [...] по зајм ље ни це из три де се так је зи ка, по чев од че шког за вр-
шно са иран ским, ки не ским и пер сиј ским.”
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ду же вре ме жи ве у Сло вач кој, али је њи хо во при су ство за ве ћин ске го вор-
ни ке не при мет но. Ме ђу тим, по тен ци јал но пред ста вља ју из вор не по сред ног 
је зич ког зна ња, кон так та и, на кон ис пу ње ња од ре ђе них усло ва, мо гу да до-
при не су ак ту а ли за ци ји ксе ни за ма у лек сич ком фон ду сло вач ког је зи ка. Мо-
же мо на ве сти као при мер га стро ном ски лек си кон ко ји по сре ду ју вла сни ци 
азиј ских (и дру гих) ре сто ра на по ве ћим сло вач ким гра до ви ма. Пре ма ње му 
сло вач ки го вор ни ци не га је од бој ност, не те же да га кал ки ра ју, по што има ју 
осе ћај да не угро жа ва сло вач ки је зич ки ин те гри тет. 

Ипак, нај ве ћу гру пу стра них из ра за у сло вач ком је зи ку тра ди ци о нал-
но пред ста вља ју ин тер на ци о на ли зми, од но сно ре чи грч ко-ла тин ског и ла-
тин ског по ре кла (Ru žič ka, 1950 и низ дру гих ауто ра) ко ји су се у сло вач ком 
је зич ком дис кур су одо ма ћи ва ли од нај ста ријх вре ме на кул ти ви са ња је зи ка 
све до на ших да на а да су са чу ва ли грч ки (г) или ла тин ски (л) фор мант: aba-
ti ša (л+г) (SCS 2005, 17), aberácia (л) (SCS 2005, 17), de mo gra fia (г) (SCS 
2005, 195), de mo kra cia (г) (SCS 2005, 195), po li ti ka (г) (SCS 2005, 768), pro-
fe sor (л) (SCS 2005, 793), ško la, te hla итд. При ме ри по ка зу ју, а при род ни раз-
вој је зи ка то до ка зу је, да мно ги од ових из ра за ко ри сни ци већ и не сма тра ју 
стра ним (ви ше о то ме Králik, 1994) – пре шли су у област ен дос фе ре. 

Ме ђу тра ди ци о нал не стра не је зич ке из во ре при ли ком пре у зи ма ња 
стра них ре чи у сло вач ки је зик спа да ју гер ман ски је зи ци, у пр вом ре ду не-
мач ки, ро ман ски је зи ци (по чев тзв. вла шком ко ло ни за ци јом, а у но ви је вре-
ме фран цу ски), ма ђар ски, че шки итд., да нас пре све га ен гле ски. При хва та-
ње и пре у зи ма ње ре чи из број них стра них је зи ка ни је се оства ри ва ло са мо у 
струч ним ко му ни так тив ним сфе ра ма и јав ном је зи ку, већ и окви ру при ват не 
ко му ни ка ци је. Ј. Ми стрик кон ста ту је за стра не ре чи ко је су до спе ле у сло-
вач ки је зик не по сред ним пу тем, ди рект ним кон так том, да су то углав ном 
кон крет ни ји из ра зи, ко ло ви јал ни ји, па ти ме и екс пре сив ни ји (Mistrík, 1976, 
261). Пре ма та квим ксе ни зми ма сло вач ки го вор ник нај че шће не га ји не га-
ти ван од нос. Из ра зи из број них стра них је зи ка су при сут ни и у сло вач ким 
ди ја лек ти ма (Ha bov šti ak, 1981), као и у прет књи жев ној раз вој ној фа зи сло-
вач ког је зи ка (Kopecká et al., 2011).

Ре ла тив но бо га та је зич ка ра зно вр сност и за сту пље ност стра ног лек-
сич ког фон да у сло вач ком јав ном и при ват ном дис кур су го во ри у при лог 
то ме да го вор ни ци са њи ме не ма ју ве ћих про бле ма и да стра не из ра зе при-
хва та ју у окви ру ши ро ке ска ле од ци тат них из ра за, на јед ној стра ни, па све 
до кал ко ва и ада при ра них из ра за на свим, или по је ди ним, је зич ким ни во и-
ма, на дру гој стра ни. Ва жи то за све ауто се ман тич ке из ра зе, а у окви ру суп-
стан ци јал не лек си ке, не са мо за стра ну апе ла тив ну, већ да нас и за вла сти те 
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име ни це, где се у са вре ме ној је зич кој си ту а ци ји при хва та углав ном из вор ни 
об лик (упо ре ди нпр. Olo šti ak, Bilá, Timková, 2006).

Ста во ви пре ма укљу чи ва њу ксе ни за ма у (сло вач ки) је зич ки дис курс 
та ко ђе су ска лар ног ка рак те ра: ра спон мо гу ћих ста во ва пре ма ксе ни зми ма 
(у да са да шњој тер ми но ло ги ји – по су ђе ни ца ма) кре ће се од екс трем ног пу-
ри зма, с јед не стра не, до њи хо ве ап со лут не то ле ран ци је (Dolník, 1999, 75). 
Циљ на шег тек ста ни је вред но ва ње та ча ка на ска ли ста во ва пре ма по су ђе-
ни ца ма у сло вач ком је зи ку. Тер мин по су ђе ни ца са је зич ког аспек та баш и 
ни је нај згод ни је тер ми но ло шко ре ше ње. Чи ни се да је не у трал ни ји и при-
клад ни ји но ви из раз ксе ни зам. Већ је Л. Де руа на ра чун по су ђе ни ца иро-
нич ки кон ста то вао да се ту ра ди пре о кра ђи, не го ли о по су ђи ва њу (De roy, 
1956). Е. Ха у ген је у ду ху еко ло ги је је зи ка бла жи ка да ка же да бив ши вла-
сник овом при ли ком ни је пре тр пео ште ту и не осе ћа по тре бу да му се вра ти 
ње го ва вред ност (Ha u gen, 1972). Ту се, да кле, не ра ди ни о ко ло ни за ци ји, ни 
о нео ко ло ни за ци ји, ка ко то по не ки лин гви сти и не лин гви сти же ле при ка за-
ти. Пре би се мо гло го во ри ти о са мо ко ло ни за ци ји, од но сно о до бро вољ ном 
при ма њу кул тур них обра за ца гло ба ли стич ке Евро пе, ка ко слич не кул тур не 
по ја ве по сма тра ју фил мо ло зи (Dudková, 2011, 100). Лек сич ки ксе ни зми се 
ви ше-ма ње сло бод но и до бро вољ но при хва та ју од о здо, од го вр ни ка, и то 
нај че шће екс перт ских го вор ни ка, струч ња ка за не ку област, да кле го вор ни-
ка ко ји су у прин ци пу увек у ма њи ни и ни су од пре суд ног зна ча ја да мо ди-
фи ку ју од нос пре ма ксе ни зми ма у јед ном је зи ку, ма да че сто пред ста вља ју 
ње го ву ва жну ка ри ку.

3. асиметрија ксенизама

Ма ко ли ко се чи ни ло да је код по је ди них сло вач ких го вор ни ка, а из-
гле да да то ва жи и за мно ге дру ге је зич ке сре ди не, при су тан син дром фа сци-
на ци је стра ним, он је ре гу ли сан до ма ћом тек сту ал ном тра ди ци јом и по тен-
ци ја лом адап та бил них мо гућ но сти сло вач ког је зи ка и ње го ве дис кур зив не 
упо тре бе. Код лек сич ких ксе ни за ма су у про це су упо тре бе је зи ка рет ко ка да 
стра не из ба лан си ра не; про цес пре ла ска из ра за из ег зос фе ре у ен дос фе ру је 
по пра ви лу аси ме трич ног ка рак те ра. Асим те рич ност ксе ни за ма је у су шти-
ни дво ја ког ка рак те ра. Је зик да ва лац је ко му ни ка тив но па си ван, из ње го-
вог фон да је зик при ма лац (од но сно го вор ник овог је зи ка) се лек тив но би ра 
го сту ју ћи из раз, ко ји за тим ко ри сни ци из ра зно ра зних је зич ких по тре ба и 
раз ло га при хва та ју и при ла го ђа ва ју сво јој дис кур зив ној тра ди ци ји. На при-
мер, из раз ki vi се до осам де се тих го ди на 20. ве ка спа јао са мо са зо о ло шким 
кон тек стом (Ivanová-Šalingová, 1976), а на кон отва ра ња сло вач ког кул тур-
ног про сто ра свет ском тр жи шту и као па ра лел ни бо та нич ки из раз, уз из раз 
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aktinídiа (Ac ti ni dia chi nen sis) (SCS, 2005). У сло вач ком се је зи ку на ве де ни 
тран сфе рат адап ти рао се ман тич ки и ор то граф ски, де ли мич но и гра ма тич-
ки (ki wi → ki vi у сред њум ро ду без де кли на ци је), док се у не ким дру гим, 
бли ским, је зи ци ма адап ти рао и гра ма тич ки. На при мер, у хр ват ском и срп-
ском је зи ку ки ви се де кли ни ра као име ни ца му шког ро да (Клајн, Шип ка, 
2008; HER, 2002). На дру гој стра ни, је зик да ва лац је ак ти ван, а сло вач ки 
је зик као је зик при ма лац је па си ван, на при мер, у ре клам ном дис кур су (ви
ди ви зу а ли за ци ју град ског пар те ра, у: Du dok, 2011), у офи ци јел ним тек сто-
ви ма стра них фир ми и ин сти ту ци ја у ад ми ни стра тив но-др жав ном про сто ру 
Сло вач ке, у ди пло мат ском дис кур су и сл. Пре ма ксе ни зми ма овог ти па су 
у по чет ку го вор ни ци до ста ре зер ви са ни, док се не на вик ну и по сте пе но их 
поч ну при хва та ти.

4. актуализација ксенизама

Код ак ту а ли за ци је стра них је зи ка и по су ђи ва ња ксе ни за ма пар ти ци-
пи ра ви ше чи ни ла ца, екс пан зив ног али и еко ло шког ка рак те ра: еко ном ски 
ути цај од ре ђе не зе мље, вас пит но-обра зов ни цен три, екс пан ди ра ју ће кул ту-
ре али и те жња за упо зна ва њем но вих кул ту ра и ем па ти ја пре ма њи ма. У 
на ше вре ме до ми нант ни је зик из ко јег сло вач ки до ста цр пи је ен гле ски, и то 
је та ко, као што је по зна то, и у дру гим је зич ким за јед ни ца ма. Стра на лек си-
ка се у сло вач кој је зич кој си ту а ци ји ак ту а ли зу је не са мо по сред ним пу тем 
пре ко го сту ју ћег ко да, већ и не по сред ним кон так том ру ко во де ћег ме на џер-
ског ка дра стра них пред став ни шта ва и ве ли ких тран сна ци о нал них фир ми, 
го сто ва њем кул тур них ин сти ту ци ја и сл., као и ак тив ни јим укљу чи ва њем 
стра них је зич ких за јед ни ца у ко му ни ка тив ни про стор Сло вач ке. Ак ту а ли за-
ци ја стра них из ра за у сло вач ком је ди на мич ког ка рак те ра, пре све га у спе-
ци јал ним ко му ни ка тив ним сфе ра ма ода кле ре ла тив но бр зо пре ла зи у оп-
шти лек сич ки фонд. У га стро ном ском дис кур су вр ло бр зо се одо ма ћу ју и 
при хва та ју из ра зи, на при мер, из тра ди ци о нал не ја пан ске или ин диј ске итд. 
ку хи ње, још у не по сред ном кон так ту са овим је зи ци ма са сло вач ким кон зу-
мен ти ма код ку ће без по тре бе пу то ва ња у да ле ке и не по зна те кра је ве (ви ди 
је лов ни ке по спе ци ја ли зи ра ним бра ти слав ским и дру гим град ским ре сто ра-
ни ма ши ром Сло вач ке). Ти пич не ја пан ске ку ли на ри је (su ši, su ši mi/sus hi mi, 
ma ki, hu ra ma ki, ni gi ri, no ri, tem pu ra, wa sa bi...), ма да лек си ко граф ски још ни
су пот пу но об ра ђе не, у сло вач кој је зич кој прак си ни су не по зна ти из ра зи (а 
и елек трон ски кор пус сло вач ког је зи ку „Slo venský národný kor pus” бе ле жи 
ве ли ки број по јав ни ца). Осим то га, ак ту а ли за ци ју ксе ни за ма мо гу под ста ћи 
и раз не спо ра дич не и при год не ма ни фе ста ци је: го сто ва њем по зна тих ја пан-
ских буб ња ра Ја ма то (Yama to) не са мо у сло вач ком је зи ку, већ и у је зи ци ма 
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зе ма ља где на сту па ју по во дом го сто ва ња, ре ви та ли зу ју се из ра зи као wa da i-
ko (тра ди ци о нал ни ја пан ски буб ње ви) и слич ни дру ги из ра зи. 

Ипак, нај про дук тив ни ји је зик из ко јег са вре ме ни сло вач ки је зик да нас 
нај ви ше цр пи но вих стра них из ра за је сте ен гле ски и то за хва љу ју ћи не по-
сред ном и по сред ном је зич ком кон так ту. Осим то га, ен гле ски је по стао гло-
бал ни је зик по сред ник, а по стао је и пр ви стра ни је зик код уче ња стра них 
је зи ка у свет ским раз ме ра ма, па та ко вр ло че сто и дру ги ко му ни ка тив ни је-
зик, по ред ма тер њег (Ric hards, Plat, Platt, 1992) и до пун ски је зик (тер мин Т. 
Пр ћи ћа у: Pr ćić, 2005). Ен гле ски је по стао гло бал ни је зик и ње гов се ути цај 
осе ћа у оста лим је зи ци ма у Евро пи и све ту (Де таљ ни је ин фор ма ци је о ово ме 
ви ди Görlach, 2004, те мат ски број ча со пи са So ci o lin gu sti ca. 8. 1994 итд.). У 
сло вач ки је зик про ди ру пот пу но но ви ан гли ци зми као на зи ви но вих ре а ли ја 
(нпр. лек си ка но вих тех но ло ги ја), али и нео се ман ти зми. Ак ту а ли за ци ја нео-
се ман ти за ма („ан гло се ман ти за ма” и аме ри ка ни за ма) у је зи ци ма ко ји спа да ју 
у исти ре ги он ни је увек син хро ни зо ва на. Пре пре ка за то је нај че шће тек сту-
ел на тра ди ци ја. Из раз promócia сви сло вач ки реч ни ци стра них ре чи опи су ју 
у тра ди ци о нал ном зна че њу („све ча но уру че ње ака дем ске или на уч не ти ту ле, 
од но сно за вр ше так ви со ко школ ских сту ди ја”), ме ђу тим у ме ди ји ма се већ ја-
вља у зна че њу про мо ви са ња (пре зен та ци је) но вих про из во да и сл. У ко му-
ни ка ти ма вој во ђан ских Сло ва ка већ ду же вре ме (од се дам де се тих го ди на 20. 
ве ка) из раз promócia се ко ри сти у зна че њу јав ног пред ста вља ња књи га и сл. 
(као и у срп ском про мо ци ја), а у овом зна че њу по сте пе но се одо ма ћу је и у јав-
ној ко му ни ка ци ји у Сло вач кој. У вр ло рет ким си ту а ци ја ма је то ов де ре зул тат 
је зич ког плу ри цен три зма, a пре све га као ак ту а ли зо ва ни ан гло се ман ти зам: 

...ďalšie z podujatí Roka s Hanou Zelinovou sa uskutoční 23. februára o 16. h. Je 
ním promócia Zborníka Literárneho klubu Hany Zelinove. Дневни лист Sme, 
10.2. 2009. ...uskutoční sa promócia knihy G. Koflera Dotyk spánku. Literárny 
týždenník, 1998.

Слич на си ту а ци ја је и у че шком и пољ ском је зи ку. У са вре ме ном пољ-
ском из раз promócia у зна че њу пре зен та ци је не ког про из во да до 1990. го-
ди не ни је био лек си ко граф ски об ра ђен, али у је зич кој прак си се по сте пе но 
по чео упо тре бља ва ти као ан гло се ман ти зам (енгл. pro mo tion). И у сло вач ком 
је зи ку је ко ло ка бил ност овог нео се ман ти зма ре ла тив но уска: у Сло вач ком 
на ци о нал ном кор пу су смо про на шли по твр де за спој из ра за про мо ци ја са мо 
у ве зи са књи га ма. Код ве ћи не дру гих ак ту а ли зо ва них стра них из ра за се 
де ша ва упра во су прот но: њи хов ко ло ка ци о ни по тен ци јал вре ме ном ра сте 
сра змер но сте пе ну одо ма ћи ва ња нео се ман ти зма у је зич ком дис кур су. Стра-
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ни из раз generácia је у свим сло вач ким реч ни ци ма стра них ре чи опи сан као 
тра ди ци о нал ни ин тер на ци о на ли зам гра ђен на ба зи ла тин ског (са че ти ри 
зна че ња), а са мо у јед ном слу ча ју и у зна че њу нео се ман ти зма, пре ма ен гле-
ском обра сцу ge ne ra tion, са зна че њем „при пад ност ти пу тех нич ког уре ђа ја 
од ре ђе не раз вој не ета пе”. А упра во у овом сми слу ра сте и ње гов лек сич ки 
по тен ци јал (nová generácia – počítačov, mo bi lov, vhľadávačov, herných kon zol, 
in ter ne tu, vo lan tu s pevým stre dom, hladkých pneumatík, mo de lu Spark, zónovej 
Bo nell pru žiny Pro zo ne...), те до ла зи и до се ман тич ког про ши ри ва ња (nová 
generácia vín, nová generácia ľadových ča jov, nová generácia li e kov). 

У сло вач ком је је зи ку зад њих два де сет го ди на број нео се ман ти за ма 
које сво је по ре кло во де у ен гле ском је зи ку (углав ном у аме рич ком ен гле-
ском) знат но по рас тао. Из раз alternatíva се ко ри сти у тра ди ци о нал ном зна-
че њу као ин тер на ци о на ли зам „из бор из ме ђу две уза јам но ис кљу чи ве мо-
гућ но сти” и у но ви јем зна че њу „је дан од мо гу ћих из бо ра” ко ји пре сли ка ва 
ен гле ски об лик al ter na ti ve:

Z troch alternatív – medicína, ekonómia, chémia -, na ktoré som si podal prihlášky, 
nakoniec vyšla Chemická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej.

Још из ра же ни је је то код ре чи edícia. По ред тра ди ци о нал ног зна че ња 
овог ин тер на ци о на ли зма ко ји се ве же за 1. из да ва ње књи га или му зич ких де
ла, 2. се ри ју пу бли ка ци ја истог ре да, 3. на чин из да ва ња делa (kritická edícia), 
под ути ца јем ен гле ског (edi tion) до шло је до про ши ре ња зна че ња (углав ном 
у пу бли ци сти ци):

Víťazstvo ruského tenistu Marata Safina v 2. kole grandslamového turnaja vo 
Wimbledone nad      tretím nasadeným Srbom Novakom Djokovičom prekvapilo 
každého, nevynímajúc jeho sestru Dinaru, finalistku poslednej edície Roland 
Garros. Hospodárske noviny. Speváčka Rihanna bude prezentovať špeciálnu 
limitovanú edíciu produktov značky Gucci. Hospodárske noviny.

Ан гли ци зми се у сло вач ком при хва та ју и за хва љу ју ћи то ме што ен-
гле ски че сто вр ши у сло вач кој ко му ни ка тив ној сфе ри и функ ци ју ком пле-
мен тар ног је зи ка. Ко ри сни ци сло вач ког је зи ка не си сте ма тич но, ипак до ста 
че сто, ко ри сте ен гле ске из ра зе (ма да овај је зик ни су до вољ но са вла да ли) ка
да њи ма тре ба да по пу не ко му ни ка тив не пра зни не (ре ал не или са мо прет по-
ста вље не). У по след ње вре ме ак ту а ли за ци јом ан гли ци за ма, ре ђе и оста лих 
ксе ни за ма, мар ги на ли зу ју се по сто је ћи до ма ћи из ра зи или уста ље ни стра ни 
из ра зи: лек се ма audit је по ти сла из раз revízia, ka sting – kon kurz, да је се прад-
ност из ра зу harmonizácia на спрам до ма ћег сло вач ког из ра за zosúla ď o va nie, 
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tribunál (Ha agsky tribunál) уме сто до ма ћег súd (Ha agsky súd), cup (Da vis cup) 
уме сто pohár (Da vi sov pohár) и сл.

При ли ком при хва та ња ксе ни за ма кон ку рен ци ја егос фе ре и ен дос фе ре 
умо гу ћа ва и па ра лел ну ак ту а ли за ци ју стра них ре чи. Ак ту а ли зи ра ју се ег зо-
ти зми с ми ни мал ним сте пе ном адап та ци је (на при мер, из раз sar ma у го во ру 
сло вач ких ту ри ста ко ји по се ћу ју тур ске ту ри стич ке дис ти на ци је) а ујед но 
се пре у зи ма ју ре чи ко је су се адап ти ра ле у сло вач кој ди ја спо ри (тран сфо не-
ми зо ван из раз sárma ко ји се већ ду же вре ме ко ри сти у го во ру вој во ђан ских 
Сло ва ка где је тур ци зам по сред ством срп ског је зич ког фил те ра до спео у 
сва ко днев ни је зич ки дис курз) ода кле, у ин тер ак тив ним та ла си ма, ути че на 
је зич ку свест ко ри сни ка сло вач ког у Сло вач кој. Ме ђу тим, тран сфо не ми зо-
ван из раз sárma пред ста вља ин ди ка тор уну тар је зич ке дру го сти: пред ста вља 
онај кључ ни мо ме нат ка да сло вач ки го вор ник у ма тич ној зе мљи иден ти фи-
ку је не ко га као го вор ни ка из ди ја спо ре (као Сло ва ка из Вој во ди не).  На ова-
кав на чин овај про цес прад ста вља еко лин гви стич ко сред ство обо га ћи ва ња и 
си но ни ми за ци је је зи ка: sar ma – sárma – plnená ka pu sta – holúbky (овај из раз 
са мо у ис точ ном де лу Сло вач ке) (Du dok, 2002).

Спе ци фич ко ис по ља ва ње ак ту а ли за ци је ксе ни за ма у сло вач кој је зич-
кој сфе ри про ис ти че и из ка рак те ра је зич ке ди фу зи је. Мо гу ће је то при ка за ти 
на при ме ру тур ци зма ра хат. Сло вач ки и че шки реч ни ци стра них ре чи об ја-
шња ва ју зна че ње ове ре чи као вр сту ори јен тал не по сла сти це ко ја се са сто ји 
од ше ће ра и скро ба од пи рин ча (Šalingová, Maníková, 1979, 739). Ака де ми-
јин реч ник стра них ре чи га на сли чан на чин об ја шња ва, с том раз ли ком да 
на во ди две тран сфе рент не ва ри јан те: ra hat и rac hat (SCS, 2005, 823). Исти 
об лик ко ри сте и Сло ва ци у Ру му ни ји (ra hat) при че му је је зик по сред ник та
да ру мун ски. У тур ском овај из раз, ме ђу тим, има ши ре зна че ње: ов де је код 
из ра за ра хат пар ти ци пи рао арап ски где ова реч има зна че ње „за до во љан, 
ми ран, спо ко јан, без бри жан” (Ška ljić, 1973, 528). У зна че њу по сла сти це се 
ко ри сти из раз ra ha tlo kum, ra ha ti hal kum. Сло ва ци у Вој во ди ни ову по сла сти-
цу на зи ва ју ra tluk, у че му се ја сно огле да срп ски лек сич ки мо дел. Је зич ка 
ди фу зи ја и не по сред ни је зич ки кон такт мо ди фи ку ју и јав ну ко му ни ка ци ју и 
уче ству ју у про це су ак ту а ли за ци је ксе ни за ма, али уче ству ју и при ли ком њи-
хо вог гу бит ка. У стан дард ном сло вач ком је зи ку у Вој во ди ни се из раз re gres 
у зад њих три де се так го ди на 20. ве ка ко ри стио у ши рем зна че њу у од но су на 
сло вач ки у Сло вач кој, и то у зна че њу нов ча не на кна де за го ди шњи од мор. 
У је зич кој си ту а ци ји у Сло вач кој ово зна че ње ни је по зна то (О раз ли ка ма у 
упо тре би стра них ре чи код Сло ва ка у Вој во ди ни у по ре ђе њу са стан дард-
ним је зи ком у Сло вач кој је у ви ше на вра та пи сао М. Тир у: Тир, 1980, 1985).
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5. закључак

У на шем ра ду ксе но ди скурс свр ста ва мо у ле ги тим ну ка те го ри ју еко-
ло ги је је зи ка. Kсенодискурс пред ста вља стан дард ни на чин фор ми ра ња на-
ци о нал ног је зич ког дис кур са; го вор ни ци при ли ком упо тре бе при род ног је-
зи ка за у зи ма ју пре ма стра ним из ра зи ма од ре ђе не ста во ве, од не га тив них до 
по зи тив них. На при ме ру сло вач ког је зи ка смо ана ли зи ра ли је зи ке од ко јих 
је сло вач ки при мао је зич ка сред ства, пре све га лек сич ка, ко ја су му не до ста-
ја ла или их је ко ри стио као ино ва тив на, при че му је до ла зи ло до спон та ног 
или ре гу ли са ног при ла го ђа ва ња нор ма ма сло вач ког је зи ка, на јед ној стра ни, 
и ак ту а ли за ци је ксе ни за ма, на дру гој стра ни. Ак ту а ли за ци ја ксе ни за ма при 
то ме не од сли ка ва са мо ег зос фе ру (из ван је зич ку ре ал ност), већ пре све га 
сиг на ли зи ра је зич ку ен дос фе ру. Сло вач ки је зик, слич но као и дру ги је зи ци 
у ње го вом окру же њу, стра не ре чи при ла го ђа ва  и ак ту а ли зу је на осно ву сво-
јих ко му ни ка тив них по тре ба и на осно ву од ли ка ко је су му свој стве не. На 
кон крет ним при ме ри ма смо по ка за ли да про цес при хва та ња ксе ни за ма ни је 
ли не ар ног ка рак те ра, већ до ла зи до се лек тив не ак ту а ли за ци је зна че ња (нео-
се ман ти за ци је, про ши ри ва ња, од но сно су жа ва ња и сл.). Осим то га, ког сло-
вач ког је зи ка смо при ме ти ли да се при хва та ње и ак ту а ли за ци ја ксе ни за ма 
оства ру ју па ра лел но у ра зним ко мо ни ка ци о ним сфе ра ма (стру ков ни је зи ци, 
стан дар ни је зик, суп стан дар ни је зик, нпр. edícia, promócia идт.), као и у ре-
ги о нал ним сфе ра ма (у је зи ку ма тич не зе мље и је зи ку ди ја спо ре, у на шем 
слу ча ју у је зи ку Сло ва ка у Вој во ди ни и Ру му ни ји, нпр. sar ma, sárma итд.).
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LEXICAL ACTUALIZATION AND XENODISCOURSE

Summary

Xenodiscourse is a legitimate category of language ecology and a standard method 
of creating a national linguistic discourse. While using their native language, speakers 
tend to take stands on foreign expressions, ranging from positive to negative attitudes. 
Based on examples from the Slovakian language, we analysed the source languages 
from which Slovakian borrowed linguistic elements, primarily lexical – a process in the 
course of which there have been regulatory adaptations to the norms of Slovakian, on the 
one hand, and the actualization of xenisms, on the other. The actualization of xenisms 
does not only reflect the exosphere (extralinguistic reality), but also signals the linguistic 
endosphere. We used concrete examples to illustrate that the process of accepting xenisms 
in Slovakian has not been linear in character, but comes from the selective actualization 
of meanings (neo-semanticization, expansion, narrowing, etc.). We have also noticed 
that the acceptance and actualization of xenisms are achieved simultaneously in various 
communicational and regional spheres.
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ROZDIEL V GRAMATICKOM RODE SUBSTANTÍV V 
SLOVENČINE A SRBČINE1

Spolu s číslom a pádom je rod základnou gramatickou kategóriou substantív. 
Gramatický rod má v slovenčine klasifikačnú funkciu. Tak v slovenčine, ako aj v 
srbčine formálnym ukazovateľom rodu sú tvary nominatívu jednotného čísla. Už 
v domácej lexike sa vyskytujú substantívne ekvivalenty v odlišných rodoch vo 
viacerých kategóriách slov. Zmeny v rode cudzích slov prebratých z latinčiny, 
gréčtiny, francúzštiny a iných jazykov sú oveľa výraznejšie. Cudzie slová sa buď 
preberajú v takom tvare a gramatickom význame, aké má slovo v pôvodnom 
jazyku, alebo sa prispôsobujú normám preberajúceho jazyka. Vo vojvodinskej 
slovenčine vďaka silnému tlaku dominantnej srbčiny ako väčšinového jazyka 
dochádza veľmi často k rodovej konverzii.

Kľúčové slová: gramatický rod substantív, rozdiel v rode domácich a 
cudzích slov, rodová konverzia.

1. kategória gramatického rodu

Slovná zásoba sa mení a rozvíja spolu s vývinom ľudskej spoločnosti, 
prispôsobujúc sa stavu vo vývine spoločnosti. Porovnávaním základnej slovnej 
zásoby slovenčiny s inými príbuznými jazykmi možno konštatovať, že mnohé 
slová mali naši predkovia v dávnej minulosti a máme ich aj my. Jazykovedci také 
slová poznajú ako praeurópske, indoeurópske, baltoslovanské, praslovanské a 
slová prevzaté z cudzích jazykov. Pri preberaní slov sa prejavuje vplyv „domáce-
ho jazykového systému, pričom prevažuje forma nad gramatickým významom” 
(Palkovič, 1978, 286). V rámci slovnej zásoby sú rozličné slovné druhy. K najpo-
četnejším v slovnej zásobe patria substantíva.

Rod, číslo a pád sú gramatickými kategóriami substantív vyjadrené jed-
nou ohýbacou príponou, ktoré dopĺňajú lexikálny význam príslušných slov. Na 
rozdiel od gramatického rodu, ktorý je dôležitým charakteristickým príznakom 

1  Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti 
i kultura u jugoistočnoj i srednjoj Evropi (broj 178017) koji finansira Ministarstvo za nauku i 
tehnološki razvoj Republike Srbije.
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všetkých podstatných mien, prirodzený rod má významovú platnosť – týka sa 
iba životných substantív ukazujúc na rozdiely v pohlaví. Spolu s kategóriou čísla 
a pádu vyjadruje gramatický rod zhodu s tvarom prídavného mena vo funkcii 
prívlastku alebo s l-ovým a trpným tvarom slovesa v prísudku. Rodové povedo-
mie substantíva vyplýva z typu skloňovania a zo vzájomnej spätosti s prídavným 
menom alebo s l-ovým príčastím (Dvonč, Horák, Miko, Mistrík, Oravec, Ružič-
ka, Urbančok, 1966).

Zánikom triedenia substantív podľa praslovanských kmeňov sa v slovenči-
ne vyvinulo ohýbanie podľa rodov. Rodové členenie je v povedomí Slovákov sil-
ne zafixované. Základným prejavom členenia je rodový protiklad, ktorý nemá za 
následok významový rozdiel, ale orientuje sa  na typ skloňovania (Miko, 1962).

Rod je klasifikačnou kategóriou pri skloňovaní substantív v slovenčine, 
kým v srbčine nemá takú funkciu. V oboch jazykoch sa formálne prejavuje v 
rozdieloch v tvaroch nom. sg. a je produktívnou kategóriou. 

Spisovná slovenčina a spisovná srbčina rozlišujú trojaký gramatický rod 
substantív: mužský (maskulínum), ženský (feminínum) a stredný (neutrum). 
Pre každé substantívum je príznačný iba jeden rod, ktorý sa nemení. (V starších 
gramatikách nájdeme, že sa v historickom vývine rod mohol aj zmeniť, napr. v 
srbčine slová miš, pečat, rat boli v minulosti ženského rodu a dnes sú mužské-
ho [Brabec, Hraste, Živković, 1968, 39], kým v slovenčine sú dodnes ženského 
rodu: myš, pečiatka, vojna. Tam sa tiež uvádza, že jednotlivé substantíva môžu 
mať dvojaký rod, napr. bol a glad sú aj mužského aj ženského rodu.) Rodovo 
rozdielne substantíva majú najčastejšie vo forme odlišné tvary. Stáva sa, že sa 
substantíva jedného rodu vyskytujú vo viacerých tvaroch. V srbčine určitý počet 
životných substantív mužského a ženského rodu, ktoré sa vzťahujú na určité po-
volania, je raz v mužskom, inokedy v ženskom rode – majú iba gramatický, nie aj 
prirodzený rod. Rod sa určuje podľa tvaru alebo gramatických vlastností (Steva-
nović, 1964). Rodové tvary sú pozostatky z minulosti. V súčasných jazykových 
systémoch slovenčiny a srbčiny rodový tvar určujú prípony v nom. sg.

2. rodovo odLišné substantíva 
Pri rodových príponách domácich slov nemožno hovoriť o podstatných 

rozdieloch v týchto dvoch príbuzných slovanských jazykoch.
Podstatné mená mužského rodu tak životné, ako i neživotné a zvieracie sa 

najčastejšie končia spoluhláskou – majú -∅ pádovú príponu, napr.: brat – brat, 
žiak – đak, otec – otac, učiteľ – učitelj; zub – zub, kvet – cvet; kôň – konj, lev – lav, 
vrabec – vrabac, zajac – zec, niekedy príponu -a: gazda – gazda, sluha – sluga, 
sudca – sudija a iné. (V srbčine sa spresňuje, že v gen. sg. majú príponu –a 
[Klajn, 2005, 47], v slovenčine je -a/-u.)
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Pri ženských podstatných menách je najsilnejšia prípona -a v oboch jazy-
koch, napr.: žena – žena, sestra – sestra, zima – zima, kniha – knjiga, veverička 
– veverica a iné. Niektoré substantíva sa inak končia, napr.: hus – guska, ljubav 
– láska... (V gen. sg. sa v srbčine končia na -e/-i a v slovenčine na -y/-e/-i.)

V strednom rode je na prvom mieste v oboch jazykoch prípona -o alebo -e, 
v slovenčine je zriedka aj -a, -ie, napr.: mesto – mesto, oko – oko, mlieko – mleko; 
more – more, pole – polje; dieťa – dete, teľa – tele, tŕnie – trnje a pod. (V gen. sg. 
je v srbčine -a a v slovenčine -a/-ia.)

Pri prirodzenom rode je zväčša prítomná sémantická motivácia súvisiaca s 
pohlavím – ženský – mužský rod, napr.: žena – muž, sestra – brat, žiačka – žiak  
alebo žena – muškarac, sestra – brat, učenica – učenik... V určitých prípadoch 
substantíva podľa prípony môžu mať gramatický tvar ženského rodu, hoci sú 
prirodzene mužského rodu, pretože vedľa nich stojí prídavné meno v rovnakom 
tvare, ako je to aj pri gramatickom mužskom rode, napr.: prísny sudca, bohatý 
gazda, dobrý vodca oproti prísny otec, dobrý žiak. Tak je aj v srbčine: strog sudi-
ja, imućan gazda, dobar vođa oproti strog učitelj, dobar đak. Iný prípad je, keď 
sú v oboch jazykoch substantíva v prirodzenom ženskom rode, v slovenčine majú 
tvar gramatického ženského rodu s príponou -a a v srbčine tvar gramatického 
mužského rodu s -∅ pádovou príponou, napr.: láska – ljubav, choroba – bolest. 
Prídavné meno, ktoré ich bližšie určuje, je v voboch prípadoch ženského rodu, 
napr.: prvá láska – prva ljubav, vážna choroba – ozbiljna bolest.

Rozdiel v rode určujú vonkajšie charakteristiky substantív. Pri sémanticky 
rovnakých podstatných menách morfologický rozdiel vyplýva z vonkajšej formy 
substantív mužského, ženského a stredného rodu. Na rozdiel v rodovej prísluš-
nosti substantív v spisovnej slovenčine a srbčine poukážeme v určitých súvislos-
tiach. Pri konfrontácii budeme vychádzať zo slovenčiny.

2.1. Homonymické ekvivalenty
Do tejto skupiny sme zaradili rovnako znejúce, sémanticky zhodné domá-

ce substantíva v slovenčine a srbčine, formovo blízke alebo identické, ale rodovo 
odlišné, napr.: myš – miš, dlaň – dlan, obyčaj – običaj. Substantívam jedného gra-
matického rodu v jednom jazyku zodpovedajú v druhom porovnávanom jazyku 
substantíva v niektorom z dvoch ďalších rodov rozličnej frekvencie. 

Oproti slovenským substantívam ženského rodu v srbčine sú substantíva 
mužského rodu: kapusta – kupus, kukurica – kukuruz, podlaha – pod, dlaň – dlan, 
labuť – labud, myš – miš, obyčaj – običaj, pištoľ – pištolj, oproti substantívam 
mužského rodu sú ženské: banán – banana, hlad – glad, chládok – hladovina, 
močiar – močvara, odev – odeća, pomaranč – pomorandža, prach – prašina, 
rozdiel – razlika, sandál – sandala, šalát – salata, oproti substantívam stredného 
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rodu sú substantíva mužského rodu: uhlie – ugalj, stromoradie – drvored, po-
schodie – sprat, okno – prozor, oproti mužskému rodu je stredný: večer – veče, 
olej – ulje, oproti ženskému rodu je tiež stredný: kúpeľňa – kupatilo, predsieň – 
predsoblje a oproti strednému rodu je ženský: jablko – jabuka, vojsko – vojska a 
ďalšie.

Doklady: Myš vybehla z diery. Miš je istrčao iz rupe. Moja kúpeľňa je 
celkom malá. Moje kupatilo je sasvim malo. Pomaranč je kyslý. Pomorandža je 
kisela.

2.2. Synonymá
Do okruhu synoným sme zaradili sémanticky identické substantíva rozlič-

ného tvaru a gramatického rodu v slovenčine a srbčine.
Najväčšiu frekvenciu majú substantíva, ktoré sa vyskytujú v relácii ženský 

rod – mužský rod: cibuľa – luk, chladnička – frižider, jašterica – gušter, mraznič-
ka – zamrzivač, pivnica – podrum, posteľ – krevet, povala – tavan, práca – po-
sao/rad, reťaz – lanac, skriňa – ormar, skúška – ispit, sprcha – tuš, stena – zid, 
studňa – bunar, (ovocná) šťava – (voćni) sok, uhorka – krastavac, veža – toranj, 
voňavka – parfem... Oproti mužskému rodu v slovenčine je ženský rod v srbčine: 
bocian – roda, dážď – kiša, dom – kuća, golier – kragna, had – zmija, chrbát – 
leđa, konár – grana, kostol – crkva, obraz – slika, pohár – čaša, rok – godina, 
rožok – kifla, smútok – tuga, stroj – mašina, štát – država, vták – ptica... Menšia 
frekvencia je v relácii stredný rod – mužský rod: brucho – stomak, číslo – broj, 
koleso – točak, mesto – grad, mydlo – sapun, námestie – trg, poschodie – sprat, 
vrece – džak, potom mužský rod – stredný rod: gombík – dugme, list – pismo, 
povraz – uže, strom – drvo, ženský rod – stredný rod: dedina – selo, jar – proleće, 
múka – brašno, tvár – lice a stredný rod – ženský rod: nešťastie – nesreća, slovo 
– reč, šťastie – sreća, výročie – godišnjica a iné.

Doklady: Urobila som skúšku. Položila sam ispit. Celý rok bolo sucho. 
Cela godina je bila sušna. Tu stálo za vrece zemiakov. Tu je stajao džak krompira.

Uvedené doklady potvrdzujú, že väčšina substantív ženského rodu má v 
slovenčine v nom. sg. pádovú príponu -a, menšia časť sa končí spoluhláskou, 
kým v srbčine takmer všetky substantíva ženského rodu majú príponu -a.

2.3. Plurália tantum
Slovenským pomnožným substantívam ženského rodu v srbčine najčas-

tejšie zodpovedajú podstatné mená mužského rodu, ktoré sa v nom. sg. končia 
spoluhláskou: hodiny – sat/časovnik, meniny – imendan, narodeniny – rođendan, 
prázdniny – raspust, raňajky – doručak, Vianoce – Božić. (Iné rodové opozitá sa 
vyskytujú v menšom počte. Môžu byť napríklad v oboch jazykoch tvary plurálií 
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tantum v ženskom rode: prsia – grudi/prsa, nohavice – pantalone, nožnice – 
makaze alebo vráta – kapija: má tvar sg. a pl., ale dvere – vrata.)

Doklady: Hodiny ukazovali polnoc. Sat je pokazivao ponoć. Na raňajky 
sme mali chlieb a mlieko. Za doručak smo dobili hleb i mleko. Tohto roku sme 
mali biele Vianoce. Ove godine je za Božić padao sneg.

2.4. Spodstatnené prídavné mená
V slovenčine si spodstatnené prídavné mená zachovávajú tvar prídavných 

mien stredného rodu a ohýbajú sa podľa adjektívnej deklinácie, zatiaľ čo v srb-
čine im zodpovedajú podstatné mená ženského rodu, napr.: bytné – stanarina, 
členské – članarina, poštovné – poštarina, školné – školarina, vstupné – ulaznica 
a pod.

Doklady: Ešte nám zostalo členské. Još nam je ostala članarina. Musíte 
zaplatiť poštovné. Morate da platite članarinu. Vstupné do múzea je drahé. Ulaz-
nica za muzej je skupa.

3. Zmeny v rode cudZích sLov

Vďaka internacionalizácii sa do jazykov dostávajú početné cudzie slová. 
Tak v slovenčine, ako aj v srbčine sa počet prevzatých slov v podstate nelíši, 
oveľa sú častejšie rozdiely v ich sémantike. Najstaršie cudzie slová sa preberali 
z latinského, gréckeho, francúzskeho, talianskeho, španielskeho, portugalského, 
ale aj z nemeckého, z maďarského a iných jazykov. V súčasnosti sú najčastejšie 
prevzatia z anglického jazyka. „Cudzie slovo sa preberá často prostredníctvom 
užšieho kruhu odborníkov, ktorí poznajú príslušný cudzí jazyk, a preto sa usi-
lujú zachovávať pôvodné gramatické kategórie daného slova. Keď si prevzaté 
slovo osvojí široký kruh používateľov jazyka, z ktorých mnohí príslušný jazyk 
nepoznajú, vplyvom formy môžu niekedy nastať zmeny v gramatických kategó-
riách prevzatého slova” (Palkovič, 1978, 286). Cudzie slová si „každý jazyk viac 
alebo menej prispôsobuje svojmu hláskovému a gramatickému systému. Takto 
potom sa neraz stane, že to isté cudzie slovo má v rozličných jazykoch rozličné 
zvukové alebo gramatické vlastnosti” (Myjavcová, 2009, 182).

3.1. Cudzie slová z latinčiny, gréčtiny, francúzštiny, taliančiny a iných ja-
zykov sa nie vždy preberali v takom rode, v akom sa vyskytovali v pôvodnom 
jazyku. Niekedy na určenie rodu vplývala analógia podľa zmyslu, inokedy rod 
súvisel s rodom nadradeného pojmu. (Napr. pomiestne názvy sú v spisovnej slo-
venčine najčastejšie ženského rodu, v srbčine sú zasa prevažne mužského rodu.) 
Zmenu v rode obyčajne sprevádza aj zmena v zakončení slova – buď sa pôvodná 
pádová prípona odsunie alebo nie.
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Slová prebraté z latinčiny a gréčtiny sú v pôvodnom jazyku stredného ale-
bo ženského rodu, zriedka mužského. Slovenčina ich preberá najčastejšie v rov-
nakom rode – hlavne v strednom alebo v ženskom rode, kým v srbčine dochádza 
k zmene rodu vo väčšine prípadov na gramatický mužský rod, zriedka na ženský 
(tab. č. 1).

Tabuľka č. 1
Slovenčina Srbčina

antibiotikum  s. antibiotik  m.
átrium  s. atrijum  m.
afinita  ž. afinitet  m.
alibi  s. (neskl.) alibi  m. 
centrum  s. centar  m.
diplom  m. diploma  ž.
embryo  s. embrion  m.
fakulta  ž. fakultet  m.
fórum  s. forum  m.
gymnázium  s. gimnazija  ž.
laboratórium  s. laboratorija  ž.
mauzóleum  s. mauzolej  m.
meningitída  ž. meningitis  m.
múzeum  s. muzej  m.
percento  s. procenat  m.
pódium  s. podijum  m.
puberta  ž. pubertet  m. 
publikum  s. publika  ž.
rachitída  ž. rahitis m.
referendum  s. referendum  m.
sympózium  s. simpozijum  m. 
štipendium  s. stipendija  ž.
univerzita  ž. univerzitet  m.
vákuum  s. vakum  m.
vízum  s. viza  ž.
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Substantíva latinského pôvodu na -um si v slovenčine zachovali rovnaký 
tvar a stredný rod. Podľa K. Palkoviča pri slovách na -um prevzatých z latinčiny a 
na -on z gréčtiny sa rod nemení vtedy, keď tieto zakončenia v nepriamych pádoch 
odpadajú, t. j. pociťujú sa tak ako v pôvodnom jazyku ich pádová prípona (typ 
múzeum, epiteton). Takto zakončené sú iba slová z intelektuálnej vrstvy slovnej 
zásoby. Ich pôvodný rod sa zachoval zásluhou dávnejších používateľov týchto 
slov, ktorí mali klasické vzdelanie (Palkovič, 1978, 281). Pri ohýbaní sa koncové 
-um odsúva, zodpovedajúce pádové prípony sa pripájajú na tvarotvorný základ 
slova a podstatné meno sa správa ako podstatné meno stredného rodu: gymná-
zium – gymnázia, kvórum – kvorum, múzeum – múzea, sympózium – sympózia, 
štipendium – štipendia, referendum – referenda a iné. Podľa M. Myjavcovej veľ-
ká väčšina takýchto slov je „v srbčine prispôsobená domácim srbským slovám, 
takže ani v základnom tvare nemajú latinskú koncovku, napr. laboratorija, gim-
nazija, muzej, publika, centar, viza...” (Myjavcová, 2009, 180; Glovňa, 2012). 
V srbčine koncové -um zostáva aj pri skloňovaní spolu s pádovými príponami: 
kvorum – kvoruma, referendum – referenduma, simpozijum – simpozijuma, sim-
pozijumu, simpozijumom... Slová, pri ktorých sú tieto zakončenia súčasťou zákla-
du, sú mužského rodu tak v slovenčine, ako aj v srbčine: album, dátum, ypsilon. 
Podľa K. Palkoviča k substantívam mužského rodu sa zaradili grécke substantí-
va stredného rodu po odsunutí koncovky -on: meter, prototyp, tiež koncovky -a, 
napr.: monogram, program, symptóm, resp. latinské substantíva stredného rodu 
po odsunutí koncového -um: element, fakt... (Palkovič, 1978, 282). Úplne rovna-
ký stav je aj v srbčine: metar, prototip; monogram, program, simptom; elemenat, 
fakt/fakat a iné.

Podľa K. Palkoviča slová latinského pôvodu ženského rodu zakončené na 
-s sa do slovenčiny preberali v mužskom rode (citrus, humus, plebs...), zriedka sa 
aj podstatné mená stredného rodu preberali v mužskom rode (opus). Substantíva 
na -a gréckeho pôvodu (dráma) sa preberali v ženskom rode. Na takéto prebera-
nie mohol pôsobiť gramatický systém slovenčiny, pretože substantíva zakončené 
na spoluhlásku sú typické pre mužský rod, na samohlásku -a pre ženský (Palko-
vič, 1978, 281). Úplne rovnaká situácia je v srbčine. 

3.2. Pomerne veľký počet substantív tak v slovenčine, ako aj v srbčine má 
pôvod vo francúzskom, talianskom, nemeckom, prípadne v španielskom jazyku. 
V pôvodných jazykoch sú to podstatné mená mužského alebo ženského rodu, 
ktoré sa do slovenčiny preberajú s gramatickou charakteristikou ženského alebo 
stredného rodu, mužský rod sa zriedka vyskytuje. Srbčina je tu bližšia pôvodným 
jazykom – dominuje mužský rod, len zriedka býva ženský rod. V slovenčine je 
značný počet nesklonných substantív, hlavne stredného rodu, prevzatých z fran-
cúzskeho jazyka (tab. č. 2).
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Tabuľka č. 2
Slovenčina Srbčina

atašé  m. a ž. (neskl.) ataše  m. 
bilancia  ž. bilans  m.
brošňa  ž. broš  m.
defilé  s. (neskl.) defile  m.
dementi  s. (neskl.) demanti  m.
doména  ž. domen  m.
esej  ž. esej  m.
expozé  s. (neskl.) ekspoze  m.
fileta  ž. filet  m.
fotel  m. fotelja  ž.
helikoptéra  ž. helikopter  m.
kakao  s. kakao  m.
kupé  s. (neskl.) kupe  m.
majonéza  ž. majonez  m.
malta  ž. malter  m.
matiné  s. (neskl.) matine  m. 
metro  s. metro  m.
menu [-ü]  s. (neskl.) meni  m.
mozaika  ž. mozaik  m.
müsli, [misli]  s. (neskl.) musli  m.
omeleta  ž. omlet  m.
resumé  [-zü-, -zu-] s. 
(neskl.)

rezime  m.

rizoto  s. rižoto  m.
šablóna  ž. šablon  m.
tango  s. tango  m.
tiráž  ž. tiraž  m.
tornádo  s. tornado  m.
video  s. video  m.

Z uvedeného vyplýva, že väčšina cudzích slov sa v slovenčine a srbčine 
vyskytuje v inom rode. V slovenčine je najčastejší stredný rod a v srbčine muž-
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ský. Na druhom mieste je v slovenčine ženský rod – v srbčine je aj tu mužský: 
autorita, fakulta, intenzita, kvalita, natalita, rachitída, špecialita, univerzita... – 
autoritet, fakultet, intenzitet, kvalitet, natalitet, rahitis, specijalitet, univerzitet. 
Potom nasleduje v slovenčine mužský rod a v srbčine mu zodpovedá ženský 
rod: diplom, titul, volejbal, basketbal... – diploma, titula... Substantíva na -um 
sú v slovenčine takmer vždy v strednom rode – iba zopár sú mužského rodu: al-
bum, dátum, zatiaľ čo sú v srbčine buď v mužskom alebo v ženskom rode (neza-
chovávajú vždy koncové -um): antibiotikum, gymnázium, múzeum, referendum, 
sympózium, štipendium – antibiotik, gimnazija, muzej, referendum, simpozijum, 
stipendija a iné. 

Podľa K. Palkoviča substantíva francúzskeho pôvodu mužského rodu na 
-ž (typ garáž, tiráž...) sa do slovenčiny prebrali v ženskom rode, čo bolo motivo-
vané tým, že sú v slovenčine slová na -ž zväčša ženského rodu (Palkovič, 1978, 
281). V srbčine sa to nedá tak jednoznačne konštatovať: garaža je ženského rodu, 
ale tiraž je mužského rodu.

3.3. V súčasnosti sa v oboch jazykoch preberajú početné slová z anglické-
ho a niektorých iných jazykov (tab. č. 3). V slovenčine sú to prevažne nesklonné 
substantíva stredného a ženského rodu, kým v srbčine ide povinne o mužský rod.

Tabuľka č. 3
Slovenčina Srbčina

derby  s. (neskl.) derbi  m.
cunami, tsunami [cu-] ž. i s. (neskl.) cunami  m.
kivi  s. (neskl.) kivi  m.
karí  s. (neskl.) kari  m.
šou, show [šou]  ž. (neskl.) šou  m.
whisky [vi-] ž. (neskl.) viski  m.

 
Určitý počet cudzích substantív je v slovenčine nesklonný a prevažne je 

stredného rodu, v srbčine im zodpovedajú ohybné podstatné mená mužského 
rodu: finále, kupé, defilé, expozé, klišé, matiné, ragby, rekviem, resumé, alibi, 
derby, pyré, taxi, želé – finale, kupe, defile, ekspoze, kliše, matine, ragbi, rekvi-
jem, rezime, alibi, derbi, pire, taksi, žele. Len niektoré nesklonné substantíva sú 
v slovenčine ženského rodu: avenue [avenü], revue [revü], jury [žüri], šou, show 
[šou], whisky [visky] v srbčine sú avenija i revija ženského rodu a žiri, šou, viski 
mužského rodu a ohýbajú sa.
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Doklady: Do finále postúpili... U finale su se plasirali... Budeme v kupé pre 
nefajčiarov. Bićemo u kupeu za nepušače. V resumé sa hovorí o... U rezimeu se 
govori o... V jesennom derby...  U jesenjem derbiju... 

Podľa K. Palkoviča cudzie slová sa preberajú v takom tvare a v takom gra-
matickom význame, aký to slovo má v pôvodnom jazyku, zvlášť ak je to zakon-
čenie v súlade s typickým zakončením príslušného tvaru v slovenčine. Netypické 
zakončenie môže zapríčiniť zmenu gramatických kategórií, napr. rodu, čísla ale-
bo aj slovného druhu. Len zriedka sa v prevzatom slove zachováva gramatický 
význam aj vtedy, keď je zakončenie netypické pre danú gramatickú kategóriu v 
slovenčine (gymnázium, epiteton) (Palkovič, 1978, 285).

4. rodová konverzia  cudzích slov vo vojvodinskej slovenčine

Pre vojvodinskú slovenčinu je príznačný určitý odklon od normy, ktorá sa 
uplatňuje na Slovensku. Tunajšia slovenčina, ktorá sa vyvíja v podmienkach slo-
vensko-srbského bilingvizmu, uprednostňuje niektoré gramatické tvary substan-
tív charakteristické pre srbčinu. V štandardnej hovorenej podobe slovenčiny vo 
Vojvodine sa vyskytuje rodová konverzia v cudzích slovách ako jedna z odchýlok 
od spisovnej normy. Preberaním cudzích slov prostredníctvom komunikatívne 
dominantného väčšinového jazyka sa preberá aj jeho charakteristická gramatická 
štruktúra.

Konverzia predstavuje slovotvorný postup, pri ktorom sa pri rovnakom 
slovnom druhu určitý segment gramatickej kategórie nahrádza iným. V kon-
krétnom prípade ide o prevedenie substantív z jedného rodu do druhého. Cudzie 
substantívum sa adaptuje do slovenčiny v rovnakej rodovej podobe, v akej sa 
prebralo a ustálilo sa v srbčine.

Podľa M. Dudka najvýraznejším sa tu ukazuje prechod (konverzia) sub-
stantív ženského a stredného rodu do systému mužského rodu (Dudok, 2008).

Podľa našich výskumov je na prvom mieste tiež konverzia substantív 
stredného a ženského rodu do systému mužského rodu (tab. č. 4): 

Tabuľka č. 4
Slovenčina na Slovensku Srbčina Slovenčina vo Vojvodine

afinita  ž. afinitet  m. afinitét  m.
antibiotikum  s. antibiotik  m. antibiotik  m.  
alibi  s. (neskl.) alibi  m. alibi  m.
brošňa  ž. broš  m. broš  m.
cunami  s. (neskl.) cunami  m. cunami  m.
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defilé  s. (neskl.) defile  m. defile  m.
derby  s. (neskl.) derbi  m. derby  m.
expozé  s. (neskl.) ekspoze  m. expozé  m.
fakulta  ž. fakultet  m. fakultét  m.
fórum  s. forum  m. fórum  m.
kakao  s. kakao  m. kakao  m.
kivi  s. (neskl.) kivi  m. kivi  m.
kupé  s. (neskl.) kupe  m. kupé  m.
majonéza  ž. majonez  m. majonéz  m.
matiné  s. (neskl.) matine  m. matiné  m.
metro  s. metro  m metro  m.
múzeum  s. muzej  m. muzéj  m. 
percento  s. procenat  m. percent  m.
puberta  ž. pubertet  m. pubertét  m.
resumé  s. (neskl.) rezime  m. rezimé  m.
sympózium  s. simpozijum  m. sympózium  m.
šou  s. (neskl.) šou  m. šou  m.
tornádo  s. tornado  m. tornádo  m.
univerzita  s. univerzitet  m. univerzitét  m.
vízum  s. viza  ž. víza  ž.
whisky  ž. viski  m. whisky  m.

Na konverziu substantív mužského rodu do substantív ženského rodu tiež 
vplývala jazyková realizácia v srbčine (Dudok, 2008, 132): diplóma ž. < diplom 
m.; fotéľa ž. < fotel m.; titula ž. < titul m.

Doklady: To mu je už druhá diplóma. Kúpim si koženú fotéľu. Aj vlani zís-
kal titulu najlepšieho športovca.

Niektoré slová latinského pôvodu stredného rodu na -um sa v srbčine rea-
lizovali v ženskom rode bez koncového -um: gimnazija, laboratorija, stipendija 
a v takom sa dostali i do vojvodinskej slovenčiny: gymnázia, laboratória, štipen-
dia... Iné sa realizovali v mužskom rode, napr. referendum, simpozijum a v takej 
nenáležitej podobe ich preberá i vojvodinská slovenčina, zachovávajúc koncové 
-um pri ohýbaní: referendum – na referendume, sympózim – na sympóziume... 
Podstatné mená maximum, minimum, pri ktorých -um zostáva, sa tiež používajú 
v mužskom rode pod vplyvom srbčiny.
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Podľa M. Myjavcovej uvedené latinské slova v podmienkach sloven-
sko-srbského bilingvizmu vo vojvodinskej slovenčine „bežne používame tak, 
ako je to ustálené v srbčine, takže v podstate aj tu ide o vplyv srbčiny na našu 
bežnú slovenčinu”. Z hľadiska spisovnej slovenčiny ide o nenáležitú gramatickú 
podobu týchto slov (Myjavcová, 2009, 180).

Doklady: To je moja gymnázia. Aj moji rodičia chodili do tejto gymnázii. 
Kto dostal štipendiu? A kde je tá laboratória? Ukázalo sa to hneď na referen-
dume. Počuli sme o tom na sympóziume.

Silos, percent, máňak, rizik treba tiež považovať za ďalšie nesprávne vý-
požičky zo srbčiny, hlavne v hovorenej podobe vojvodinskej slovenčiny, ktoré by 
mali znieť ako silo, percento, manko, riziko. V srbčine sú to podstatné mená muž-
ského rodu, a v spisovnej slovenčine stredného (Myjavcová, 2009; Glovňa, 2012).

Podľa M. Dudka slová francúzskeho pôvodu ženského rodu, ktoré sa kon-
čia na nulovú morfému sa vo vojvodinskej slovenčine „sústavne slavizovali (teda 
i poslovenčovali) typickou koncovkou pre ženský rod -a: demontáža < demon-
táž; garáža < garáž; kampaňa < kampaň; kilometráža < kilometráž; masáža < 
masáž; metráža < metráž; minutáža < minutáž; pláža < pláž; stráža < stráž; 
praxa < prax; syntaxa < syntax... (Dudok, 2008, 132-133). Tak je i pri slovách 
montáž, reportáž... V spisovnej srbčine sú tieto substantíva tiež v ženskom rode 
a majú príponu -a (demontaža, garaža, kampanja, kilometraža, masaža, minuta-
ža, montaža, plaža, straža, praksa, sintaksa, reciklaža, reportaža...). V spisovnej 
slovenčine vo Vojvodine sa substantíva tohto druhu skloňujú podľa vzoru dlaň, 
ale vyrovnaním so stavom v srbčine formou pripomínajú podstatné mená, ktoré 
sa skloňujú podľa vzoru ulica.

Doklady: Vo dvore majú garážu. Pláža bola celkom blízko. Teraz chodím 
na praxu. Syntaxa sa vyučuje až na treťom ročníku. Objednajte si u nás masážu. 
V reportáži sa hovorí o zaujímavom jave.

Cieľom príspevku bolo poukázať na rozdiel v gramatickom rode tak do-
mácich substantív, ako aj substantív cudzieho pôvodu v slovenčine a srbčine. 
Ukázali sme i na rodovú konverziu vo vojvodinskej slovenčine. Zmeny v rode 
substantív v týchto dvoch slovanských jazykoch neraz zapríčiňujú nenáležité ro-
dové tvary v komunikácii Slovákov vo Vojvodine a pri prekladoch zo srbčiny do 
slovenčiny. 
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Ana Marić

DIFFERENCES IN THE GRAMMATICAL GENDER
OF NOUNS IN SLOVAK AND SERBIAN

Summary

Gender, number and case are basic grammatical categories of nouns. Grammatical 
gender in Slovak has a classifying function. A formal indicator of noun gender both in 
Slovak and in Serbian is the form of the nominative case singular. In the domestic lexical 
fund there are many equivalents of nouns in these two languages with different genders in 
certain categories of words. When words of foreign origin are adopted from Latin, Greek, 
French and other languages, the changes in gender are much more prominent. Foreign 
words are either adopted along with their form and grammatical meaning they have in 
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the original language, or they are adapted to the norms of the receiving language. In the 
Slovak language in Vojvodina, due to a strong influence of the dominant, majority Serbian 
language, gender conversion frequently occurs. Vojvodinian Slovaks adopt foreign words 
through Serbian along with their gender, which is adapted to the Serbian language. So, the 
words of, for example, Latin and Greek origin, which are of neuter gender in the source 
language, are adapted in accordance with the regularities of the Serbian language system, 
as words of masculine gender and, less frequently, as words of feminine gender with full 
declension.

Key words: grammatical gender of nouns, differences in gender between domestic 
and foreign words, gender conversion.
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ТВОРБЕНИ МЕХАНИЗАМ У ФУНКЦИЈИ АДАПТАЦИЈЕ 
ПОЗАЈМЉЕНЕ ЛЕКСИКЕ1

Као пред мет овог ра да узе то је раз ма тра ње по на ша ња твор бе ног ме-
ха ни зма ру ског и срп ског је зи ка у по гле ду адап та ци је по зајм ље не лек си ке 
по след њег вре ме на. Ми шље ња ис тра жи ва ча твор бе ре чи сло вен ских је зи ка 
кре ћу се у два основ на прав ца. Пр ви – ве ли ки при лив лек сич ких по зајм ље-
ни ца, ка кав је да нас из ен гле ског је зи ка, мо же у твор бе ном си сте му до ве сти 
до ства ра ња но вих мо де ла де ри ва ци је. Дру га уве ре ња ис ти чу да је твор бе ни 
си стем от по ран на стра не ути ца је, не по пу ња ва се по зајм ље ним де ри ва ци о-
ним мо де ли ма, већ се стра не лек се ме адап ти ра ју по по сто је ћим твор бе ним 
мо де ли ма гра де ћи хи бри де. Адап та ци ја, као јед на од функ ци ја твор бе ног си-
сте ма, да нас се ви ше не го ика да на ме ће као пред мет ис тра жи ва ња.

Кључ не ре чи: по зајм ље ни це, твор ба ре чи, адап та ци ја, ру ски и срп ски 
је зик.

1. Ин те гра ци ја лек сич ких по зајм ље ни ца у не ки је зич ки си стем са сво-
јим по сле ди ца ма по тај си стем, као лин гви стич ко пи та ње, ни кад ни је пре-
ста ла би ти за ни мљи ва те ма за ис тра жи ва ње. Ово је да нас ве о ма очи глед но, 
па смо узе ли у раз ма тра ње про блем адап та ци је да те лек си ке у твор бе ном 
си сте му ру ског и срп ског је зи ка. И та ко, пра те ћи сла ви стич ку ли те ра ту ру 
и про бле ме ко ји се у њој ја вља ју као те ма ти ка ве за на за по зајм ље ни це овог 
вре ме на, уве ра ва мо се да су они углав ном исти или у ве ли кој ме ри бли ски. 
Ско ро по пра ви лу у пи та њу су да нас ан гли ци зми, у ру си сти ци на зи ва ни и 
аме ри ка ни зми ма. Лин гви сти и сви ко ји ма је до је зи ка ста ло, сто га са ве ли-
ком па жњом пра те зби ва ња на том по љу. Њи хо ва бри га за оп ста нак и очу-
ва ње соп стве ног је зи ка и ње го вих ре сур са је са свим ра зу мљи ва, као што 

1  Овај прилог који посвећујем колегиници Вери Васић, инспирисан је њеном делатношћу 
као врсног лексикографа, између осталог и у области позајмљеница и деривације. 
Истовремено, морам да нагласим и разлог сасвим личне природе, њену подршку моме 
бављењу деривацијом која је долазила кроз наше неформално пријатељско дружење и 
комшијске разговоре „уз кафицу”, и то у време када деривација није била „ин”, како бисмо 
у складу са темом рекли. Остајем у уверењу да су ти наши разговори на лингвистичке теме 
били и њој од неке важности.
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је, ако исто риј ски по сма тра мо, био слу чај и у ра ни јим епо ха ма у ко ји ма су 
дру ги је зи ци за у зи ма ли во де ћу уло гу и чи ји ути ца ји ни су не ста ли без тра га, 
али ни ко ји су их про ме ни ли, бар не зна чај ни је.

Пу но је ра до ва, зна чај них мо но гра фи ја, као и број них ску по ва по све-
ће них лек сич ким по зајм ље ни ца ма, мо гло би се чак ус твр ди ти да је да на шње 
мно штво тог ма те ри ја ла те шко под ло жно оп сер ва ци ји. И да нас се пи ше, а и 
ра ни је се пи са ло до ста о ин тер на ци о на ли зми ма, би ло као афик си ма и афик-
со и ди ма, или код по је ди них вр ста ре чи, по себ но име ни ца. Лек сич ки си стем 
је зи ка се упра во раз ли ку је од дру гих ње го вих ни воа, сво јом отво ре но шћу, 
јер реч нич ки си стем је зи ка од ра жа ва оне про ме не ко је се стал но вр ше у жи-
во ту дру штва.

Нас ов де ин те ре су је ак ту ел но ста ње у ру ском и срп ском је зи ку, а за па-
жа се да је и у дру гим сло вен ским је зи ци ма ве ли ка ди на ми ка, као и у је зи ци-
ма ван сло вен ског је зич ког про сто ра. Шта је ак ту ел но, тј. да ли се ствара ју 
но ви мо де ли твор бе и ка ко, ко јим сред стви ма се по зајм ље ни це ин те гри шу 
у твор бе ни си стем, ко је су по сле ди це све га то га, основ на су пи та ња ко ја 
мо гу за ни ма ти де ри ва то ло ге. Оче ки ва но је да се адап та ци ја у де ри ва ци о-
ном си сте му на сло вен ском те ре ну, пу ном твор бе них афик са, мо ра вр ши ти 
упра во и нај ви ше овим твор бе ним сред стви ма. То је не сум њи во, као што је 
и очи глед но да ту вла да ве ли ка ак тив ност. Ис тра жи ва чи оце њу ју да се сло-
вен ска је зич ка ре ал ност на ла зи под ја ким ути ца јем ра зних со ци о фак то ра и 
у ста њу не по сред ног кон так та са ен гле ским је зич ким ма те ри ја лом, мо же 
се ре ћи за пљу сну та је њи ме. Пра те ћи ту по ја ву у срп ском је зи ку и у је зи ку 
сво је стру ке, ан гли сти су у при ли ци да ре зул та те са гле да ју и пре зен ти ра ју 
у нај ра зно вр сни јим фор ма ма ис по ља ва ња, док их с дру ге стра не сла ви сти 
обич но по сма тра ју као по вољ не или не по вољ не по је зик при ма лац. 

2. По зајм ље ни це су нео п ход ност и по тре ба вре ме на и раз во ја дру-
штва, са мо се ме ња ју је зи ци да ва о ци. Да би се ин те гри са ле у си стем не ког 
је зи ка, по треб но је да се не ка ко адап ти ра ју у но вој је зич кој сре ди ни. Сто га, 
ка да се по ме ну по зајм ље ни це, и не хо ти це се на ме ће ми сао о њи хо вој адап-
та ци ји. Сви о адап та ци ји го во ре – и струч ња ци лин гви сти, но си о ци је зи ка и 
дру ги ко ри сни ци, а шта она до но си си сте му је зи ка, кон крет но де ри ва ци ји, 
ни је би ло че сто пред мет ис тра жи ва ња. Пр ва ми сао ко ја се ја ви кад се ра ди 
о по зајм ље ни ца ма из дру гих је зи ка, да нас ско ро ис кљу чи во из ен гле ског је-
зи ка – обич но ни је усме ре на пре ма де ри ва ци ји. Лек сич ки план, фо нет ски, 
мор фо ло шки, гра фо ло шки су бр зо уоч љи ви. Ак тив ност твор бе ног си сте ма, 
ко ја је у сло вен ским је зи ци ма вр ло ви со ка и зна чај на – до ла зи до из ра жа-
ја тек кроз функ ци о ни са ње по зајм ље ни ца у си сте му у ко ји ма су се на шле. 
Ко је су по сле ди це по си стем је зи ка по зајм љи ва ча, ни је ла ко од го во ри ти, јер 
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је по треб но не ко вре ме да се опа зе, а на ро чи то је те шко пред ви де ти бу ду ћи 
раз вој је зи ка. 

Функ ци је де ри ва ци је сло вен ских је зи ка, иден ти фи ко ва не и у упо тре-
би у де ри ва то ло шкој прак си већ ду же вре ме на (Зем ская, 1992), са да су до-
би ле про ши ре ње уво ђе њем пој ма адап тив не функ ци је о ко јој је би ло ре чи и 
на јед ном ве ли ком ску пу у Мо скви (Пе тру хи на и др., 2009). Ре фе ра ти мно-
гих уче сни ка тог ску па све до чи ли су о то ме, да се у сло вен ским је зи ци ма у 
да на шње вре ме за па жа ју ана лог ни про це си ко ји ути чу на функ ци је твор бе 
ре чи – ин тер на ци о на ли за ци ја и де мо кра ти за ци ја лек си ке. Та кон вер ген ци ја 
у сло вен ским је зи ци ма оче ки ва на је не са мо због ти по ло шке бли ско сти, већ 
и због сти му ла тив ног де ло ва ња ком плек са слич них фак то ра ко ји иза зи ва-
ју аде кват ну ре ак ци ју од го ва ра ју ћих је зич ких си сте ма. Је ди но је ре пер то ар 
твор бе них сред ста ва у њи ма са ма њим или ве ћим раз ли ка ма.

Пи та ње при хва та ња по зајм ље ни ца као раз ви так или де гра да ци ју је-
зи ка при ма о ца, да кле, у по зи тив ном или не га тив ном сми слу, код ис тра жи-
ва ча твор бе ре чи је не у са гла ше но. И оче ки ва но, по сто је два опреч на ста ва 
у ру ском узе то за при мер. То ће нам и би ти по ла зи ште. Не ка ис тра жи ва ња 
су ге ри ра ју од ре ђе ну чи ње ни цу да се ту ра ди о про бле му ин тер пре та ци је 
кул тур них кон це па та у кон тек сту дру ге кул ту ре, као и о про бле му ути ца ја 
кон це па та јед не кул ту ре на свест и емо ци је дру ге кул ту ре. 

Због то га лин гви сти озбиљ но упо зо ра ва ју на кул тур не и је зич ке по-
сле ди це ин те гра ци је сло вен ских ет но са у усло ви ма ја ча ња ин те гра ци о них 
про це са, ме ђу је зич ке и ме ђу кул тур не ин тер фе рен ци је, те као пр во ра зред ни 
зна чај ви де очу ва ње ет но је зич ког и ет но кул тур ног иден ти те та (Пе тру хи на и 
др. 2009). Из ра жа ва се бо ја зан од евен ту ал них по сле ди ца озбиљ ни је при ро-
де, јер и по ред ве ли ких по тен ци јал них мо гућ но сти ру ске твор бе ре чи, спе-
ци фич на те жи на лек сич ких по зајм ље ни ца у бу ји ци нео ло ги за ма по след њих 
де це ни ја све ви ше ра сте.

Про у ча ва ју ћи из ме ђу оста лог и је зик ру ске ди ја спо ре, Зем ска за кљу-
чу је о де ри ва ци ји, да је аме ри ка ни за ци ја ру ског је зи ка – са мо при вре ме на 
исто риј ска ета па у ње го вом раз во ју. Из ја сни ће се за тим са свим ка те го рич но 
као де ри ва то лог (Зем ская, 2001): твор ба ре чи за раз ли ку од дру гих под си-
сте ма ру ског је зи ка не под ле же стра ном ути ца ју. На про тив, стра ни лек сич ки 
еле мен ти укљу чу ју се у твор бе не мо де ле ру ског је зи ка гра де ћи хи бри де.

У при лог овим ста во ви ма ни је на од мет под се ти ти се ути ца ја дру гих 
стра них је зи ка, и, на рав но, по у ка ма из про шло сти. Ру ски лин гви сти та ко ђе 
на по ми њу да је на ру ски је зик би ло не ко ли ко ин ва зи ја не мач ког и фран цу-
ског је зи ка, чи ји се тра го ви да нас на ла зе са мо у књи жев ној ли те ра ту ри и у 
ма лој ко ли чи ни у реч нич ком фон ду ру ског је зи ка. На ста вља ју ћи ту ми сао 
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мо же мо на ве сти као илу стра ци ју раз го вор на по чет ку Ра та и ми ра Л. Н. 
Тол сто ја на фран цу ском је зи ку, у са ло ну из ве сне Ане Па влов не Ше рер. А. 
С. Пу шкин је и сам, ка ко нас би о гра фи ње го ви уче, у де тињ ству бо ље го-
во рио фран цу ски не го ма тер њи ру ски, па та ко у Јев ге ни ју Оње ги ну и за Та-
тја ну Ла ри ну, кад пи ше пи смо Оње ги ну, ка же: Она по-рус ски пло хо зна ла,... 
Итак, пи са ла по-фран цуз ски... 

В. Г. Бје лин ски по зна ти ји по књи жев ној кри ти ци, а ма ње по ин те ре-
со ва њи ма за је зич ка пи та ња, по во дом по ја ве џеп ног реч ни ка стра них ре чи, 
у ре цен зи ји је из ра зио ве о ма тре звен став пре ма по зајм ље ни ца ма. Ње га не 
пла ши ква ре ње је зи ка ула ском стра них ре чи у лек сич ки фонд ру ског је зи-
ка, јер је до то га не ми нов но мо ра ло до ћи по сле ре фор ми Пе тра I, из но се ћи 
ми сао да се не по треб не ре чи ни ка да не за др жа ва ју у је зи ку, а да је чу вар 
чи сто те је зи ка – дух на ро да.

Да на шњи ис тра жи ва чи по вла че па ра ле лу из ме ђу про шлих епо ха, ка да 
је ру ски је зик из др жао при ти ске стра них ре чи, и да на шњег вре ме на, сма-
тра ју ћи да ће и са да то би ти та ко и да ће он усво ји ти са мо не ке ино ва ци је 
нео п ход не за ње го во да ље функ ци о ни са ње. Ис ти чу сто га, да оби ље аме ри-
ка ни за ма у лек си ко ну ру ског је зи ка тре ба схва ти ти не као ква ре ње је зи ка, 
не го као ре зул тат ме ђу кул тур них уза јам но сти. Био је то од раз кон так та кул-
ту ра у вре ме до ми на ци је од ре ђе не кул ту ре. Да нас је и у ру ском и у срп ском 
јак ути цај ен гле ског је зи ка, ан гло а ме рич ке кул ту ре и ци ви ли за ци је. Сва ка 
ана ло ги ја се сто га мо ра опре зно вр ши ти, јер вре ме на су се про ме ни ла, ни су 
иден тич на, има ју сво је спе ци фич но сти, па је ло гич но да и во ка бу лар мо ра 
би ти дру га чи ји.

Де ри ва то ло ги ју мо же и мо ра за ни ма ти да ли у то ме тре ба ви де ти обо-
га ћи ва ње је зич ког си сте ма, или ње го во скре та ње у не ком ту ђем прав цу. Чи-
ње ни ца је да су у сло вен ске је зи ке као по зајм ље ни це до ла зи ле је ди ни це из 
је зи ка дру гих струк ту ра и кул ту ра. Сва ко ме је ја сно да је зик не мо же оста ти 
не про мен љив, ста ти чан, и по стра ни од жи во та љу ди, да му се при ла го ђа-
ва као и но ви на ма у ње му. Че сто се у до ди ру са но вим ак ту е ли зу је не што 
из соп стве них ре сур са, из че га се да за кљу чи ти да је зик има сво је фил те ре. 
Твор ба ре чи пре ма то ме пру жа зна чај не ин фор ма ци је упра во пре ко сво је 
адап тив не функ ци је. 

3. Та ко ће сход но те ми, де ри ва то ло шко по сма тра ње овог при ло га би ти 
скон цен три са но и илу стро ва но нај ка рак те ри стич ни јим твор бе ним ре зул та-
ти ма у про це су адап та ци је стра не лек си ке у да та два сло вен ска је зи ка, без 
те жње ка ис црп но сти.

Ин те ре су ју ћи се за де ри ва то ло шку стра ну по зајм ље не лек си ке при 
ње ном укла па њу у ова два сло вен ска је зи ка, а оста вља ју ћи по стра ни чи сто 
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лек си ко ло шку, ми ће мо на овом ме сту са мо кон ста то ва ти да се ис кри ста ли-
са ло, да тај лек сич ки бум до ла зи из еко ном ски над моћ ни јих, раз ви је ни јих 
тех но ло шко-тех нич ких кул ту ра ко ју да нас пре зен ти ра ен гле ска лек си ка. Ла-
ко ћа са ко јом ан гли ци зми про ди ру у функ ци о нал ни си стем ру ског и срп ског 
је зи ка, об ја шња ва се ве ћи ном екс тра лин гви стич ким фак то ри ма. За то ће се 
ов де ра ди на ших илу стра ци ја по твр ди ти – да су то обла сти тер ми но ло ги је 
у јед ном ши рем сми слу, ра чу нар ства, из ин фор ма тич ких тех но ло ги ја, ме ди-
ци не, је зи ка на у ке, еко но ми је, по ли ти ке, из обла сти за ба ве, естра де, мо де, 
екс трем них спор то ва ко јих код нас ни је ни би ло итд. По зајм ље ни це вр ло че-
сто про ди ру у раз го вор ни и пу бли ци стич ки је зик, у је зик ма сов них ин фор-
ма ци ја, омла дин ски сленг, жар гон и дру ге обла сти је зи ка. Од ре ђе не сфе ре 
ко му ни ка ци је, по ли тич ки, пу бли ци стич ки дис курс, ко му ни ка ци ја уз ра сних 
или со ци јал них гру па су о че не су са ла ко ћом гра ђе ња хи брид них струк ту ра. 
При нео бич но убр за ном тех нич ко-тех но ло шком раз во ју, по себ но у ин фор-
ма ци о ној тех но ло ги ји, уно се се у је зик тво ре ви не ство ре не че сто ока зи о-
нал но и у усме ном оп ште њу. Ода тле оне кре ћу ка књи жев ном је зи ку.

Мно го то га је у ли те ра ту ри опи са но, у ан гли сти ци је на пра вље на кла-
си фи ка ци ја ти по ва ан гли ци за ма (Пр ћић, 2012) у срп ском је зи ку. У ру си сти-
ци се чи тав тај про цес увр шћу је у ин тер на ци о на ли за ци ју, јер се по ла зи од 
чи ње ни це да се пре ко ен гле ског пр вен стве но ак ти ви ра ју по сто је ћа ин тер на-
ци о нал на сред ста твор бе ре чи, али не пот це њу ју ћи ни уплив мар ги нал них 
ре сур са ко ји се ква ли фи ку је као де мо кра ти за ци ја.

Гра ма ти ча ри ће ре ћи да је тај про цес ка рак те ри сти чан нај ви ше за име-
ни це, за тим до ла зе при де ви и гла го ли и да је на те сту код адап та ци је и мор-
фо ло шки си стем.

Твор ба ре чи у сло вен ским је зи ци ма са обим ним ин вен та ром афик са 
ду го се по и ма ла кроз са мо јед ну ње ну функ ци ју – но ми на ци ју, и то ско ро по 
пра ви лу мор фем ског ти па, и са мо као су фик са ци ју. Де ри ва то ло шка ана ли за 
ових је зи ка у мо но гра фи ја ма из Опо ља, от кри ва та ко ђе и да ље пре о вла ђу-
ју ћи тренд у скла ду са тра ди ци јом син те ти зма кроз афик са ци ју и, на рав-
но, пр вен стве но су фик са ци ју. Ис так ну то је да је то у су прот но сти са че сто 
у ли те ра ту ри ис ти ца ном тен ден ци јом ка ана ли ти зму под деј ством стра них 
ути ца ја (Он ха й зер, 2009).

3.1. Уви дом у ма те ри јал ова два је зи ка то се по твр ђу је и кроз адап та-
ци ју ан гли ци за ма из нај но ви јег вре ме на. Име нич ка су фик са ци ја је на пр вом 
ме сту по про дук тив но сти као спој стра них осно ва са ин тер на ци о нал ним 
или уоп ште стра ним су фик си ма, оних ко ји већ по сто је у да тим је зи ци ма 
или ко ји до ла зе са стра ним ре чи ма. То су су фик си ина че ве ли ке про дук тив-
но сти у оба је зи ка, али ни су ис кљу че ни ни су фик си ма ње или са свим рет ке 
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упо тре бљи во сти као: -ер, -изам / рус.-изм, -ист, -инг (из енгл.), -ент, -ант, 
-аци ја / -ация / -яция, -атор и др., са да ве о ма ак ти ви ра ни. До вољ на ће би ти 
са мо по не ка илу стра ци ја без по је ди нач ног пре гле да и си сте ма ти за ци ја: бри-
финг, ин же ње ринг, шо пинг, стај линг, пре синг / прес синг, џо гинг / джог гинг, 
мар ке тинг, гла му ри за ци ја, ком пју те ри за ци ја / ком пь ю те ри за ция, тран-
сплан та ци ја / тран сплан та ция, тран спа рент ност / тран спа рент но сть, 
та че ри зам, ти неј џер / ти не йд жер, сур фер, хам бур гер / гам бур гер, чи збур-
гер, сти лист(а).

Ме ђу тим, твор бе ни си стем се не за у ста вља на ово ме. Ства ра ју се број-
ни хи брид ни од но си стра ног и до ма ћег еле мен та и то ра зних вр ста. Та кви ма 
би се мо гле сма тра ти из ве де ни це са ни зом су фик са ра зних про дук тив но сти 
ко ји са до ма ћим осно ва ма гра де обра зо ва ња са ко но та ци ја ма и без ко но-
та ци ја. Ве ли ки при лив стра них ре чи, иза зи ва и ве ли ку ак тив ност до ма ћих 
су фик са, ко ји са стра ним твор бе ним осно ва ма да ју мно штво ра зних тво ре-
ни ца. Пред ста ви ће мо не што чи ме се из ре че но по твр ђу је. У срп ском су број-
на обра зо ва ња су фик сом -ија да: срп. ко ба си ци ја да, ку пу си ја да и сл. Кон-
ста ту је се за ру ски је зик (Пе тру хи на и др., 2009) да су де ми ну ти ви, до бро 
по зна та спе ци фич ност ру ског је зи ка, зна чај но ра ши ри ли сво ју де ри ва ци о ну 
ба зу и да ја ча тен ден ци ја њи хо ве упо тре бе и код по зајм ље ни ца да на шњег 
вре ме на. На зи ва ју их и „ква зи де ми ну ти ви ма” за из ра жа ва ње уч ти во сти, а 
не кад и иро нич но сти. При ме ри ово га ти па су: ин фор ма шка, ин тер вь ю ич-
ка, ру брич ка, са й тик, ди соч ки, дис пле й чи ки. То је на ста вак од ра ни је зна не 
адап та ци је су фик сом -ка ти па жи лет ка, ко кет ка, эти кет ка, эта жер ка из 
фран цу ског је зи ка. Код адап ти ра не име нич ке лек си ке у го вор ном је зи ку и 
је зи ку ин фор ма ци ја, фе ми ни нум ске фор ме гра де до ма ћи су фик си и за сва ки 
је зик углав ном сво ји, ти па ми си ца, фол кер ка, ро кер ка, фронт мен ка, фа ль-
си фи ка тор ша.

Нај у по тре бљи ви ји за гра ђе ње гла гол ских име ни ца до ма ћи су фикс 
-ње, за ту свр ху се ко ри сти и код но вих стра них ре чи кон вер то ва ње, ку ли ра-
ње, ло го ва ње, ха ко ва ње. Че сто се на ђу при ме ри из је зи ка штам пе као ока зи-
о нал не или аутор ске тво ре ви не по пут феј сбу че ње, гу гло ва ње, трен до ва ње 
и сл., па и су фикс стра ног по ре кла -аци ја у ди ги та ли за ци ја и сл., као што 
уоста лом и у ру ском је зи ку у ова квим слу ча је ви ма та ко ђе до ла зи до ма ће 
-ание или стра но -ация: кон вер ти ро ва ние / кон вер ти зи ро ва ние, кон вер та-
ция, ло ги ро ва ние.

До ма ћим су фик си ма рас про стра ње но је гра ђе ње од но сних при де ва 
од стра них осно ва по пут рус. дид жей – дид же й ский, джин со вый, ти не йд-
жер(ов)ский тен дер ный, кон вер та ци он ный, срп. ме на џер ски, мар ке тин-
шки, про вај дер ски, ти неј џер ски и сл.
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Ка да се гла го ли гра де од лек си ке стра ног по ре кла, ак ти ви ра ју се до-
ма ћи или одо ма ће ни су фик си, и гла го ли су ско ро по пра ви лу дво вид ски: 
кон вер то ва ти, ком пју те ри зо ва ти, им пле мен ти ра ти, сто пи ра ти, ком пь ю-
те ри зо ва ть / ком пь ю те ри зи ро ва ть, сти му ли ро ва ть, тран снлан ти ро ва ть 
и сл. 

Ова квим и слич ним ком би на то ри ка ма до би ја ју се но ва твор бе на гне-
зда и чи та ви твор бе ни ни зо ви по пут: рус. ком пь ю тер, ком пь ю тер ный, ком-
пь ю те рщ ик, ком пь ю те ри за ция, ком пь ю те ри зо ва ть, ком пь ю те ри зи ро ва ть, 
ме нед жер, ме нед жер ский, ме нед же ризм, ме нед жмент, срп. ком пју тер, 
ком пју те раш, ком пју те ри ста, ком пју тер ски, ком пју те ри зо ва ти, ком пју те-
ри за ци ја; ме на џер, ме на џер ка, ме на џер ски, ме на џер ство, бил дер, бил до ва-
ти, на бил до ван, сур фер, сур фо ва ти, сур фо ва ње и сл.

У хи брид не по ја ве у име нич ком си сте му се мо же још пу но то га убро-
ја ти, по себ но из нај но ви јег вре ме на, да по ме не мо при ме ра ра ди обра зо ва-
ње са рет ким су фик сом -ос – ро ђос у је зи ку мла дих у срп ском је зи ку, до-
би је но ве ро ват но по мо де лу жар гон ског обра зо ва ња ал кос, кри мос (Клајн, 
2002/2003), као и при мер из штам пе ђу бри је ра (кон теј нер за ђу бре) са су-
фик сом -ије ра.

Су фик са ци јом се мо гу вре ме ном до би ти и твор бе ни си но ни ми – ком-
пју тер // ра чу нар, ком пју те ри ста // ком пју те раш ме ђу ко ји ма мо же би ти 
стил ске раз ли ке.

3.2. Ак тив ност име нич ких пре фик са је знат но по ра сла про до ром 
лек си ке стра ног по ре кла. То су пре фик си ла тин ског или грч ког по ре кла са 
ин тер на ци о нал ном ре пу та ци јом ко ји сло бод но обра зу ју спо је ве. као рус. 
анти-, ги пер-, де-, ква зи-, кон тр-, про-, псев до-, ре-, су пер- и др.; срп. ан ти-,  
екс тра-, екс-, кон тра-, пост-, псе у до, су пер-, хи пер- и др.: ексми ни стар, 
екс трапро фит, су пер мар кет, су пер мо дел, пост мо дер низм, ми кро чип, ми-
кро про це сор и сл.

Зна чај но је код пре фик са ис та ћи, да иако су гла го ли дво вид ски, че сто 
се уз по моћ до ма ћих пре фик са фор ми ра ју вид ски па ро ви као ко пи ра ти – ис-
ко пи ра ти, фи нан си ро ва ть – про фи нан си ро ва ть.

3.3. По раст уло ге ком по зи та, као ре зул тат твор бе не адап та ци је по-
зајм ље ни ца, при ме ћен у твор би ре чи сло вен ских је зи ка као не што што им 
ни је би ла из ра зи та ка рак те ри сти ка, мо гао би се узе ти као јед на ва жна ино-
ва ци ја у гра ђе њу се ри је ра зних ти по ва сло же ни ца са ком по нен та ма, као сај-
бер, ме га, те ле, нар ко и сл. топ-ли ста, бо ди-бил динг, веб-сајт, сај бер ка фе, 
сај бер спејс, шо у би знис, шоу-про грам, топ-ли ста, топ-мо дел, веб-адрес, 
веб-до ку мент, веб-кон фе рен ция, шоу-би знес, шоу-ан сам бль, те ле пе ре да ча и 
мно ге дру ге. Оне од го ва ра ју до број ин те гра ци ји по зајм ље ни ца, па и обра зо-
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ва њу по њи хо вом обра сцу хи брид них струк ту ра са по сто је ћим ин вен та ром 
(Пе тру хи на и др., 2009).

3.4. Абре ви ја ту ре по зна те и у ру си стич кој ли те ра ту ри, по себ но со-
вјет ског вре ме на, озна ча ва не као но ви на тог вре ме на, на ста ви ле су да обо-
га ћу ју свој ре пер то ар у оба је зи ка, че сто и у ком би на ци ји са ком по зи ци јом. 
Њи хо ви ти по ви су че сто те ма пра во пи сне про бле ма ти ке на ро чи то у по гле ду 
гра фич ких ре ше ња, те ће мо се на овом ме сту огра ни чи ти кон ста та ци јом о 
про дук тив но сти та кве твор бе ре чи сти му ли са ном при ли вом стра не лик си ке.

3.5. Кад се го во ри о твор би ре чи да нас у срп ском и ру ском је зи ку, по-
себ но о твор бе ној апа ра ту ри, не би тре ба ло за о би ћи пи та ње сли ве ни ца или 
блен ди, ти па де мо кра ту ра, нар ко хо ли чар, ка фу ћи но, лов ча ник, рус. де рь мо-
кра тия, до си ден ты, при хва ти за ция и сл. На та кво гра ђе ње ре чи у срп ском 
је зи ку скре нуо је па жњу Ран ко Бу гар ски (Bu gar ski, 2013) нај пре у ни зу ра-
до ва, а за тим и у књи га ма по све ће ним про бле му је зи ка жар го на. Са зна ње да 
је ово ак ту ел но и у ру ском је зи ку, на ве ло нас је на за кљу чак о кон вер ген ци ји 
(Ма ти ја ше вић, 2006) у са вре ме ном раз во ју ових је зи ка као при ла го ђа ва ње 
иза зо ву но вог вре ме на и са тен ден ци јом ши ре ња сфе ре упо тре бе.

Као по себ на твор бе на тех ни ка сме шта се обич но из ме ђу ком по зи ци-
је и абре виј ци је, али са мар ги нал ним зна ча јем. Очи глед но је да је оп шти 
тренд ино ви ра ња за хва тио све је зич ке ни вое, и да стра на лек си ка ни је без 
ути ца ја и на твор бе не про це се је зич ких ни воа ван окви ра стан дар да, ма кар 
као по зајм ље ни ца би ла са мо „ин спи ра ци ја” а све оста ло до ма ће, ка ко ка же 
Бу гар ски.

3.6. Сре ће мо и при ме ре кон вер зи је: у срп ском аут (енгл. out) и при дев 
и при лог, па и именицa ста ња, слич но и у ру ском, та ко ђе ин, за тим су пер – 
при дев, при лог и пре фикс од но сно пре фик со ид, у ру ском је зи ку нпр. стоп 
– уз вик (= стой); стоп-кран, стоп-ка др, та ко ђе су пер и др.

3.7. По зајм ље ни це са нул тим су фик сом, ко је се та ко ђе у овим је зи ци-
ма мо гу сре сти , по ме ну ће мо као мо гућ ност за др жа ва ња у је зи ку у слу ча је-
ви ма где је те шко или не из во дљи во де фи ни са ти не ки део ре чи као су фикс, 
али да оне функ ци о ни шу у мор фо ло шком си сте му и као твор бе не осно ве, то 
је ипак чи ње ни ца.

3.8. До бри реч ни ци не са мо да иден ти фи ку ју, већ и вид но обе ле жа ва ју 
(Va sić i dr., 2001) код не ких по зајм ље ни ца но ва зна че ња у је зи ку при ма о цу 
– сло вен ском, кон крет но срп ском, а то ва жи, као што нам је по зна то, и за 
ру ски, а ко јих ина че не ма у је зи ку да ва о цу – ен гле ском. Ти ме по зајм ље ни-
це као јед на лек сич ка гру па, по ка зу ју сво је мо гућ но сти се ман тич ке твор-
бе ре чи, у сла ви сти ци по след њег вре ме на ква ли фи ко ва но као се ман тич ка 
де ри ва ци ја. За ког ни тив на лин гви стич ка усме ре ња то је ме ха ни зам је зич ке 
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еко но ми је (Ку сто ва, 2004). Ако до да мо да се ту ви ди и бри са ње стрикт них 
гра ни ца из ме ђу син хро ни је и ди ја хро ни је, он да је то до при нос лин гви сти-
ци, јер се до не дав но у ру си сти ци се ман тич ка твор ба ре чи углав ном сма тра-
ла ди ја хро ни јом.

Ка ко ово ме при ла зи ан гли сти ка, нај бо љи ће од го вор да ти при ме ри 
типа олд тај мер (Пр ћић, 212) као вр ста ла жних па ро ва или по лу па ро ва, као 
срп ска ре пли ка и њен ен гле ски мо дел, у кон цеп ту кла си фи ка ци је ла жних 
па ро ва и чи та ве ска ле ти по ва ан гли ци за ма. Да кле, реч олд тај мер у срп ском 
– ста рин ски ауто мо бил ко ји се чу ва и це ни као ра ри тет или ан ти кви тет, не ма 
тог зна че ња у ен гле ском, већ – ста ри ји чо век с мно го ис ку ства у не кој обла-
сти, ве те ран. Слич ни су за кључ ци о осо бе но сти ма функ ци о ни са ња аме ри-
ка ни за ма / ан гли ци за ма на лин гво кул тур ном про сто ру ру ског је зи ка у сми-
слу да се са ми они ме ња ју и се ман тич ки и сти ли стич ки и гра ма тич ки, и као 
ве ћи ном ру си фи ци ра ни, пре ста ју у пот пу но сти да се по ду да ра ју са сво јим 
про то ти по ви ма.

Сва ки је зик раз ви ја зна че ња, у овом слу ча ју по зајм ље них лек се ма, у 
скла ду са се ман тич ким по тен ци ја лом њи хо вим ко ји иако је исти, кон крет не 
ре а ли за ци је не мо ра ју би ти исте, па нпр. ан гли ци зам кон те й нер у ру ском 
нема као у срп ском јед но од зна че ња у ре чи кон теј нер – ве ли ки ме тал ни или 
пла стич ни сан дук у ко ји се од ла жу от па ци на ули ци, док су дру га зна че ња 
иста (= танк, ци стер на итд.). Ов де се не ми нов но до ла зи и до пи та ња по ли-
се ми је као на чи на осми шља ва ња но вог кроз по сто је ће. Ме ђу тим, кад је реч 
о ме ђу соб ном од но су по зајм ље ни це у ру ском и срп ском, ов де се он не кад у 
ли те ра ту ри ви ди као ме ђу је зич ка хо мо ни ми ја.

Као по се бан тип хо мо ни ми је, али не као ре зул тат се ман тич ког раз во ја 
од ре ђе них лек се ма, већ као кал ки ра ње: клик (енгл. click) је дан клик, јед ним 
кли ком, // клик ну ти ми шем, ико на/ ико ни ца (енгл. icon), миш (енгл. mo u se), 
рус. мы шка и сл.

Овим ни је ис цр пе на сва про бле ма ти ка, али је по ка за но бар у прин ци-
пу у че му ви ди мо су шти ну функ ци је адап та ци је по зајм ље них ре чи у твор би 
ре чи ова два је зи ка.

4. На кра ју украт ко о из ло же ном. Твор бе ни си стем у овим сло вен-
ским је зи ци ма вр ло је ак ти ван у функ ци ји адап та ци је по зајм ље не лек си ке 
из ен гле ског је зи ка но вог вре ме на. Ње но оби ље у да на шњој ета пи раз во-
ја ових је зи ка има ло је за по сле ди цу ја сни је уоча ва ње и ове вр ло зна чај не 
функ ци је твор бе ре чи. Адап та ци ја све до чи о ви тал но сти твор бе ног си сте ма 
сло вен ских је зи ка. Твор бе ни про це си од го ва ра ју тра ди ци ја ма уз од ре ђе не 
спе ци фич но сти, али про ти чу ди на мич ни је и раз ви ја ју се кон вер гент но. У 
адап та ци ју су укљу че на нај ви ше мор фо ло шка сред ства – афик си: су фик си и 
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пре фик си, и нај ви ше у име нич ком си сте му. Ово ме тре ба до да ти и зна чај не 
ино ва ци је у ком по зи ци ји и абре ви ја ци ји.

Ула зак по зајм ље ни ца про из вео је зна чај не по сле ди це, а као нај и зра-
же ни ју – по раст ин тер на ци о на ли за ци је, ко ја иде углав ном пре ко ен гле ског 
је зи ка, тј. по сто је ћи ин тер на ци о нал ни еле мен ти, нај ви ше из грч ког и ла тин-
ског, али и ен ле ског, ко ри сте се при твор би са стра ним осно ва ма. На по ре до 
са на ве де ном тен ден ци јом сто ји хи бри ди за ци ја, ни шта ма ње зна чај на упо-
тре ба до ма ћих сред ста ва твор бе у адап та ци ји по зајм ље не лек си ке. До ма-
ћи и одо ма ће ни ак тив ни ин тер на ци о нал ни су фик си код гла го ла и од но сних 
при де ва по ма жу обра зо ва њу твор бе них ни зо ва и гне зда. Зна чај но се ис по-
љио афи ни тет за гра ђе ње ра зно вр сне ком по зи ци је и абре ви ја ци је. До ма ће и 
стра но у ком би на ци ји про ду ку је из ме ђу оста лог и не ке спе ци фич но сти за 
од ре ђе ни је зик, обо је не че сто ра зним по зи тив ним или не га тив ним ко но та-
ци ја ма. Упо тре ба до ма ћег мар ги нал ног твор бе ног по тен ци ја ла ко ји пре тен-
ду је на ула зак у узу ал ни си стем, с раз ло гом се мо же сма тра ти де мо кра ти за-
ци јом.

Се ман тич ка де ри ва ци ја код по зајм ље ни ца по твр ђу је је зич ку еко но-
ми ју, као и знак да су се оне „при ми ле” у но вој је зич кој сре ди ни и да су се, 
са сво јом по ли се ми јом и хо мо ни ми јом као ре зул та ти ма, уда љи ле од сво јих 
ен гле ских из вор ни ка.

Све го ре на ве де но за ове је зи ке као при ма о це стра не лек си ке, зна-
чи при мет ну тен ден ци ју ка очу ва њу искон ског си сте ма и за др жа ва њу сво је 
син те тич ке при ро де, на су прот, че сто у ис тра жи ва њи ма ис ти ца ним, по ја ва-
ма ко је во де у прав цу ана ли ти зма. Очи ту је се, да кле, да је твор бе ни си стем 
са сво јом функ ци јом адап та ци је по у зда на бра на од скре та ња у не ком ту ђем 
прав цу. У то ме је ви тал ност твор бе ног ме ха ни зма као ва жна по др шка функ-
ци о ни са њу си сте ма је зи ка у це ли ни и ње го вој кон со ли да ци ји. 

Од го вор на пи та ње с по чет ка ра да, да ли се ства ра ју но ва твор бе на 
сред ства и мо де ли, јер та ква мо гућ ност по сто ји (Зем ская, 1992, Ма ти ја ше-
вић, 2002) мор фе ми за ци јом не ког де ла стра не ре чи, оста је у до ме ну до пу-
ште не прет по ста ке. Узи ма ју ћи у об зир у де ри ва то ло шком сми слу зна чај не 
тра го ве ути ца ја на ове је зи ке од стра не прет ход них по зна тих ци ви ли за ци ја 
и је зи ка, ре ал но је оче ки ва ти не што слич но и од но вих по зајм ље ни ца. Иако 
ће се мно го то га са пој мо ви ма ко је озна ча ва ју из гу би ти, нај че шће и не за-
бе ле жено, као ока зи о нал но, ипак ве ро ват но ћа по сто ји, ни је мо гу ће да баш 
ни шта не оста не, пу те ви су отво ре ни и кроз хи бри ди за ци ју. Ако је екс тра-
лин гви стич ка ре ал ност сти му ли са ла по ја ву стра не лек си ке, у овом слу ча ју 
из ен гле ског је зи ка, уну тар је зич ке пак за ко ни то сти ових сло вен ских је зи ка 
уре ђу ју од но се по зајм ље ног и до ма ћег, а то иде у при лог раз вит ку је зи ка. То 
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је ло ги ка раз ми шља ња из ви зу ре јед ног де ри ва то ло га о мо гу ћим де ша ва њи-
ма у је зи ку на осно ву од ре ђе них по ка за те ља и ин ди ци ја.
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ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ

Резюме

В статье рассматривается функция адаптации заимствованной лексики но-
вейшего времени средствами словообразования русского и сербского языков. В 
центре внимания находится вопрос о последствиях включения иноязычных слов в 
систему языка, как и о взаимоотношениях словообразовательных элементов. Ока-
зывается, что в данных языках имеются разнообразные средства адаптации, в чем 
можно усмотреть витальность словообразовательной системы.

Kлючевые слова: заимствованная лексика, словообразование, адаптация, 
русский и сербский языки.



169

Ranko D. BUGARSKI UDK 811.163.41ʼ373.611
Univerzitet u Beogradu 81ʼ276.4
Filološki fakultet
rbugarski@fil.bg.ac.rs

JEDAN AGRESIVNI SRPSKI SUFIKS: -ijáda1

U ovom prilogu navode se 232 lekseme sa već neko vreme najproduktivnijim 
tvorbenim sufiksom u srpskom jeziku, izrazito žargonizovane prirode, koje smo 
prikupili (najvećim delom iz medija) tokom poslednjih petnaestak godina. One 
su kratko definisane i grupisane u nekoliko karakterističnih područja: (1) Susreti, 
igre i druženja, tipično praćeni takmičenjem (npr. srednjoškolijada, brucošijada, 
folklorijada); (2) Izložbe, najčešće prodajne i uz konzumiranje izloženog ili 
pripremljenog na licu mesta (npr. pilićijada, palačinkijada, vinarijada); (3) 
Festivali, priredbe i revije (npr. Bugarijada, šeširijada, fićijada); (4) Zaplet, 
gužva, zavrzlame (npr. selektorijada, koalicijada, Šarićijada); (5)Velika količina 
ili ponavljanje nečega (npr. oglasijada, štrajkijada, telefonijada); (6) Ironična 
ili posprdna karakterizacija nekog događaja ili ponašanja (npr. amerikanijada, 
džiberijada, ludijada); (7) Priredbe ili akcije u spomen na istaknute ličnosti (npr. 
Šopenijada, Gogoljijada, Nušićijada); (8) Razno (npr. kosovijada, stravijada, 
Đinđijada). Na kraju se daje objedinjen abecedni spisak svih leksema. 

Ključne reči: savremeni srpski jezik, -ijáda, sufiksi, produktivnost, 
žargonizacija. 

i. uvod

Tekst koji sledi proistekao je iz autorovog dugogodišnjeg rada na analizi 
sufiksalne imeničke derivacije žargonskog karaktera u današnjem srpskom jezi-
ku. Taj vremenski raspon pokazao se dovoljnim za praćenje produktivnosti poje-
dinih sufiksa. Od ukupno 65 istraživanih sufiksa (uključujući i poneki sufiksoid), 
tokom devedesetih godina prošlog stoleća daleko najproduktivnijim se pokazao 
sufiks -āk/-njāk/-ljāk, za koji se može reći da je obeležio tu deceniju, i od koga 
je i počelo piščevo interesovanje za celu ovu problematiku; njemu je posvećen 
rad pod Bugarski (1995), a potom je praćen i narednih godina. Pokazalo se da 
je on ubrzo počeo da slabi, javljajući se u sve manjem broju primera, a u prvoj 
deceniji ovog veka vodeće mesto zauzeo je, zahvaljujući sve jačoj medijskoj po-

1  Ovaj rad nastao je kombinovanjem i ažuriranjem odgovarajućih odeljaka iz knjiga pod 
Bugarski (2006) i Bugarski (2013). Sa posebnim zadovoljstvom ga prilažem zborniku u čast Veri 
Vasić, kao mali znak sećanja na našu saradnju na raznim projektima i različitim povodima. 

mailto:rbugarski@fil.bg.ac.rs
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dršci, sufiks -ijáda, koji je u naslovu ovog priloga okarakterisan kao agresivan, 
a koji bi poneko osetljivijeg uha već mogao nazvati i nesnosnim. Pojedinosti o 
ovim odnosima, o „padu” prvopomenutog i „usponu” drugopomenutog nastavka, 
zainteresovani čitalac može da pronađe u autorovim knjigama iz 2006. i 2013. 
godine. U ovoj prilici samo ćemo navesti da je prvi izvor sadržao 98 primera sa 
sufiksom -ijáda za ceo prethodni period, a drugi 116 novih do marta 2013. godi-
ne, uz još 18 naknadno zabeleženih do predaje ovog članka u štampu septembra 
ove godine. To ukupno čini 232 lekseme, u velikoj većini žargonske, mnoge uz 
to okazionalne, a uz poneku verovatno već na pragu jezičkog standarda; one već 
registrovane u rečnicima standardnog jezika po pravilu nismo ni unosili.

Ovaj materijal ćemo u odeljku II podeliti u nekoliko grupa prema domeni-
ma upotrebe, sažeto ukazujući na značenja pojedinih leksema, da bismo ih potom 
u odeljku III predstavili u obliku integralnog abecednog spiska. (Pri tome smo za-
nemarili za nas nevažne morfološke pojedinosti, pa smo tako, na primer, uključili 
i nekoliko reči tipa bekrijada, čivijada, iluzijada, kod kojih je segment -ija već 
sadržan u osnovi, ali se one semantički i stilski uklapaju u naš sociolingvistički 
motivisani korpus). 

ii. primeri sa objašnjenjima

(1) Susreti, igre i druženja, tipično praćeni takmičenjem. Od ove grupe po-
činjemo jer je ovaj internacionalni sufiks upravo u tom značenju, u standardnim 
rečima tipa olimpijada, spartakijada, balkanijada, otvorio put za nove domaće 
derivate, praćene ubrzanom žargonizacijom. Tu su najpre gimnazijada, srednjoš-
kolijada, brucošijada, univerzijada, filozofijada, pravijada, ekonomijada, elektri-
jada, medicinijada, mašinijada, građevinijada, menadžerijada, grafijada (susreti 
studenata odgovarajućih fakulteta ili usmerenja), primatijada (ovo nije skup pri-
mata nego studenata prirodnih nauka i matematike), Difovijada (sportski susret 
studenata fizičke kulture, Čanj), Makabijada (sportsko-zabavna manifestacija 
Saveza jevrejskih opština Srbije). Potom se nižu domijada, robotijada i drumari-
jada (sportsko takmičenje đaka-domaca, robota, odnosno transportnih radnika), 
Naftijada („radničko-sportske igre naftne i gasne privrede Srbije”), cementari-
jada (susreti radnika u cementnoj industriji), čobanijada (susret čobana), komši-
jada (komšijsko druženje), papučijada (okupljanje papučića u Vranju), kerijada 
(nije susret kerova nego godišnji skup žitelja subotičkog naselja Ker), Srbijada 
(okupljanje Srba u dijaspori), Kumovijada (šahovski turnir u Dragačevu gde ta-
kmičari igraju u paru sa svojim kumovima), Travoltijada (takmičenje u plesanju 
na staru disko-muziku u stilu filmova DžonaTravolte). 

Tu su i žonglerijada (takmičenje žonglera), folklorijada (folklorno ta-
kmičenje), gitarijada, tamburijada, fankijada (takmičenje u sviranju pomenu-
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tih instrumenata, odnosno izvođenju muzike „fank”), biciklijada i rolerijada 
(takmičenje u vožnji bicikla, odnosno rolera); štukijada, smuđijada, somovijada 
(takmičenje u ulovu ovih riba), pa gurmanijada, bekrijada, čivijada, šizijada. 
Takođe mudrijada, memorijada, vicijada, hitovijada, stihijada, švalerijada i la-
žijada (nadmetanje u mudrovanju, pamćenju, pričanju viceva i dosetki, recitova-
nju stihova, ljubavničkim uspesima, odnosno laganju), strašilijada (takmičenje 
u pravljenju strašila za ptice), šamponijada (kolektivno pranje kose), tucanijada 
(prvenstvo u tucanju uskršnjih jaja), gusanijada (borba gusana).

Element igre, često povezan s takmičenjem, izražen je i u dečjem svetu, 
kroz kovanice kao puzijada (takmičenje beba u puzanju), lavorijada (brčkanje 
male dece u lavorima kao zamena za more), igrarijada (program dečje zabave), 
cirkusijada (predstava za decu [u političkom žargonu, miting političkih protiv-
nika]), peskijada (izrada figura od peska), sankanijada (kolektivno sankanje), 
klikerijada i balonijada (igre sa klikerima, odnosno balonima), Vrtićijada (takmi-
čenje vrtića u Novom Sadu), Vašarijada (priredba dece iz vrtića na Voždovcu u 
Beogradu), klincijada (smotra dečjeg stvaralaštva), klovnijada (dečji karneval), 
dedamrazijada (povorka Deda Mrazova).

(2) Izložbe, najčešće prodajne i uz konzumiranje izloženog ili pripravlje-
nog na licu mesta. Pojedinačna objašnjenja ovde mahom neće biti potrebna, pa 
ćemo uglavnom samo nabrojati lekseme koje smo zabeležili: pilićijada, pači-
jada, guščijada, jagnjijada, prasicijada, mangulijada, butkicijada, gulašijada, 
sarmijada, roštiljijada, pečenjijada, kobasicijada, salamijada, kulenijada, sla-
ninijada, pršutijada, čvarkijada, pihtijada, švarglijada, škembijada, papkarija-
da (kuvanje svinjskih papaka, ne papkara), mudijada (takmičenje u pripremanju 
belih bubrega); pasuljijada, kupusijada, krompirijada, paprikijada, patlidžanija-
da, ajvarijada, raštanijada, bundevijada, maslinijada, bostanijada, kestenijada, 
sirijada, pčelijada (med, ne pčele); pekarijada, pogačijada, picerijada, pitijada, 
buregdžijada, štrudlijada, pekmezijada, višnjijada, kupinijada, šljivijada, šipuri-
jada; poslastičarijada, palačinkijada, tortijada, kolačijada; rakijada, pivijada, 
špricerijada, vinijada, vinarijada, alkoholijada (ispijanje alkoholnih pića, pijan-
ka), duvanijada (sajam duvanskih proizvoda).

(3) Festivali, priredbe, revije: Kancelarijada (festival Asocijacije kancela-
rija za mlade u Srbiji), Bugarijada (festival bugarske kulture u Banatu), Zvezda-
rijada (kulturna priredba mladih Zvezdare u Beogradu), Boemijada (književno-
muzičko veče na Čukarici u Beogradu), Euroijada (sportsko-zabavni boravak 
u Pragu za novosadske studente), Afrikanijada (manifestacija posvećena upo-
znavanju sa Afrikom), Zaštitijada (ekološka akcija u Sokobanji), Makljanijada 
(zabava šaljivdžija i lažova u Gornjem Milanovcu, nazvana po izvesnom Branku 
Petroviću Makljanu), zetovijada (priredba u čast dobrih zetova u Prijepolju). Za-
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tim Familijada (porodični TV šou), otporijada (koncert u režiji političke organi-
zacije Otpor, možda po modelu protestijade iz 1996–1997), aprilijada (aprilski 
maskenbal), šeširijada (revija šešira), stripijada (revija stripova), reklamijada 
(prikazivanje najboljih reklama u humanitarne svrhe), pandurijada (policijska 
smotra). Tu su još parade vozila – fijakerijada, motorijada (motocikli), trakto-
rijada, džipijada, trabantijada, fićijada, bubijada (Folksvagen), minijada (Mini 
Moris); te smartijada (izložba minijaturnih automobila Smart). 

(4) Zaplet, gužva, zavrzlame. Naspram prototipske rašomonijade već niz 
godina nalazimo veliki broj aktuelnih neologizama, većinom okazionalnog ka-
raktera: selektorijada (peripetije oko izbora selektora u sportu), izborijada (izbor-
na gužva), koalicijada (kombinacije oko stvaranja izbornih koalicija), dafimenti-
jada (beskrajno natezanje oko sudbine Dafiment banke), hagijada (zapleti u vezi 
s Haškim tribunalom), dopingijada (afera sa dopingom na Olimpijskim igrama), 
penzijada (muke s podelom penzija), malinijada (redovno godišnje natezanje oko 
cene malina). Zatim vozačijada i autobusijada (peripetije oko vozačkog ispita, 
odnosno dotrajalih autobusa), busplusijada (komplikacije oko uvođenja novog 
sistema naplate u gradskom saobraćaju u Beogradu); dekanijada, bolonjijada, 
masterijada (zapleti oko izbora dekana, primene bolonjskog procesa, titule ma-
stera), te sponzorijada (užurbana potraga za sponzorima). 

Ovakva dešavanja često se vezuju za pojedine imenovane ličnosti; tako 
su se na našem spisku našli Šešeljijada (afera oko izbora Vojislava Šešelja na 
Pravnom fakultetu u Beogradu), Gotovinijada (dugotrajna potera za hrvatskim 
generalom), Fišerijada (zavrzlame oko nastupa Roberta Fišera na šahovskim tur-
nirima), Poterijada (frka oko Harija Potera). Potom Šormazijada (sporenje oko 
mandata poslanika Dragana Šormaza), Ilićijada (egzibicije ministra Velimira Ili-
ća), Šarićijada (peripetije u vezi s narko-bosom Darkom Šarićem), Filaretijada i 
Pahomijada (skandal povodom dodele crkvenog odlikovanja vladici optuženom 
za pedofiliju), Dodikijada (komentar uz pretenzije Milorada Dodika da sastav-
lja Vladu Srbije), Jeremićijada (afera u vezi sa troškovnikom Vuka Jeremića za 
predsedavanje Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija). 

(5) Velika količina ili ponavljanje nečega: aforizmijada, oglasijada, bilbor-
dijada, kartonijada (poplava aforizama, oglasa, bilborda, kartona na fudbalskoj 
utakmici), golijada (kiša golova), štrajkijada (talas štrajkova), telefonijada (ne-
prekidno telefoniranje), remizijada (serija remija u šahu), papirijada (visok ste-
pen papirologije).

(6) Ironična ili posprdna karakterizacija nekog događaja ili ponašanja: 
amerikanijada (ponašanje u američkom stilu), islamijada (prodor orijentalne mu-
zike u Srbiju), džiberijada (demonstracija prostakluka), šamarijada (komentar 
katastrofalnog poraza naših fudbalera), iluzijada (sejanje iluzija), donkihotija-
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da (zaludno nastojanje), komedijada (pretvaranje nekog događaja u komediju), 
ludijada (ludiranje), majmunijada (ponašanje u majmunskom stilu), đavolijada 
(traženje đavola); zatim đurđevijada (prenaglašena javna proslava Đurđevdana), 
tradicijada (napadno demonstriranje narodnih tradicija), keopsijada (preambi-
ciozna kvazimonumentalna gradnja). Za navodno simbolički više nego stvarni 
karakter današnjeg života upotrebljen je termin simbolijada (što nije daleko od 
vodviljijade).

(7) Priredbe ili akcije u spomen na istaknute ličnosti: Šopenijada (godišnji 
koncert u slavu Šopena), Betovenijada i Mocartijada (ciklusi Betovenove, od-
nosno Mocartove muzike), Brocmanijada (festival posvećen nemačkom džezeru 
Peteru Brocmanu), Skovranijada (priredba u čast kompozitora Dušana Skovra-
na), Beketijada i Gogoljijada (pozorišne predstave inspirisane delom Samjuela 
Beketa, odnosno Nikolaja Gogolja); Nušićijada, Džumhurijada, Kaporijada (pri-
redbe sećanja na Branislava Nušića, Zuku Džumhura, Momu Kapora), Erićijada 
(TV emisija o pesniku Dobrici Eriću), Vinaverijada (promocija sabranih dela Sta-
nislava Vinavera), Sterijada (naziv katedre vršačkih pisaca); slično i Grudenijada 
(okupljanje familije Gruden).

(8) Razno. Izvan gornje podele, donekle uslovne zbog mogućeg mestimič-
nog preklapanja izdvojenih kategorija, ostao je jedan broj leksema koje bi se teško 
mogle smestiti u bilo koju od njih.Ovo ne začuđuje ako se ima u vidu eksplozivna 
priroda ovog sufiksa, medijskog miljenika koji se još uvek nezaustavljivo širi na 
sve strane, porađajući i pokoju uistinu neočekivanu tvorevinu, pa bi se moglo reći 
– nema gde ga nema! Stoga ćemo više takvih primera svrstati „pod razno”. Za 
težak položaj preostalih Srba na Kosovu upotrebljen je termin kosovijada (valjda 
prema ranijoj jeremijadi, tj. tugovanki). Naišli smo i na bibliotekijadu (verovali 
ili ne: otvaranje prve srpske biblioteke u Ljubljani, u naslovu izveštaja u ugled-
nom beogradskom nedeljniku). Tu su i bonijada (podela bonova umesto novca) i 
rezultijada (telefonski servis za sportske rezultate); veoma smešna stvar je pišija-
da, kasnovečernja žurka je afterijada, a odličan („strava”) provod je stravijada. 
Manje prijatna je kajganijada (zasipanje zgrada ili osoba jajima u znak protesta), 
dok utvrđivanje „globalnog indeksa konkurentnosti država” od strane Svetskog 
ekonomskog foruma ide pod ne tako zvučnim imenom indeksijada. 

Nadalje, izuzetni uspeh atletičara Juseina Bolta na Olimpijskim igrama u 
Londonu 2012. godine naši novinari su, već sasvim predvidljivo, propratili eti-
ketom Boltijada. Pozorišna predstava po motivima priče o Penelopi i Odiseju 
nazvana je Penelopijada (valjda kao pandan već standardnoj odisejadi). Svetislav 
Basara je u NIN-u imao rubriku Basarijada, Aleksandar Baljak je svoju knjigu 
aforizama naslovio Demokratijada, a Slobodan Škerović svoj roman – Šama-
nijada. Zlatko Paković je svoju negativnu pozorišnu kritiku objavio pod naslo-
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vom Ibijada od Pozorja, dok je jedan izbor tekstova na biblijske teme nazvan 
Biblijada. Najzad, sasvim skorašnjeg datuma je Đinđijada („svetsko prvenstvo 
u svojatanju Zorana Đinđića od strane političara”, prema objašnjenju u jednom 
beogradskom dnevnom listu).

Eto, toliko zasad – a nema sumnje da će toga biti još podosta u narednom 
periodu. Naime, izgleda da je postalo gotovo nemoguće govoriti o nekom nad-
metanju, natezanju, prikazivanju i sličnom bez pribegavanja ovoj spasonosnoj 
tvorbenoj poštapalici, koja naročito medijskim poslenicima prišteđuje napor oko 
nalaženja prikladnog a za široku publiku dovoljno prijemčivog imenovanja poja-
ve o kojoj je reč. A nama preostaje još završno postrojavanje prikupljenog leksič-
kog materijala, kojim zaključujemo ovu – kako je nazvati? Ah, pa da –sufiksijadu.

iii. abecedni spisak primera

aformizmijada
Afrikanijada
afterijada
ajvarijada
alkoholijada
amerikanijada
aprilijada
autobusijada

balonijada
Basarijada
Beketijada
bekrijada
Betovenijada
biblijada
bibliotekijada 
biciklijada
bilbordijada
Boemijada
bolonjijada
Boltijada
bonijada
bostanijada
Brocmanijada
brucošijada
bubijada
Bugarijada

bundevijada
buregdžijada 
busplusijada
butkicijada

cementarijada
cirkusijada

čivijada
čobanijada
čvarkijada

dafimentijada
dedamrazijada
dekanijada
Demokratijada
Difovijada 
Dodikijada
domijada
donkihotijada
dopingijada
drumarijada
duvanijada

džiberijada
džipijada
Džumhurijada

đavolijada
Đinđijada
đurđevijada

ekonomijada
elektrijada
Erićijada
Euroijada

Familijada
fankijada
fićijada
fijakerijada
Filaretijada
filozofijada 
Fišerijada
folklorijada

gimnazijada
gitarijada
Gogoljijada
golijada
Gotovinijada
građevinijada
grafijada
Grudenijada
gulašijada
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gurmanijada
gusanijada
guščijada

hagijada
hitovijada

Ibijada
igrarijada
Ilićijada
iluzijada
indeksijada
islamijada
izborijada

jagnjijada
Jeremićijada

kajganijada
Kancelarijada
Kaporijada
kartonijada
Keopsijada
kerijada
kestenijada
klikerijada 
klincijada
klovnijada
koalicijada
kobasicijada
kolačijada
komedijada
komšijada
kosovijada
krompirijada
kulenijada
Kumovijada
kupinijada
kupusijada

lavorijada
lažijada
ludijada

majmunijada
Makabijada
Makljanijada
malinijada
mangulijada
maslinijada
masterijada
mašinijada
medicinijada
memorijada
menadžerijada
minijada
Mocartijada
motorijada
mudijada
mudrijada

Naftijada
Nušićijada

oglasijada
otporijada

pačijada
Pahomijada
palačinkijada
pandurijada
papirijada
papkarijada
paprikijada
papučijada
pasuljijada
patlidžanijada
pčelijada 
pečenjijada
pekarijada
pekmezijada
Penelopijada
penzijada
peskijada
picerijada
pihtijada

pilićijada
pišijada
pitijada
pivijada
pogačijada
poslastičarijada
Poterijada
prasicijada
pravijada
primatijada
protestijada
pršutijada 
puzijada

rakijada
rašomonijada
raštanijada
reklamijada
remizijada
rezultijada
robotijada
rolerijada
roštiljijada

salamijada
sankanijada
sarmijada
selektorijada
simbolijada
sirijada
Skovranijada
slaninijada
smartijada
smuđijada
somovijada
sponzorijada
Srbijada
srednjoškolijada
Sterijada
stihijada
strašilijada
stravijada
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stripijada
sufiksijada

Šamanijada
šamarijada
šamponijada
Šarićijada
Šešeljijada
šeširijada
šipurijada
šizijada
škembijada
šljivijada
Šopenijada
Šormazijada
špricerijada

štrajkijada
štrudlijada
štukijada
švalerijada
švarglijada

tamburijada
telefonijada
tortijada
trabantijada
tradicijada
traktorijada
Travoltijada
tucanijada

univerzijada

vašarijada
vicijada
vinarijada
Vinaverijada
vinijada
višnjijada
vodviljijada
vozačijada
vrtićijada

Zaštitijada
zetovijada 
Zvezdarijada

žonglerijada
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AN AGGRESSIVE SERBIAN SUFFIX: -ijáda

Summary

This paper presents an analysis of currently the most productive Serbian nominal 
suffix of a distinctly jargonised nature, -ijáda. While according to the author’s earlier re-
search the last decade of the twentieth century was dominated, in this stylistic range, by the 
suffix -āk/-njāk/-ljāk (as in bedak, lažnjak, dupljak), at the beginning of the present centu-
ry its popularity was overshadowed by that of  -ijáda, a formant increasingly favoured by 
the media. The corpus of this study consists of 232 nouns of overwhelmingly recent ori-
gin containing it, as a rule not registered in dictionaries but collected over the last fifteen 
years or so, mainly from various media. These are briefly defined and divided into several 
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groups according to characteristic areas of their use, as follows: (1) Games, contests and 
social gatherings, typically involving competition (e.g. srednjoškolijada, brucošijada, 
folklorijada); (2) Exhibitions of food and drinks, usually offering the exhibits for sale 
and on-the-spot consumption (e.g. pilićijada, palačinkijada, vinarijada); (3) Festivals, 
street performances and shows (e.g. Bugarijada, šeširijada, fićijada); (4) Extended com-
plications, trouble and confusion (e.g. selektorijada, koalicijada, Šarićijada); (5) Large 
amounts or repetition of items (e.g. oglasijada, štrajkijada, telefonijada); (6) Ironic or 
derisive reference to events and acts of behaviour (e.g. amerikanijada, džiberijada, ludi-
jada); (7) Performances or undertakings honouring eminent individuals (e.g. Šopenijada, 
Gogoljijada, Nušićijada); (8) Varia (e.g. kosovijada, stravijada, Đinđijada). The paper 
ends with a unified alphabetical list of all the 232 lexemes in the corpus. 

Key words: present-day Serbian, -ijáda, suffixes, productivity, jargonisation. 
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„FEST” OD VAŠARA DO KONFERENCIJE  
(O NAZIVIMA TIPA TAMBURICA FEST)1

Leksikon jezika je, za razliku od drugih jezičkih sistema, otvoren, dinamičan 
sistem, sistem podložan promenama i inovacijama.  Dok neke reči zastarevaju 
i prestaju da se koriste, druge ulaze u jezik kao nove tvorevine – neologizmi.  
Predmet rada su noviji dvočlani nazivi različitih manifestacija koji su najčešće 
tvoreni tako što u prvom delu imaju poziciono indeklinabilnu imenicu u funkciji 
determinatora (koja je najčešće, izvan ovog spoja, deklinabilna), skraćenicu ili 
pridev, a u drugom delu leksičku jedinicu fest. Tipičan primer, a čini se, i onaj 
od koga je sve započelo, jeste naziv za muzičku manifestaciju, odnosno festival 
tamburaške muzike Tamburica fest.

Ključne reči: neologizam, manifestacija, determinativna reč, anglicizam.

1. uvod

U srpskom jeziku postoji dosta imenica koje nominuju različite vrste kul-
turnih, sportskih, privrednih i uopšte društvenih manifestacija. Takve su npr. sa-
jam, vašar, izložba, priredba, svečanost, takmičenje, smotra, parada, koncert, 
festival. Međutim, izgleda da se poslednjih godina, u imenovanju svih navedenih 
vrsta manifestacija, u srpskom jeziku nekontrolisano raširio, postao veoma mo-
deran i stoga ustalio, jedan tip dvočlanih spojeva čiji je prvi član obično pozicio-
no indeklinabilna imenica u funkciji determinatora (koja je najčešće, izvan ovog 
spoja, deklinabilna), a drugi član je leksička jedinica fest. Tipičan primer, a čini 
se, i onaj od koga je sve započelo, jeste naziv za muzičku manifestaciju, odnosno 
festival tamburaške muzike, Tamburica fest. 

Čitajući dnevne i nedelјne novine, pretražujući Korpus savremenog srp-
skog jezika2 (KSSJ) kao i internet, pomoću pretraživača Gugl, u periodu od juna 

1 Rad je nastao u okviru projekata Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i pragma-
tička istraživanja (178004), koji finansira Ministarstvo za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Re-
publike Srbije.

2  Korpus savremenog srpskog jezika (D. Vitas i saradnici) (kssj): http://www.korpus.matf.
bg.ac.rs/korpus.
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2012. do septembra 2013. zabeležili smo 112, obično dvočlanih, a ređe i tročla-
nih, naziva raznih manifestacija koji su tvoreni po modelu „determinativna reč 
(ili ređe dve determinativne reči) + fest”. Analizirajući ove nazive pokušali smo 
da utvrdimo njihov status na formalno-semantičkom planu, kao i status leksičke 
jedinice fest kao drugog elementa ovih naziva.

2. ortografski status naziva manifestacija sa leksičkom jedinicom fest 
U pisanju naziva ovih manifestacija ima raznih kolebanja. Prema Pravopi-

su nazivi tog tipa kao što je Tamburica fest obično su dvočlani spojevi kod kojih 
prva reč određuje drugu pa se zbog toga pišu rastavljeno, za razliku od onih spo-
jeva kod kojih druga reč određuje prvu, koji se pišu sa crticom, npr. čovek-žaba, 
asistent-pripravnik i sl. (Пешикан, Јерковић, Пижурица, 2010, 81–82).  

Iako se sastavni elementi analiziranih naziva mahom pišu rastavljeno, npr. 
Krigla fest, Karaoke fest, Frula fest, Šunka fest, Koktel fest, Buba fest, ima i onih 
naziva u kojima su elementi napisani sastavljeno, kao složenice, npr. Etnofest, 
Lovefest, Sofest, Mefest, Infofest, Winterfest. Neki od naziva se u različitim izvo-
rima različito pišu pa tako nalazimo jedan te isti naziv nekad napisan rastavljeno, 
a nekad sastavljeno. Na primer Čvarak fest i Čvarakfest, Vivisect fest i Vivisec-
tfest, Proza fest i Prozafest. Ova ortografska neujednačenost pokazuje koliko je 
još uvek neodređen status leksičke jedinice fest. U složeničkim konstrukcijama 
javlja se kao vezana leksička morfema, ali u dvočlanim konstrukcijama ima sta-
tus slobodne leksičke jedinice, odnosno lekseme. 

U nazivima manifestacija elemenat fest obično se piše malim slovom, me-
đutim, u nekim nazivima je napisan velikim slovom, npr. Gitar Fest Banjaluka, 
Bike Fest, Classic Fest, a u nekim se nazivima piše dvojako, i velikim i malim 
slovom, npr. može se pronaći  Fish fest i Fish Fest, Rakija fest i Rakija Fest, Šo-
pen fest i Šopen Fest, Tesla fest i Tesla Fest, Next fest i Next Fest i sl. 

Determinativne reči u inicijalnoj poziciji su često anglicizmi među kojima 
ima dosta onih koji su neadaptirani, netranskribovani, npr. Fish fest, Bean fest, 
Green fest, Dance fest, Bike fest, Next fest, Future fest i sl. Nјihovo pisanje takođe 
nije ujednačeno, ponekad čak i na zvaničnim stranicama na internetu, pa se tako 
jedan te isti naziv piše i netranskribovano i transkribovano. Tako nalazimo npr. 
Beer fest i Bir fest, Classic fest i Klasik fest, Jazz fest i Džez fest, Fish fest i Fiš 
fest, Bike fest i Bajk fest, Coctail fest i Koktel fest, Green fest i Grin fest, Win-
terfest i Vinterfest. Nazivi nekih manifestacija se pojavlјuju i na engleskom i na 
srpskom jeziku, npr. Bean fest i Pasulј fest,  Chicken fest i Pile fest.
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3. semantički i formalni status leksičke jedinice fest

Leksičku jedinicu fest ne beleže ni šestotomni Rečnik srpskohrvatskog 
književnog jezika Matice srpske (RMS) ni jednotomni Rečnik srpskog jezika Ma-
tice srpske (RSJ). Nalazimo je u Velikom rečniku stranih reči i izraza kao samo-
stalnu reč, imenicu, koja je u naš jezik ušla iz nemačkog jezika (nem. Fest). Kao 
imenica, ona pripada određenom imeničkom deklinacionom tipu (fest, -a) i ima 
leksičko značenje „svetkovina, svečanost, festival” (Клајн, Шипка, 2006, 1316). 
Da bismo proverili i potvrdili njen formalni status i značenje izvan analiziranih 
naziva, pretražili smo KSSJ i delimično internet i utvrdili da se leksička jedini-
ca fest ne pojavlјuje kao apelativ izvan naziva manifestacija. Iako je u rečniku 
Klajna i Šipke nalazimo kao leksemu, odnosno slobodnu leksičku jedinicu, u 
upotrebi se pojavljuje kao apelativ jedino vezana uz determinativnu reč, unutar 
vlastitih naziva različitih manifestacija, što joj, u izvesnom smislu, daje status ve-
zane leksičke morfeme, odnosno vezane lekseme, mada se one, u srpskom jeziku, 
obično ne pojavljuju u analitičkim formama. Izvan naziva manifestacija „fest” se 
pojavljuje samo kao vlastita imenica u nazivu, već legendarnog, međunarodnog 
filmskog festivala Fest koji se održava svake godine u Beogradu. 

Većina naziva manifestacija sa elementom fest u drugom delu, značenjski 
je prozirna jer se determinativnim delom određuje vrsta manifestacije, npr. Tam-
burica fest, Klasik fest, Džez fest, Proza fest, Teatar fest, Čvarak fest, Vino fest, 
Fića fest. Manifestacije su na zvaničnim internet stranicama kao i u štampi, bez 
obzira na to što spadaju u sajmove, takmičenja, izložbe, susrete i sl., ma koliko to 
za neke nazive čak i paradoksalno zvučalo, najčešće opisane kao vrsta festivala, 
npr. festival tamburica / klasike / džeza / proze / teatra / čvaraka / vina / fića i 
sl. Zbog toga bismo većinu ovih naziva mogli supstituisati formom „festival + 
Ngen(sg/pl)” unutar koje elemenat fest zamenjujemo imenicom festival, a deter-
minativnu, poziciono indeklinabilnu imenicu, zamenjujemo formom u genitivu 
jednine ili množine.

Nazivi od čijih se determinativnih imenica može derivirati pridev mogu se 
supstituisati formom  „Prid + festival”, npr. Vojvođanski festival, Rumski festival, 
Dunavski festival, Sportski festival, Skijaški festival. 

Pošto se manifestacije sa „festom” u drugom delu obično opisuju kao festi-
vali, bez obzira na to koju vrstu manifestacije zapravo imenuju,  verovatnije je da 
je elemenat fest u tim nazivima leksikalizovana skraćenica dobijena od lekseme 
festival, a ne germanizam fest. Na osnovu tipova manifestacija koje se imenuju na 
ovaj način, može se zaključiti da je imenica festival (lat. festum), čije je osnovno 
značenje u RSJ „javna svečana priredba kao smotra kulture, umetnosti, sporta i 
sl., koja se održava obično periodično” veoma proširila svoje značenje tako da 
osim svečanosti, kulturnih, umetničkih i sportskih priredbi označava i takmiče-
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nja, sajmove, izložbe, smotre, vašare i sl. To dokazuje i povećan broj dvočlanih 
naziva sa imenicom festival u prvom ili drugom delu koje nisu predmet ovog 
rada, ali ne možemo da ne primetimo da su i takvi nazivi postali veoma frekven-
tni tako da su se osim muzičkih, filmskih i pozorišnih festivala pojavili i Festival 
duvan čvaraka, Festival kuglofa, Haiku festival, Afro festival itd. 

U poziciji determinativne reči naziva sa elementom fest najčešće se na-
laze imenice srpskog jezika: tamburica, čvarak, vino, beton, paprika i sl., kao i 
netranskribovane engleske imenice ili pridevi: standup, street, winter, chicken, 
bean, next, green. Nazive sa netranskribovanim engleskim rečima u poziciji de-
terminativne reči na možemo supstituisati nekom formom koja bi bila odgovara-
juća u srpskom jeziku već ih možemo samo prevesti. 

Neki od naziva su složenice, nastale skraćivanjem na prvi slog imena me-
sta u kome se manifestacija održava i lekseme fest, npr. Sofest (festival u So-
potu), Rufest (festival u Rumi), Korock fest (Kostolački rok festival)3; u nekim 
nazivima je prvi deo nastao skraćivanjem determinativne reči koja predstavlja 
vrstu manifestacije: Lut fest (festival lutkarskih pozorišta); a u nekim nazivima 
determinativi su nastali kao akronimi, npr. Bosi fest (Beogradski festival osoba 
sa invaliditetom), NOU fest (festival nauke obrazovanja i umetnost), AJDE fest 
(AJDE = avgust jednog diverzanta).

Neki nazivi manifestacija su tročlani, npr. Srem folk fest, Belgrade foam 
fest, Balkan teatar fest, Belgrade Street Fest. U tročlanim nazivima je prvi deo 
obično naziv mesta gde se odvija manifestacija, a drugi deo je specifikuje. Tako 
je i sa nazivima festivala na kojima se promoviše gitarska muzika kojih ima više. 
Oni u svoj naziv obavezno uklјučuju i ime mesta gde se manifestacija održava 
jer je guitar fest postao apelativ zato što se održava u različitim gradovima, tako 
da postoji Vojvodina guitar fest, Zaječar guitar fest, Guitar fest Banjaluka, a ve-
rovatno je da će se u budućnosti pojaviti  još manifestacija sa ovim nazivom u 
raznim gradovima. I ne samo to, prateći pojavu imenovanja manifestacija sa ele-
mentom fest u drugom delu očigledno je da se njihov broj uvećava tako da će se 
sami nazivi dobijeni prema vrsti manifestacije verovatno približavati apelativima 
a vlastitu formu će dobijati prema imenu mesta u kom se održava manifestacija. 

Jaka analogija sa Festom je verovatno razlog zbog kog se većina filmskih, 
pozorišnih i uopšte kulturnih manifestacija nazivaju festom. Međutim, značenje 
spojeva sa leksičkom jedinicom fest se veoma proširilo pa tako one ne označavaju 
više samo kulturne manifestacije već najrazličitije vrste manifestacija, od muzič-
kih festivala preko sajmova i takmičenja do vašara. Raznovrsnost manifestacija 
sa leksičkom jedinicom fest u drugom delu govori o tome da je „fest”, izgleda, 

3 Naziv Korock je neobičan jer je građen slivanjem prvog sloga naziva mesta u kom se održava 
manifestacija (Kostolac) sa vrstom manifestacije (rock).



183

„FEST” OD VAŠARA DO KONFERENCIJE

zamenio većinu imenica kojima se različite manifestacije mogu označavati, tako 
da se smanjuje broj festivala, priredbi, svečanosti, takmičenja, parada, izložbi, 
susreta, sajmova, skupova, a povećava se broj „festova”. Da bismo to pokazali, 
razvrstali smo sve nazive u grupe prema vrsti manifestacije i dobili sledeće: mu-
zičke festivale, sportske manifestacije, takmičenja u pripremanju hrane, sajmove, 
pozorišne i filmske festivale, književne manifestacije, parade vozila, konferencije 
i susrete, vašare i manifestacije sa više različitih kulturnih ili obrazovnih sadržaja. 
U spisku manifestacija je uz navedene nazive dato i objašnjenje samo onda kada 
sam naziv nije dovolјno proziran, a navedene su i varijante naziva.

3.1. Muzičke manifestacije se mogu razvrstati u tri grupe. 
a) Muzičke manifestacije na kojima su koncerti glavni događaji: Bir fest, 

Arsenal fest, Ritual fest, Demo fest, Etnofest, Srem folk fest, Lovefest, Belgrade 
foam fest, Guarana foam fest, Dukat fest, Domboš fest, Karaoke fest, Classic Fest 
(Klasik) fest, Kafana fest, Next fest, Future fest, Srbobran fest, Dolina fest, Koktel 
Fest (Coctail Fest), Skladište fest, Intro fest, Krigla fest, The Most fest, Music art 
fest, Art fest, Šumadija fest, Jazz fest, Kajak fest, Moto fest, Teodora fest, Korock 
fest, Park fest.

b) Muzičke manifestacije na kojima se izvodi muzika određenih poznatih 
autora: Šopen fest, Debisi fest.

c) Muzičke manifestacije na kojima se promoviše muzika koja se svira na 
određenom instrumentu i u okviru kojih se obično muzičari i takmiče: Čelo fest, 
Tamburica fest, Drum dum fest, Frula fest, Accordion fest, Flauta fest, i više ma-
nifestacija koje promovišu gitarsku muziku: Vojvodina guitar fest, Omiš Guitar 
fest, Bar Guitar Fest, Gitar Fest – Banjaluka . 

3.2. Sportske manifestacije imaju nazive: Sport fest (demonstracije 
različitih sportova), Ski fest (takmičenje u skijanju).

3.3. Manifestacije u vezi sa hranom ili pićem su one na kojima se takmiči u 
pripremi hrane, degustira hrana ili izlažu određene vrste prehrambenih proizvoda 
ili pića. Ove manifestacije mogu da se podele u dve grupe. U jednoj grupi su one 
koje predstavlјaju takmičenje u pripremi hrane i njenu degustaciju i one će biti 
predstavlјene kao posebna grupa, a u drugoj grupi su manifestacije sajamskog 
tipa na kojima se izlažu prehrambeni proizvodi ili pića i te manifestacije će biti 
uvrštene zajedno sa ostalim manifestacijama u grupu manifestacija sajamskog 
tipa. Iako su priprema ili izložba hrane ili pića glavni deo ovih manifestacija, one 
su, kao i uostalom većina „festova” često praćene i različitim zabavnim, kulturi-
nim ili obrazovnim programima.

Takmičenje u pripremi hrane ili pića i degustacija različitih jela: Fish 
fest, Bean fest (Pasulј fest) (takmičenje u kuvanju pasulјa), Čvarak fest (Čva-
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rakfest), Palačinka fest, Gastro fest (masovna radionica kuvanja), Beška fest 
(predstavlјanje vojvođanskih i bavarskih specijaliteta), Chicken fest (Pile fest) 
(takmičenje u pripremanju jela od piletine), Paprika fest (pripremanje hrane sa 
crvenom, tucanom paprikom), Špricerfest (takmičenje u ispijanju špricera).

3.4. Sajmovi su imenovani sledećim nazivima: Rakija fest, Vino fest, Šun-
ka fest, InterFest (sajam vina), WEB fest (sajam interneta), BookIll fest (izložba 
ilustracija knjiga u okviru sajma), Gadget fest (sajam informacionih tehnologija), 
Kolubara fest (sajam polјoprivrede, ekologije i seoskog turizma), Cofee fest (sa-
jam proizvođača i distributera kafe), Auto-moto fest (sajam automobila), Vojvodi-
na fest (sajam vojvođanskih specijaliteta) Kulen fest, Ravangrad Wine fest.

3.5. Pozorišni i filmski festivali, kao i književne manifestacije imaju sle-
deće nazive: Standup fest, Trema fest, Teatar fest, Ex teatar fest, Tin fest, Lut fest, 
Urban fest, Antika fest, Scena fest, Balkan teatar fest, Joakim Inter Fest (Joakim 
Interfest); Bosi fest (filmski festival osoba sa invaliditetom), Sofest (filmski festi-
val u Sopotu), Kids fest (dečiji filmski festival), Telekom Underhill fest (festival 
dugometražnih dokumentarnih filmova), Mefest (Međunarodni festival turistič-
kog, ekološkog, sportskog i kulinarskog filma); Proza fest (festival proznog stva-
ralaštva), Satira fest (festival satire).

3.6. Konferencije, susreti, festivali nauke imaju nazive: Tesla Fest (festival 
inovacija, znanja i stvaralaštva), Fitnes fest (predavanja iz oblasti fitnesa), East 
weekend fest (susret internet korisnika koji imaju svoje web sajtove/blogove), 
NOU fest (festival nauke, obrazovanja i umetnosti), Gimfest (festival nauke i 
umetnosti gimnazije Sveti Sava u Beogradu) Infofest (festival informatičkih do-
stignuća).

3.7. Parade vozila su: Bajk rok fest, Fića fest, Bike Fest, Biciklana fest, 
Buba fest.

3.8. Vašari su: Belgrade Street Fest (ulični vašar), Winterfest (novogodišnji 
vašar).

3.9. U poslednju grupu su svrstne manifestacije koje nismo mogli svrstati u 
prethodne grupe jer se na njima odvija više različitih kulturnih sadržaja kao što su 
koncerti, pozorišne predstave, projekcije filmova, izložbe, radionice i sl. Nekima 
od njih je glavni događaj promovisanje nečega što se nalazi u nazivu manifesta-
cije. Zajedničko za većinu ovih manifestacija je to što se na njima ne predstavlјa 
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samo jedan tip događaja već su praćena različitim aktivnostima na zadatu temu, 
koncertima, filmovima, predavanjima, priredbama, izložbama i sl. što se ne vidi 
uvek iz samog naziva manifestacije: 

Urban fest (festival modernog stvaralaštva mladih), Green fest (Grin fest) 
(festival zelene kulture, tj. ekologije), Beton fest (slikanje na betonu), Dance fest 
(plesna manifestacije),  Rum fest (Rumfest) (turističko promovisanje Rume), Du-
nav fest (festival kultura Dunava), Ajde fest (festival kulture, umetnosti, stripa, 
muzike, filma), Mamut fest (proslava rođendana Kike, kikindskog mamuta), Stri-
piti fest (izložba i promocija stripa), Vivisectfest (festival lјudskih prava), Korzo 
fest (kulturni, muzički, pozorišni, likovni, sportski i književni sadržaji), Bambi 
fest (festival dečijih dramskih, likovnih, muzičkih i plesnih aktivnosti).

4. konkurentna obraZovanja

4.1. Jednom broju naziva sa elementom fest konkurišu izvedenice sa su-
fiksom -(ij)ada. Pronašli smo nekoliko konkurentnih naziva, npr.  Šopen fest i 
Šopenijada, Rakija fest i Rakijada, Fish fest i Fišijada, Šunka fest i Šunkijada, 
Pasulј fest i Pasulјijada, Palačinka fest i Palačinkijada, Vino fest i Vinijada, Ku-
len fest i Kulenijada, Guitar fest i Gitarijada. Imenice sa sufiksom -(ij)ada imaju 
mnogo širi spektar značenja i osim u funkciji naziva manifestacija javljaju se i 
kao apelativi, dok se nazivi sa elementom fest javljaju samo kao vlastita imena 
manifestacija. 

Tvorbeni tip N(det. ind.) + N kom pripadaju analizirani nazivi, nije nov. 
Imamo odavno  horor film, džez pevača, bluz bend i rok sastav, međutim smatra 
se da takve konstrukcije nisu tipične za srpski kao izrazito sintetičan jezik sa 
razvijenim morfološkim sistemom.  Ipak, čini se da postaju veoma produktivne, 
bar u sferi imenovanja. Pored naziva sa leksičkom jedinicom fest, pojavili su se 
nazivi sa imenicom parti u drugom plusloženičkom delu, koje mogu da konku-
rišu nazivima sa „festom”, npr. pena parti (foam fest), dens parti (dens fest), eko 
strit parti (street fest), nonsens parti, lopata parti, pasta parti. 

Osim naziva manifestacija, tvorbeni tip N(det. ind.) + N koji u drugom 
delu ima imenicu bar postao je veoma produktivan kao naziv restorana i kafića. 
Ranije smo imali Piceriju, Restoran Slaviju, Pivnicu, Vinski podrum, a sada ima-
mo Pica bar, Slavija bar, Beer bar, Wine bar, Rakija bar, Red bar, Tapas bar, 
Sushi bar, Gerila bar i sl. Sudeći po produktivnosti ovakvog tipa naziva ne bi 
nas začudilo kada bi se recimo takmičenje u kuvanju pasulja održano na sajmu 
proizvođača pasulja u restoranu u kome su specijalteti jela od pasulja nazvalo 
Pasuljijada na Pasulj festu u Pasulj baru. 
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5. zaključak 
Na osnovu analiziranih primera zaključujemo da formalni status leksičke 

jedinice fest nije jasno određen. Ona se nalazi na pola puta između nesamostalne 
i samostalne leksičke jedinice. Pošto se pojavljuje u velikom broju naziva mani-
festacija različite prirode, njena semantika se proširila od početne „svetkovina, 
svečanost, festival” tako da njome može da se nazove skoro bilo koja vrsta ma-
nifestacije. Pošto se obično parafrazira kao imenica festival verovatno je nastala 
njenim skraćivanjem i na taj način postala leksikalizovana skraćenica, a zatim, 
zbog širokog spektra naziva u kojima se i sama pojavljuje, a delom i pod uticajem 
širenja značenja imenice festival, proširila značenje te počela da označava osim 
festivala i razna takmičenja, sajmove pa i vašare, dakle sve manifestacije na ko-
jima se okupljaju ljudi radi zabave i promocije nečega što je obično iskazano u 
determinativnom delu naziva.  
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„FEST” – FROM FAIR TO CONFERENCE
(ON NAMES OF THE TAMBURICA FEST TYPE)

Summary

This paper deals with recent two-element names of various public events which 
usually have an indeclinable noun with the determining function in the first position and 
a lexical unit fest in the second. A typical example is the name of the tamburitza music 
festival, Tamburica fest. The status of the lexical unit fest in such names is not stable, 
because it is sometimes written together with the determining word and sometimes 
separately. It is in-between a dependent and an independent lexical unit. Since it is used 
to name numerous events of different nature, its semantics has become so broad that it can 
stand for any kind of event. As a lexicalized abbreviation, it is influenced by the meaning 
of the word festival and appears in a wide range of names. It has therefore acquired a 
wider meaning than that of ’a festival’ and denotes competitions, exhibitions and fairs, 
i.e. all events where people gather for amusement and promotion of whatever stands in 
the determining position of the expression.

Key words: neologism, events, determinative word, anglicism.
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МОРФОЛОШКА АДАПТАЦИЈА ГЕОГРАФСКИХ ТЕРМИНА 
СТРАНОГ ПОРЕКЛА1

У раду се описују различити механизми морфолошке адаптације гео-
графских термина страног порекла забележених у одговарајућим изворима 
објављиваним од 1868. до данас. Анализа је спроведена на две групе при-
мера: већој (1159) и мањој (146), чиме је дат детаљан увид у морфолошку 
адаптацију ове групе термина. 

Кључне речи: српски језик, географија, термин, морфолошка адапта-
ција.

1. увОдне напОмене

Предмет овога рада2 јесте морфолошка адаптација географских тер-
мина страног порекла који су ексцерпирани из различитих, стручних и 
општих, извора, објављиваних од 1868. па до данас. За потребе једног већег 
истраживања, чији је само један сегмент ово које је пред нама, прикупили 
смо 2546 географских термина, од којих је за овакву врсту анализе подес-
но њих укупно 1159, будући да су у питању једночлани именички термини 
реплике чији су нам модели били познати (нпр. абвилијен, абразија, агломе-
рат). Осим тога,  како видимо, ови су термини сразмерно бројни, заправо 
појединачно представљају најбројнију групу међу свим забележеним тер-
минима,3 тако да ће сазнања која добијемо у вези с њиховом морфолошком 

1 Рад je настао у оквиру Пројекта бр. 178004, под називом Стандардни српски језик: 
Синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања, који финансира Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2  Тема овога рада представља један од проблема обрађених у мојој дисертацији 
(Ајџановић, 2012, 327–338), посвећеној српским географским терминима страног порекла, 
која је одбрањена 9.11.2012. на Филозофском факултету у Н. Саду пред комисијом у саставу: 
проф. др Љ. Суботић (ментор), проф. др В. Васић, проф. др Љ. Недељков и проф. др Б. Ћорић.

3  Различита истраживања језика у контакту показала су да су управо именице она врста 
речи која се највише посуђује, што се објашњава најчешћим мотивом посуђивања: с новом 
реалијом преузима се и њен назив (исп. Štebih, 2007, 295).
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адаптацијом, како сматрамо, бити релевантна за читав посматрани термино-
лошки подсистем.4 Међутим, овај ће нам велики корпус термина послужити 
само за давање ширег увида у морфолошку адаптацију географских терми-
на, оног на плану позајмљеница из сва 33 идентификована језика и групе 
језика. Због обима корпуса,5 друга је анализа – која ће обухватати детаљан 
опис а) укључивања једночланих именичких реплика у постојеће парадиг-
матске обрасце српског језика, опис б) адаптације категорије граматичког 
рода и в) броја – извршена на знатно мањем, репрезентативном узорку (146 
термина), који чине термини у српски пристигли из/преко четири језика код 
којих граматички род представља релевантно категоријално обележје: не-
мачког (42), руског (13), француског (63) и шпанског (28). 

1.1. При томе, ваља рећи да ће се наша анализа заснивати на тео-
ријско-методолошким оквиром који даје Барбара Штебих (Štebih, 2008), 
која, иако полази од модела за анализу морфолошке адаптације речи стра-
ног порекла који је понудио Рудолф Филиповић (Filipović, 1986), те моделе 
модификује и иновира. Укратко ћемо, стога, изнети основне замерке које 
Штебихова упућује том аутору.

1.2. Као једну од већих замерки Филиповићевој трипартитној класифи-
кацији адаптираних речи страног порекла, Штебихова наводи чињеницу да 
он приликом своје класификације инсистира на творбеној анализи модела и 
реплике као главном критеријуму (Štebih, 2008, 245). Отуд она примере као 
што је штрајкач не сматра репликама које су прошле коначну фазу адапта-
ције већ унутарјезичким образовањима која су мотивисане англицизмима. У 
овоме се конкретном примеру можемо сложити с датом ауторком, будући да 
функцију мотиватора датог деривата може, и облички и семантички, врши-
ти одговарајући а) глагол или пак б) именица, на које је додат формант -а5ч:6 
а) штрајк[овати] + -а5ч > штрајкач ‘онај који штрајкујеʼ; б) штрајк + -а5ч > 
штрајкач ‘онај који иде у штрајк/учествује у штрајку/организује штрајкʼ.

4  Осим тога, глаголи су у нашем корпусу сасвим малобројни (укупно их је, уколико се 
занемаре дублети, осам: дислоцирати, кристализирати / кристализовати / кристалисати, 
нивелирати / нивелисати, реамбулирати, стратификовати, топографисати, урбанизовати, 
шрафирати) те би евентуални закључци произашли из њихове анализе били компромитовани 
тако ниском фреквенцијом. С друге стране, проблем утврђивања терминолошког статуса 
придева – представља посебно и комплексно питање (исп. Бјелаковић, 2012).

5  Сматрамо да би подробна анализа свих забележених термина била преобимна за само 
један сегмент нашег истраживања и, заправо, довољна за посебно истраживање (исп. Štebih, 
2007, 2008).

6  Предност бисмо, ипак, дали глаголу као мотиватору с обзиром на то да се „у огромној 
већини примера -а5ч [...] спаја с глаголским основама, и то претежно од несвршених глагола” 
(Клајн, 2003, 62).
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Штебихова отуд, анализиравши око 3000 германизама у кајкавском 
наречју, долази до закључка да сваки приказ процеса морфолошке адап-
тације треба заправо започети утврђивањем иницијалног облика модела и 
основног облика реплике, као и начина формирања потоњег (Štebih, 2008, 
250). При томе, она се користи појмовима еталона, основног облика и мета-
плазме:7 први дефинише као основни, исходишни облик који се трансфор-
мише, други као реплику које се облички не разликује битније од еталона 
(нпр. баваустр. resch > кајк. reš ‘добро печенʼ; нем. Fehler > kajk. feler ‘греш-
каʼ),8 а трећи као облик настао мењањем, деформацијом еталона, тј. одузи-
мањем, додавањем, заменом или премештањем елемената. Ове последње, с 
обзиром на то којим су поступком добијене, дели у простриктивне (добије-
не тзв. плус-поступком, нпр. нем. frisch > кајк. frižak ‘свежʼ), рестриктивне 
(добијене минус-поступком, нпр.: нем. Zwanziger > кајк. cvancig ‘сребрни 
ковани новац у вредности од 20 крајцараʼ) и супституцијске (добијене за-
мењивањем, нпр.: нем. hobeln > кајк.  hoblati ‘блањатиʼ).

1.3. Као посебну врсту метаплазми пак Штебихова издваја елипсе, 
до којих долази када се током посуђивања модела, по творбеној структу-
ри композите, у језику примаоцу изоставља једна творбена основа. С об-
зиром на то да ли се ради о пуком изостављању једне основе или пак о 
њеном изостављању и додавању ‘индигеног структуралног елементаʼ – ова 
ауторка (Štebih, 2008, 252) разликује прототипичне елиптичне посуђе-
нице, које карактерише просто изостављање једне основе (нпр. баваустр. 
Kingelhase > кајк. kingl), и елиптичне изведенице, заправо хибридне, које 
изостављање стране основе компензују додавањем домаћег форманта (нпр. 
нем. Halbzyllinder > kajk. halbec).

2. анализа грађе 
Међу једночланим номиналним терминима, који ће нам, како смо ви-

дели, послужити као представници целог посматраног терминосистема, 
када је у питању њихов род, како показује анализа, скоро је подједнак број 
маскулинума (592 = 51%) и фемининума (563 = 49%), док свега четири не-

7  У том значењу ове појмове преузима од Б. Тошовића, које он користи у својој 
Стилистици глагола.

8  Ауторка на овоме месту као илустрацију наводи само немачке маскулинуме који су и у 
кајкавском адаптирани као маскулинуми, те не можемо бити у потпуности сигурни какав је 
њен став према не тако ретким именицама које не мењају облик, али мењају род (исп. ниже). 
Из даљњег текста, међутим, да2 се наслутити да и њих сматра основним облицима, што је, 
према нашем мишљењу, када је реч о језицима попут српског/хрватског, погрешно.
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утрума (игало, лидо,9 текне и тепе) чине само 0,3% од анализираних тер-
мина.10 Потоњим је заједничко то да су у питању позајмљенице старијег 
датума, које се, међутим, разликују с обзиром на језик изворник: потичу 
из грчког (игало), италијанског (лидо) и турског језика (текне, тепе). Осим 
тога, турцизми се преосталим двема именицама супротстављају и типом 
деклинације: наиме, они, што и иначе није ретко код позајмљеница из тур-
ског,11 имају проширену основу у косим падежима – текне, -та, тепе, -та.

Код маскулинума пак најчешће су именице које можемо означити као 
прототипичне именице датог рода – оне са завршетком на сугласник, од-
носно KmPØ.12 Таквих је, од укупно 597 забележених маскулинума, чак 582. 
Остатак забележених маскулинума чине именице са завршетком на -о или 
-и, при чему први вокал може носити постакценатску дужину. 

2.1. Познато је да је у српском језику инвентар именичких наставака 
у номинативу, тзв. парадигматских индикатора, када се ради о вокалима – 
релативно ограничен. У тој се улози могу наћи само вокали -а (тип жена и 
судија), -о (тип Марко и село) и -е (тип Ђорђе и поље).13 Уколико се пак нека 
позајмљеница завршава вокалима -и и -у, при чему њихова дужина није ре-
левантна, она се стабилизује као именица мушког рода с нултим наставком, 
односно, другим речима, тај финални вокал постаје део основе и чува се 
кроз целу парадигму, нпр.: инте3рвју5, -у3а, жи1ри5, -и5ја. У нашем су корпусу 
две овакве именице, обе с финалним -и: рапакиви и цунами. Иако у реч-
ничкој грађи, односно у Клајн, Шипка, 2006,14 имамо потврду за генитивни 
наставак само друге именице, можемо са потпуном сигурношћу претпоста-
вити да и именица рапакиви припада истом деклинационом обрасцу.

2.2. Осим врсте, за одређивање статуса једног вокала као падежног 
наставка –  битна је и његова дужина: наиме, само се кратки вокали могу ја-
вити у улози номинативних наставака именица. Уколико се пак у позајмље-

9  У РМС овај се италијанизам даје с двојаким граматичким родом: средњим и мушким.
10  О именици шрафирање, због њене унеколико специфичне природе, више речи биће 

ниже.
11  Исп. Игњатовић, 1963, 223.
12  Овде и ниже у анализи користимо добропознати приступ морфолошком опису именица 

изнесен код нас први пут у Ивић, 1960.
13  Наравно, овде иде и наставак -и, присутан само у називима месеци јуни и јули и 

фемининумима мати и кћи, али га због његове ниске фреквенције овом приликом можемо 
занемарити.

14  Чињеница да у РМС нема одреднице цунами унеколико чуди будући да је један од 
извора грађе за тај речник била и едиција Свезнање, у чијем се тому посвећеном географији 
налази дата одредница (Đurić, 1969, 105). Још више, међутим, чуди податак да ни у РСЈ, 
најрецентнијем српском дескриптивном речнику, дате одреднице нема.
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ници у финалној позицији у речи нађе неки вокал који носи постакценатску 
дужину, он се стабилизује као део основе а не наставак, што је још једна од 
морфолошких новина унетих у систем српског језика. Међу прикупљеним 
маскулинумима (барем) два термина, оба галицизми, припадници су овог 
деклинационог обрасца – ни#во%, -оа и пла#то%, -оа. 

2.2.1. Код понеког од преосталих термина, међутим, могу се јавити 
извесне недоумице, не само у вези с типом парадигме већ чак и родом. На-
име, само с једном потврдом, и то таквом која је, када се ради о њиховој 
морфологији, у потпуности неинформативна, јесу следећи термини: грего, 
греко, мато (сви забележени у Мастило, 2001) и маробијо (потврђен само 
у Цвијић, 1991). Када се ради о роду именица, одавно је познато да „име-
нице на кратак вокал у номинативу једнине показују тенденцију да се ста-
билизују у мушком роду у једнини” (Игњатовић, 1963, 220). Међутим, и 
овде се јављају изузеци, као што су неутруми либрето, кино и сл.15 Отуд 
не можемо с потпуном сигурношћу тврдити да су све четири горенаведене 
именице управо мушког рода, мада је могућност да су у питању неутруми, 
како сматрамо, минимална.

2.2.2. Наведених недоумица немамо у вези с терминима: багујо, га-
бро, кампо(с), памперо, парамо(с), томболо, торнадо, широко, будући да 
се у одговарајућим изворима наводе њихов род и генитивни наставак или се 
пак на основу постојања дублетног облика и аналогије – може одредити род 
(према морфолошки идентификованом кампо[с] стоји парамо[с]).  Ипак, и 
на овом месту ваљало би се осврнути на последњи од ових термина. Наиме, 
код Цвијића (1991, 445) на једном се месту он среће деклиниран по приде-
вској деклинацији (широког), на шта је, како сматрамо, несумњиво утицала 
хомонимија.16  Поред ове именице с морфолошког су аспекта занимљиве и 
именице кампо(с) и парамо(с), код којих, услед дублетних облика у номи-
нативу, код именице на -о, имамо појаву суплетивизма у парадигми: кампо, 
Гјд. кампоса, Нмн. кампоси; парамо, Гјд. парамоса, Нмн. кампоси.

2.2.3. Када се ради о именицама женског рода, подаци из грађе, и пре 
самог спровођења анализе, у потпуности су били предиктабилни: сви феми-
нинуми припадају именицама II врсте, док оних из III, на консонант, нема. 
Одраније је, заправо, познато да позајмљене именице женског рода на кон-

15  Овде можемо додати и супстандардну, али веома честу, сингуларску употребу именице 
финале у средњем роду, као и неке новије примере (нпр. то лабело).

16  Ово, наравно не би био јединствен случај да форма и/или функција речи секундарно 
утиче на њену морфологију: горепоменути облици јуни и јули понекад се сматрају резултатом 
честе употребе назива датих месеци у синтагмама јун/јул месец, која је за резултат имала 
својеврсну привидну транскатегоризацију, тј. перципирање датих назива као придева, и, 
очекивану, секундарну појаву дуже форме придева (Игњатовић, 1963, 210).
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сонант или задржавају род, али мењају свој парадигматски индикатор, тј. 
прилазе именицама II врсте (нпр. степа < рус. степь f.), или прилазе имени-
цама мушког рода I врсте (ландшафт < нем. Landschaft f.).17 Један од ретких 
и стога са такорећи статусом школског примера за задржавање и изворног 
облика на консонант и изворног рода – јесте галицизам кураж (Игњатовић, 
1963, 214–215).18

2.3. У оквиру термина издвојених у мањи корпус пак, највише је 
маскулинума – укупно 101 (69%), потом фемининума (45 = 31%), док није 
забележен ниједан неутрум. Ипак, у вези с бројем последњих, ваљало би 
рећи следеће: међу именицама које су нам стигле из немачког језика – од-
носно, прецизније, онима који у речничкој грађи имају квалификатор нем. – 
налази се и једна именица средњег рода, шрафирање (Мастило, 2001, 437), 
у вези с којом се, међутим, јавља једна недоумица. Наиме, иако је род ове 
именице, као, уосталом, и сваке друге која је настала по истом творбеном 
моделу – недвојбен, оно што се може довести у питање јесте оправданост 
навођења ове именице међу онима страног порекла, односно давање ква-
лификатора нем. уз њу. Уколико је ова именица поствербал, на шта упућују 
њен облик и значење као и постојање одговарајућег глагола шрафирати19 
– онда се она мора сматрати аутохтоном именицом која, евентуално, има 
пандан у немачком20 језику.21 Отуд је ми нисмо укључили међу остале гер-
манизме у овом сегменту нашег истраживања.

2.3.1. Маскулинуми су најбројнији и у апсолутном и у релативном 
погледу: међу германизмима их је 33 (80%), русизмима  девет (69%), гали-
цизмима 41 (65%) те међу терминима преузетим (и) из шпанског језика 18 
(64%). У питању су, дати по језицима, термини андезит, антрацит, базалт, 
валентинит, глечер, гнајз/гнајс, грабен, гранат, гранит, графит, дацит, 
карст, кварц, компас, ландшафт, лес, лот, нивелир, оркан, пасат, плиоцен, 
ревир, рит, риф, салинитет, талвег, фелдспат, фен, фирн, флиш, форланд, 

17  Нису, међутим, ретки примери за промену и рода и парадигматског индикатора код 
изворних маскулинума, што се обично објашњава потребом за фонетским растерећењем 
(нпр. нем. m. Spargel > шпаргла, нем. m. Ziegel > цигла).

18  Наравно, постоји још једна могућност: да именица која се завршава консонантом, а 
означава женску особу, било да се ради о апелативу било о властитом имену – задржи и свој 
изворни облик и род, што за последицу има њену (привидну) индеклинабилност (нпр. мис, 
Инес и сл.). Понекад се ово разрешава тзв. секундарном (плеонастичком) деривацијом, у којој 
се на именицу додаје творбени формант само ради њеног уклапања у постојеће морфолошке 
обрасце српског језика (мис > мисица) (исп. Ајџановић, Алановић, 2007).

19  У РМС ова се именица одређује управо као гл. именица од глагола шрафирати.
20  Ми га нисмо успели одредити па ћемо ову именицу изоставити из даљње анализе.
21  Или неком другом: у РМС именица шрафа даје се с квалификатором тал.
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хинтерланд, хорст; јантар, перм, подзол, сјероземи, солоди, солонец, солон-
чак, чернозем, шар; абвилијен, ашелејен, базен/басен, блок, бокаж, боксит, 
бриз, гариг, дијабаз, дијамант, диорит, доломит, ескарпман, кап, кливаж, 
коридор, масив, мелафир, минерал, мистрал, монморилонит, ниво, оркан, 
парк, перидотит, перлит, пик, плато, рафал, режим, рејон, рељеф, репер, 
сенон, сеш, солитрен, трасер, туризам, ураган, цирк, шаријаж; андалузит, 
арагонит, багујо, болсон, кампо(с), кањон, кордиљери, љанос, монте, пам-
пас, памперо, парамо(с), пасат, ранч, ријас, томилари, торнадо и ураган.

Именице мушког рода, као и уопште у посматраном терминолошком 
регистру (и не само ту), и овде највећим делом прилазе именицама КmПØ, 
било да се завршавају консонантом било дугим вокалом (ниво, плато). Име-
ница које се завршавају кратким вокалом пак, у посматраном узорку, свега 
је пет: багујо, кампо, монте, парамо, торнадо. При томе, две од тих имени-
ца јављају се као дублети: кампо/кампос, парамо/парамос. 

2.3.2. Фемининуми су, за разлику од ситуације забележене међу свим 
једночланим номиналним дериватима, у посматраном узорку, како смо ви-
дели, знатно мање заступљени од маскулинума. Овај је однос присутан и 
на нивоу појединих језика: међу германизмима термина женског рода има 
укупно седам (17%), русизмима четири (31%), галицизмима 23 (37%), док 
је код термина пристиглих (и) из шпанског језика њих укупно 11 (44%). Ова 
диспропорција између апсолутног и релативног односа именица мушког и 
женског рода, по свој је прилици резултат изостављања латинизама и гре-
цизама из дате анализе, термина међу којима је, да2 се лако приметити и без 
подробније анализе, удео фемининума значајан. С друге стране, међу тер-
минима из четири посматрана језика најмањи је проценат фемининума међу 
онима потеклим из немачког језика. Занимљиво је да је слична тенденција22 
примећена и међу германизмима у руском језику (исп. Štebih, 2007, 302), 
што је свакако последица чињенице да су именице с финалним консонантом 
у немачком језику високофреквентне. 

2.3.2.1. Већ смо, сумарно описујући једночлане номиналне термине, 
рекли да сви фемининуми спадају у II именичку врсту, што се, наравно, 
односи и на 45 термина женског рода забележених у оквиру анализираног 
узорка. У питању су  именице атмосферилије, глобула, дина, лавина, сер-
пентина, харнише, шрафа; громада, степа, тајга, тундра; банкиза, бриза, 
гарига, дина, драперија, јура, каботажа, каскаде, кота, кристализација, 
маскаре, моласа, морена, мофете, нивелација, ниша, плажа, платформа, 

22  Наравно, ако се у нашем случају може говорити о тенденцији на основу анализе 42 
германизма.
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прерија, сантина, тераса, трансхуманца, фисурација; гаруа, зонда, калде-
ра, пампа, поророка, пуна, савана, селва, сијера, халка и хуерта.

2.3.3. Познато је да је, не само у српском већ и у другим словенским 
језицима,  морфологија, односно парадигматски индикатор,  а не семанти-
ка23 оно што је кључно за приклањање позајмљених именица појединим 
родовима.24 Према неким истраживањима, у хрватском и српском језику 
позајмљенице су предоминантно мушког рода, што је неке ауторе, међу ос-
талим и Р. Филиповића (1986, 130), понукало да говоре о тзв. тенденцији 
мушког рода.

2.3.3.1. Како смо видели, у посматраном узорку маскулинуми више 
него двоструко надмашују фемининуме (101 : 45), што би било у складу с 
поменутом тенденцијом. Међутим, на ширем плану посматраног термино-
система маскулинуми нису толико бројнији од именица женског рода: однос 
је, и то смо видели, 592 према 563. Наравно, будући да се ради о само једном 
сегменту, релативно малобројном, позајмљеница у српском језику – не би 
било методолошки исправно извлачити опште и дефинитивне закључке.

2.3.4. Ипак, оно што се да егзактно описати јесте однос између рода и 
облика модела и посуђенице у датом узорку. С обзиром на то, посматране се 
именице могу поделити у четири подгрупе: а) посуђенице које су задржале 
изворни род и облик25 модела; б) посуђенице које су промениле род, али 
задржале облик модела; в) посуђенице које су задржале род, али промениле 
облик26 модела те г) посуђенице које су промениле и род и облик модела.

2.3.4.1. Како показује анализа, међу посматране четири прва је група 
најбројнија, и у њој су присутна 82 термина из сва четири језика. Ради се о 
следећим терминима, које ћемо приказати с обзиром на њихов род: 
– маскулинуми (67): абвилијен (<франц. abbevillien m.), андезит (<нем. Andesit 

m.), антрацит (<нем. Anthrazit m.), ашелејен (<франц. acheuléen m.), багујо 
(<шпан. bagyo m.), базалт (<нем. Basalt m.), базен/басен (<франц. bassin m.), 
блок (<франц. bloc m.), блок-дијаграм (<франц. bloc diagramme m.), бокаж 
(<франц. bocage m.), болсон (<шпан. bolsón m.), бриз27 (<франц. [régime] brise 
m.), валентинит (<нем. Valentinit m.), глечер (= ледник) (<нем. Gletscher m.), 

23  Да семантика, ипак, није без утицаја на морфолошку адаптацију именица, показују 
примери у којима се страна реч адаптирала по угледу на већ постојећу блискозначну домаћу 
реч (нпр. у Игњатовић, 1963, 215, између осталих, наводи се пример мрља :  флека [<нем. Fleck 
m.]).

24  Овим се словенски језици, како сматра Б. Тошовић, контрастирају, на пример, немачком 
језику (наводимо према Štebih, 2007, 302).

25  Наравно, уз извршену префонологизацију.
26  Овде мислимо пре свега на промену парадигматског индикатора.
27  Због постојања фемининума бриза овај ће се термин појавити у оквиру још једне групе.
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гнајз/гнајс (<нем. Gneiss m.), грабен (= ров) (<нем. Graben m.), гранат (<нем. 
Granat m.), гранит (<нем. Granit m.), графит (<нем. Graphit/Grafit m.), дацит 
(<нем. Dazit m.), дијамант (<франц. diamant m.), јантар (<рус. янта́рь m.), кам-
пос28 (<шпан. campos m.), кањон (<шпан. cañón m., што је аугментатив од cano 
‘цевʼ), кап (<франц. cap m.), карст (= крас/крш) (<нем. Karst m.), кварц (<нем. 
Quarz m.), кливаж (<франц. clivage m.), компас (= бусола) (<нем. Kompass m.), 
коридор (<франц. corridor m.), лес (<Löss/Löß m.), масив (<франц. massif m.), 
минерал (<франц. minéral m.), мистрал (<франц. mistral m.), монте (<шпан. 
monte m.), ниво (<франц. niveau m.), оркан (<нем. Orkan m.), памперо (<шпан. 
pampero m.), парамо (<шпан. páramo m.), пасати (<нем. Passat m./шпан. ?), 
перм (= пермски период = пермски систем) (<рус. Перм m.), пик (<франц. pique 
m.), плато (<франц. plateau m.), подзол ( = пепељуша) (<рус. подзол м./Подзо-
листые почвы), рафал (<франц. rafale f.), режим (<франц. régime m.), рејон 
(<франц. rayon m.), рељеф (<франц. relief m.), репер (<франц. repère m.), сје-
роземи (<рус. серозём m.), солитрен  (<франц. Solutréen m.), солонец (<рус. 
солонец m.), солончак (<рус. солончак m.), талвег (<нем. Talweg m.), томи-
лари (<шпан. tomillar ‘мајчина душицаʼ m.), торнадо (<шпан. tornado m.), 
трасер (<франц. traceur m.), туризам (<франц. tourisme m.), ураган (<франц. 
ouragan m.), фелдспат (<нем. Feldspat m.), фен (<нем. Föhn m.), фирн (<нем. 
Firn/ Firnschnee m.), хорст (= тимор) (<нем. Horst m.), цирк (<франц. cirque 
m.), чернозем (<рус. чернозём m.), шар (<рус. шар m.), шаријаж (= навлака = 
тектонски покров) (<франц. charriage m.);

– фемининуми (15): гаруа (<шпан. garûa f.), дина29 (<франц. duna f.), громада 
(<рус. громада f.), калдера (<шпан. caldera f.), пампа30 (<шпан. pampa f.), по-
ророка (= маскаре/бор) (<шпан. pororoca f.), пуна (<шпан. puna f.), савана31 
(<енгл. savannah од шп. sabana f. од егз. zabana), селва (<шпан. selva f.), сијера 
(<шпан. sierra f.), тајга (<рус. тайга f.), тундра (<рус. тундра f.), фисурација 
(<франц. fissuration ‘пуцањеʼ f., а то од fissure  ‘пукотинаʼ f.), халка (<шпан. 
Jalca f.), хуерта (<шпан. huerta f.).

Ситуација из прве групе врло је јасна: веома висок број маскулинума 
на консонант и фемининума на -а међу еталонима резултирао је њиховим 
прилажењем одговарајућим морфолошким обрасцима у српском језику, тј. 
стварањем реплика које су задржале и облик и род предлошка.

28  Овај и термин парамо(с) наћи ће се и у оквиру треће групе.
29  Овај се термин негде сматра германизмом, а негде галицизмом. Отуд ће се у нашој 

класификацији појавити двапут, у две различите групе.
30  С обзиром на постојање морфолошких дублета пампас/пампи, овај ће се термин наћи 

и у четвртој групи.
31  Због особености категорије рода у енглеском језику, овај ћемо термин анализирати 

према шпанском фемининуму.
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2.3.4.2. Од претходних су осетно малобројније реплике које су, задр-
жавши облик еталона, промениле свој род – укупно их је 23, од којих је 20 
маскулинума и три фемининума:
– маскулинуми (20): боксит (<франц. bauxite f.), гариг32 (<франц. garrigue f.), 

дијабаз (<франц. diabase f.), диорит (<франц. diorite f.), доломит (<франц. 
dolomite f.), ландшафт (<нем. Landschaft f.), лот (<нем. Lot n.), мелафир 
(<франц. mélaphyre f.), монморилонит (<франц. montmorillonite f.), нивелир 
(<нем. Nivellier n., а то скраћено од нем. Nivellierinstrument n.), плиоцен (<нем. 
Pliozän n.),  рафал (<франц. rafale f.), ревир (<нем. Revier n.), рит (<нем. Ried 
n.), риф (<нем. Riff n.), салинитет (<нем. Salinität f.), сеш (<франц. seiche 
f.), флиш (<нем. Flysch n.), форланд (<нем. Vorland n.), хинтерланд (<нем. 
Hinterland n.);

– фемининуми (3): зонда (<шпан. [viento] zonda m.), јура (= јурска периода/јурска 
формација) (по планини Јури [Le Jura m.]), каботажа (= обалска пловидба) 
(<франц. cabotage m.).

И у овој групи термина врло се лако да2 објаснити морфологија по-
суђеница: на делу је присутна већ поменута тенденција да је облик а не род 
еталона оно што је најрелевантније за перципирање граматичког рода мета-
плазме. Бројчана надмоћност маскулинума пак последица је чињенице да 
су међу еталонима бројнији они који се завршавају консонантом те, сасвим 
очекивано, прилазе маскулинумима (исп. Игњатовић, 1963, 214).

2.3.4.3. Међу терминима код којих је у односу на еталон промењен 
облик а задржан род – више је фемининума него маскулинума: од укупно 28 
првих је 20, а потоњих осам:
– маскулинуми (8): арагонит (<шпан. aragonito или aragonite m.), ескарпман 

(<франц. escarpement m.), кампо (<шпан. campos m.), љанос (<шпан. llano 
m.), парамос (<шпан. páramo m. ‘вресиштеʼ), перидотит (<франц. péridot 
m.), ранч (<шпан.33 rancho ‘колиба, сточарски станʼ m.), сенон (<франц. 
Sénonien m., према галском племену Сенонес);

– фемининуми (20): банкиза (<франц. banquise f.), гарига (<франц. garrigue f.), 
дина (<нем. Düne f.), драперија (= завеса) (<франц. draperie f.), каскаде (= сла-
пови) (<франц. cascade f.), кота (<франц. cote f.), кристализација (<франц. 
cristallisation f.), лавина (<нем. Lawine f.), моласа (<франц. molasse f.), мо-
рена (<франц. moraine f.), ниша (<франц. niche f.), плажа (<франц. plage f.), 

32  Овај ће се термин, забележен и као фемининум бриза, наћи и у оквиру четврте групе.
33  У Клајн, Шипка, 2006 ова се реч даје као англицизам са шпанским пореклом, тако да 

би се могла наћи и међу англицизмима.
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платформа (<франц. plate-forme f.), прерија (<франц. prairie f.), сантина 
(<франц. sentine f.), серпентина (<нем. Serpentine f.), степа (<рус. степь f.), 
тераса (<франц. terrasse f.), трансхуманца (<франц. transhumance f.), шрафа 
(<нем. Schraffe f.). 

Међу терминима ове групе такође је присутно нешто одраније познато 
и нешто што смо већ видели: приликом адаптације фемининума они се при-
мају, ако већ не мењају изворни род, као прототипичне именице женског рода 
– КfПа, а скоро никада као КfПØ. Ова је тенденција у српском језику толико 
јака да се чак и припадници истог деклинационог обрасца из једног сродног 
језика, какав је руски, адаптирају као именице II врсте (рус. степь > степа).

2.3.4.5. Коначно, међу терминима који су настали променом изворног 
и рода и облика еталона, најмалобројнијим од све три претходне групе (9), 
скоро је подједнак број метаплазми мушког и женског рода:
– маскулинуми (4): андалузит (<шпан. andalucita f.), кордиљери (<шпан. cordillera 

f.), пампаси/пампи (<шпан. pampa f.), ријас (<шпан. ria f.);

– фемининуми (5): бриза (<франц. [régime] brise m.), глобула (<нем. Globule m.), 
каботажа (= обалска пловидба) (<франц. cabotage m.), нивелација (<франц. 
nivellement m.), харнише (<нем. Harnisch m.).

У оквиру посматране групе примера, на неки начин, одступање од сис-
тема представљају забележене метаплазме женског рода, будући да би се дало 
очекивати да изворни маскулинуми који се на завршавају типичним индика-
тором женског рода -а – и у српском језику задрже мушки род. Прилажење 
женском роду у једном се примеру може објаснити фонетским растерећењем34 
које је узроковало и промену рода (nivellement > нивелација), док се понегде не 
може у потпуности искључити утицај семантичке аналогије. Ипак, (и) чиње-
ница да је међу пет забележених примера један морфолошки дублет (бриз/
бриза) показује да тенденција адаптирања маскулинума као именица женског 
рода у посматраном сегменту лексикона српског језика није снажна.

2.3.4.6. Структура рода модела и реплика може се табеларно приказа-
ти на следећи начин:

маскулинуми фемининуми неутруми
модел 83 (59%) 50 (35%) 9 (6%)
реплика 99 (70%) 43 (30%) 0 

34  Уколико је ова етимологија тачна, онда овде имамо и тзв. латинизацију, односно 
давање латинског облика нелатинским речима, терминима и именима (Štebih, 2007, 308).
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Маскулинумски модели, осим тога, адаптирају се у највећем броју 
случаја (90%) управо као маскулинуми, а потом као фемининуми (10%). Фе-
мининумски модели такође најчешће задржавају свој род, али сада у не то-
лико високом проценту (70%), или пак прелазе у маскулинуме (30%). Конач-
но, модели средњег рода, сразмерно ретки међу посматраним моделимa,35 
без изузетка добијају обележје мушког рода, што је последица чињенице 
да се у немачком неутруми често завршавају консонантом, а у наших девет 
ексцерпираних примера – без изузетка (Lot n., Nivellier n.,  Pliozän n., Revier 
n.,  Ried n.,  Riff n.,  Flysch n., Vorland n., Hinterland n.).

2.3.5. Када се ради о односу између броја модела и реплике, познато 
је да „prilikom leksičkog posuđivanja načelno se ne percipira kategorija broja” 
(Štebih, 2007, 304) те да се понекад плуралски наставци не перципирају као 
такви већ као део основе (нем. Keks < енгл. cakes). С друге стране, могуће 
је да се позајмљенице, услед аналогије према постојећим домаћим блиско-
значницама или из семантичких разлога, адаптирају као плуралија тантум, 
иако то нису биле у језику изворнику (у Игњатовић, 1963, 215–216 наводе 
се примери ножице : маказе [<тур. maqas], кола : каруце [<тур. carozza]).

2.3.5.1. Међу посматраним именицама број реплике, скоро без изузет-
ка, поклапа се с бројем модела: и једно и друго јављају се у сингулару или, 
знатно ређе, у плуралу (атмосферилије : Atmosphärilien). Ипак, чини се да 
се јављају и неки изузеци: наиме, термин кордиљери ‘издужена серија или 
пространи скуп више или мање паралелних гребена, планинских венаца’, 
забележен само у Мастило, 2001 те отуд без основних граматичких инфор-
мација, у српском је плуралија тантум, док је у шпанском избројива имени-
ца. Стање у овом конкретном примеру, нажалост, можемо претпоставити 
само на основу аналогије према знатно фреквентнијем орониму Кордиљери 
‘планински венац који се простире дуж западног краја америчког континен-
та од Аљаске до Патагоније’.

Код неких термина пак запажа се тенденција ка знатно чешћем ко-
ришћењу у плуралу; такве су међу посматраним именицама, како се да2 за-
кључити према стању забележеном у изворима, следеће: каскаде, маскаре, 
мофете, пампи/пампаси.

2.3.6. Коначно, уколико анализиране посуђенице класификујемо с об-
зиром на терминологију Б. Штебих, можемо рећи да су међу њима присутни 
и основни облици и све врсте реплика, изузев елиптичних. При томе, најви-
ше је првих (нпр. дијамант : diamant m.; калдера : caldera f.), те посуђеница 

35  Оваква њихова (мало)бројност може се, једним делом, објаснити чињеницом да у 
француском, међу посматраним језицима језику с највише термина, средњи род не постоји 
као граматичка категорија, а и у шпанском је његова природа специфична.
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које нису промениле облик, али јесу род те које стога можемо назвати псеу-
доосновним обликом (нпр. рит : Ried n.; зонда : [viento] zonda m.), а за њима 
следе простриктивне (степа : степь f.), рестриктивне (арагонит : aragonite/
aragonite m.) и супституцијске реплике (нивелација : nivellement m.). 

3. закључне напОмене 
Како видимо, резултати анализе оба корпуса, већег и мањег, поклапају 

се када је у питању прилажење реплика различитим парадигматским обрас-
цима: и маскулинуми и фемининуми прилазе прототипичним именицама 
мушког и женског рода – потоњи доследно именицама КfПа, а први, уз неко-
лико изузетака (нпр. томболо, торнадо, широко), типу KmPØ. Неутруми пак, 
забележени само у већем узорку, подељени су: део је пришао најбројнијем 
парадигматском обрасцу у оквиру овог рода – КnПo (игало, лидо), а део име-
ницама с проширењем основе – КnПØ (текне, тепе). При томе, показује се 
да је облик модела а не његова семантика оно што има највеће последице по 
морфологију реплике. Уколико се јаве изузеци, најчешће су последица тзв. 
фонетског растерећења или семантичке аналогије.

3.1. Осетнија разлика међу посматраним двема групама терминима, 
међутим, присутна је када се ради о процентуалној заступљености поједи-
них родова, будући да је у укупном узорку скоро подједнак број термина 
мушког и женског рода, док међу терминима који чине репрезентативни 
узорак број маскулинума више него двоструко премашује број феминину-
ма. Ова је разлика последица чињенице да су у посматрана четири језика, а 
превасходно немачком, знатно чешће именице с основом на консонант, које 
се адаптирају, стога, као именице мушког рода. 

3.2. Дати се односи међу терминима из наведених група, с обзиром на 
њихов род, могу табеларно приказати на следећи начин:

I група II група
број термина проценат број термина проценат

маскулинуми 592 51% 101 69%
фемининуми 563 49% 45 31%
неутруми 4 0,3% 0 0

3.3. Међу терминима из друге групе највише је оних који су задржали, 
уз извршену префонологизацију, и облик и род модела (82; нпр.: андезит, 
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гаруа), док је најмање оних који су приликом адаптације променили и једно 
и друго своје обележје (9; нпр.:  андалузит, каботажа). 

3.4. Коначно, како смо видели, анализа адаптације категорије броја 
показала је да реплике, барем када се ради о посматраном узорку, задр-
жавају број модела: најчешће, што је и очекивано, немаркирану једнину 
(нпр. памперо : pampero), али и, знатно ређе, множину (атмосферилије : 
Atmosphärilien).36 Код неких именица, иако избројивих, међутим, приметна 
је тенденција ка чешћој употреби у множини (нпр. каскаде, маскаре). 
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Milan Ajdžanović

MORPHOLOGICAL ADAPTATION OF GEOGRAPHIC TERMS
OF FOREIGN ORIGIN

Summary

This paper addresses the morphological adaptation of geographic terms of foreign 
origin from the earliest periods of the constitution of Serbian as a standard idiom (1868) 
to date. In order to give a close insight into the subject in question, the author has 
conducted the analysis on 1159 terms borrowed from 33 different languages and groups 
of languages.

Key words: Serbian language, geography, terms, morphological adaptation.
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ANGLICIZMI U UNIVERZITETSKIM UDŽBENICIMA 
EKONOMIJE

Neosporna je činjenica da su anglicizmi rasprostranjeni u opštem leksičkom 
fondu, pa i u stručnoj terminologiji, uključujući i jezik koji se koristi u udžbenicima 
visokoškolskih ustanova. Cilj ovoga rada je da se ispita u kojoj meri i na koji način 
engleski jezik utiče na formiranje rečnika u oblasti ekonomije. U univerzitetskim 
udžbenicima zabeleženi su primeri ekonomskih termina i terminološke upotrebe 
leksema iz opšteg leksičkog fonda, poreklom iz engleskog jezika, kao i one 
lekseme koje su preko engleskog jezika ušle u srpski. Analizirane su njihove 
tvorbeno-morfološke osobine kako bi se utvrdilo u kojoj meri su pojedini modeli 
produktivni. Takođe je procenjena uspešnost adaptacije anglicizama da bi se 
ustanovilo da li je, i pod kojim uslovima, njihova upotreba opravdana. 

Ključne reči: anglicizmi, termini, terminologija, sprski jezik, engleski jezik.

1. uvod

Engleski jezik je postao prvi jezik međunarodne komunikacije, a prisutan 
je i u naučnim i stručnim oblastima. Njegovo prisustvo i uticaj su očigledni i u 
oblasti ekonomije. Propagandni materijali, formulari i natpisi u bankama i slič-
nim institucijama, kao i rubrike o ekonomiji u dnevnim novinama i stručnim 
časopisima to i potvrđuju. Ovakva situacija nas je navela da ispitamo u kolikoj 
meri se to primećuje i u univerzitetskim udžbenicima.

Potrebno je da na početku definišemo termine koje ćemo koristiti. U Reč-
niku srpskohrvatskog književnog jezika (2007) anglicizam je definisan kao „oso-
benost engleskog jezika, reč ili izraz preuzet iz engleskog jezika”. Collins En-
glish Dictionary (1992) pod anglicizmom smatra „reč, frazu ili idiom svojstven 
engleskom jeziku”. S obzirom na veoma veliki i raznoliki uticaj engleskog jezika 
u poslednje dve decenije, pojam anglicizma dobija šire značenje. Tako Shorter 
Oxford English Dictionary (2007) pod anglicizmom podrazumeva imitaciju ili 
podršku svega što je englesko. S obzirom na to da se bavimo proučavanjem jezi-
ka usvojićemo sledeću definiciju: 
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„Pod terminom anglicizam […] podrazumevaju se dve vrste jezičkih jedinica: u 
uobičajenom značenju termina, anglicizam predstavlja opštu reč ili vezanu mor-
femu (tj. prefiks ili sufiks) iz engleskog jezika koja se upotrebljava u srpskom 
(npr. bodibilder, eks-), s različitim stepenom integrisanosti u njegov sistem. Ali, u 
ponešto neuobičajenom značenju termina, anglicizam čini i reč, sintagma ili reče-
nica u srpskom jeziku čija upotreba odražava i/ili sledi normu engleskog jezika – 
ortografsku, fonološku, gramatičku, semantičku ili pragmatičku (npr. kratka priča, 
podignuti sankcije, Mogu li da vam pomognem?)” (Prćić, 2005, 59).

Pod neologizmom podrazumevamo one reči koje su u novije vreme ušle 
u leksički sistem jezika (Stevenson, 2007), a posledica su leksičke praznine koja 
može biti trenutna ili stalna (Savić, 1984, 162). Trenutna nastaje kada pojedinac 
ne može da se seti neke reči, a stalna kada novi predmet ili pojava treba da se 
imenuje. Međutim, neologizam ne mora da bude uslovljen pojavom nove realije. 
Ponekad se već postojeća realija počne nazivati novim imenom, što je karak-
teristično, na primer, za pomodnu upotrebu reči engleskog porekla, posebno u 
bivšim istočnoevropskim zemljama: menadžer se koristi umesto reči upravnik, 
biznis umesto reči posao i sl. Ponekad neologizmi mogu da budu semantičke 
prirode, tj. jedna reč svoje postojeće značenje proširi na novo, često metaforič-
no, što predstavlja jednu od kreativnih pojava u jeziku (Injac, 2003, 138). Ako 
se neologizmom smatra termin koji podrazumeva novu reč ili reč koja je dobila 
novo značenje (Stojičić, 2006, 15) onda sve anglicizme možemo da smatramo 
neologizmima. 

S obzirom na to da se u ovom radu bavimo anglicizmima u oblasti ekono-
mije, potrebno je da definišemo reč ‘termin’. Termin je reč ili fraza koja se koristi 
da se precizno definiše određeni entitet ili disciplina (Stevenson, 2007), da se 
imenuju i definišu specijalne realije i naučni pojmovi u stručnim terminološkim 
sistemima i imenuju oruđa i objekti različitih praktičnih radnji. Termin funkci-
oniše u zatvorenim terminološkim sistemima naučnih i drugih specijalizovanih 
oblasti (Injac, 2003, 144). 

Cilj ovoga rada je da se ispita u kojoj meri i na koji način engleski jezik uti-
če na formiranje rečnika u oblasti ekonomije, i kako se to odražava na univerzi-
tetske udžbenike. U tu svrhu istražili smo udžbenike za marketing, menadžment, 
bankarstvo i osiguranje (v. Izvori) i zabeležili anglicizme. Korpus sačinjavaju 
primeri koji nisu obuhvaćeni Velikim rečnikom stranih reči i izraza I. Klajna i 
M. Šipke. Kao referentni rečnik novijih anglicizama poslužio je Rečnik novijih 
anglicizama (Vasić, Prćić, Nejgebauer, 2001), a za terminološke pojmove Rečnik 
bankarstva i finansija (Simurdić, 2006).

U ovom radu zabeleženi su primeri ekonomskih termina i terminološke 
upotrebe leksema koje su poreklom iz engleskog jezika kao i one koje su pre-
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ko engleskog ušle u srpski da bi se procenila uspešnost adaptacije anglicizama 
u ovoj fazi procesa; ustanovilo da li i pod kojim uslovima je njihova upotreba 
opravdana; da bi se opisali tvorbeno-morfološke osobine anglicizama i da bi se 
utvrdilo u kojoj meri se može pratiti produktivnost pojedinih tvorbenih modela. 

2. ortografska adaptacija 
Prilikom preuzimanja reči stranog porekla upotrebljavaju se ortografski 

znaci jezika primaoca, što je prvi stepen u procesu koji može i duže da traje. Or-
tografsko prilagođavanje u srpskom jeziku zavisi od toga da li se radi o ćiriličnom 
ili latiničnom pismu i treba da je u skladu sa pravopisnim pravilima (Pešikan, 
Jerković, Pižurica, 2010, 171).

U svim udžbenicima koje smo analizirali upotrebljeno je latinično pismo. 
Kada se radi o ortografskom prilagođavanju, primećene su neujednačenosti koje 
variraju od autora do autora. Primeri mogu da se podele na neadaptirane reči, 
adaptirane anglicizme i one kod kojih se javlja paralelna upotreba. 

2.1. Neadaptirane reči
Prema Pravopisu srpskog jezika (Pešikan i dr., 2010, 171) prilikom preuzi-

manje reči iz stranih jezika primenjuju se pravila transkripcije. Ako se ne primeni 
adaptacija ne možemo da govorimo o anglicizmima, nego o engleskim rečima u 
srpskom jeziku (Prćić, 2005, 12).

Pojava neadaptiranih reči je česta u dnevnoj i popularnoj štampi. To su 
engleske reči koje nisu prevedene, a nije ponuđeno ni objašnjenje. Po potrebi 
su stavljene u odgovarajući padež. U tim slučajevima možemo da kažemo da je 
primenjen metod prepisivanja (Prćić, 2005, 210). Pošto su napisane kao sastavni 
deo rečenice, stiče se utisak da autor pretpostavlja da su razumljive svim čitao-
cima. Ponekad su naglašene (navodnicima, štampanjem boldiranim slovima ili u 
kurzivu) čime se, na neki način, izdvajaju od ostalog dela teksta. 

Neprilagođene reči su ortografski u potpunosti preslikane, a to je indikator 
da se radi o nultoj adaptaciji (Prćić, 2005, 85). Ortografska neadaptiranost odra-
žava se u prisutnosti grafema koje ne postoje u srpskom jeziku:

−	 w (na primer u cash flow, know-how);
−	 y (na primer u country, stand-by credits; stand-by sporazum; standby 

akreditivi); 
−	 dvografemsko obeležavanje konsonanata koje se ne nalazi u srpskom (na 

primer:  sh u cash flow, freeshop, off shore banking, time sharing; ch u 
check list); 
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−	 upotreba konsonantske grupe (na primer bb u desk jobber; ll u call centar; 
ff u trade-off, off line, off shore banking);

−	 upotreba vokalske grupe (na primer ee u freeshop). 

Nailazimo na primere dvočlanih spojeva semantičkih jedinica (imenica, 
glagola, prideva, priloga) koji se kombinuju na nekoliko načina (npr. glagol + 
predlog – trade-off i stand-by) i napisane su sa crticom kao i u engleskom. U 
nekim slučajevima obe reči su neadaptirane (na primer cash-flow, check list, off 
line, off shore, on line, stand-by credits, time sharing), ali ima i primera gde je 
jedna reč adaptirana, a druga nije (na primer call centar, stand-by akreditiv).

Naišli smo i na različitu ortografiju jednog termina kod istog autora (na pri-
mer stand-by i standby, ili off shore banking i offshore banking, on line i onlajn, 
image i imidž, management i menadžment u istom tekstu). Neke reči engleskog 
porekla su adaptirane i ušle su u sastav novih rečnika stranih reči srpskog jezika, 
međutim u ovim udžbenicima upotrebljene su u neadaptiranom obliku. Na primer 
za call centre je već ustaljen termin kol centar, za checklist koristi se ček lista, 
freeshop je fri-šop, grace period je grejs period, know-how je nouhau, public 
relations je pablikrilejšn, single je singl.

Iako za neke reči postoji prevod na srpski jezik, neobično je što su upo-
trebljeni termini na engleskom. Na primer: corporate za zajednički, udruženi; 
country za zemlja; joint venture za zajedničko ulaganje; terms of trade za uslovi 
razmene; trademark za izraz koji se već duže vreme koristi – zaštitni znak. 

Ortografska neadaptiranost ne predstavlja nikakvu prepreku prilikom do-
davanja padežnih nastavaka što dovodi do hibridnog, englesko-srpskog, potpuno 
iskrivljenog načina pisanja. Ponekad se nastavci odvajaju crticom (cash-flow-om, 
trade-off-a, trade-off-om), a ponekad se samo dodaju na reč (na primer desk job-
beri, freeshopova, know-howa), što nije u skladu sa pravopisom.

U nekim udžbenicima nazivi analiza su navedeni na engleskom bez prevo-
da (na primer „What if” analiza”, „Goal Seeking” analiza, „Break Even” analiza) 
i bez objašnjenja o kakvoj se analizi radi. U tekstu mogu da se nađu i primeri 
gde je niz engleskih reči napisan kao sastavni deo rečenice („pogoršanje terms 
of trade na njihovu štetu”, „po principu ’just in time’”). Očigledno je da su reči 
samo ubačene u tekst i da se, zapravo, radi o engleskom jeziku u srpskom – što 
su primeri nulte ortografske adaptacije koji narušavaju pravopis srpskog jezika.

2.2. Adaptirani anglicizmi
S obzirom na to da se radi o novim pojmovima u specijalizovanoj oblasti, 

nije neobično da se koriste neologizmi, jer je to jedan od načina proširivanja 
rečnika. Međutim, prilikom preuzimanja leksičkih ili sintaksičkih jedinica iz je-
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zika davaoca u jezik primalac neizostavnu fazu predstavlja fonološko-grafološka 
adaptacija, tj. prilagođavanje izgovoru i pismu jezika koji pozajmljuje (Bugarski, 
2003, 174). Sadržinska inovacija zahteva da se kod prvog navođenja termina 
čitaocima ponudi objašnjenje. Sasvim je moguće da su neologizmi iz oblasti eko-
nomije poznati stručnjacima, ali studenti prve godine, kojima su udžbenici name-
njeni, verovatno ne razumeju ove termine. 

Može da se pretpostavi da je prosečnom studentu poznato značenje reči 
keš, haker i stajling s obzirom na to da se radi o anglicizmima koji su svakodnev-
no prisutni u štampi, elektronskim medijima i u neformalnom govoru. Međutim, 
to ne može da se kaže za reči kao što su forfeting i kliring. Naravno, za svaku 
od njih postoji nešto specifično što treba da se zna da bi u potpunosti mogla da 
se razume materija. Navodimo primer reči gep koju poznavaoci engleskog jezi-
ka razumeju, ali nedostaje objašnjenje šta ona znači u bankarskom poslovanju. 
Ponekad autori u zagradama (odmah iza anglicizma) ponude samo ekvivalent na 
engleskom jeziku (na primer, kada se radi o fjučerskim kamatnim stopama ili o 
forvards kamatnim stopama), ali ne daju prevod. Retki su slučajevi kada je ponu-
đena definicija i dovoljno koncizno objašnjenje novouvedenog termina (kao na 
primer u slučaju reči brifing). Dolazi i do mešanih izraza, tj. primera u kojima je 
anglicizam upotrebljen sa rečju na srpskom jeziku čime se dobija novi izraz (na 
primer fjučers ugovori, fjučerske kamatne stope, forvards kamatne stope, hedžing 
instrumenti, hedžing transakcije, lon poslovi, svič poslovi). U ovim primerima 
možemo da govorimo i o mešovitim anglicizmima (preoblikovanje jednog dela 
reči, a prevođenje drugog) (Prćić, 2005, 127).

Za nove realije, nove poslove i usluge koje se pružaju u oblasti bankarstva, 
osiguranja, ali i za nove veštine i sposobnosti ljudi potrebno je naći/dati odgo-
varajuće ime u jeziku; ovaj problem prevodioci veoma često rešavaju pozajmlji-
vanjem reči, uz njeno fonološko adaptiranje. U korpusu smo naišli na sledeće 
primere:

(1) nove realije/predmeti (bid-bond < BID BOND; bilbord < BILLBOARD; džank 
bond < JUNK BOND; faktoring < FACTORING; fjučers < FUTURES; forvards 
< FORWARDS; gep < GAP);  

(2) nove usluge (brifing < BRIEFING; hedžing < HEDGING; kliring < CLEA-
RING);

(3) nove pokrete (konzumerizam < CONSUMERISM);
(4) nove vidove poslovanja (lon < LOAN; svič < SWITCH; svop < SWAP);
(5) osobe sa novom veštinom (haker < HACKER; deskdžober < DESK JOBBER).

Bilo da govorimo o adaptiranosti (Filipović, 1986, 56) ili preoblikovanju 
(Prćić, 2005, 137) na ortografskom nivou, ova faza uvođenja anglicizama je često 
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prisutna i produktivna. Postoje reči kod kojih su izgovor i grafemski oblik jednaki 
i u srpskom i u engleskom jeziku. Kod njih adaptiranost nije uočljiva (bid-bond, 
fit, input, marketing, top). 

Kod ostalih reči je očigledna ortografska adaptacija gde je primenjena tran-
skripcija prema pravopisu srpskog jezika.

Ortografski i fonetski adaptirane reči
reč u engleskom reč u srpskom 

cc → k accumulative akumulativan
ff → f effectuate efektuirati
gg → g aggregate agregat
ll → l allocation

eventually
alokacija
eventualno

mm → m communicate komunicirati
tt → t attack atak
pp → p applying

opportune
apliciranje
oportunitetan

rr → r correspond
preferred

korespondirati
preferiran

ss → s assembling
mission
emission
demission
depressed
processual
promissory

asembliranje
misija
emisija
demisija
depresiran
procesualan
promisoran

c → k factoring
cartelize
custody
captive
cluster
clearing
credibility
significant

faktoring
kartelizovati
kastodi
keptiv
klaster
kliring
kredibilitet
signifikantan

ch → č switch svič
j → dž junk džank
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w → v forwards
owerdraft
switch

forvards
overdraft
svič

x → ks experimentor
maximization
mix

eksperimentator
maksimizacija
miks

q → k quantity kvantificiranje
g → dž leverage

merging
leveridž
merdževanje

2.3. Paralelna upotreba ortografski adaptiranih i neadaptiranih anglicizama
U korpusu se javljaju i primeri u kojima autori nedosledno koriste i adap-

tirane i neadaptirane oblike reči. Najbolji primer je reč imidž, anglicizam koji se 
smatra stranom, ali prihvaćenom reči (Klajn, Šipka, 2006). Ipak, autori nedosled-
no pišu ovu reč – i u adaptiranom i neadaptiranom obliku. Na mestima gde je reč 
pod navodnicima čitalac može da se pita da li se reč koristi u ironičnom smislu, 
da li autor smatra da reč ne odgovara u potpunosti ovom kontekstu ili je u pitanju 
nešto treće. 

Kod jednog autora ova reč može da se nađe u sledećim oblicima:
(1) „image” (neadaptirana, pod navodnicima), (2) „imagea” (neadaptirana, pod 
navodnicima, u padežnom obliku), (3) image (neadaptirana, bez navodnika), (4) 
imidž (adaptirana i bez navodnika). Paralelna upotreba prisutna je i kada se radi o 
rečima on line i onlajn, management i menadžment. 

Nedosledna primena transkripcije je očigledna i u primeru reči input i out-
put. Kod prve nije potrebna ortografska adaptacija, dok je na drugu (output) po-
trebno primeniti pravila transkribovanog pisanja. 

3. derivacioni modeLi

Osim celih reči (imenica, glagola, prideva, priloga, uzvika) iz engleskog 
jezika potiču i neki afiksi (Prćić, 2005, 121), koji na različite načine postaju inte-
gralni deo srpskog jezika. Razmotrićemo derivacione modele anglicizama i utvr-
diti koji su tvorbeni modeli produktivni, odnosno koji se iz engleskog jezika, ili 
preko njega, primenjuju na domaće osnovne ili izvedene reči.

3.1. Prefiksacija
Prefiksacija predstavlja jedan od produktivnih mehanizama za povećava-

nje rečnika. U udžbenicima se nalaze mnogobrojni primeri latinskih (na primer 
intra-, multi-, bi-, supra-, sub- itd.), kao i grčkih (na primer makro-, mezo-, mi-
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kro-, anti-, poli-, hiper-, mono- itd.) prefiksa koji bogate leksiku našeg jezika. S 
obzirom na to da ovde istražujemo reči koje su pozajmljene iz engleskog, kon-
centrisali smo se na one prefikse koji su najverovatnije ušli u srpski putem en-
gleskog jezika. Radi se o prefiksima re-, ko-, kontra-, infra-, inter-, de-, in- itd.

Najbrojnije su reči sa prefiksom re- (lat. „ponovo”), na primer: reosigura-
nje (od REINSURANCE), restrukturiranje (od RESTRUCTURING), reafirmacija (od 
REAFFIRMATION), redistribucija (od REDISTRIBUTION), refinansiranje (od REFI-
NANCING), refundiranje (od REFUNDING), revalorizacija (od REVALORIZATION), 
reprogramiranje (od REPROGRAMMING), redizajn (od REDESIGN), redistribucija 
(od REDISTRIBUTION), reintegracija (od REINTEGRATION). Isti model tvorbe uz po-
moć ovog prefiksa primenjen je i na sledeće primere, ali s izvesnim teškoćama:

−	 rekreirati (od RECREATE) - ova reč ima dva značenja: 1. osvežiti, opora-
viti, i 2. ponovo stvoriti, pa je bolje upotrebiti drugi prevodni ekvivalent 
samo s jednim značenjem;

−	 reoblikovati (od RESHAPE) - nastalo je od prefiksa re- i prevoda osnove 
shape; s obzirom da je prefiks latinskog porekla, a osnova iz srpskog 
jezika, bez obzira što je reč transparentna, bolje je da se upotrebi reč 
„preoblikovati”;

−	 repozicioniran, -a, -o ne postoji u tom obliku u engleskom, a sastoji se 
od latinskog prefiksa re- i engleske reči POSITION, što reč čini transparen-
tnom, međutim treba primetiti da se ne nalazi u rečniku novih termina; 

−	 reeksportan, -tna, -tno sastoji se od latinskog prefiksa re- i internacional-
ne reči EXPORT, tako da je reč dovoljno transparentna, što može da bude 
razlog da se ovaj neologizam zadrži u srpskom jeziku;

−	 po istom sistemu tvorbe reči nastala je i reč replasman, ali ni ona ne može 
da se nađe u rečniku novih termina. 

Drugi prefiks latinskog porekla velike tvorbene produktivnosti je ko- (u 
značenju zajedno, sa). Reči korelacija (od CORELLATION) i kooperacija (od CO-
OPERATION) su stare pozajmljenice. Po istom tvorbenom modelu nastala je i reč 
kofinansiranje, međutim uprkos transparentnosti češće se upotrebljava sufinan-
siranje.

Još jedan prefiks latinskog porekla je lako našao svoj put u nove reči i 
zamenio već postojeći. Radi se o prefiksu de- (što na latinskom ukazuje na od-
vajanje, uklanjanje, ukidanje). Na primer, kada se radi o reči definansiranje (pri-
vredne grane), bolje bi odgovarao neki drugi termin. Slično je i u primeru reči 
deregulacija (od engleske reči DEREGULATE = ukloniti nadzornu kontrolu vlade 
nad privredom). U ovom slučaju engleska reč nije prevedena na odgovarajući na-
čin, što stvara šum u komunikaciji. Reč desortiran sastoji se od latinskog prefiksa 
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de- i engleske reči SORT, što znači „razvrstati”, „sortirati”. Nažalost, reč se odnosi 
na robu i iz konteksta se ne može jasno zaključiti da li se radi o robi koja nije raz-
vrstana u prostoru (na policama), ili o robi koja nije razvrstana prema veličinama 
(ne može da se dobije u svakoj veličini). 

Latinski prefiks in- (lat. ne, bez) koristi se u nekim primerima, iako je u 
srpskom jeziku ustaljen prefiks za negaciju ne-. Tako imamo reč insolventnost od 
engleske reči INSOLVENCY = nesolventnost i insolventni od engleske reči INSOL-
VENT = nesolventan (Simurdić, 2006).

Veoma produktivan prefiks grčkog porekla je mega- koji se u srpskom je-
ziku često nalazi zajedno sa reči „marketing”.

Osim stranih prefiksa moguće je naći i prefiks srpskog jezika ali sa leksič-
kom tvorbenom osnovom koja je anglicizam. Primer je reč podmiks. Značenje 
prefiksa pod- nam je poznato, ali engleska reč MIX ima mnoga značenja pa u 
kontekstu u kojem je upotrebljena sa prefiksom pod-, nije dovoljno transparentna 
i čitalac ne može da zaključi o čemu se radi. 

Kada se radi o prefiksima, istina latinskog porekla ali primljenih u srpski 
putem engleskog jezika, možemo da konstatujemo da postoje sledeći tvorbeni 
modeli:
a. prefiks (iz engleskog jezika) + imenica/pridev/glagol iz engleskog jezika:

−	 desortiran = prefiks de- + sortirati 
−	 reeksportan = prefiks re- + eksportan 

b. prefiks (iz engleskog jezika) + imenica/pridev/glagol iz srpskog jezika:
−	 reoblikovati = prefiks re- + oblikovati 
−	 repozicioniran = prefiks re- + pozicioniran

c. prefiks (iz srpskog jezika) + imenica/pridev/particip iz engleskog jezika; pri-
mer:

−	 podmiks = pod- + miks.
S obzirom na to da je prefiksacija veoma produktivan način stvaranja novih 

reči može se očekivati da će izvestan broj reči, koje smo ovde spomenuli a ne 
nalaze se u trenutno postojećim izdanjima rečnika, ipak tamo naći svoje mesto što 
će biti znak da su postale sastavni deo leksičkog fonda srpskog jezika. 

3.2. Konflacije
Konflacija je nova reč nastala srastanjem dve (retko tri) reči pri čemu se 

gubi fonetski i ortografski materijal. Ovako izvedena reč spada u neologizam jer 
je rezultat tvorbe: ima novi morfološki oblik sa novim značenjem. Načini skra-
ćivanja su raznovrsni, pa tvorbeni proces daje različite rezultate (Stojičić, 2006, 
36-42). Ovako nastale reči obično se pišu malim slovima, a ponekad i velikim. 
Uvek se izgovaraju kao jedna reč.
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Čini se da ovaj proces nije jedinstven, ali pažljivim proučavanjem ipak 
mogu da se uoče izvesne pravilnosti (Plag, 2003, 121). U udžbenicima koje smo 
analizirali javljaju se konflacije nastale od reči domaćeg porekla ili starije pozaj-
mljenice, na čiju je tvorbu i učestalost mogao da utiče engleski predložak. To su: 
inoakumulacija, inopoverioci, inokreditori, inoobaveze, inosredstva, inodugovi, 
inopartner, inoulog, inoizvor. Analiziranjem primera možemo da zaključimo da 
postoje dve grupe. U jednoj dolazi do spajanja dve reči od kojih je jedna inostrani 
iz opšteg leksičkog fonda srpskog jezika, a druga je reč adaptirana iz engleskog 
jezika, te dolazi do sledećih konflacija: 

−	 inostrani + akumulacija → inoakumulacija,
−	 inostrani + kreditor → inokreditor,
−	 inostrani + partner → inopartner. 

Druga grupa se sastoji od reči gde su obe reči iz srpskog jezika:
−	 inostrani + poverilac → inopoverilac,
−	 inostrani + obaveza → inoobaveza,
−	 inostrana + sredstva → inosredstva,
−	 inostrani + dugovi → inodugovi,
−	 inostrani + ulog → inoulog,
−	 inostrani + izvor → inoizvor.

Prilikom prevođenja ovih reči na engleski jezik može se primetiti da je za 
sve ove termine potrebno upotrebiti englesku reč FOREIGN. Nailazimo na primer 
gde je reč, prema navedenoj podeli, prešla i u drugu fazu, ali se još uvek prilikom 
pisanja koristi i reč koja je u prvoj fazi adaptacije. To je reč inokreditor (u prvoj 
fazi), tj. inopoverilac (pripada drugoj fazi). 

Za nekoliko primera postoji više mogućnosti prevođenja na engleski:
−	 inoobaveza = FOREIGN OBLIGATION / FOREIGN DUTY / FOREIGN BOND,
−	 inosredstva = FOREIGN MEANS / FOREIGN ASSETS / FOREIGN RESOURCES,
−	 inoulog = FOREIGN DEPOSIT / FOREIGN INVESTMENT / FOREIGN SHARE.

Moguće je da prefiksoid ino- polako pronalazi svoje mesto i primenu u 
jeziku, pa će se ovakvi primeri sve više naći u dnevnoj štampi, udžbenicima, ali i 
u praksi, na primer u pisanim dokumentima banaka. 
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ANGLICISMS IN UNIVERSITY TEXTBOOKS IN THE FIELD OF ECONOMICS

Summary

The Serbian language has been influenced by the English language in the last two 
decades. The most obvious evidence is reflected in numerous anglicisms found in the 
vocabulary in all areas of life, including language used in university textbooks. 

In the research carried out on four university textbooks for students at the Faculty 
of Economics, we wanted to see what these particular influences were. We analyzed the 
examples of terms that were derived from English, or that have entered Serbian via this 
language. 

The examples we found can be divided according to the level of adaptation: if 
spelling rules of the Serbian language have not been applied, there is zero adaptation. If 
spelling rules are applied to a greater or lesser extent, they can be labelled anglicisms. 
Some words are used both in adapted and unadapted forms, but no explanation can be 
given as to why. In the cases where domestic terms exist, anglicisms may not be justified, 
and the use of domestic terms is encouraged. 

Regarding word-formation processes, it can be concluded that, in this terminology, 
the Serbian language has been influenced by prefixation: a model used in English that was 
applied even in cases where a domestic prefix had already existed. Blends are also not 
rare, but a strict rule regarding this word-formation process cannot be detected.

Key words: anglicism, terms, terminology, Serbian, English.
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ПРИДЕВИ СА СУФИКСИМА -(А)Н, -НИ  
ОД ИМЕНИЧКИХ ОСНОВА 

(лексикографско-лексиколошки приступ)1

Са лексикографско-лексиколошког аспекта у раду ће бити предста-
вљени актуелни проблеми у вези са разграничавањем описних придева са 
суфиксом -(а)н и односних придева са суфиксом -ни, деривираних од име-
ничких основа домаћег порекла, са циљем да се одреди њихов лексемски 
статус у случајевима реализације или преклапања оба значења, као и да се 
преиспита улога придевског вида у разграничавању ове две групе деноми-
налних придева. 

Кључне речи: деноминални придеви са суфиксима -(а)н, -ни, описно 
значење придева, односно значење придева, лексикографско-лексиколошка 
анализа, придевски вид, савремени српски језик.

1. У раду ћемо разматрати лексикографски статус и значење деноми-
налних придева са суфиксима -(а)н и -ни на примерима из Речника САНУ, 
типа културан : културни, јаван : јавни, задружан : задружни, духован : ду-
ховни, кишан : кишни; затим облачан, болестан, плодан, штетан, успешан, 
гладан, смртан, житан и сл., као и на примерима типа државни, народ-
ни, небесни и др.2 Циљ је да се утврди / провери улога придевског вида у 
диференцијацији њихових основних значења: описног за придеве изведене 
суфиксом -(а)н и односног за придеве изведене суфиксом -ни. С тим у вези 
циљ је и да се установи њихов лексемски статус и да се одговори на питање 
да ли придеве са суфиксом -(а)н, који и формално реализују оба вида, у 
случајевима када је одређени вид и сигнал реализације другачијег однос-

1  Рад је настао у оквиру пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског 
књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 
(бр.178009), који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије. 

2  Лексички статус придева јаван и народни представљен је у раду: Ристић, Лазић Коњик 
(2012). Односни придев небесни у Речнику САНУ представљен је у форми небесан и упућен 
на небески. 

mailto:stana.ristic@isj.sanu.ac.rs
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ног значења, треба третирати као лексемско раздвајање и представљати у 
две одреднице, или пак као регуларну полисемију, како се иначе поступа у 
другим сличним случајевима не само код односних и др. придева него и код 
друге врсте речи. Лексемско раздвајање оваквих случајева, које је до сада 
у литератури предлагано на основу разлика између значења описних и од-
носних придева, у речничкој пракси није било могуће доследно применити 
код придева наведеног творбеног типа, због неутрализације значењских и 
других разлика у њиховој употреби. Иначе, лексемско раздвајање у пракси 
било би могуће спровести само у ограниченим случајевима у којима се реа-
лизован одређени придевски вид описних придева јавља истовремено и као 
сигнал новог односног значења, при чему се они и формално изједначавају 
са облицима односних придева изведених суфиксом -ни. 

1.1. Тако би се из прве групе придева у лексичке опозиције могли 
ставити примери: културан (човек) и културни (аташе), јаван (јавна тај-
на) и јавни (јавна библиотека), задружан (живот) и задружни (задружно 
имање), духован (човек) и духовни (духовно здравље), кишан (дан) и кишни 
(мантил) и сл., што у Речнику САНУ није учињено. И једно и друго значење 
ових придева с разлогом је представљено у оквиру једне лексеме у виду 
полисемије. Исправност оваквог поступка потврђује исти поступак у пред-
стављању раздвојених значења и видске неутрализације код односних при-
дева у сличним случајевима, као и у пренесеним значењима, фразеолошким 
јединицама и називима. То су односни придеви типа: народни, државни, 
небесни, живчани, матични, срчани, очни и сл., код којих се све то, како у 
теоријским разматрањима, тако и у пракси, третира као полисемија и препо-
ручује се обрада у оквиру исте одреднице односно унутар истог речничког 
чланка (Tafra, 1995, 51). 

2. У досадашњој литератури већ су разматрана наведена лексикограф-
ско-лексиколошка питања (в. у даљем излагању) и на основу мањег броја 
типичних примера даване су препоруке за лексикографску обраду. Међу-
тим, у нашим референтним дескриптивним речницима (вишетомном Реч-
нику МС3 и Речнику САНУ) нису дата и још увек се не дају системска ре-
шења у обради придева наведеног типа, јер лексикографска грађа замућује 
границе између описног и односног значења, што поред осталих, нарочито 
показују придеви изведени суфиксима -(а)н, -ни од именица. Ови придеви су 
предмет разматрања у раду, при чему ће се имати у виду углавном придеви 
деривирани од именица домаћег порекла. 

3  У позивању на примере из Речника МС овом приликом имамо у виду запажања И. 
Клајна о несистемности и недоследности у обради придева овог типа (2003), што сам и сама 
примећивала у свом лексикографском раду.
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2.1. Проблем са деривираним придевима овог типа потврђује се и запа-
жањем И. Грицкат, која тврди да је данас у језику мањи број придева изведе-
них од домаћих основа који испољавају разлике у описном и односном зна-
чењу у мери да се могу сврставати само у описне придеве, као што су придеви 
типа: болестан, радостан, жалостан и сл. или само у односне придеве, као 
што су придеви типа: народни, државни, небесни и сл. Значење деноминал-
них описних придева са суфиксом -(а)н ова ауторка издваја као значење „ин-
тензивиране описности”,4 и по њој се оно у савременом језику доследно сачу-
вало углавном код придева деривираних од страних основа суфиксом -ич(а)н, 
типа методичан. Ови придеви, за разлику од придева домаћих основа, нису 
развијали двовидске облике а самим тим ни придеве друкчије семантике на 
-ични,5 и на њима у даљој анализи И. Грицкат показује семантику „интензи-
виране описности” (Грицкат, 1990, 216‒221). Код првобитно јединствене гру-
пе придева, изведених од домаћих основа суфиксом -(а)н, према И. Грицкат, 
издвојила се група придева код којих се задржала могућност употребе оба 
вида, што илуструје примером сточан ‘богат стоком’6 (исп. и Пешикан, 1957, 
171), а то би био тип придева наведен у нашој првој групи. У другу групу од 
ових придева издвојили су се придеви код којих долази само до раздвајања 
„службе” са могућношћу испољавања кроз двојаки вид, као што су: златан, 
моћан др., који припадају придевима наше друге групе. Они, зависно од вида 
и реченичне позиције могу, по овој ауторки, имати било описну било односну 
„службу”, што је потврђено и у начину обраде придева овог типа у Речнику 
САНУ. У трећу групу су се издвојили по правилу односни придеви који се 
јављају у „односној служби”, са неиспољеном али потенцијалном видском 
разликом, што И. Грицкат илуструје придевом сточни (у сточни трг), затим 
и примерима зубни, божићни, придевима типа наше треће групе, који према 
себи немају лик неодређеног придевског вида и који су, како истиче и ова 
ауторка, сродни придевима на -ски, и још неким (Грицкат, 1990, 215‒216).7 

4  То је, по И. Грицкат, значење квалификације посебне врсте: „богат нечим”, „изразит 
у својој оквалификованој припадности”, у смислу истицања карактеристичне, типичне 
особине која се приписује појму на који се придев односи (Грицкат, 1990, 215).

5  Овом њеном тврдњом, ако се занемаре територијалне и временске разлике у дистрибуцији 
ових суфикса, доводи се у питање закључак Б. Тафре о раздвајању значења и код придева од 
страних именичких основа деривираних суфиксом -(ич)ан, која наводи придев акустичан ‘који 
има добру акустику, звучан’ и акустични ‘који се односи на акустику’, као илустрацију раз-
двајање описног и односног значења у посебне одреднице паронимског типа (Tafra, 1995, 54).

6  По Пешикану (1957, 171), у питању су придеви на суфикс -ан, типа: житан и сточан 
(житна Мачва, сточно Хомоље). 

7  У вези са улогом придевског вида у раздвајању описног и односног значења разматраних 
придева прихватамо ставове истакнуте у литератури, по којима у критеријуме разликовања 
описних и односних придева не треба уводити ни мешати придевски вид, који је, као 
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2.2. По Пешикану, трећу групу чине придеви одређене семантичке 
категорије, изведени од именица суфиксом -ни, и не треба их мешати са 
истим обликом одређеног вида описних придева са суфиксом -(а)н. Разлике 
међу овим придевима Пешикан показује већ наведеним примером придев-
ског пара: сточан (сточно Хомоље) и сточни (сточни трг, сточни вашар), 
који су, по њему, хомоними, јер су исти по облику или пореклу, али су раз-
личите семантике. У првом случају ради се о описним придевима са свим 
особинама карактеристичним за ту групу (облици вида, поређење), док дру-
ги случај представљају придеви сасвим друге придевске категорије (Пеши-
кан, 1957, 171‒172). Иако се са раздвајањем значења у посебне одреднице у 
оваквој употреби придева слаже и Б. Тафра, она пориче однос хомонимије, 
за коју, осим услова истости израза двеју лексема, мора бити испуњен и 
услов потпуне одвојености њихових семантичких структура, а у наведеним 
примерима са придевом сточни постоји семантичка веза (Tafra, 1995, 58). 
Парове односних и описних придева од исте именичке основе она сврстава 
у парониме, као речи исте творбене породице, истог лексичко-семантичког 
разреда и блиских семантичких структура, које су, као и хомоними, кон-
текстуално незамењиви, а илуструје их паровима: кишан ‒ кишни, акусти-
чан – акустични (акустички), стручан – стручни и др. (Tafra, 1995, 61‒62). 

2.3. За разлику од ставова претходних аутора о немешању значењских 
параметара са видским у разграничавању придева овог типа (Пешикан, 172 
и Tafra, 49), Е. Фекете везу између придевског вида и семантике придева 
овог типа види на морфолошко-семантичком плану, тако што краћи облик 
увек своди придеве на „описивање”, у границе описних придева, и на тај 
начин их одваја од придева на -ни, као у паровима: комфоран : комфорни, 
личан : лични, писмен : писмени, житан : житни. Придеви са -ни, по овом 
аутору, увек, сем особине, значе и какав додатни елеменат ‒ однос, припа-
дање, намену и др., тако да се у оваквим прелазним случајевима одређени 
придевски вид јавља и у функцији сигнала реализације односног значења. 
За разлику од краћих облика, по овом аутору, придеви на -ни „пружају от-
пор” свођењу дужег облика на краћи, тј. на „описни придев”, а то су при-
деви односа, порекла, намене и др., придеви типа: ручни, теретни, носни, 
главни, четни, државни, возни, који се употребљавају само у дужем облику 
(Фекете, 1969, 133 и нап. 133 на 133‒134 стр. и Фекете, 1973, 398, 510). 

функционално-синтаксичко обележје особина свих придева, без обзира на то да ли се он и 
морфолошки означава (као код описних придева) или је морфолошки неутрализован, као код 
односних придева, и који се може одредити само на синтаксичком плану, према одређеној 
функцији (исп. Пешикан, 172 и Tafra, 49).
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2.4. У прилог овом ставу иде и тумачење И. Грицкат о односу приде-
вског вида и семантике разматраних деноминалних придева на еволутив-
ном и творбено-семантичком плану. Она истиче да се код првобитно исте 
групе придева са суфиксом -(а)н раздвајање на синхроном плану развило 
из предикативне функције придева неодређеног вида,8 који су у тој пози-
цији почели постепено да развијају семантику наглашене квалификативне 
компоненте, семантику типичности или појачане интензивиране описнос-
ти, која се најпре повезивала са неодређеним видом и која се пренела и на 
одговарајуће дуже облике онда када се већ могло говорити о новостворе-
ном описном значењу, потискујући тако видску особеност на секундарну 
позицију (Грицкат, 1990, 221). Истовремено, односно значење из првобитно 
заједничке групе придева, по овој ауторки, ограничило се на одређени вид. 
По овој ауторки, дакле, придевски вид у разграничавању ових придева на 
творбено-семантичком плану одиграо је еволутивну улогу, тако што је син-
таксички, предикативни положај придева неодређеног вида постао чинилац 
који је мотивисао еволуцију лексичког значења од ограничења квалитета, 
даље преко његовог наглашавања и осамостаљивања до аутономне семанти-
ке, независне од придевског вида (Грицкат, 1990, 222). Тај неутрални статус 
придевског вида задржао се у савременом језику, како је већ истакнуто у 
литератури, а како показује и употреба придева овог типа, тако да се приде-
вски вид данас не може узимати као критеријум у разграничавању њиховог 
описног и односног значења, па самим тим ни као критеријум у одређивању 
њиховог лексемског статуса, него се, у складу са својом граматичком функ-
цијом, може узимати у обзир као показатељ синтаксичке функције придева 
овог типа.

3. Проблем раздвајања описних и односних придева на наведени на-
чин може се решавати на појединачним примерима, али у лексикографској 
пракси, која се руководи потврдама употребе, проблем се замагљује, а за 
разрешавање таквих случајева нису дефинисани поступци ни у Упутству 
за израду Речника САНУ, у коме су дате само начелне напомене за обраду 
придева. Истакнуто је правило о навођењу придева у канонском облику не-
одређеног придевског вида и правила о ограниченим случајевима навођења 
одређеног придевског виду у делу леме: када ови облици указују на неку 
гласовну или акценатску промену у односу на неодређени вид или када тре-
ба показати ограниченост употребе придевког вида (Упутство, чл. 269). 

8  Осим предикативне синтаксичке функције, која је могла одиграти улогу у раздвајању 
описних и односних придева, Р. Драгићевић истиче и улогу још два фактора: суфиксне 
дистрибуције и семантичког опсега придева (Драгићевић, 2001, 82).
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3.1. У одређивању лексемског статуса придева овог типа, а с тим у вези 
и лика одредничке речи у лексикографији, не помажу ни наведене препоруке 
из литературе, изведене некритеријално на ограниченом броју примера. Чак 
и критеријално издвојени параметри у осам тачака за разликовање описних и 
односних придева, које је на теоријском плану, на основу дотадашњег увида 
у проблеме, установила и образложила Б. Тафра (1995, 47‒48, 48‒50) (исп. и 
Babić 2002, 451‒452), нису велика помоћ у лексикографском опису придева 
овог типа, поред осталог и зато што се неутрализују у употреби придева, како 
и сама ауторка у даљој елаборацији овог проблема показује. Она и сама истиче 
да наведени критеријуми за разликовање описних и односних придева могу 
бити укинути у њиховој употреби, што представља посебну тешкоћу за лек-
сикографију од које се очекује да такве промене региструје и обради на прави 
начин. Граматички критеријуми (творбени суфикси и компарација) у лекси-
кографији могу бити само помоћни, али у лексикографији, како се у литерату-
ри с правом истиче, решења треба тражити у семантици синтагме, реченице, 
па и дискурса у коме је употребљен придев, а ми додајемо и услов: уколико то 
омогућава лексикографска грађа (Tafra, 1995, 50‒51; Babić 2002, 455). 

3.2. Према И. Клајну (2003) убедљиве разлике, како је већ истакнуто, 
могу се показати само појединачним опозитивним примерима типа: жучан 
спор и жучни канал, културан човек и културни аташе, док су многе опо-
зиције, навођене у литератури, веома проблематичне са становишта раз-
граничавања разматраних типова описних и односних придева: параметар 
позиције описних придева у неодређеном виду у саставном делу предиката 
доведен је у питање чињеницом да се у истој позицији могу наћи и односни 
придеви са ликом одређеног вида, што потврђује пример односног придева 
државни из Речника САНУ: Таква акција није државна, а и потенцијал-
не употребе типично односних придева, што ће се показати на примерима 
придева наведених код код Е. Фекете (в. т. 2.3): Пртљаг је ручни, Овај ста-
решина је четни, Парк је возни, Сада је мајстор главни, Дисање је носно / 
плућно, шкржно и сл. Овај параметар је за лексикографију проблематичан 
и са становишта, како Клајн истиче, а како показује и грађа Речника САНУ, 
што је предикативна употреба придева много ређа од њихове атрибутивне 
употребе (Клајн, 2003, 258), па су у Речнику САНУ значења, не смо однос-
них него и описних придева, најчешће потврђена атрибутивном употребом. 
То је заправо позиција у којима се и описни придеви најчешће јављају у 
облику одређеног придевског вида и формално изједначавају са односним 
придевима, што у лексикографском раду представља посебну тешкоћу у 
разграничавању ове две значењске групе придева. На основу увида у про-
блем и несистемска лексикографска решења, Клајн закључује „да је мето-
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долошки исправније говорити о једном истом суфиксу у придевима типа 
мрачан и онима типа робни, наравно уз ограничење да први имају оба вида 
а други само одређени” (Клајн, 2003, 259).9 Овакво изједначавање описних 
и односних придева на творбеном плану и по значењу и по суфиксима,10 и 
свођење разлике међу њима на придевски вид, не може се прихватити, како 
из наведених методолошких разлога о немешању значењских и видских па-
раметара у њиховом разграничавању, тако и због већ утврђених типичних 
група и спискова придева у литератури и приручницима, сачињених било 
на основу творбено-морфолошких било на основу семантичких парамета-
ра, који се, независно од употребе, реализују само као описни придеви (в. 
примере из т. 5.2; исп. и нап. 10, 13, 19), или само као односни придеви (в. 
примере из т. 5.1; исп. и нап. 18).11 

4. Примери из Речника САНУ показују да разлике у значењу описних 
и односних придева нису категоријалне природе, како се то у литератури 
истиче (в. Пешикан, 1957, 172 и Tafra, 1995, 57), пре свега из разлога што у 
оба случаја изведени придеви у основи имају исту мотивну именицу.12 Сем-
ни потенцијал именице у основи мотивише значење деривираних придева 
на различите начине, при чему се код типичних случајева њихова примарна 
значења (описно и односно) на творбеном плану раздвајају употребом раз-
личитих суфикса: суфикса -(а)н за описна, квалификативна значења и су-
фикса -ни за њихова односна значења, што се види и из најновијег прегледа 
творбених аспеката придева овог типа, који је дао Клајна (2003).13 Он истиче 

9  Стевановић је потпуно одређен у изједначавању ових суфикса – то су „придеви са 
наставком -а/-ни” у групи „описних и сродних придева” (Стевановић, 1975, 559‒563), 
за разлику од наведених аутора, па и од Бабића који износи више параметара за њихово 
раздвајање, подробно представљајући однос придева са суфиксима -(а)н и -ни на творбеном 
плану (Babić, 2002, 451‒456). 

10  Неоснованост изједначавања придевских суфикса доведена је у питање и тврдњом И. 
Грицкат да су суфикси -(а)н, -ни на синхроном плану два различита суфикса иако имају исто 
порекло (Грицкат, 1990, 215).

11  У смислу стабилизације процеса у раздвајању ових придева значајна је и листа бројних 
описних придева са значењем људских особина (њих 150), коју је навела Р. Драгићевић а која 
указује на стабилизацију значења у овом микросистему описних придева са суфиксом -(а)н 
(Драгићевић, 2001, 70‒71), упркос мањем броју придева из ове групе (10), који примарно 
реализују односно значење (Драгићевић, 2001, 81).

12  Да је значење придева овог типа повезано са значењем не само мотивне именице 
(в. Драгићевић 2001, 71‒72) него и мотивне основе било које врсте речи, потврђено је и у 
литератури (Babić, 2002, 450). О односу придева са суфиксима -(а)н и -ни, поред наведених 
аутора, в. и Babić, 2002, 451‒456; Драгићевић, 2001, 79‒82. 

13  У раду се имају у виду само она запажања која су у вези са деноминалним придевима од 
именица домаћег порекла, а код Клајна (2003, 262‒263) су представљени и придеви изведени 
од страних именичких основа.
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да од именичких основа „описни суфикс -(а)н/-ни” исказује неку особину 
у вези са дотичном именицом, а „односно -ни” неки однос према тој име-
ници (Клајн, 2003, 261)14. Утицај мотивне именице на реализацију значења 
деривираних придева најбоље потврђују речничке дефиниције у којима се у 
непренесеним придевским значењима, било да су описна или односна, упо-
требљава мотивна именица, што ће се илустровати примерима из Речника 
САНУ.

болестан 1

болестан 2

‘који је у стању болести, који је обузет болешћу, који има неку 
болест’;
‘заражен болешћу, заразан’;

државни 1
државни 2

државни 4
државни 5

‘који се односи на државу, који припада држави’;
‘као саставни део у називима установа, надлештва, звања у 
служби, односно под контролом државе’;
‘који је у интересу државе’;
‘песн. заст. ... који симболизује моћ државе’;

културан 1

културан 2

‘(одр.) који се односи на културу (1 и 2), који је у вези с 
културом’;
‘који је на високом ступњу културе, који се одликује културом 
(3), образован, просвећен, васпитан’;

задружан 1а  ‘(обично одр.) који се односи на задругу (карактеристичан за 
задругу, који припада задрузи итд.); заједнички’;

облачан 1а

облачан 1б

облачан 1в
облачан 1г

облачан 1д

‘прекривен, застрт облацима (о небу, небеском своду, ређе о 
Сунцу и др.); који је под облацима, у облацима’;
‘у којем, током којег има облака (о дану, временским приликама 
и сл.)’; 
‘који чине облаци, створен, оформљен од облака’;
‘песн. који струји кроз облак(е) или покреће, тера облак(е) (о 
ветру)’;
‘фиг. који по нечему (изгледу, боји и др.) подсећа, личи на облак, 
који је као облак’.

4.1. Реализација других и секундарних значења и код једних и код 
других придева у употреби, као што показују примери типично односног и 
типично описног придева државни и болестан, одвија се по семантичким 
правилима као и код других врста речи, при чему семни потенцијал именице 
у основи држи сва реализована значења у оквиру исте полисемне структуре 
примарно описног или примарно односног придева (в. наведена значења 

14  Делове текста истакла С. Р.
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за државни, наведена основна значења за болестан, као и друга значења 
ове лексеме – односно значење: болестан 4. ‘в. болеснички’, и пренесено 
значење: болестан 3. ‘фиг. ненормалан, неприродан, поремећен’: болесне 
идеје, болесна појава, болесна упорност. По системским правилима, раз-
вијање полисемије код ових придева мотивисано је именицом на различите 
начине,15 што поред наведених примера најбоље илуструје пример придева 
кишан из Речника САНУ у описним значењима (кишан 1, кишан 2, кишан 
3б, кишан 5) и односним значењима (кишан 3а и кишан 4). 

кишан 1

кишан 2

кишан 3

кишан 3б
кишан 4

кишан 4б

кишан 5

‘в. кишовит (1)’: кишно време, кишан дан, кишна ноћ, кишна јесен, 
кишни период, кишни зрак; 
‘који доноси кишу, пун кише, из којега пада киша (обично о 
облаку)’: кишне облаке, облак је леп, кишан, облак је пун и кишан; 
‘(обично одр.) а. који се ствара, који постаје, потиче од кише’: 
кишне капљице, кишни поточићи, кишна вода, кишни застор, 
кишна барица кишни нанос;
‘који је као киша, сличан киши’: кишне сузе; 
‘(обично одр.) а. који служи за заштиту од кише, који се 
употребљава, носи кад пада киша’: кишни плашт, кишни огртач, 
кишни капут, кишна хаљина, кишни мантил; 
‘који служи за скупљање, одвођење нападале кише, кишнице’: 
кишни олуци; 
‘натопљен кишом, покисао, влажан, мокар’: кишну струку сушити; 
Испливам, те онако кишан ... доспјех у велику касарну.

 
4.2. Варирање описног значења мотивишу квалификативне компоненте из 

семног потенцијала именице (пр. кишан 1, кишан 2, кишан 3б и кишан 5), што се 
најбоље види из примера пренесених значења овог и других придева, типа: киш-
не сузе, болесна идеја (појава, упорност), облачан и смушен отац, облачно чело, 
облачна нарав, облачан појам (претпоставка, план, надахнуће), облачна слика, 
облачни часи (времена), облачан свет, облачна мантија, облачна, бела хаљина, 
очи облачне боје и сл. Варирање односног значења мотивишу релационе ком-
поненте које се реализују у складу са спојивосним потенцијалом мотивне име-

15  Клајн то показује на примерима придева са суфиксом -(а)н: плодан, штетан, успешан, 
гладан, смртан, житан, знојан, облачан, (2003, 262), а Бабић на примерима „преоблике” 
придева са истим суфиксом, у којима се јавља мотивна именица у најразличитијим видовима: 
брижан ‘који је пун бриге’, сушан ‘који обилује сушом’, гласан ‘који има јак глас’, сњежан 
‘који је од снијега’, ‘који је покривен снијегом’,’који је бијел као снијег’ и сл. (Babić, 2002, 450).
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нице са другим лексичким јединицама16 (пр. кишан 3а и кишан 4). У варирању 
описног и односног значења придева у употреби на различите начине долази 
до преклапања значења, при чему на семантичком плану пресудну улогу имају 
релационе компоненте, које се реализују у широком спектру значења. Део ток 
спектра представљен је и у Упутству у виду правила за дефинисање односних 
придева: „код придева изведених од именица са завршетком -ин, -ји, -њи, -ов, 
ски (који нису чисто присвојни), може се давати најпре општа дефиниција ‘који 
се односи на ...’ а затим, у загради, посебна значења према грађи и сопственом 
сазнању, напр. ‘који припада ...’, ‘који је као у ...’, ‘који је од ...’, ‘који је сличан ...’ 
и сл., уколико неко посебно значење не захтева адекватнију дефиницију” (Упут-
ство, чл. 280), а показују га и дефиниције не само наведеног односног придева 
државни него и других наведених придева (в. примере дефиниција у т. 4). 

4.3. Тако се код ових придева, осим значења типичног односа, реа-
лизује и значење припадности, намене, потицања (порекла), значење дела 
онога што мотивна именица значи и др. значења, која преко значења ‘обиља’ 
онога што мотивна именица значи и значења сличности улазе у семантич-
ко поље описних придева односно у семантичко поље квалитета (в. при-
мере дефиниција за културан и кишан). Смисао ‘обиља’17 реализован је и 
код описног придева болестан 1, у његовом примарном значењу ‘који је 
обузет болешћу’ или потврђен у примеру: болесна упорност, у пренесеном 
значењу болестан 3; затим у кишан 1 у значењу ‘кишовит’, кишан 2 и ки-
шан 5 и код односног придева државни 5 у његовом секундарном и стилски 
маркираном значењу ‘моћан’: ‘песн. заст. (рус. державный) који се односи 
на највишу власт; који симболизује моћ државе, моћни’ – Како наше писмо 
| У државну руку примиш, као и у изразима: државни брод, државне јасле.

4.4. С друге стране, описно значење на основу успостављања рела-
ције између неке квалитативне компоненте мотивне именице и појма који 
се придевом одређује, залази у семантичко поље односа, што тек на синтак-
сичком плану мотивише реализацију односних значења код описних приде-
ва и промену вида, као што показују значења придева културан и задружан 
из Речника САНУ: културно наслеђе, културни развитак, културни слој; 
задружно газдинство, задружно и државно јединство, задружни дућан, 

16  Спојивосни потенцијал мотивне именице назначен је и код М. Пешикана, који је 
истакао да придеви изведени суфиксом -ни од именица означавају „углавном неки однос 
именице од које је направљен придев према именици коју тај придев одређује” (Пешикан, 
1957, 171) (делове истакла С. Р.). 

17  Смисао ‘обиља’ се у разматрањима И. Грицкат и М. Пешикана препознаје као основна 
карактеристика описних придева са суфиксом -(а)н, на основу које се разграничавају значења 
„хомонимних” парова: сточан (сточно Хомоље) и сточни и житан (житна Мачва) и 
житни, а које И. Грицкат означава појмом „интензивирана описност”. 
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задружно патријархално село, изграђивати нешто на задружној основи, 
задружни живот.

Примери употребе ових придева у односном значењу показују и реали-
зацију квалитативних компонената значења, на што у дефиницији културан 
1 упућује други део дефиниције ‘који је у вези са културом’ а у задружан 1а 
делови дефиниције у заградама и синоним заједнички (в. деф. у т. 4), а наро-
чито семантичка реализација придева задружан 1б, која се реализује у преди-
катској позицији у примеру: Знај, да си човек, да си задружан међу људима. 
На функционалном плану таква промена описног у односно значење повлачи 
употребу одређеног придевског вида, што је и назначено уз наведена значења 
илустративних примера, на основу чега се они изједначавају и на формалном 
плану са односним придевима изведеним суфиксом -ни. 

4.5. Преклапање значења нарочито је евидентно у читавој полисемној 
структури неких придева, који су примарно издвојени као описни, а то су 
придеви типа: облачан (в. наведене дефиниције облачан 1) и духован, па и 
наведени пример придева кишан, код којих је немогуће издвојити значења 
као типично описна или као типично односна, што ће показати и пример 
придева духован из Речника САНУ. 

духован ‘(најчешће одр.: духовни) 1.а. фил. који се односи на дух (1а), 
нематеријалан, бестелесан’: духовни живот, телесни и духовни 
свет, духовна супстанција;

духован 1б ‘који се односи на човекову свест, психички’: духовно здравље, 
духовна поремећеност;

духован 1в ‘који се односи на унутрашњи живот човеков, на разум или 
осећања, мисаони, интелектуални, душевни’: духовни рад, духовна 
и душевна уживања, духовни живот, духовни напор; 

духован 1г ‘(најчешће у устаљеним изразима) који се брине за нечији 
интелектуални развој, који формира мишљења, идеје и сл.’: 
духовни вођа, духовни отац;

духован 2а ‘који се односи на веру, на цркву, свештени’: духовни главар, 
духовни саветник, духовни послови, духовне песме, духовно лице;

духован 3 ‘нераспр. в. духовски (2)’.

4.6. Управо, примери реализације значења оваквог типа, показују широ-
ку зону преклапања значењских компонената квалитета и односа и замућеност 
границе између описних и односних придева с једне стране (исп. и Драгиће-
вић 2001, 72, 80), а с друге стране, они потврђују да се промене значења код 
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ових придева: односног у описно или описног у односно, одвијају у границама 
полисемне структуре једне одредничке речи, и то најчешће у виду ланчане 
полисемије, што показују дефиниције наведених придева не само по своме 
садржају него и по присуству било мотивне именице (у највећем броју наве-
дених примера) било других лексема, чија се значења реализују у полисемној 
структури мотивне именице (што илуструје пример придева духован). Такве 
промене значења представљају се у лексикографији у десној страни речничког 
чланка у виду других или секундарних значења. Оне, како је већ утврђено у 
литератури, не утичу на лексички статус лексеме (Tafra, 1995, 60‒61), па не 
постоји разлог за издвајања деривираних значења у посебне одреднице.18 

4.7. Већ је истакнуто да код описних придева са суфиксом -(а)н такве 
промене значења условљавају и промену вида, што се у нашим дескриптив-
ним речницима наводи као граматичка информација о функционалној огра-
ничености употребе придева, а у Речнику САНУ информације тог типа, како 
се види и из наведених примера, наводе се према следећим правилима из 
Упутства: „Кад се код придева поједина значења односе само на један вид, 
то треба назначити код дотичног значења у виду напомена у загради: ‘само у 
одређеном одн. неодређеном виду’ или ‘обично у одређеном одн. неодређе-
ном виду’ [...] Понекад се даје обрада уз одр. вид упркос томе што се нађе 
неки сасвим необичан пример неодр. вида. У том случају се неодр. наводе 
у загради (ретко неодр.)” (Упутство, чл. 270),19 као у следећем примеру из 
Речника САНУ – обредни... ‘(ретко неодр.: обредан, -дна, -дно) који се односи 
на обред, који је у вези са обредом’: обредни посао, у коме информација о 
неодређеном придевском виду уједно сигнализира и реализацију описног зна-
чења, што потврђује већина наведених примера: губити обредни карактер, 
књиге су обредне, обредни напеви, фолклор није обредан, обредни плесови. 

Овим поступцима промењена значење се не изводе из придевског вида 
нити се стављају у исту раван са придевским видом, како се то у литератури 
неосновано тврди (Tafra, 1995, 58), него се њима на прописан начин, као и 

18  По Б. Тафри, промене на левој и десној страни нису подједнако значајне за статус 
лексеме. Стаус лексеме одређују промене на левој страни, док промене на десној страни у 
статусу лексеме ништа не мењају (Tfra, 1995, 60‒61). 

19  Погрешни закључци у разграничавању описних и односних придева или о несистемској 
лексикографској обради доносе се, поред осталог, и због тога што се заснивају на творбеном 
лику одреднице у речницима, који се традиционално представља у неодређеном виду, 
што показује и део правила из Упутства: „Придев у неодређеном виду се наводи чак и у 
случајевима необичних облика, нпр. јужан и диваљ, али се као одреднице дају и облици 
одређеног вида: јужни и дивљи који се упућују на неодређени облик придева” (Упутство, 
чл. 270). Од овог правила се временом одустало, што показују примери придева источни и 
западни, наведени само у одређеном виду, тачније у творбеном лику односних придева. 
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код других врста речи, евидентира ограниченост употребе неког граматичког 
облика лексеме (вида, падежа, лица, броја, рода и др.), што се у релевантној 
лексикографско-лексиколошкој литератури подржава и препоручује.

5. У вези са проблемима идентификације описних и односних приде-
ва, а с тим у вези и успостављање канонског лика одреднице, могло би се 
као полазни параметар узети значење именице у основи (исп. Стевановић, 
1975, 559, 560‒562). 

5.1. Тако је већ код Стевановића евидентно да се придеви на -ни сис-
темски изводе од именица одређене тематске групе, као што су нпр. имени-
це које означавају делове тела: вратни, чеони, леђни, темени, носни, петни 
(Стевановић, 1975, 560). Клајн овом списку додаје и придеве за место: мес-
ни, кућни, собни, зидни, дворишни, улични, окружни итд.; за време: дневни, 
ноћни, подневни, недељни, месечни итд. (Клајн, 2003, 262). Примере однос-
них придева у чијој основи се не могу препознати именице исте тематске 
или лексичко-семантичке групе, и у лексикографској пракси и у литератури, 
издвајају се на основу творбено-морфолошких или семантичких каракте-
ристика самих придева.20 

5.2. Када је у питању критеријум значења именичке основе, систем-
ност у извођењу описних придева са суфиксом -(а)н евидентна је, према 
Стевановићу и Клајну, код градивних придева, изведених од од градивних 
именица: бронзан, тучан, цинкан, плехан, жичан, штофан, плишан, чохан, 
цицан, јутан, конопљан, чипкан, филцан, дашчан, коштан, пешчан, земљан, 
воштан, лојан и др. (Стевановић, 1975, 563; Клајн, 2003, 272).21 

20  По Стевановићу (1975, 590), придева на -ни, изведени од неких именица означавају 
припадање, као што су: државни, народни, небесни, док Клајн (2003, 262) слично значење 
припадања ових придева идентификује као значење са вредношћу генитива, као у примерима 
типа: четни старешина, позоришна згарада, сатни механизам, порођајни болови, робни 
промет, каматна стопа и др. Он истиче да се најчешће као односни јављају придеви типа: 
новчани, бројчани, пушчани, ланчани, желучани, мождани, непчани, пупчани, срчани (али и 
описни срчан), живчани (али и описни живчан), сунчани, звездани (Клајн, 2003, 272), с тим 
да се суфикс -ни додаје понекад на скраћену именичку основу: земни, оружни, пљувачни, 
грађевни, имовни, или на продужену основу: небесни, телесни (Клајн, 2003, 262). Према 
М. Пешикану (1957, 171), придеви изведени суфиксом -ни од именица „не значе квалитет, 
особину у ужем смислу, већ углавном неки однос именице од које је направљен придев према 
именици коју тај придев одређује”, што потврђује примерима из Вуковог Рјечника: барутни, 
биберни, блитвени, бојни, вашарни, вратни, гробни, државни, западни, зимни, иглени, кречни, 
кућни, народни итд. (исп и списак придева са овим суфиксима у: Babić, 2002, 452‒455). 

21  Суфикс -(а)н, према Клајну, додаје се и на скраћену основу: чудесан, а јавља се и 
у сложеном суфиксу -ов(а)н / -ев(а)н: кућеван, грађеван, душеван, мужеван, плачеван, 
књижеван и др. О спајању суфикса -ов/-ев и -(а)н и о морфолошким и семантичким условима 
овог спајања в. Клајн, 2003, 267, а о сложеним наставцима -ован /-овни у деривираним 
придевима: бунован, душеван, учеван, духовни, куповни, мировни в. Стевановић, 1975, 562.
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5.3. Међутим, параметар значења за разграничавање описних и од-
носних придева, а с тим у вези и за успостављање канонског лика одред-
ничке речи, не функционише у лексикографској пракси, јер се разлике у зна-
чењу у многим случајевима употребе придева неутрализују или мешају, што 
најбоље илуструју, заправо, градивни придеви који се изводе и суфиксом -ни 
и реализују односно значење, што је наочито евидентно у речничкој прак-
си,22 а што се потврђује и у литератури, примерима типа: грожђани, уљани, 
пиринчани, шљунчани, ланчани и сл. (Клајн, 2003, 271; Babić, 2002, 427). У 
лексикографској пракси ова нестабилност у реализацији значења одражава 
се у виду неуједначене обраде придева истог типа или некритеријалног раз-
двајања у посебне одредница, што је евидентно у Речнику МС и у Речнику 
САНУ (в. Фекете, 1984). Тако су у оба речника сва значења дата под одре-
дницом духован (уз који је у загради наведен и одређени вид) и под одредни-
цом књижеван. У Речнику МС односно значење је представљено са назна-
ком „само одр.” (исп. Клајн, 2003, 267), док у Речнику САНУ уз односна зна-
чења књижеван 1 и књижеван 5 није дата напомена о ограничености видске 
употребе. Критеријум за разграничавање описног и односног значења овог 
придева био је довољно засведочен примерима употребе: за описна значења 
облицима компаратива и позицијом у делу предиката, па је чак и атрибутска 
позиција овог придева реализована у неодређеном виду: књижеван превод, 
књижеван тон. За неке придеве успостављене су две одреднице, у Речнику 
САНУ народан и народни са упућивањем првог придева на други, а у Речни-
ку МС парови придева са различитим значењима: срчан ‘одважан’ и срчани 
‘који се односи на срце’, сунчан ‘пун сунца, обасјан сунцем’ и сунчани ‘који 
се односи на сунце’, док су под истом одредницом у оба речника обрађени 
кишан ‘кишовит’ и ‘који служи за заштиту од кише’, звучан ‘који јасно зву-
чи’ и ‘који се односи на звук’ и др. (исп. Клајн, 259). Придев звучан, како по-
казује Речник САНУ, односно значење реализује на периферији полисемне 
структуре, што је представљено на следећи начин: звучан 4 ‘(само одр.) који 
се односи на звук (често као део различитих термина)’: звучна виљушка, 

22  Колебања овог типа представићемо и примерима из личног лексикографског искуства, 
у чије исправно решење нисам ни сама сигурна: 
пиринчан, -чна, -чно (обично одр.) 1. који је од пиринча, који је припремљен од плода 
пиринча: пиринчна чорба, пиринчна ракија; 2. в. пиринчани: пиринчана њивишта 
пиринчани, -а, -о који се односи на пиринач, који је у вези с пиринчом: пиринчане жетве, 
пиринчане њиве, пиринчане влати, пиринчана поља
плочани, -а, -о 1. који је покривен плочама, оплочан, поплочан: плочани перваз, плочани 
кров, плочана стреха, куће са црним плочаним крововима; 2. в. плочаст: они плочани зуби 
плочни, -а, -о заст. 1. в. плочани (1): кућице с плочнијем крововима, из плочних гробница, 
плочна кућа; 2. в. плочаст (1): плочно гувно, кљешта плочнијех врхова, плочни клинац.
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звучни филм, звучни ефекти, док се у описним значењима звучан 1, звучан 3 
реализује семантика ‘обиља’ („интензивиране описности”).23  

6. Из свега изложеног следи да је неоправдано раздвајати у посеб-
не одреднице кишан (дан) и кишни (мантил), култутан (човек) и културни 
(аташе), како се то у литератури препоручује или како се покушало као 
поступак применити у лексикографији. У оваквим случајевима, у питању 
је регуларна полисемија, својствена не смо описним него и односним при-
девима. Са лексикографско-лексиколошког становишта као проблем не по-
ставља се то да ли овакве случајеве третирати као хомониме (Пешикан и 
Грицкат) или као парониме (Тафра), него се постављају следећа питања: 
1) како на основу употребе придева установити разлику између описних 
и односних придева, с обзиром на неутрализацију установљених систем-
ских разлика и на преклапање значења у бројним случајевима; 2) како у 
случајевима реализованих разлика у значењима, изван установљених група 
типично описних или типично односних придева, одредити које од њих је 
примарно а које деривирано, секундарно значење, што је веома важно за 
успостављање канонског лика одреднице придева и с тим у вези 3) када 
придев навести са суфиксом -(а)н, што се формално поклапа са неодређе-
ним видом који се препоручује за канонски облик придева, а када са суфик-
сом -ни, што се формално поклапа са одређеним видом који се код описних 
придева наводи у делу леме само у изузетним, већ наведеним случајевима 
(в. т. 3). 

6.1. Ако би и постајала могућност да се на основу релевантних пара-
метара сачине коначне листе једних и других придева у једном синхроном 
пресеку, питање је у којој би мери такве листе биле валидне на читавом 
простору српског језика, односно колико се оне потврђују у свакодневној 
употреби придева, која, како се то рефлектује и српској дескриптивној лек-
сикографији, показује да се процес раздвајања описних и односних приде-
ва са суфиксима -(а)н, -ни још није стабилизовао у српском језику. Његову 
дестабилизацију подстичу други динамични процеси у језику: појачано бо-
гаћења лексичког фонда придевима са домаћим и страним основама, про-
цеси аналогије, неутрализација или укидање већ установљених разлика на 
творбеном, морфолошком, синтаксичком и семантичком плану. Закључује-
мо да српска дескриптивна лексикографија, у складу са својим основним 
начелом дескрипције реалне језичке ситуације у домену језичке употребе, 
само одсликава нестабилно језичко стање у различитим синхроним пресе-
цима, а не подстиче га, показујући да ће нестабилно стање у овом домену 

23  О недоследност у успостављању лика одреднице и обраде придева овог типа у 
речницима в. и Фекете, 1984; Babić, 2002, 452.
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још потрајати. Зато непогрешиву диференцијацију између описних и однос-
них придева овог творбеног типа не можемо очекивати од дескриптивне 
лексикографије, на чије смо се недоследности и несистематичности у њихо-
вом издвајању и представљању и сами осврнули. Због свега наведеног није 
оправдано непоузданост у покушајима „описно-односне диференцијације 
придева” у литератури и у граматичким приручницима правдати само не-
поузданошћу њихове обраде у речницима или истицањем да је наведени 
проблем „једна од слабијих тачака наше лексикографије”.

6.2. На основу изложених проблеми у вези са разграничавањем опис-
них придева са суфиксом -(а)н и односних придева са суфиксом -ни, дериви-
раних од именичких основа домаћег порекла закључено је следеће: 1) про-
цес диференцијације описног и односног значења деноминалних придева са 
суфиксима -(а)н и -ни у савременом српском језику није зваршен, а у новије 
време га додатно дестабилизују други појачани динамични процеси у језику; 
2) такво нестабилно стање и фактори који га дестабилизују најочигледније се 
испољавају у савременој дескриптивној лексикографији; 3) недоследности и 
несистемности које су запажене у релевантним речницима у многим случаје-
вима су последица таквог дестабилизованог стања, а не само неумешности 
лексикографа; 4) доследност и системност у лексикографској обради може 
се и мора спровести у типичним случајевима стабилизованих микросистема, 
који су већ евидентирани у релевантним граматичким приручницима и у ли-
тератури; 5) реализација оба значења или њихово преклапања код примарно 
односног или примарно описног придева одвија се у оквиру полисемије исте 
лексеме и погрешно је такве случајеве представљати као посебне лексеме, 
чиме се искључује и питање хомонимије или паронимије издвојених придев-
ских парова; 6) придевски вид у савременом језику не игра улогу у диферен-
цирању значења разматране групе придева, при чему се не доводи у питање 
еволутивна улога неодређеног придевског вида у развијању описног значења 
код придева са суфиксом -(а)н; 7) досадашњу употребу напомена о виду уз 
придеве овог типа у речницима треба критички преиспитати и ограничити 
само на случајеве у којима се придевски вид јавља као сигнал промене син-
таксичке функције и/или значења.
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Stana Ristić

DENOMINAL ADJECTIVES ENDING IN -(А)N, -NI
(lexicographical-lexicological approach)

Summary

From the lexicographical-lexicological viewpoint, this paper presents the current 
issues concerning the categorization of descriptive adjectives ending in -(а)n, as well as 
relational adjectives ending in -ni, which are both derived from nominal bases of domestic 
origin. It has been ascertained that word-formation processes underlying the differentiation 
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between descriptive and relational meanings of these adjectives in contemporary Serbian 
have not become stabilized, so that, from the lexicographical-lexicological aspect, there 
is no warrant for presenting the descriptive and relational meanings of adjectives as 
separate entries in cases of semantic overlapping, such as kišan (‘rainy’), in the phrase 
kišno vreme (‘rainy weather’), and kišni, in the phrase kišni mantil (‘raincoat’); kulturan 
(‘cultural’), in the phrase kulturan čovek (‘cultured man’), and kulturni, in the phrase 
kulturna manifestacija (‘cultural event’). Moreover, we have established that the category 
of adjectival aspect in contemporary Serbian does not play any role in distinguishing the 
meanings of these two groups of denominal adjectives.

Кеy words: denominal adjectives ending in -(а)n, -ni, descriptive meaning of 
adjectives, relational meaning of adjectives, lexicographical-lexicological analysis, 
definite and indefinite adjectival aspect, contemporary Serbian language.
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СЛОЖЕНО-СУФИКСАЛНА ТВОРБА ГЕОГРАФСКИХ 
ИМЕНИЧКИХ ТЕРМИНА КОД СРБА У 18. И 19. ВЕКУ1

У раду се анализирају именички термини настали сложено-суфиксал-
ном творбом, забележени у терминологији из области математичке геогра-
фије и астрономије предстандардне епохе развоја српског књижевног језика 
(1783−1867). У питању су форме са четворочланом структуром (осамостаље-
на лексема или творбена основа прве мотивне речи + спојни вокал + твор-
бена основа друге мотивне речи + суфикс). Забележене форме упоређене су 
са кореспондентним терминолошким еквивалентима у стандардном српском 
језику, а посебна пажња посвећена је анализи творбене структуре регистро-
ваних твореница.

Кључне речи: сложено-суфиксална творба именица, термини, 18. и 19. 
век, српски језик. 

1. увОд 
1.1. Под твореницама насталим сложено-суфиксалном творбом под-

разумевају се форме са четворочланом структуром, које су састављене из 
следећих елемената: осамостаљена лексема или творбена основа прве мо-
тивне речи + спојни вокал + творбена основа друге мотивне речи + суфикс. 

Иако је релативно велик број дијахронијских испитивања посвећен 
анализи сложеница (Цет, 1969; Цейтлин, 1977; Стефановић, 1991; Недељков, 
Шкорић, 1997; Грковић-Мејџор, 1999; Барако, 1999−2001; Grković-Major, 
2003; Никитовић, 2008; Тумарић, 2008; Бјелаковић, 2012), твореницама на-
сталим искључиво сложено-суфиксалном творбом није посвећено ниједно 
исцрпније истраживање. Међутим, пажљивим прегледањем примера у наве-
деним радовима, долази се до закључка да се у дијахронијској анализи нису 
строго разграничавале форме правих, тзв. чистих сложеница (дакле, оних 
у чијем се другом делу налази или проста реч или лексикализовани дери-
ват) од твореница насталих сложено-суфиксалном творбом: нпр. вредоумие, 

1  Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Историја српског језика (178001), 
који финансира Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.
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житомѣрие доброхотие и сл. (Сперанский, 1960, 185−186); благолѣпие, богословь 
братолюбь и сл. (Недељков, Шкорић, 1997, 196), благодѣтель зьлочьстиѥ и сл. 
(Никитовић, 2008, 50−60), благотворь, родогубаць, родолюбаць и сл. (Тума-
рић, 2008, 77−79).2

1.2. Предмет овог рада представља анализа именичких твореница 
насталих управо сложено-суфиксалном творбом, регистрованих у термино-
лошком систему из области математичке географије и астрономије предстан-
дардне фазе развоја српског књижевног језика како би се утврдио степен 
присуства овог творбеног модела у лексикону предвуковског периода. Цен-
трално место посвећено је анализи творбене структуре забележених терми-
на. Поред тога, истраживање се спроводи у циљу (1) утврђивања степена 
продуктивности овог творбеног модела и (2) поређења са стањем у старијим 
списима сличне тематике како би се установило у којој мери регистроване 
форме настављају средњовековну традицију код Срба. Забележене форме 
упоређене су и са стањем у савременом терминолошком систему стандард-
ног српског језика како би се утврдио степен (дис)континуитета у развоју 
терминолошког система код Срба од 18. века до данас.

1.3. Грађа је ексцерпирана из уџбеника и приручника, објављених 
крајем 18. и у 19. веку (1783−1867).3 Анализиране су (1) форме код којих су 
обе творбене основе домаћег порекла и (2) сви славенизми будући да су се 
они у предстандардној фази развоја српског књижевног језика доживљавали 
(а) или као један од извора за богаћење лексике, према којима су временом, 
након процеса делимичног посрбљавања настали бројни славеносрбизми, 
(б) или као творбени узор. Такозване неокласичне сложенице, засноване на 
грчким и латинским основама (в. Scalise, Bisetto, 2009), попут астроном, 
планиглобије и сл., нису предмет анализе у овом раду. 

2  Истичући проблем у погледу синтаксичко-семантичке анализе композита забележених 
у хиландарском рукопису Варлаама и Јоасафа из 14. века, J. Грковић-Мејџор (2003: 136) 
наводи да се приликом анализе могу применити два критеријума: (1) онај који анализира 
однос основа сложеничке речи и (2) критеријум који узима у обзир и афиксе, при чему 
ауторка наводи примере настале, највероватније, сложено-суфиксалном творбом: моудролюбьць, 
моудролюбие. Том приликом Ј. Грковић-Мејџор пише: „Therefore, regardless of whether the words 
− [...] л ю б ь ц ь ,  a n d  л ю б и е  –  e x i s t e d  i n  t h e  ( C h u r c h )  S l a v i c  l e x i c o n  o r 
n o t, I believe that the second aproach to the study of the syntatic-semantic relationship between 
the parts of the compounds is more justified, since it reveals the deep structure of the relationship in 
the given lexeme” (2003: 136−137; истакла И. Б.).

3  Подаци о корпусу са скраћеницама које су навођене приликом анализе дати су на крају 
рада под насловом Извори. Сви регистровани примери транскрибовани су према упутствима 
А. Младеновића (1979), у складу са начелима правописа стандардног српског језика 
(Пешикан, Јерковић, Пижурица, 2010).
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1.4. Основни проблем који се намеће приликом анализе сложено-су-
фиксалне творбе у историјском корпусу јесте поузданост приликом ут-
врђивања степена самосталности другог сложеничког дела. У недостатку 
потпуног речника српског књижевног језика 18. и 19. века, једини начин 
верификације лексичке осамостаљености јесте регистровање тражених лек-
сема или у ексцерпираном корпусу или у постојећим речницима српског и 
руског/рускословенског језика. Из тог разлога, у овом раду су анализиране 
само оне сложене форме чији други сложенички део није идентификован ни 
као проста реч ни као дериват са осамостаљеном употребом у ексцерпира-
ном корпусу или у следећим речницима: Срезневский (1893−1912), RJAZU 
(1880−1976), Петковић (1935), Kurz, Dostal, Sterbova (1958−59), Иванович, 
Петранович (1966), РМС (1969), Чернышева, et al. (1975−), Михајловић 
(1982−1984), Сорокин, Биржакова, Кутина (1984−2005), Дьяченко (1993), 

Ожегов, Шведова (1997), Цейтлин (1994).4 

2. анализа

2.1. У анализираној грађи забележена су 42 именичка термина настала 
сложено-суфиксалном творбом, што представља око 2,5% од укупног броја 
забележених термина (1700). У односу на праве именичке сложенице, забе-
лежене у истом корпусу, овај тип именица појављује се у двоструко мањем 
броју, на основу чега би се, евентуално, могло закључити да овај творбени 
модел није био високо продуктиван у терминолошком систему анализира-
них дисциплина у предстандардној фази развоја српског књижевног језика.5 

2.2. Творбена структура именичких сложеница 
2.2.1. Забележени примери указују на то да је најчешћи спојни во-

кал -о- (воздух-о-круж-ије, лик-о-круж-ије, пар-о-круж-ије, Пс-о-звезд-ије, 
скот-о-оград-ије, земљ-о-видн-ик и сл.), али се уз палаталне консонанте 
бележи и вокал -е- (земљ-е-видн-ик, земљ-е-кружн-ик, земљ-е-нацртањ-е, 
луч-е-ломлен-ије и сл.). У забележеним примерима до 1852. године спојни 
вокал -е- појављује се доследно у позицији иза палатала да би од 1852. био 
замењен вокалом -о-. Сличан дистрибутивни однос уочен је и међу чистим 
сложеницама (в. Бјелаковић, 2012, 471). У једном примеру у позицији спој-
ног вокала забележен је и вокал -а- (воздух-а-круж-је). У поједним приме-

4  Иако представља једини начин за утврђивање овог творбеног процеса, све док се не 
конципира потпун речник славеносрпског језика, ова метода није у потпуности валидна. 

5  С. Бабић (1986, 319), с друге стране, указује на потпуно другачију ситуацију у 
савременом хрватском језику истичући да је у њему „običnija složeno-sufiksalna tvorba, nego 
tvorba čistih složenica”.
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рима спојни вокал није регистрован на граници две творбене основе: сто-
лет-ије, сто-лећ-е, сто-лет-ствије.6 У малом броју примера забележена је 
и употреба спојног вокала -у-, који везује основу именице пола или по(л) у 
првом сложеничком делу (в. Babić, 1986, 31; Клајн, 2002, 25) и именичку 
основу у другом сложеничком делу7: пол-у-круж-ије, пол-у-дан-ак.

2.2.2. С обзиром на творбени модел регистрованих форми уочавају се 
следећи типови.

(1) ИоС + Ио + суфикс: то су творенице грађене од именичке основе у 
првом сложеничком делу, спојног вокала, основе именице у другом сложе-
ничком делу и суфикса: парокружије, Псозвездије и сл.

8

Савремени 
термин1

Година бележења 
у анализираном 
корпусу

Сегментиран 
нестандардни 
термин 

Година 
бележења

атмосфера 1783, 1832, 1844, 
1852, 1858, 1861, 
1864, ДЈ 1867

воздух-о-круж-ије 1804, 1824, 
1832, 1845

воздух-а-круж-је 1845
пар-о-круж-ије 1852

хоризонт – 
видик, видокруг
видокруг
видик

1783, 1845, 1852, 
1861, 1864
1844, 1852, ДЈ 1867
ЈБ 1866

лик-о-круж-ије 1844

хемисфера 1861, ЈБ 1866 пол-у-круж-ије 1804, 1824, 
1825

Сиријус, 
сазвежђе 
Великог пса

Пс-о-звезд-ије 1824

Зодијак 1783, 1824, 1852, 
1864, ЈБ 1866

Скот-о-оград-ије 1804
Скот-о-круж-ије 1824, 1844

6  Постоје различита тумачења у вези са статусом спојног вокала у наведеним случајевима 
те поједини аутори сматрају да је овде реч о нултој морфеми у функцији спојног вокала (в. 
Клајн, 2002, 25−26).

7  Поред наведеног, у литератури се среће и тумачење да је у питању префикс полу- (Barić, 
1980, 20).

8  У првој колони табеле дати су термини који су се усталили у савременом термино-
лошком систему српског језика. Уколико су забележени и у анализираној грађи, маркирани 
су болдом. Године бележења термина дате су у 2. и 4. колони. У оквиру треће колоне наводе 
се они регистровани термини који се нису инкорпорирали у терминолошки систем српског 
стандарда, а настали су сложено-суфиксалном творбом.
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атлас 1824, 1844, 1852 земљ-е-вид-ник 1845
земљ-о-вид-ник 1852

глобус – 
географски 
глобус

1825, 1845, 1852, 
ДП 1866, АК 1867

земљ-е-круж-ник 1845
земљ-о-круж-ник 1852
земљ-о-вид-ник ДП 1866

меридијан 1804, 1825, 1844, 
1845, 1852, 1861, ЈБ 
1866; ДЈ, АК 1867

пол-у-дан-ак 1845, 1848, 
1852

пол-у-ден-ик 1804, 1824, 
1844

пол-у-дан-ик 1861

звезда падалица звезд-о-штит-ак 1824

Међу забележеним примерима најчешћи су суфикси -ије/-је (8) и 
-ник9 (5), док се у два примера појављују суфикси -ик10 и -ак11. Како наводи 
И. Клајн (2002: 51), у савременом српском језику према овом творбеном 
моделу углавном се граде термини из зоолошке терминологије, са суфикси-
ма -ац (бодљокожац и сл.), -ка (ресоперка и сл.), -ица (цевозубица и сл.), -ø 
(вукодлак, носорог и сл.), док је суфикс -је веома редак те се појављује само 
у неколико примера (рудогорје, Средоземље, слободоумље). Забележени се 
примери, дакле, нису уклапали у творбене моделе српског језика. 

Примери типа земљевидник и сл. могли би се тумачити и као творенице 
настале сложено-суфиксалном творбом са придевском основом у другом сложе-
ничком делу и суфиксом -ик,12 али предност интерпретацији која је заступљена 
у овом раду даје семантичка вредност забележених термина. Наиме, именице 
земљевидник/земљовидник односе се на картографски или тродимензионални 
приказ вида, изгледа Земље, тј. Земљине кугле (круга) – на атлас или глобус.13

9  Веома су ретки примери у којима именице изведене овим суфиксом не означавају особу 
(нпр. гласник, плочник и сл.) (Babić, 1986, 202), те би се могло рећи да термини грађени према 
овом творбеном моделу не одговарају структури српског језика.

10  Изведеницама са суфиксом -ик, између осталог, може се упућивати и на место (нпр. 
шљивик, звоник и сл.) те би се примери забележени у анализираној грађи могли уклопити у 
тај модел (Babić, 1986, 200).

11  Суфиксом -ак углавном настају именице које су стилски маркиране те имају „pojačano 
deminutivno ili pjesnički deminutivno” значење, што не одговара семантичкој вредности 
забележених примера (Babić, 1986, 84).

12  О тешкоћи приликом разграничавања суфикса -ик и -ник в. Babić (1986, 194–195) и 
Клајн (2003, 155−160).

13  Будући да је финални консонант основе често палатализован, што је одлика придевских 
образовања на -ан/-ни, могло би се помислити да је, ипак, реч о суфиксу -ик. И. Клајн (2003, 
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(2) ИоС + Го + суфикс: то су форме грађене од именичке основе у 
првом сложеничком делу, спојног вокала, глаголске основе у другом сложе-
ничком делу и суфикса: звездослов, Водолеј и сл.

Савремени термин Година бележења у 
анализираном корпусу

Сегментиран 
нестандардни 
термин 

Година 
бележења

Вод-о-лиј-а 1845,1852, 1864, ЈБ 
1866

Вод-о-леј- ø 1783, 1804, 
1844

Вод-о-лив-ø 1824
астроном 1783, 1824, 1825, 1844, 

1864, ДЈ 1867
звезд-о-слов-ø 1852

мапа

карта

1825, 1844, 1852, 1861, 
1864

земљ-е-нацртањ-е 1854

1824, 1854, 1861, 1864, 
ЈБ 1866, ДЈ 1867

географ земљ-е-описа-тељ 1804, 1824, 
1854

земљ-о-писа-тељ 1852
средиште 1864, ЈБ 1866 сред-о-точ-ије 1804, 1824, 

1844, 1850, 
1858

геодезија земљ-е-мер-ије 1804
систем ред-о-став- ø 1850

Овај модел сложено-суфиксалне творбе јесте најпродуктивнији у са-
временом српском језику, при чему су суфикси -ø, -ац и -ја најфреквентнији 
(Клајн, 2002, 53).

У анализираној грађи најчешћи су нулти суфикс -ø (4) и -ије/је14 (3), да 
би у два примера фунгирао суфикс -тељ, а у једном -а.

Међу формама са нултим суфиксом у другом делу творенице налазе 
се основе глагола словити (звездослов), лити, ливати (Водолив, Водолија), 

157), међутим, сматра да постоје случајеви у којима би до палатализације долазило и у 
контакту са суфиксом -ник и наводи примере: супружник, душник, прашник и сл. 

14  Иако творенице настале овим типом творбе могу, између осталог, да означавају научну 
дисциплину (земљемерије) и место (средоточије), специфичније су за хрватски стандард 
(језикословље, виноточје и сл.) (Babić, 1986, 134).
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рус. лить (Водолеј)15 и ставити (редостав). Р. Цет (Zett, 1968−69, 105) и 
С. Бабић (Babić, 1986, 299–301) наводе да овај тип твореница може имати 
следећа значења, устаљена у свим словенским језицима: nomina agentis (Во-
долеј, Водолив, звездослов), nomina instrumenti, nomina loci, nomina temporis, 
nomina rei actae, која нису регистрована у анализираној грађи. Именице типа 
nomina actionis, у које би се могла укључити и форма редостав, сматра Цет 
(Zett, 1968−69, 106−109), настале су у 18. и 19. веку, најчешће као калкови 
према страним творбеним обрасцима (немачког и/или латинског језика), али 
и као позајмљенице из чешког. 

Суфикс -ије/-је забележен је код твореница у чијем се другом делу 
налази или глаголска основа (средоточије, земљемерије) или основа трпног 
придева (земљенацртање). Именице средоточије и земљенацртање означа-
вају конкретне ентитете, док земљемерије има апстрактно значење.

Суфикс -тељ забележен је код именица типа nomina agentis земљеопи-
сатељ, земљописатељ, означавајући особу која се бави описивањем Земље 
– географа.16

 (3) ПоС + Ио + суфикс: то су творенице настале од придевске основе у 
првом сложеничком делу, спојног вокала, именичке основе у другом сложе-
ничком делу и суфикса: широкружије, равноденствије и сл.

Савремени термин Година бележења 
у анализираном 
корпусу

Сегментиран 
нестандардни 
термин 

Година
бележења

паралела, 
упоредник

шир-о-круж-ије 1844

равн-о-днев-ица 1864 равн-о-ден-ствије 1783, 1804
равн-о-ноћ-ије 1844, ДЈ 1867
равн-о-ношт-ије 1824 

меридијан 1804, 1825, 1844, 
1845, 1852, 1861, ЈБ 
1866; ДЈ, АК 1867

дуг-о-круж-ије 1844

планиглоб 1825, 1861, ЈБ 1866 плоск-о-круж-ије 1804
хемисфера 1861, ЈБ 1866 плоск-о-круж-ије 1804

15  Иако примарно значење наведених именица припада типу nomina agentis, у овом 
случају реч је о називима сазвежђа, добијеним секундарном номинацијом.

16  Иако је у питању веома плодан суфикс, С. Бабић бележи само један пример у којем он 
функционише у оквиру именице настале слагањем (бродоградитељ), док не наводи ниједан 
пример сложено-суфиксалне творбе (Babić, 1986, 283).
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Књишки суфикс -ије забележен је у 6 примера (дугокружије, рав-
ноноћије, равноноштије, плоскокружије и широкружије), док је у форми 
равноденствије вероватно реч о сложеном суфиксу -ствије. За разлику од 
уобичајеног апстрактног значења именица овог творбеног типа, лексемом 
плоскокружије и широкружије, која у првом сложеничком делу има крњу 
основу придева широк, обележава се конкретан појам. 

У примеру равнодневица функционише суфикс -ица, који, према 
Клајну (2002, 69), долази у твореницама ове врсте у речима везаним за при-
роду и биљни свет.

(4) Бр + Ио + суфикс: то су форме мотивисане кардиналним бројем, 
именичком основом у другом сложеничком делу и суфиксом: столетије.

Савремени термин Година бележења 
у анализираном 
корпусу

Сегментиран 
нестандардни 
термин 

Година 
бележења

сто-лећ-е

век 

1853, 1854

1853

сто-лет-ије 1804, 1824, 
1852, 1858, ЈБ 
1866

сто-лет-ствије 1783, 1824

У анализираној грађи забележена су три истозначна именичка обра-
зовања типа nomina temporis, настала према овом моделу, са суфиксима -је 
(столеће), -ије/-ствије (столетије, столетсвтије). 

(5) БрС + Ио + суфикс: творенице мотивисане основом броја у првом 
сложеничком делу, спојним вокалом, именичком основом у другом сложе-
ничком делу и суфиксом: седмозвездије и сл.

Савремени термин Година бележења 
у анализираном 
корпусу

Сегментиран 
нестандардни 
термин 

Година 
бележења

сазвежђе од седам 
звезда

седм-о-звјезд-ије 1783
седм-о-звезд-ије 1824

особе које насељавају 
област на истој 
географској дужини и 
ширини, али у другој 
Земљиној хемисфери, 
северној или јужној

једн-о-полуденич-
ник

1824
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У два забележена примера у првом делу налази се основа кардинал-
ног броја (седм-), са суфиксом -ије: седмозвјездије, седмозвездије. У савре-
меном српском језику наведеним збирним образовањима одговарају она са 
реализованим јотовањем и асимилацијом по месту творбе на граници осно-
ве друге мотивне речи и суфикса (седмозвежђе).

У примеру (једнополуденичник) формант једно- нема нумеричко, већ 
придевско значење ‘исти’, што је честа појава код сложених придева и име-
ница (в. Клајн, 2002, 112), те би се могло, евентуално, са семантичког аспек-
та, говорити и о придевској основи у првом делу ове творенице. Кад је реч 
о суфиксу, семантичка интерпретација ове творенице упућује на именицу 
у позицији другог дела ове форме (→ онај који насељава исти полуденик).

(6) Прилог + Го + суфикс: то су творенице мотивисане прилогом у 
првом сложеничком делу, спојним вокалом, глаголском основом у другом 
сложеничком делу и суфиксом: истотечник.

Савремени 
термин

Година бележења 
у анализираном 
корпусу

Сегментиран 
нестандардни 
термин 

Година 
бележења

паралела, 
упоредник

исто-теч-ник ЈБ 1866

Иако И. Клајн (2002: 90), уз овај творбени модел, наводи искључиво 
примере типа nomina agentis (истомишљеник, кривоклетник и сл.), једини 
забележени пример у анализираној грађи реферише о неживом ентитету.

2.2.3. На основу наведене анализе могло би се закључити да се веома 
мали број регистрованих примера задржао у терминолошком систему срп-
ског језика (Водолија и равнодневица). Разлози за овакву ситуацију леже 
како у неодговарајућим творбеним моделима према којима су грађени дати 
термини тако и у снажној конкуренцији коју су ови термини имали у интер-
националној лексици (звездослов : астроном).

2.3. Синтаксичко-семантички односи међу конституентима
2.3.1. С обзиром на овај критеријум творенице овог творбеног типа, 

попут чистих сложеница, могу се поделити на координативне, копулативне 
или напоредне (оба сложеничка дела припадају истој врсти речи и међу-
собно су равноправна) и на субординативне (композите код којих је однос 
делова неравноправан) (Белић, 1949; Grković-Major, 2003, 137; Клајн, 2002, 
36). У анализираној грађи није забележена ниједна координативна творе-
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ница. Поставља се, заправо, питање да ли сложенички делови овог типа 
твореница уопште могу да остваре напоредни однос.

Субординативне композите могу се поделити на агентивне, детерми-
нативне (атрибутске и адвербијалне) и рекцијске, уз извесне терминолошке 
разлике код појединих аутора (в. Киршова, 1993, 184; Клајн, 2002, 33–36; 
Grković-Major, 2003; Драгин, Штасни, 2006, 58; Scalise, Bisetto, 2009). Међу 
субординативним твореницама сложено-суфиксалне творбе други део тво-
ренице готово је увек управни члан, што одговара стању у савременом срп-
ском стандарду (в. Клајн, 2002, 33). Једини изузетак уочава се у лексеми 
ликокружије, калку насталом према нем. Gesichtskreis, у којој други сложе-
нички део има функцију детерминатора. Међу субординативним твореница-
ма сложено-суфиксалне творбе регистровано је неколико типова, с обзиром 
на функцију зависног сложеничког дела у односу на управни.

2.3.2. Детерминативни тип. Међу твореницама овог типа уочене су 
следеће поткатегорије: а. атрибутивни детерминативни тип и б. адвербијал-
ни детерминативни тип. 

Код атрибутивног детерминативног типа првим делом творенице (1) ква-
лификује се садржај појма у позицији управног члана: воздухокружије, ваздуха-
кружје, парокружије (→ ваздушна кугла, кугла од ваздуха – ‘атмосфера’), пло-
скокружије (рус. плоский – ‘раван, пљоснат’; 1. → равна кугла, приказ Земљине 
кугле у равни, у две димензије – ‘планиглоб’; 2. кугла чији је један део пљоснат, 
полукугла – ‘хемисфера’), широкружије (који указује на ширину Земљине кугле 
у датој тачки – ‘упоредник’), дугокружије (који указује на удаљеност неке тачке 
у односу на почетну – ‘меридијан’), равнодневица, равноденствије, равноноћије, 
равноноштије (који указује на доба године када је дужина дана и ноћи иста), 
полукружије (‘хемисфера’), полуданак, полуденик, полуданик (‘меридијан’), или 
(2) се он експлицира: ликокружије (→ који има лик, изглед круга – ‘хоризонт’), 
Псозвездије (‘сазвежђе Велики пас’), Скотооградије, Скотокружије (→ ограда, 
круг животиња→ животињски круг, ограда - ‘Зодијак’), земљевидник, земљо-
видник (→ који приказује изглед, вид Земље – ‘атлас’), земљекружник, земљо-
кружник, земљовидник (→ који приказује Земљину куглу – ‘глобус’), или (3) 
детерминише путем квантификације: столеће, столетије, столетствије, сед-
мозвездије. У питању су форме настале према творбеним моделима ИоС+Ио + 
суфикс, ПоС + Ио + суфикс, Бр/Брс + Ио + суфикс, ИоС + По + суфикс.

У анализираној грађи забележене су три форме адвербијалног детерми-
нативног типа: истотечник, редостав и средоточије. Твореницама истотеч-
ник и редостав денотира се ентитет настао као резултат процеса, означеног 
основом глагола у позицији управног члана, при чему се формом у првом 
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делу творенице реферише о начину реализовања датог процеса: истотечник 
(‘паралела, упоредник’), редостав (→ стављање у ред – ‘систем’). 

Формом средоточије денотира се резултат процеса, при чему се пр-
вим сложеничким делом реферише о месту реализовања процеса означеног 
глаголом → који се слива, тече у средину – ‘средиште’.

У питању су форме настале према творбеним моделима ИоС + Го + 
суфикс и Прилог + Го + суфикс. 

2.3.3. Рекцијски тип. Рекцијским твореницама насталим сложено-су-
фиксалном творбом припадају: 

(1) форме типа nomina agentis, код којих се управним чланом упућује 
на особу која врши неку радњу над објектом (директним или индиректним) 
експлицираним у првом делу творенице (Водолија, Водолев, Водолив, звез-
дослов, земљеописатељ, земљописатељ, и сл.);

(2) творенице које реферишу о радњи, делатности, тј. резултату дате 
делатности (nomina actionis), у чијем се другом делу налази глаголска основа, 
при чему на дубинском плану именица из првог дела творенице функцио-
нише као директни или индиректни објекат (земљемерије, земљенацртање). 

У питању су форме настале према творбеним моделу ИоС + Го + су-
фикс. 

2.4. Посебној групи твореница припадају оне настале најпре спајањем 
елемената одговарајуће вишечлане терминолошке јединице, а потом суфи-
ксацијом датог споја (нпр. нова луна → нов-о-лун-ије). Овај тип твореница 
Клајн (2002, 90) назива фрастичким будући да су настале спајањем уза-
стопних речи из синтагматског низа. Међутим, за разлику од сраслица, овај 
творбени модел подразумева како спојни вокал тако и суфиксацију.

млад месец 1864 нов-о-лун-ије 1783, 1844
младина 1824 нов-о-месјач-ије  1804
пун месец 

уштап

1824, 1850, 1864, 
ЈБ 1866, ДЈ 1867

1864, ЈБ 1866

полн-о-лун-ије 1783
полн-о-месјач-ије  1804
пун-о-лун-ије 1844

2.5. Сложенички деривати
У анализираној грађи забележен је и известан број број примера који 

би припадао сложеничким дериватима, тј. оним суфиксалним изведеницама 
које су мотивисане сложеницом, при чему се семантички садржај композите 
у потпуности преноси у изведеницу.
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меридијан подневн-ица17 ЈБ 1866, ДЈ 1867
астрономија 1783, 1824, 1850 звездоиспитател-

ство
1804

17

2.6. Поређење грађе забележене у анализираним текстовима са оном 
која је регистрована у српским рукописима сличне тематике од 13. до 18. 
века (в. Јанковић, 1989) указује на релативно мали број заједничких лексе-
ма. Код Н. Јанковића (1989) забележено је, наиме, само 6 именичких тво-
реница (термина) насталих сложено-суфиксалном творбом које одговарају 
стању регистрованом у анализираним уџбеницима из предстандардног пе-
риода, од којих се форме полоукроужиѥ и равнодьньствиѥ бележе од 16. века, 
а землѥописатель и равноноштиє од 18. века.18 Иако је забележена од 14. века, 
лексема землемѣриѥ употребљавала се у средњовековним рукописима у се-
мантичкој вредности ‘географије’, а не ‘геодезије’, као што је случај у кор-
пусу анализираном у овом раду. Сличан однос забележен је и међу правим 
сложеницама (в. Бјелаковић, 2012).

Средњовековни рукописи Грађа у овом раду

полоукроужиѥ (од XVI) полукружије

звѣздословь – астроном, астролог звездослов

землѥописатель – географ (XVIII) земљеописатељ 

землемѣриѥ3 – географија (од XIV) земљемерије – геодезија

равнодьньствиѥ (од XVI) равноденствије

равноноштиє (од XVIII) равноноштије / равноноћије

3. закључак

Будући да се у највећем броју забележених именичких термина на-
сталих сложено-суфиксалном творбом налазе славеносрбизми (воздуха-
кружје, воздухокружије, парокружије, ликокружије, Псозвездије, широкру-
жије, равноноштије и др.), славенизми (полуденик, Водолеј, Водолив, сре-
доточије, равноденствије) те домаће творенице и посрбице (земљеводник, 
земљекружник, звездоштитак, земљенацртање, редостав; полуданак, по-

17  Именица подневница представља калк настао према интернационализму меридијан, у 
чијој се творбеној основи налази лат. придев meridianus ‚‘подневни’.

18  Овом приликом не обраћа се пажња на фонетске варијанте, настале као резултат развоја 
појединих прасловенских гласова у језицима редакција (нпр. равнодьньствиѥ и равноденствије).
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луданик и сл.), многи од њих настали процесом потпуног или делимичног 
калкирања према латинском или немачком језику, често не у складу са твор-
беним моделима српског језика и у конкуренцији са интернационализмима, 
сасвим су јасни разлози немогућности њиховог инкорпорирања у ткиво лек-
сикона савременог српског језика.19

ИЗВОРИ

ЗО – Вѣчный то єсть ѿ начала до конца мiра трающiй Календарь. Написанъ 
Захарїємъ Орфелiномъ. Въ Царствющемъ Градѣ Вїеннѣ въ лѣто 1783.

ПС-К – Ключићъ у мое землеописаніе. Павломъ Соларичемъ. У Венецїй. 1804. 
ПС-З1 – Ново гражданско землеописанїе. Павломъ Соларичемъ. У Венецїи. 1804. 

Частъ I. Уведеніе всеобще и Европа. 
ПС-З2 – Ново гражданско землеописанїе. Павломъ Соларичемъ. У Венецїи. 1804. 

Частъ II. Асія. Африка, Америка, Полνнезія. 
ВБ – Предложенія численице и землеописанія. Из преподаванія Васілія Булича. В 

Будимѣ. 1814. 
ВБ – Землѣописанія всеобщегъ. Часть перва. Землѣописаніе маθиматическо. 

Сочинѣно у Сомбору Васіліемъ Буличемъ. У Будиму. 1824. 
ЈВ – Новѣйше землеописаніе цѣлаго свѣта [...] Списано и изданно Іоакімомъ 

Вуичемъ. Въ Будиномъ градѣ. 1825. 
ДТ – Политическо землѣописаніе. Одъ Димитрія Тирола. У Београду. 1832. 
ГХ – Прости описъ свецелогъ землѣпознаня. Єдна землѣписна кньижица за свакогь 

одь Георгія Хаджића. У Новомъ Саду. 1844. 
МС – Землѣописаніє целогъ света, сачинѣно [...] Милованомъ И. Спасићемъ. У 

Београду. 1845. 
МС – Землѣописаніє за предаванѣ у III разреду основнихъ училишта Княжества 

Србскогъ. М. Спасићъ. У Београду. 1848. 
ГП – Астрономія или наука о звездама. Гаврило Поповић. Београд. 1850. 
ММ – Обштый земльописъ за учећу се младежь у гимазіи и полугимназіяма 

Княжества Србіє. Миланъ Міятовићъ. У Београду. 1852. 
ЈГ – Краткій трговачкій земльописъ за младежь послено-трговачкогъ 

училишта.1.частъ. Европа. У Бѣограду. 1853. (Подаци о аутору Георгу 
Вилхелму Хопфу и о преводиоцу Јовану Гавиловићу) преузети су из каталога 
Библиотеке Матице српске.)

АВ – Землѣописаніє старога свѣта по Анвилу и Гютрѣ. Одъ Александра Васоєвића. 
У Земуну. 1854. 

МР – Краткій прегледъ чудесни промена земљѣ наше о[д] почетка створеня до 
данасъ. Дръ. М. Радойчићъ. 1858. 

19  Ова се лексема у средњовековним рукописима употребљава и у значењу ‘геометрија’ 
(в. Јанковић, 1989, 217).
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НК – Обштый земльописъ за србске гимназіє. Н. Крстић. У Београду. 1861. 
ЈГ – Малый земльописъ Србіє и Турске. Ј. Гавриловић. У Београду. 1862. 
ЂМ – Математична и физична географија за средње школе. Ђ. Мишковић. У 

Београду. 1864. 
ДП – Земља на којој живимо. У Београду. 1866. (Податак о аутору Дамјану 

Павловићу преузет је из каталога Матице српске).
ЈБ – Ј. Белингера Упутство у  Географию. Посрбио Александар Гавриловић. 1866. 
ЈГ – Мали земльописъ Србіє и Турске. Ј. Гавриловић. У Београду. 1866. 
ДЈ – Како је у Месецу? Димитрије Јосић. У Новоме Саду. 1867. 
AК – Мала ђеографија или земљеописање од Александра Кутнера. У Темишвару.  

1867.
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Isidora Bjelaković

NOMINAL GEOGRAPHIC COMPOUND-SUFFIXING TERMS IN THE 18TH AND
19TH CENTURY IN SERBIAN LITERARY LANGUAGE

Summary

The main purpose of this paper is an analysis of nominal terms created through 
the compound-suffixing process, found in the terminology from the field of mathematical 
geography and astronomy from the pre-standard phase in the development of the Serbian 
language (1783–1867). The paper presents an analysis of (1) the formation structure, (2) 
syntactic and semantic relations between the constituents of the terms, for the purpose 
of determining the extent to which compounds continue the tradition of the Middle 
Ages and the degree to which they correspond to the situation in modern Serbian. The 
analysed corpus shows that, being in competition with internationalisms and created on a 
derivational basis which is not typical of the structure of the Serbian language, most of the 
nominal terms created by the compound-suffixing process could not survive.

Key words: compound-suffixing process, nouns, terminology, Serbian language, 
18th and 19th century.
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PROZODIJSKA ISTAKNUTOST POENTE  
U MIKRO I MAKRO STRUKTURI VICA1

Cilj ovog rada bio je da utvrdimo da li je poenta vica – semantički najista-
knutiji deo u strukturi vica – istaknuta i na prozodijskom planu. Poenta vica reali-
zovana je kao poslednji iskaz (najčešće je to i poslednja intonaciona fraza) završ-
nog paratona u vicu. Kako se kraj paratona i naglašavanje – različito realizuju na 
prozodijskom planu, zanimalo nas je i koja će prozodijska sredstva biti iskorišćena 
za naglašavanje. U eksperimentalno-fonetskom istraživanju posmatrano je osam 
realizacija jednog vica specifične sintaksičko-semantičke strukture. Analizirano je 
215 intonacionih fraza, a izmereni podaci o prozodijskim karakteristikama pod-
vrgnuti su statističkoj analizi. U mikrostrukturi, postoji tendencija da poenta bude 
naglašena dužom pauzom, a u odnosu na intonacionu frazu koja joj neposredno 
prethodi ona je izgovorena znatno sporije. Između poente i teze postoji silazni 
odnos f0max. U makrostrukturi, poenta je naglašena većim rasponom f0 i većim 
vrednostima intenziteta, a postoji tendencija da poenta bude naglašena i dužom 
pauzom i sporijim tempom. Poenta i delovi vica koji je neposredno najavljuju 
mogu biti naglašeni i nekim oblikom smeha.

Ključne reči: vic, intonaciona fraza, paraton, naglašavanje, f0, intenzitet, 
tempo, smeh.  

1. uvod 
Ispitivanju smeha i humora – koje traje gotovo dve i po hiljade godina, od pita-

nja šta je humor? i koji su mehanizmi delovanja humora?, na koje su odgovor poku-
šali da daju Platon i Aristotel, preko čemu se smejemo?, Kanta, Šopenhauera, Hobsa i 
Bergsona, i zašto i kako se smejemo?, Dekarta, Darvina i Frojda – odskora su se priklju-
čili i fonetičari, s jednostavnim pitanjem – kako ispričati nešto što je smešno? (Attardo, 
1994, 18–59; Morreall, 1983, 1–37; Morreall, 2009, 7–23; Paulos, 1980, 1–10). Ovaj 
rad treba da bude doprinos toj, i u svetskim okvirima, nedovoljno ispitanoj temi.  

1  Rad je urađen u okviru projekta Digitalne medijske tehnologije i društveno-obrazovne 
promene (III 47040), koji finansira Ministarstvo prosvete, naukе i tehnološkog razvoja Republike 
Srbije.
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Komični efekat vica počiva na poenti, a smeh, kao reakcija na dobro ispri-
čan vic, u najvećoj meri zavisi od toga koliko je vešto, dobro prezentovana poenta 
u govoru. U eksperimentalno-fonetskim ispitivanjima viceva uglavnom se polazi 
od pretpostavke da semantičku istaknutost poente prati i prozodijska istaknutost. 
Pored toga, ista prozodijska sredstva moraju da prenesu i informaciju o poen-
ti kao završnom segmentu veće govorne celine. Prema navodima iz literature, 
utisak o naglašenosti govornog segmenta i utisak o završenosti govorne celine – 
ostvaruju se različitim kombinacijama istih prozodijskih fenomena (Pickering et 
al., 2009, 522). Kako bismo utvrdili da li se u govoru mogu istovremeno ostvariti 
ovako različiti akustički signali, da li je poenta prozodijski uopšte istaknuta i – 
ako jeste – u čemu se ta istaknutost ogleda, preduzeli smo istraživanje u kome 
smo metodama eksperimentalne fonetike analizirali više realizacija jednog vica 
karakteristične sintaksičko-semantičke strukture.

Rezultati istraživanja biće predstavljeni na sledeći način. Nakon uvoda, u 
drugom poglavlju ukratko će biti opisani pojmovi intonaciona fraza i paraton, 
budući da su veoma bitni za naše istraživanje, a u srbističkoj literaturi se retko 
koriste i neprecizno definišu. S obzirom na to da želimo da utvrdimo da li je po-
enta prozodijski naglašena, opisaćemo koji su prozodijski korelati naglašenosti 
i predstavićemo rezultate nevelikog broja istraživanja prozodije viceva i drugih 
humorističkih narativa. U trećem poglavlju biće predstavljena struktura analizira-
nog vica i objašnjen logički mehanizam na kome vic počiva. U četvrtom poglav-
lju izložićemo podatke o govornicima, posmatranim parametrima, metodama i 
tehnikama istraživanja. U petom poglavlju biće prezentovani izmereni podaci i 
rezultati statističke analize, kao i tumačenja dobijenih podataka i njihovo poređe-
nje sa rezultatima drugih istraživača. U šestom poglavlju izdvojićemo najvažnije 
zaključke istraživanja.  

2. teorijske osnove

2.1. Rečenica aktualizovana u određenom kontekstu, u konkretnoj komu-
nikativnoj situaciji, jeste iskaz (Поповић, 2005, 983). U govoru je iskaz najčešće 
realizovan kroz jedan govorni odsečak – intonacionu frazu, ali jedan iskaz može 
biti ostvaren i preko više intonacionih fraza. Pored ovog, najčešće korišćenog 
termina (Levelt, 1993; Wennerstrom, 2001; Gussenhoven, 2004; Wells, 2006; 
Szczepek Reed, 2009), sreću se i drugi termini, gotovo istovetnog značenja: ton-
ska jedinica (Crystal, 1969; Skandera, Burleight, 2005), tonska grupa (Halliday, 
1967a), intonaciona jedinica (Du Bois, 1991; Du Bois, Schuetze-Coburn, Cum-
ming, Paolino, 1993; Chafe, 1994; Fox, 2000; Grice, Baumann, 2007). U pitanju 
je fizički odredljiv pojam, koji možemo opisati na osnovu određenih akustičkih 
karakteristika: 
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– govorni je odsečak objedinjen jedinstvenom intonacionom konturom; 
tonska visina2 mu je najčešće viša na početku, a ka kraju opada; 

– pored tonskog, intonacionu frazu karakteriše i intenzitetski pad, koji je 
najuočljiviji na samom kraju; 

– početak intonacione fraze može biti realizovan u nešto bržem tempu, a 
kraj u sporijem; 

– završetak govornog odsečka nad kojim je realizovana intonaciona fraza 
(obično je to poslednji slog) može biti produžen u izgovoru; 

– kraj intonacione fraze može biti realizovan drugačijim tipom fonacije i 
najčešće je obeležen pauzom (Du Bois et al., 1993, 47; Chafe, 1994, 58–
60; Wennerstrom, 2001, 30–31; Grice, Baumann, 2007, 25–52; Crutten-
den, 2001, 255–263).3

Smatra se da intonaciona fraza veličinom odgovara kapacitetu kratkoročne 
eho memorije (Chafe, 1994, 55), ali i da je ona zapravo realizacija jedne informa-
cione jedinice, kvanta informacije (Halliday, 1967b, 200–202). U nastavku rada 
pod intonacionom frazom podrazumevaćemo one govorne odsečke koji imaju 
neke od navedenih fonetskih karakteristika, nezavisno od toga kakva im je funk-
cija u komunikaciji i koje im jezičke jedinice leže u osnovi.

2.2. Intonacione se fraze u govoru ne javljaju izolovano, već povezane u 
intonacionoj strukturi višeg reda – u govornom paragrafu, odnosno paratonu. 
Umesto ranije često korišćenog termina govorni paragraf (u radovima na srp-
skom jeziku razgovorni pasus (Savić, Polovina, 1989, 58–59)), kojim se jasno 
ukazuje na sličnost istih diskursnih jedinica u govorenom i pisanom vidu jezika 
(Kadooka, 2008, 27), Entoni Fox [Anthony Fox] 1973. uvodi termin paraton, koji 
je postao znatno popularniji kod istraživača ove oblasti (Brown, 1983; Wenner-
strom, 2001), iako je sam Foks kasnije češće koristio termin paratonska grupa 
(Fox 2000).4 Kako je nesumnjivo utvrđena veza između intonacije i tematske 
organizacije diskursa (Crystal, 1969; Cruttenden, 1997; Hirschberg, Grosz, 1992; 
Swerts, Geluykens, 1994), za paratone možemo reći da su i semantičke jedinice, 
tj. skupovi iskaza objedinjenih istom temom (Zadrozny, Jensew, 1991, 171–173; 

2  Frekvencija osnovnog tona (f0) jeste akustički odredljiv pojam, a tonska visina njegov 
auditivni korelat. U nastavku rada nekad će, više iz stilskih razloga, biti korišćen izraz tonska 
visina, iako se misli na f0. Kako je istraživanje bazirano isključivo na akustičkim merenjima, ovo 
neće uneti nikakvu zabunu.

3  Složenost pojma intonaciona fraza najbolje se vidi u sledećem opisu: „the intonation unit 
at wich the cognition, syntax, physics, phonetics, and phonology of speech converge. Even body 
movements tend to coincide with these units...” (Wennerstrom, 2001, 28–29).

4  U nastavku rada termin paragraf koristićemo samo kada govorimo o jedinici pisanog teksta. 
Za usmenu realizaciju ove jedinice koristićemo termin paraton.
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Van Dijk, 1981, 177), a strukturiranje diskursa njihova je najznačajnija funkcija 
(Kadooka, 2009). Ipak, paratoni se pre svega definišu kao govorni odsečci spe-
cifične prozodijske strukture. Prozodijske karakteristike intonacionih fraza vari-
raju u zavisnosti od položaja i uloge koju imaju u paratonu (Tseng, 2012). Prva 
intonaciona fraza u paratonu počinje veoma visoko, znatno više nego da se iskaz 
koji joj je u osnovi nalazi u sredini paratona ili da stoji samostalno. Ova fraza 
realizovana je i većim intenzitetom. Intonacione fraze koje se nalaze u sredini 
paratona realizovane su na nešto nižoj tonskoj visini. Poslednja intonaciona fraza 
realizovana je tonski najniže, manjim intenzitetom, artikulacioni pokreti mogu 
biti manje precizni, a ona može biti fonirana na drugačiji način i najčešće je sledi 
značajna pauza (Brown, 1983, 101; Tench preko Kadoka, 2008, 28; Cruttenden, 
1997, 47; Wennerstrom, 2001, 101). Pojava paratona – kao fonološkog diskur-
snog markera – univerzalna je u jezicima sveta (Kadooka, 2008, 39).

2.3. Osnovne jedinice koje ćemo posmatrati u ovom istraživanju – into-
nacionu frazu i paraton – opisali smo preko njihovih prozodijskih obeležja. Dis-
tinkcije koje postoje među prozodijskim obeležjima – relacione su (Ивић, 1998, 
106), a uspostavljaju se poređenjem jedinica u nizu (Lehiste, 1977, 2). Sada ćemo 
objasniti kako izgledaju prozodijske distinkcije kojima se obezbeđuje naglaše-
nost govornog segmenta.

Nove, važne informacije u govoru su uglavnom naglašene. One su, i unu-
tar iskaza i između nekoliko iskaza, najčešće označene većom tonskom visinom 
(Brown, 1983, 73–76; Brown, Yule, 1988, 164–169; Selting, 1994, 404; Cha-
fe, 1994, 60–61; Swerts, Geluykens, 1994, 30–39; Bannert, 1995, 38; Strangert, 
Heldner, 1994, 206; Wennerstrom, 2001, 32–42; Xu, Xu, 2005). Većina nave-
denih istraživača nalazi da su nove informacije realizovane i povećanim inten-
zitetom. Takođe, informativno novi, važni iskazi, delovi iskaza, realizovani su i 
sporijim govornim tempom (Wennerstrom, 2001; Quené, 2007). Segmentne je-
dinice koje se nalaze u osnovi informativno važnih iskaza najčešće su preciznije 
artikulisane. Pauze su, takođe, važan pokazatelj informativne strukture diskursa 
(Swerts, Geluykens, 1994; Zellner 1994). Ipak, navedene prozodijske karakteri-
stike ne javljaju se uvek zajedno u govoru (Brown, Yule, 1988, 165), a i kad se 
jave – nisu uvek siguran pokazatelj naglašenosti.5   

5  Ovo je sasvim jasno ako se setimo da su prozodijske distinkcije relacione i da se uspostavljaju 
poređenjem jedinica u nizu, iz čega sledi da se kao naglašen u govoru može percipirati i onaj govorni 
odsečak koji je realizovan, na primer, na manjoj tonskoj visini (ako su ostale strukture tonski više), 
odnosno, kao naglašen možemo percipirati i deo koji je realizovan manjim intenzitetom (ukoliko 
su svi okolni govorni segmenti realizovani povećanim intenzitetom) i sl. (Vuletić, 2007, 75). Iako 
se ovakve realizacije u govoru ređe javljaju, i one su opisane u istraživanjima. Utvrđeno je da 
delovi iskaza koji se percipiraju kao naglašeni nekad imaju nižu tonsku visinu od delova iskaza 
koji se percipiraju kao nenaglašeni, pri čemu samo povećanje tonske visine ne znači da će reč 
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2.4. S obzirom na to da je u poenti vica predstavljena nova informacija 
– ona bi morala da bude istaknuta i prozodijski. Prema uvreženom verovanju, 
poenta je u vicevima i drugim humorističkim narativima prozodijski naglašena 
višim tonom i pauzom koja joj prethodi (Pickering et al., 2009, 518). Raskin [Ra-
skin], takođe, smatra da poentu vica ne treba prezentovati prerano (1985, 18), dok 
Norik [Norrick] zapaža da je poenta ostvarena bržim govornim tempom (2001, 
260–261). S obzirom na to da su dosadašnja ispitivanja prozodije humoristič-
kih narativa zaista skromna (Attardo, Pickering, 2011, 235), u istraživanju ćemo 
koristiti i pojedine rezultate fonetskih ispitivanja pričanja drugih vrsta narativa. 
Poenta je u vicevima i humorističkim narativima obično data u vidu upravnog 
govora, a fonetskim ispitivanjima upravnog govora u drugim vrstama narativa 
ustanovljeno je da se upravni govor označava povećanjem tonske visine i in-
tenziteta, promenom tempa i uvođenjem pauza (Klewitz, Couper-Kuhlen, 1999; 
Wennerstrom, 2001). Sličnu realizaciju beleži i Čejf [Chafe] pri opisu klimaksa 
u narativu, za koji kaže da je jasno istaknut na prozodijskom planu „zvonima 
i pištaljkama” („bells and whistles”), ali i povećanim vrednostima intenziteta i 
tonske visine, uz duženje nekih segmentnih jedinica (Chafe, 1994, 131).6 

2.5. Empirijska istraživanja prozodije humorističkih narativa vrše se tek 
poslednjih nekoliko godina (Attardo, Pickering, Baker, 2011, 224). Ukratko 
ćemo predstaviti nalaze grupe istraživača s kojima ćemo porediti naše rezultate. 

U istraživanju Pikeringove i saradnika (Pickering et al., 2009) posmatrane 
su fonetske karakteristike govora desetoro studenata koji su pred kamerom pričali 
jedan unapred zadati vic i jedan vic po sopstvenom izboru. Na osnovu analize 
određenih prozodijskih karakteristika poente i postavke vica, ustanovljeno je da 
poenta u odnosu na postavku ima statistički značajno nižu vrednost f0. Autori 
smatraju da izmerene vrednosti f0 u poenti jasno ukazuju na njenu ulogu i položaj 
u strukturi paratona, ali ne i na njenu istaknutost od ostatka vica na semantičkom 
planu (ovi su rezultati potvrđeni i na materijalu spontanog (konverzacionog) hu-
mora (Attardo et al., 2011)). Povećanje intenziteta u poenti bilo je neznatno i nije 
bilo statistički značajno.7 Iako je konstatovano neznatno usporavanje u poenti, 

biti percipirana kao fokalizovana (Chafe, 1994, 60; Heldner, 1998). Takođe, delovi iskaza koji se 
doživljavaju kao naglašeni nemaju uvek povećan intenzitet (Fant, Kruckenberg, 1994, 141).

6  Ipak, moramo napomenuti da Atardo [Attardo] i Pikeringova [Pickering] navode da Čejfov 
pojam klimaksa ne treba dosledno poistovećivati s poentom vica: oni imaju neke sličnosti na 
prozodijskom planu, pre svega po kretanjima inenziteta i tona, ali i izvesne razlike – budući da se 
u poenti, za razliku od klimaksa, menja tempo (bilo usporavanjem bilo ubrzavanjem), a kod poente 
je prisutna i pauza kojom je ona odvojena od dela vica koji joj prethodi (Attardo, Pickering, 2011, 
237).

7  S obzirom na to da je poslednja intonaciona fraza u paratonu obično realizovana smanjenim 
intenzitetom, povećanje intenziteta u ovoj intonacionoj frazi, kao što su zabeležili Pikeringova i 
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ono nije bilo statistički značajno. Poenta nije bila istaknuta značajno dužom pau-
zom na svom početku. Kod jednog dela ispitanika prilikom realizacije poente bio 
je prisutan neki oblik smeha, ali on je najčešće zabeležen i u drugim delovima 
vica. Flamson i saradnici (Flamson, Bryant, Barett, 2011), koji su ispitivali spon-
tane, konverzacione humorističke forme brazilskih farmera, nisu našli da se po-
stavka i poenta dosledno razlikuju u posmatranim prozodijskim karakteristikama.

Za potrebe analize japanskih humorističkih narativa (rakugo i ko-banaši), 
od kojih neki mogu biti izuzetno dugi (pričanje traje i više od sat vremena), Ka-
doka [Kadooka] uvodi pojam paratona poente (Punch Line Paratone), koji je fo-
netski i fonološki sličan niskom paratonu (Low Paratone) (Kadooka, 2009, 204), 
na način kako ga definiše Venerstromova [Wennerstrom] (ostvaren u malom ras-
ponu f0; služi za realizaciju sporedne teme, podteme, razgovora (Wennerstrom, 
2001, 25)). Iako autor ne navodi da je njegova analiza zasnovana na fonetskim 
merenjima, on zapaža da je u svim analiziranim primerima poenta realizovana 
nižim tonom. Autor zapaža da je snižavanje tona jasan pokazatelj kraja narativa, 
ali dodaje i da ono izaziva smeh kod slušalaca, za šta, nažalost, ne daje nikakvu 
potvrdu (Kadooka, 2009, 215).

3. struktura vica

3.1. U strukturi vica, po kojoj se on razlikuje od drugih diskursnih formi 
(Savić, Mitro, 1998, 10), izdvajaju se tri dela (Attardo, 1994, 88–89). Obavezan 
deo u strukturi vica – na kome počiva komični efekat – jeste poenta (Raskin, 
1980, 42, 145). Deo vica pre poente naziva se postavka i ona se sastoji iz dva 
dela. Prvi deo, koji može izostati, jeste uvod (prezentacija, ekspozicija), u kojem 
se određuje situacioni okvir i u kom se upoznajemo s likovima. U nastavku po-
stavke pojavljuje se problem koji treba rešiti ili se postavlja neko pitanje (uspora-
vanje ili sadržaj (Savić, Mitro, 1998, 11)). Ovaj je deo najčešće dat u dijaloškoj 
formi. Na osnovu informacija prezentovanih u ovom delu slušaoci imaju izvesna 
očekivanja u vezi s nastavkom vica. Poenta, treći deo vica, izgrađena je na očeki-
vanjima datim u postavci i u potpunoj je suprotnosti sa njima.   

3.2. Poenta je najčešće izražena jednom rečenicom koja se nalazi na sa-
mom kraju čitavog vica (Attardo, 1994; Tsakona, 2003, 317). Misao predstav-
ljena u poenti je nova, iznenađujuća, neočekivana (Raskin, 1980, 42) i zahteva 
ponovno tumačenje, reinterpretaciju, čitavog vica. Poenta ne sme da sadrži su-
višne ili pogrešne reči, kako bi ostala dovoljno dvosmislena i lako bila poveza-
na sa dvama suprotstavljenim scenarijima narativa (Attardo, 1994, 223). Prema 

saradnici, može biti značajno na perceptivnom planu (čak i kad nije statistički značajno). Autori 
istraživanja, međutim, nisu dali detaljnije tumačenje ove pojave (Pickering et al., 2009, 530).   
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Hoketu [Hockett], poenta je, možda uz još poneki ključni deo, jedino što oni koji 
pričaju vic doslovno pamte (Norrick, 2001, 258). Hoket je predložio i praktičan 
metod za formalno određivanje poente vica. Rečenice se uklanjaju počevši od 
kraja ka početku vica. Rečenica čijim je uklanjanjem narušen komični efekat vica 
jeste poenta (prema Pickering et al., 2009, 520).

3.3. U radovima na engleskom jeziku, za poentu se koristi izraz punch line 
ili punchline (prema jednom tumačenju, izraz je nastao od eng. punch – „oštar, 
iznenadni udarac” (Filipović, 1990), „udarac pesnicom” (Simić, 2005)). Smatra 
se, naime, da se u poenti („udarnoj frazi”) isticanje ostvaruje glasovnim uda-
rom, tj. udarom intenziteta i višim tonom (http://en.wikipedia.org/wiki/Punch_
line). Veza sa „udarcem” očituje se i u tome što je telesna reakcija na snažan 
udarac na neki način jednaka reakciji kada čujemo nešto smešno (http://www.
worldwidewords.org/qa/qa-pun2.htm). Za nas je značajan još jedan deo vica, koji 
je poenti sličan i na sintaksičkom i na semantičkom planu, a za koji se u radovima 
na engleskom jeziku koristi izraz jab line.8 I ovo je svojevrsna „udarna fraza”, 
samo što je ona po glasovnoj realizaciji, ali i smisaono – manje izrazita, ubojita 
od (glavne) poente vica, zbog čega ćemo je u nastavku rada zvati malom poen-
tom. U radovima koji se bave ovom problematikom neopravdano se zanemaruje 
značaj malih poenti (jab line), iako se one veoma često javljaju u humorističkim 
narativima. Tako je u ispitivanju viceva iz grčkog i engleskog jezika utvrđeno da 
više od 70% analiziranih primera sadrži barem jednu malu poentu raspoređenu 
pre glavne poente, 25% primera imalo je od četiri do sedam malih poenti, a 12% 
– više i od toga (Tsakona, 2003, 320). Male poente doprinose komičnom efektu 
vica, a zasnivaju se na nepodudarnosti dvaju scenarija prezentovanih u vicu (Tsa-
kona, 2003, 323).9 Pored toga, male poente pomažu slušaocu da pređe sa dobro-
namernog načina komunikacije (bona-fide communication) na nedobronamerni 
način komunikacije (non-bona-fide communication)10. 

3.4. Sada ćemo pogledati strukturu vica analiziranog u ovom istraživanju. 
Tekst koji je bio podeljen glumcima štampan je u uobičajenom formatu, bez kur-
ziva, „masnih” slova i specifičnih simbola (čije je značenje objašnjeno u narednoj 
tački).   

8  Eng. jab znači „ubod, bockanje”, ali i „levi direkt” (Filipović, 1990), „iznenadni udarac, 
kratak direkt” (Simić, 2005), odnosno, brz i kratak udarac manjeg intenziteta.

9  Glavna poenta se od malih poenti razlikuje po tome: (a) što je na apsolutnom kraju vica; (b) 
u poenti se uvek sreće nova nepodudarnost dvaju različitih scenarija, dok se u malim poentama 
može ponavljati ista nepodudarnost dvaju scenarija; (c) nepodudarnost prezentovana u poenti uvek 
ima razrešenje, što ne važi i za nepodudarnosti prezentovane u malim poentama (Tsakona, 2003).

10  Polazeći od Grajsovih maksima (Grice, 1975, 47), ovakav način komunikacije – karakterističan 
za pričanje viceva – definisao je Raskin (1985, 103).
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Takmičili se Amerikanac, Rus i Srbin ko ima bolji sluh.

Kaže Amerikanac:

pa
r

at
o

n Sedim ja pre neki dan u fotelji i gledam TV.
tm1 Kad odjednom čujem ja nešto pucketa, lupka.

Odem na tavan i imam šta da vidim: 
pm1 pauk plete mrežu!

Rus kaže:

pa
r

at
o

n

Pih! Slušajte vi ovo!
Pijem ja čaj pre neki dan

tm2 i čujem ja nešto ronda, grebe.
Odem u podrum,
kad ono, zamislite:

pm2 rđa nagriza gvožđe!
Na to će Srbin:

pa
r

at
o

n

Pa to nije ništa!
Ležim ja pre neko veče u krevetu,

t
kad odjednom nešto udara, tutnji,
misliš smak sveta.
Odem do ormara, otvorim ga,
kad ono – 

p moj kaput izlazi iz mode!

3.5. Analizirani vic, pored jasno uočljivog uvoda, ima trodelnu strukturu, 
kao što je označeno na dijagramu. Ističu se tri paragrafa, koji imaju istu sintaksičku 
formu, a veoma su slični i na semantičko-pragmatičkom planu. Svaki paragraf 
sadrži nekoliko iskaza sa manjim stepenom informativnosti, od kojih neki 
predstavljaju situacioni okvir, tj. bliže određuju vreme i mesto radnje podteme 
(sedim ja sinoć...), dok drugi iskazi na izvestan način povećavaju napetost – 
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tako što odlažu razrešenje (odem u podrum, kad ono, zamislite...). Pored toga, 
paragrafi sadrže i dva informativno važna iskaza, koji su na kognitivnom planu 
u opoziciji. Naime, u svakom paragrafu po jedan od aktera vica saopštava koji 
je nivo buke koji čuje; ovakve iskaze zvaćemo malim tezama (tm1 i tm2) u prva 
dva paragrafa, odnosno tezom (t) u poslednjem paragrafu, kao što je i označeno 
na dijagramu. Drugi informativno važan deo ovih paragrafa jeste onaj u kojem 
likovi otkrivaju šta je stvorilo tu buku. Ove ćemo iskaze zvati malim poentama 
(pm 1 i pm2) u prva dva paragrafa, odnosno poentom (p) u poslednjem paragrafu. 
Poentu smo odredili po već navedenom Hoketovom modelu, a po istom principu 
odredili smo i male poente. Po subjektivnim procenama likova iz vica, nivo buke 
tokom vica raste, dok intenzitet zvuka koji proizvode živa bića (pauk), hemijski 
procesi (oksidacija gvožđa) ili stvari (kaput) – opada, odnosno, uopšte ga nema u 
poslednjem slučaju, kao što je prikazano na dijagramu. 

pucketa, lupka pauk plete mrežu

ronda, grebe rđa nagriza 
gvožđe

udara, tutnji, 
smak sveta

kaput izlazi iz 
mode

3.6. U prva dva paragrafa komični efekat se postiže opozicijom normalno, 
očekivano stanje stvari : nenormalno, neočekivano stanje stvari (Raskin, 1985, 
111). Podrazumevano znanje nam kaže – da bi nastao zvuk, mora da postoji 
neki pokret koji će izazvati vibriranje čestica vazduha, kojim nastaje zvučni 
talas. Paukovo tkanje mreže i oksidacija gvožđa jesu neki oblici kretanja, na 
atomskom ili višem nivou, i, samim tim, mogu izazvati nekakva vibriranja čestica 
vazduha. Dakle, teorijski gledano, ove radnje mogu izazvati nekakav zvuk, 
međutim, neočekivano je da tako nastao (infra)zvuk ljudi mogu čuti (naročito 
je neočekivano da taj zvuk može stvoriti tako veliku buku). S druge strane, u 
trećem se paragrafu uvodi nova opozicija moguća : nemoguća situacija (Raskin, 
1985, 111). Naime, izlazak iz mode jeste jezički izraz koji znači da nešto „postaje 
zastarelo” i ne podrazumeva nikakav stvarni izlazak, nikakvu fizičku radnju, i 
potpuno je nemoguće da proizvede ikakav zvuk. Preko reči izlazak povezana 
su dva scenarija: izlazak – fizička radnja, proizvodi zvuk : izlazak – apstraktni 

Su
bj

ek
tiv

ni
 

do
ži

vl
ja

j 
bu

ke
Intenzitet zvuka koji 
proizvode živa bića, 

procesi, stvari
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pojam, ne proizvodi zvuk. Slušalac napeto iščekuje da čuje koji je to zvuk koji 
je tiši od zvuka koji proizvodi pauk dok plete mrežu i sl., dok do olakšanja koje 
izaziva smeh dolazi kada slušalac sazna da lik doživljava kao nesnosnu buku čak 
i nešto što realno ne postoji. 

3.7. U ovom istraživanju posmatrali smo koliko je poenta prozodijski 
istaknuta u okviru paratona u kom se nalazi. Kako se utisak o istaknutosti stiče 
poređenjem jedinica u nizu, jedinica s kojom smo poredili poentu jeste teza, drugi 
informativno važan segment paratona, s kojim je poenta u semantičkoj opoziciji. 

Međutim, dok slušamo sagovornika, na osnovu prosečnih vrednosti f0, 
intenziteta, tempa i sl., mi stičemo opšti utisak o njegovom glasu i govoru. Govorni 
segment koji značajno odstupa od vrednosti koje opažamo kao uobičajene za 
datog govornika, percipiraćemo kao naglašen. U istraživanju smo želeli da 
ustanovimo da li se realizacija poente, na prozodijskom planu, značajno razlikuje 
od realizacije prosečne intonacione fraze. 

Za strukturu poente i teze koristili smo naziv mikrostruktura, a za strukturu 
čitavog vica – makrostruktura.11

Specifična organizacija ovog vica omogućila nam je da analiziramo da li su 
sintaksičko-semantički slični delovi vica i prozodijski slično organizovani. 

4. metode i tehnike istraživanja

4.1. Govornici 
Grupu govornika činila su petorica profesionalnih glumaca Srpskog 

narodnog pozorišta iz Novog Sada i Narodnog pozorišta iz Sombora i trojica 
studenata glume na srpskom jeziku sa Akademije umetnosti u Novom Sadu (u 
daljem tekstu: G1, G2... G8). Sedam dana pre početka snimanja oni su dobili 
odštampano uputstvo i tekstove četiri vica. Od govornika je traženo da nauče 
viceve (ali ne doslovno od reči do reči). U ovom radu biće predstavljeni 
rezultati analize jednog vica. Govornici nisu bili upoznati s ciljevima i zadacima 
istraživanja, od njih je traženo da što bolje ispričaju vic, tj. da zasmeju one kojima 
vic pričaju. Savetovano im je da ne dodaju drugi tekst; neke reči su mogli da 
menjaju, ali ne tako da značajno izmene strukturu vica.

Snimanje je izvršeno u Fonetskom studiju Filozofskog fakulteta u Novom 
Sadu, uz stručnu pomoć profesionalnog snimatelja. Vreme reverberacije u studiju 
iznosi 0,3 s, što omogućava vernost snimanog govora. Materijal je digitalno 
snimljen (frekvencija semplovanja: 44,1 kHz, rezolucija: 16 bita, softver: 
Sound Forge 8,0, mikrofon: Neumann U-67). Za audiograme korišćen je softver 

11  Ove pojmove ne treba poistovećivati s Van Dejkovim pojmovima mikro i makro strukture 
(Van Dijk, 1980). 
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Audiopingvin, a analiza spektrograma izvršena je uz pomoć programa PRAAT 
verzija 4.6.06 (Paul Boersma and David Weenink, 2007). 

Dobijeni su podaci statistički obrađeni. Kako su u istraživanju korišćene 
metričke promenljive, a uzorak ima manje od 30 članova, korišćen je Wilcoxon 
test usklađenih parova za stepen poverenja p = 0,05.

4.2. Frekvencija osnovnog tona
Na osnovu analize spektrograma, za svaku intonacionu frazu izračunate 

su maksimalna i minimalna vrednost f0 (f0min, f0max), izražene u hercima [Hz]. 
Na osnovu tih podataka izračunat je i raspon u kom je ostvarena intonaciona 
fraza (R), izražen u polustepenima, što je omogućilo pouzdano poređenje raspona 
intonacionih fraza različitih govornika (R = (12log10(f0max/f0min))/log102 

 
(Baken, 2000, 148)). 

Za svakog govornika pojedinačno analizirano je da li postoje statistički 
značajne razlike između: 

f0max poente i teze; 
f0max malih poenti i odgovarajućih malih teza;
Srednje vrednosti f0max svih intonacionih fraza (f 0̄̄ max) i f0max poente;
Srednje vrednosti raspona svih intonacionih fraza (R̄) i raspona poente (Rp). 
Ukoliko je iskaz u kom je poenta realizovan preko dve intoncione fraze, za 

f0max uzeta je veća vrednost, koja se, najčešće, nalazila u prvoj intonacionoj frazi. 
Podaci su očitani za ukupno 215 intonacionih fraza. 

4.3. Intenzitet 
Na osnovu analize spektrograma, u svakoj intonacionoj frazi određena je 

maksimalna vrednost intenziteta (Imax), izražena u decibelima [dB]. 
Za svakog govornika pojedinačno analizirano je da li postoje statistički 

značajne razlike između: 
Imax poente i teze; 
Imax malih poenti i odgovarajućih malih teza;
Srednje vrednosti Imax svih intonacionih fraza (Īmax) i Imax poente.

4.4. Pauze 
U fonetskim ispitivanjima razlikuju se ispunjene (eng. filled) i neme (eng. 

silent) ili neispunjene (eng. empty) pauze (Zellner, 1994). Poslednjim navedenim 
pauzama bavićemo se u nastavku rada. Pauze se dele prema ulozi koju imaju 
(Esposito, Stejskal, Směkal, 2008), ali i prema trajanju (razlikuju se: vrlo kratke, 
kratke, značajne i tematske pauze). Iako istraživači različito određuju granične 
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vrednosti trajanja pauza (Attardo, Pickering, 2011, 238; Goldman-Eisler, 1961; 
Boomer, Dittmann, 1962; Lallgee, Cook, 1969; Kendall, 2009), pauze, kao i 
druge prozodijske fenomene, treba posmatrati u relativnim, a ne u apsolutnim 
okvirima. Moguće je da bi kratke pauze u interpretaciji nekog govornika bile 
smatrane značajnim, ukoliko su ostale pauze znatno kraće i ukoliko je govorni 
tempo izuzetno brz. Zbog toga će trajanje pauze biti posmatrano u odnosu na 
srednje trajanje pauze karakteristično za datog govornika (Pickering et al., 2009, 
531). 

Na osnovu analize spektrograma, u primeru svakog govornika izmerena 
je svaka pauza (P), a njeno trajanje izraženo je u milisekundama [ms]. Pauze se 
obično posmatraju u svetlu intonacionih fraza kojima prethode, jer, kako smatra 
Čejf, pauza direktno korelira s pripremom govornika za naredni iskaz (prema 
Brown, Yule, 1988, 163). Prema tome, u nastavku rada pauza poente, odnosno 
pauza teze jeste pauza koja prethodi ovim intonacionim frazama. Pod nemom 
pauzom posmatrali smo svaku tišinu između intonacionih fraza, nezavisno od 
njenog trajanja.

Za svakog govornika pojedinačno analizirano je da li postoje statistički 
značajne razlike između: 

P poente i teze; 
P malih poenti i odgovarajućih malih teza;
Srednje vrednosti P svih intonacionih fraza (P̄) i P poente.

4.5. Tempo 
Na osnovu analize spektrograma, za svaku intonacionu frazu izračunata je 

vrednost tempa (T), kao odnos broja izgovorenih slogova i trajanja intonacione 
fraze, izražen u broju slogova u sekundi. Ukoliko je iskaz poente realizovan 
dvema intonacionim frazama, za tempo je uzeta srednja vrednost tempa dveju 
intonacionih fraza.

Za svakog govornika pojedinačno analizirano je da li postoje statistički 
značajne razlike između: 

T poente i teze; 
T malih poenti i odgovarajućih malih teza;
Srednje vrednosti T svih intonacionih fraza (T̄̄) i T poente.
Stalne promene tempa javljaju se usled želje govornika da uz što manji 

artikulacioni napor – što jasnije saopšti (artikuliše) poruku, ali i zbog toga što 
su jasan prozodijski pokazatelj stepena komunikativnog dinamizma (Janse, 
Nooteboom, Quené, 2003). Ipak, nisu sve promene tempa ujedno i perceptibilne. 
Najmanja promena tempa između dvaju govornih segmenata koju govornici 
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mogu da opaze naziva se jedva primetna promena (eng. just noticeable difference 
(JND)) i iznosi 5% (Quené, 2007). 

Da bismo ustanovili da li je pri izgovoru poente došlo do usporavanja ili 
ubrzavanja tempa koje bi bilo i perceptibilno, posmatrali smo vrednosti tempa 
intonacione fraze koja prethodi poenti i intonacione fraze poente. Ukoliko se 
tempo poente i tempo intonacione fraze koja joj prethodi razlikuju za više od 5% 
– promena tempa je i perceptibilna.     

4.6. Smeh 
Komunikaciju čine, pored verbalnih, i brojni neverbalni signali koji se 

realizuju na akustičkom planu. Oni imaju različite funkcije u komunikaciji, ali 
njima se izražavaju i emocije i stav govornika prema sagovorniku i prema onome 
što je predmet razgovora i sl. Od svih neverbalnih akustičkih signala – smeh je 
najčešći (Trouvain, Truong, 2012, 39). Smeh ima brojne funkcije u komunikaciji: 
njime se obeležava kraj nekih vrsta govora, označava kraj razmene replika u 
diskursu, maskiraju se „delikatna” mesta u priči ili se sagovorniku pokazuje 
razumevanje i sl. (Attardo, 1994, 307–308). Pored toga, smeh se univerzalno 
prepoznaje kao vidljivi izraz sreće (Tartter, 1980, 24). 

Proučavanje pričanja viceva podrazumeva i posmatranje smeha, budući da 
je on najmanji i najjednostavniji odgovor na ispričan vic (Attardo, 1994, 307). 
Tu, naravno, spada i osmehivanje, koje neki smatraju samo oslabljenim vidom 
smeha (Glenn, 2003, 15). Različiti oblici smeha nisu rezervisani za sam kraj vica, 
već se javljaju i na drugim mestima. U analiziranom materijalu posmatrali smo 
različite oblike smeha, koje smo klasifikovali na osnovu auditivne analize, bez 
poređenja s određenim fonetskim parametrima (Glenn, 2003, 10–11; Trouvain, 
2001). Posmatrani su: govor s osmehivanjem (smiling voice) (u daljem tekstu 
GO), govor kroz smejanje (laughing voice) (GS) i samo smejanje (laughter) (SS). 
Ovi su podaci korišćeni pri izvođenju konačnih zaključaka. 
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5. reZuLtati i diskusija

Tabela 1

Br. Parametar Minimum Maksimum X Z p Statistički
značajno

Fr
ek

ve
nc

ija
 o

sn
ov

no
g 

to
na

1.
f0max t 125,90 289,27 223,67

-2,100 p < 0,05 da
f0max p 118,60 263,53 194,40

2.
f0max tm1 177,88 286,62 220,70

-1,260 p > 0,05 ne
f0max pm1 107,67 231,12 192,05

3.
f0max tm2 152,85 279,58 221,16

-1,540 p > 0,05 ne
f0max pm2 122,96 253,15 198,49

4. max
132,49 233,48 189,35

-0,700 p > 0,05 ne
f0max p 118,60 263,53 194,40

5.
8,56 13,53 12,14

-1,960 p = 0,05 da
Rp 7,89 18,28 14,36

In
te

nz
ite

t

6.
Imax t 72,56 86,65 80,48

-0,140 p > 0,05 ne
Imax p 71,45 89,95 80,09

7.
Imax tm1 66,71 76,52 72,66

-1,680 p > 0,05 ne
Imax pm1 68,95 92,75 79,31

8.
Imax tm2 70,23 79,62 76,14

-1,680 p > 0,05 ne
Imax pm2 74,74 87,03 78,13

9. max
73,60 84,12 77,14

-1,960 p < 0,05 da
Imax p 71,45 89,95 80,09

Pa
uz

e

10.
P t 0 722 327,75

-1,612 p > 0,05 ne
P p 0 1241 574,88

11.
P tm1 37 720 429,50

-2,240 p < 0,05 da
P pm1 414 1112 821,00

12.
P tm2 0 602 290,38

-0,676 p > 0,05 ne
P pm2 0 796 352,88

13.
337,86 653,92 483,53

-0,980 p > 0,05 ne
P p 0 1241 574,88
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Br. Parametar Minimum Maksimum X Z p Statistički
značajno

Te
m

po

14.
T t 3,21 5,55 4,55

-0,280 p > 0,05 ne
T p 3,18 6,54 4,5

15.
T tm1 3,02 5,84 4,477

-0,560 p > 0,05 ne
T pm1 3,1 5,74 4,57

16.
T tm2 3,53 4,98 4,22

-1,260 p > 0,05 ne
T pm2 3,42 4,7 4,01

17.
4,72 5,78 5,26

-1,680 p > 0,05 ne
T p 3,18 6,54 4,5

Tabela 2
G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8

JND T 30,76 -28,53 50,63 19,92 26,27 9,07 17,26 61,13
Smeh
(poslednji 
paraton, 
pre poente)

GO
GO – GO

GO – – – SS
SS –

Smeh
(poslednji 
paraton, 
poenta)

GO – – – GO GO GS
SS –

5.1. Na osnovu analize izmerenih podataka ustanovili smo da poenta u 
odnosu na tezu ima statistički značajno manju vrednost f0max (Z = -2,100, p < 
0,05 (tabela 1, br. 1)). Silaznost intonacije između teze i poente u skladu je s 
opštim opisom tonskih kretanja u paratonu (Swerts, Geluykens, 1994). Takav 
tonski odnos, istina, bez statističke značajnosti, nalazimo i između malih teza i 
odgovarajućih malih poenti (tab. 1, br. 2 i 3). Naši rezultati saglasni su s rezul-
tatima Pikeringove i saradnika (2009, 530), kao i sa nalazom Kadoke (2009), 
dok Flamson i saradnici, koji nisu merili maksimalne, već srednje vrednosti f0, 
nalaze da je poenta realizovana nešto višim tonom od postavke, ali ta razlika nije 
statistički značajna (Flamson et al., 2011, 253–255). Polazeći od pretpostavke 
da su naglašeni delovi u govoru obično realizovani višim tonom, Pikeringova i 
saradnici smatraju da nađene vrednosti f0 poente omogućavaju samo strukturi-
ranje diskursa (kreiranje paratona), ali ne čine ovaj govorni odsečak prozodijski 
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naglašenim. Ni Flamson i saradnici ne nalaze da je na osnovu vrednosti f0 poenta 
prozodijski naglašena.          

5.1.1. Čini se da je podatke moguće tumačiti i na drugačiji način. Naime, na 
osnovu istraživanja prozodije u čitanom tekstu i primerima spontanog govora iz 
kineskog (mandarinskog) jezika, poznato je da se fonološki nivo kojim se prenose 
podaci o strukturi diskursa (DS) (podela na paratone i organizacija paratona) nalazi 
u osnovi nivoa kojim se prenose podaci o novim/starim (tematsko-rematskim) in-
formacijama (IS) (Tseng, 2012). Kako prozodijski fenomeni istovremeno prenose 
informacije na različitim nivoima fonološke analize, za razliku od Pikeringove i sa-
radnika, mi pretpostavljamo da je moguće da isti silazni odnos između f0max poente 
i f0max teze na DS nivou prenosi informaciju o organizaciji i završenosti paratona, 
a na IS nivou – informaciju o naglašenosti poente u okviru paratona. Pre nego što 
obrazložimo svoje tvrđenje i analiziramo kako je prozodijski naglašena intonaciona 
fraza u okviru paratona, podsetimo se nakratko kako su prozodijski naglašene (pro-
zodijske/fonetske) reči u okviru intonacione fraze. Naime, f0max fokalizovane reči 
– najistaknutija je u čitavoj intonacionoj frazi, što joj najpouzdanije obezbeđuje da 
bude percipirana kao naglašena. Međutim, kada se fokalizovana reč nađe u apsolut-
no finalnoj poziciji, njena f0max nikad neće dominirati intonacionom frazom, a reč 
će ipak pouzdano biti opažena kao naglašena (Ивић, Лехисте, 1996; Средојевић 
2011). Objašnjenje je da u ovakvim primerima nedostaje finalno spuštanje f0, koje 
odlikuje nenaglašene reči u finalnoj poziciji, tako da je svako održavanje tonske 
visine na istom nivou, ili čak njen blagi rast, pokazatelj naglašenosti. Isti odnosi 
koji važe za maksimalne vrednosti f0 važe i za raspon f0 u kom je realizovana 
fokalizovana reč (Xu, 1999; Xu, Xu, 2005; Ивић, Лехисте, 1996; Средојевић 
2011). Naime, fokalizovana reč obično ima najveći raspon u čitavoj intonacionoj 
frazi, osim kada je u fokusu finalna reč. Njen raspon je tada približno jednak ras-
ponu reči koje joj prethode, ali kako izostaje smanjenje raspona karakteristično za 
nefokalizovane reči u finalnoj poziciji, reč u finalnoj poziciji ipak percipiramo kao 
prozodijski naglašenu (Средојевић, 2011).

5.1.2. Na osnovu toga možemo pretpostaviti da poslednja intonaciona fra-
za, koja je, semantički gledano, najistaknutija u strukturi vica, ne mora tonski 
da dominira paratonom da bi bila percipirana i kao prozodijski naglašena. Poput 
poslednje reči u okviru intonacione fraze, i poslednja intonaciona fraza u okviru 
paratona može biti percipirana kao prozodijski naglašena ako „održava” nivo f0 
koji je dostignut u prethodnim delovima vica i ako je realizovana u rasponu koji 
je približno jednak rasponima fraza koje joj prethode. Baš takvu situaciju nala-
zimo u analiziranim primerima: f0max poente veća je od srednje vrednosti f0max 
svih intonacionih fraza datog govornika (ova razlika nije statistički značajna (tab. 
1, br. 4)); raspon f0 u kom je realizovana poenta statistički je značajno veći od 
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srednje vrednosti raspona u kom su realizovane sve intonacione fraze datog go-
vornika (Z = -1,960, p = 0,05 (tab. 1, br. 5)).       

5.2. Analizirani podaci pokazuju da poenta u odnosu na tezu ima, u prose-
ku, za 0,39 dB manju vrednost Imax i ta razlika nije statistički značajna (tab. 1, br. 
6).12 S druge strane, male poente u odnosu na odgovarajuće male teze imaju veće 
vrednosti Imax, razlike mogu biti i veoma velike, ali nisu statistički značajne (tab. 
1, br. 7 i 8). U makrostrukturi, intenzitet poente statistički je značajno veći od 
srednje vrednosti intenziteta svih intonacionih fraza datog govornika (Z = -1,960,  
p < 0,05 (tab. 1, br. 9)). Čini nam se da je ove, na prvi pogled, neujednačene po-
datke moguće tumačiti na sledeći način. Naime, jasno je uočljiva tendencija da 
se i poenta i male poente realizuju uz povećanje intenziteta (u odnosu na srednje 
vrednosti intenziteta svih intonacionih fraza govornika). Ova intenzitetska ista-
knutost kod malih poenti pokazuje se i u mikro i u makro strukturi (i u okviru 
paratona i u sklopu čitavog diskursa vica). Intenzitetska istaknutost poente, me-
đutim, zapaža se samo u makrostrukturi (statistički značajna razlika), dok se u 
mikrostrukturi ne zapaža, jer je i teza, kao deo govora koji ima veliku informativ-
nu vrednost, takođe realizovana povećanim intenzitetom. 

Pikeringova i saradnici, kao i Flamson i saradnici, između poente i po-
stavke nalaze minimalne razlike u intenzitetu, koje nisu statistički značajne, te 
zaključuju da nema dokaza za tvrdnju da je poenta prozodijski istaknuta većim 
intenzitetom (Pickering et al., 2009, 530–536; Flamson et al., 2011, 253–256).  

5.3. Analizom izmerenih podataka ustanovili smo da je pauza koja pretho-
di poenti duža od pauze koja prethodi tezi, pri čemu razlika u trajanju ovih pauza 
nije statistički značajna (tab. 1, br. 10). Pauze malih poenti takođe su duže od 
pauza odgovarajućih malih teza (tab. 1, br. 11 i 12). Dakle, jasno se uočava ten-
dencija da segmentima s većim stepenom informativnosti (poenta i male poente) 
prethode duže pauze nego segmentima s manjim stepenom informativnosti (teza 
i male teze), na šta je već ukazano u nekim istraživanjima (Viola, Madureira, 
2008). Važno je istaći i to da je pauza pm1 statistički značajno duža od pauze pt1 
(Z = -2,240, p < 0,05 (tab. 1, br. 11)). Naime, pm1 (pauk plete mrežu) jeste prvi 
komični elemenat u strukturi vica, kojim se uspostavlja opozicija scenarija po 
modelu normalno : nenormalno stanje stvari (Raskin, 1985, 111) i obezbeđuje 
prelaz ka nedobronamernom načinu komunikacije (Raskin, 1985, 103). Seman-
tičku istaknutost pm1, kako vidimo, prati i prozodijska istaknutost, ostvarena du-
žom pauzom, koja ovde ima „stilističku” funkciju (Vuletić, 2007, 84). Zapaža se i 

12  Iako je naše istraživanje u potpunosti zasnovano na akustičkim merenjima i nije obuhvatalo 
ispitivanje percepcije, napominjemo da nađena razlika intenziteta nije perceptibilna, budući da je 
manja od 1 dB – najmanje promene intenziteta koju možemo da opazimo kao promenu glasnosti 
(Everest, 2001, 70). Dakle, slušaoci su poentu i tezu uglavnom percipirali kao iskaze jednake 
glasnosti.
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da je pauza poente duža od srednje vrednosti pauza svih intonacionih fraza datog 
govornika, ali razlika među njima nije statistički značajna (tab. 1, br. 13). Dakle, 
postoji tendencija da dužom pauzom poenta bude istaknuta i u mikro i u makro 
strukturi vica. 

Za razliku od naših rezultata, Pikeringova i saradnici nalaze da je pauza 
poente, u proseku, 94 ms kraća od pauze postavke, no kako razlika nije statistič-
ki značajna, oni odbacuju polaznu pretpostavku po kojoj je poenta prozodijski 
naglašena dužom pauzom (Pickering et al., 2009, 531–533; Atardo, Pickering, 
2011, 242–244).     

5.4. Na osnovu analize izmerenih podataka utvrdili smo da se vrednosti 
tempa poente i teze neznatno međusobno razlikuju, kao i vrednosti tempa malih 
poenti i odgovarajućih malih teza, pri čemu nijedna razlika između poređenih 
vrednosti nije statistički značajna (tab. 1, br. 14, 15 i 16). Iako se u ovom istraži-
vanju, kako smo već rekli, nismo bavili ispitivanjem percepcije, važno je napo-
menuti da razlika u poređenim vrednostima tempa ne prelazi 5%, što znači da iz-
među poente i teze, kao ni između malih poenti i odgovarajućih malih teza – nije 
moguće uočiti nikakvu promenu brzine. U makrostrukturi, s druge strane, tempo 
poente razlikuje se od srednje vrednosti tempa svih intonacionih fraza datog go-
vornika – poenta je izgovorena sporije, a razlika tempa nije statistički značajna 
(tab. 1, br. 17). Pored toga, ako vrednosti tempa poente ili teze uporedimo sa 
srednjom vrednošću tempa svih intonacionih fraza datog govornika, zapazićemo 
da su poenta i teza, kao i male poente i male teze, izgovorene sporije, a razlike su 
znatno veće od JND T od 5%. Dakle, fraze u kojima su saopštene nove i važne in-
formacije ne razlikuju se međusobno po vrednosti tempa i, u proseku, izgovorene 
su sporije od srednje vrednosti tempa svih intonacionih fraza. Nalaz da vrednosti 
tempa zavise od stepena informativnosti iskaza koji su im u osnovi potvrđen je i 
u drugim istraživanjima (Koopmans-van Beinum, Van Donzel, 1996). 

Kako bismo ustanovili da li je pri izgovoru poente došlo do izvesnog uspo-
ravanja ili ubrzavanja u govoru, tempo poente poređen je sa tempom neposredno 
prethodne intonacione fraze. U sedam primera poenta je izgovorena sporije od 
fraze koja joj prethodi, a u jednom primeru brže (tab. 2). Sve su promene tempa 
veće od JND T od 5%, a kod nekih govornika usporavanje je izuzetno veliko 
(50,63% i 61,13%).   

U istraživanju Atarda i Pikeringove (2011, 241–242), kao i u istraživanju 
Pikeringove i saradnika (2009, 533–534), utvrđeno je da je poenta realizovana 
nešto sporijim tempom od postavke, ali razlika među njima nije statistički značaj-
na. Ni Flamson i saradnici u humorističkim primerima iz konverzacije ne nalaze 
statistički značajne razlike u tempu između poente i postavke (Flamson et al., 
2011).
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5.5. Naša je analiza obuhvatila i beleženje svih oblika smeha koji su se 
javili tokom pričanja viceva. U polovini primera tokom realizacije poente bio je 
zabeležen neki oblik smeha. U tri primera poenta je bila realizovana s osmehi-
vanjem, a u primeru G7 smejanje je zabeleženo na početku, na kraju, ali i tokom 
realizacije poente (tab. 2). 

Ako pričanje viceva u studiju posmatramo kao komunikaciju između dvoje 
sagovornika,13 smeh koji se javlja pri realizaciji poente jeste zapravo tipična reak-
cija onoga koji priča vic. Smeh je ovde paralingvistički diskursni marker koji ima 
za cilj da označi slušaocima da je ono što slušaju – smešno i da im pokaže koja je 
željena reakcija na ispričani vic (Glenn, 2003, 88). 

5.5.1. Moramo napomenuti da u analiziranom materijalu smeh nije bio re-
zervisan samo za poentu, već se javljao i u drugim delovima vica. Smeh je služio 
uglavnom da najavi poentu (Odem do ormara; Otvorim, kad ono; Imam šta da 
vidim; Misliš smak sveta će; Šta je ovo, sunce ti, smak sveta; Odem gore do or-
mara; Otvorim), ali i čitave paratone (Slušajte vi ovo; Kaže Srbin). Ovi su delovi 
uglavnom realizovani najslabijim tipom smeha – osmehivanjem (GO), a kod G7 i 
smejanjem (SS). Od osam zabeleženih primera, dva se javljaju kod G1 i G7, koji 
su neki oblik smeha imali i u poenti, a dva kod G3, koji je samu poentu realizo-
vao bez smeha. Osmehivanje u ovom delu vica treba da pokaže da je onome ko 
priča vic prijatno i da on uživa u priči, a da ipak od slušalaca ne zahteva aktivniji 
odgovor (tj. smeh).

Prema rezultatima Pikeringove i saradnika, tokom ili posle realizacije po-
ente – u 60% primera zabeležen je neki oblik smeha, dok se podaci o eventual-
nom smehu u postavci – ne navode (2009, 534–535).    

5.5.2. Naši podaci pokazuju da postoji tendencija da poenta bude prozo-
dijski istaknuta nekim oblikom smeha. Međutim, bez obzira na to što je smeh 
najprepoznatljiviji akustički diskursni marker viceva i drugih humorističkih na-
rativa, on se, kao ni ostali akustički signali, ne javlja sam u komunikaciji, već 
je uvek praćen vizuelnim govornim signalima: izrazima lica (mimikom) i po-
kretima glave i tela (gestovima). Iako nam informacije o emocijama govornika 

13  Kao što smo rekli, glumci su dobili zadatak da zasmeju one (tj. zamišljene slušaoce) kojima 
pričaju vic. Neki glumci su vic pričali zamišljenim sagovornicima, a drugi – autoru istraživanja 
(koji se nalazio u studiju iza stakla i kog su jasno videli, ali čije su reakcije čuli tek kad bi on 
uključio zvučnike u studiju). Svi su bar na nekom mestu u priči ostvarili duži ili kraći kontakt 
pogledom sa autorom istraživanja. Zbog toga mislimo da je tačnije da čitavu situaciju posmatramo 
kao komunikaciju između dvoje sagovornika (glumca i autora istraživanja), nego kao komunikaciju 
u kojoj učestvuje više lica (glumac i zamišljeni sagovornici). Ovakvo određenje je izuzetno važno 
zbog tumačenja podataka. Naime, kako navodi Glen [Glenn], kada u razgovoru učestvuje dvoje 
sagovornika – pri realizaciji poente obično se prvi smeje onaj ko priča vic (87 % slučajeva), dok 
se u razgovoru koji ima više učesnika – najčešće prvi smeje neko od slušalaca (83 % slučajeva) 
(Glenn, 2003, 88).    
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bez sumnje pruža akustički signal (istraživanja pokazuju da je prepoznatljivost 
emocija samo na osnovu akustičkog signala – univerzalna (Banse, Sherer, 1996; 
Pell, Skorup 2008; Pell, Paulmann, Dara, Alasseri, Kotz, 2009; Pell, Monetta, 
Paulmann, Kotz, 2009)), neki naučnici smatraju da su ipak informativniji podaci 
o izrazima lica, koji se prenose vizuelnim kanalom (Ekman, Oster, 1979; Rob-
son, MackenzieBeck, 1999). Ispitivanja su pokazala da pri realizaciji poente vica 
govornik menja način na koji gleda publiku, a menja i stav i položaj tela (Glenn, 
2003, 67). Kako smo u ovom istraživanju koristili samo audio, a ne i video za-
pis pričanja viceva, nemamo podataka na osnovu kojih bismo mogli utvrditi da 
li je poenta bila istaknuta specifičnom mimikom i(li) gestovima. Podaci koji se 
navode u literaturi daju nam osnova da u tom pravcu tražimo rešenja u budućim 
istraživanjima. 

6. zaključak 
U mikrostrukturi, postoji tendencija da poenta bude naglašena dužom pa-

uzom, dok po vrednostima intenziteta ona nije istaknutija od teze. Poenta se od 
teze ne ističe po vrednostima tempa, ali je u odnosu na intonacionu frazu koja 
joj neposredno prethodi ona izgovorena znatno sporije. Poenta u odnosu na tezu 
ima statistički značajno manju vrednost f0max, a ovakvim tonskim odnosom, pre-
ma navodima iz literature, jasno se ocrtava struktura/završenost paratona, ali ne 
i prozodijska istaknutost poente u odnosu na tezu. Mišljenja smo da je manji 
silazni tonski interval između teze i poente pokazatelj završenosti paratona, ali 
i istaknutosti poente, jer bi u slučaju da poenta nije istaknuta – silazni interval 
bio daleko veći. Osnovu za ovakvu pretpostavku daje nam činjenica da je poenta 
po tonskim karakteristikama istaknuta u okviru makrostrukture, no za izvođenje 
preciznijih zaključaka potrebna su dodatna istraživanja. 

U makrostrukturi, postoji tendencija da poenta bude istaknuta višim to-
nom, dužom pauzom i sporijim tempom. U odnosu na prosečnu intonacionu fra-
zu, poenta je naglašena statistički značajno većim rasponom f0 i većim vredno-
stima intenziteta.

Postoji tendencija da poenta i delovi vica koji je neposredno najavljuju 
budu naglašeni nekim oblikom smeha. U budućim istraživanjima treba utvrditi da 
li je poenta – osim smehom – naglašena i karakterističnom mimikom i gestovima.

Od svih posmatranih prozodijskih parametara, čini se da strukturiranju pa-
ratona najviše doprinosi silazni tonski odnos između teze i poente. 

Postoji tendencija da se semantički istaknutiji delovi na prozodijskom pla-
nu ističu većim intenzitetom i da im prethodi duža pauza. Naša je pretpostavka da 
su ovi delovi i tonski istaknutiji, ali za preciznije zaključke potrebna su dodatna 
istraživanja.
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PROSODIC SALIENCY OF THE PUNCH LINE IN THE MICRO AND MACRO
STRUCTURE OF A JOKE

Summary

The aim of this paper was to determine whether the punch line of a joke – 
semantically the most prominent part of a joke – is prominent at the prosodic level as well. 
The punch line of a joke is the last utterance (most commonly, it is the last intonational 
phrase as well) of the final paratone in a joke. Since the end of a paratone and saliency 
are realised differently at the prosodic level, we wanted to see which prosodic features 
would be used for emphasising. Eight realisations of a joke with a specific syntactic 
and semantic structure were observed in an experimental phonetic research project. 215 
intonational phrases were analysed and different data on f0, intensity, duration and speech 
rate were measured. The occurrence of laughter, as a paralinguistic discourse marker, was 
also analysed. The data obtained were subjected to statistical analysis and the conclusions 
drawn were compared with the results of similar studies. The prosodic features of a 
punch line were analysed as part of the microstructure of a joke, which means they were 
compared with the prosodic features of one specific statement of a paratone (part of a 
setup which is in a semantic opposition to it). Also, the prosodic features of a punch 
line, as part of the macrostructure, were analysed, that is, they were compared with the 
prosodic features of a speaker’s average intonational phrase. In the microstructure, there is 
a tendency to stress the punch line with a longer pause in speech and in comparison to the 
intonational phrase which immediately precedes it – the punch line is uttered significantly 
more slowly. There is a falling relation f0max between the punch line and the observed 
statement. In the macrostructure, the punch line is emphasised with a larger pitch range 
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and higher intensity values and there is a tendency for it to be emphasised by longer 
pauses and a slower speech rate. The punch line and parts of a joke which immediately 
announce it could also be emphasised by some form of laughter.

Key words: joke, intonational phrase, paratone, saliency, f0, intensity, speech rate, 
laughter.
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ПРЕДИКАТИ  СА ЗНАЧЕЊЕМ ПОЈАВА У ПРИРОДИ – 
ПРИЛОШКИ : ГЛАГОЛСКИ1

У раду се анализирају предикатске конструкције које својим значењем 
упућују на различите природне појаве, обухватајући физичке датости (нпр. 
те године био је сажан земљотрес у Црној Гори; напољу је тако мрачно; 
поплаве су погодиле и Кину) и временске/климатске прилике (нпр. сутра ће 
бити сунчано и знатно топлије; одједном се наблачило и сл). Темастко поље 
појаве у природи граматикализује се на два начина: прилошким предикатским 
изразима и глаголским типом предиката. Ова два типа предиката у језику 
могу алтернирати, тј. постоји велика могућност међусобне замене. Ипак, 
ако се упореде искази облачно је и наоблачило се; хладно је : захладнело је; 
поплаве су у Русији : поплаве погодиле Русију и сл., уочавају се подударности 
али и разграничења у њиховом значењу. Стога, ће у раду акценат бити 
стављен на пажљивије сагледавање односа два граматикализациона обрасца, 
с циљем да се утврди (а) у којој мери они имају исту семантичку и изражајну, 
стилску вредност, (б) да ли је увек могућа њихова конверзија, без последица 
на семантичком, те прагматском плану, (в) које су структуре бројније и да 
ли за све издвојене семантичке подтипове постоје конкурентне структуре: 
прилошке и глаголске, (г) да ли је широк спектар значењских нијанси у 
сликању природних појава могуће означити обема конструкцијамa. 

Кључне речи: прилошки предикатски изрази, глаголски предикат, 
српски језик, семантичка вредност, синтаксичка функција, домен употребе.

1. увОд

1.1. Тематска област природно окружење обухвата подручја физике, 
хемије, биологије (ботаника и зоологија), географије, метеорологије, астро-

1  Рад je настао у оквиру пројекта бр. 178004, под називом Стандардни српски језик: Син-
таксичка, семантичка и прагматичка истраживања, који финансира Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије. Рад представља део докторске дисертације под 
насловом Прилошки предикатски изрази у књижевно-научном дискурсу. Захваљујем професор-
ки Вери Васић за стручну и личну подршку коју ми пружа у свим областима којима се бавим.
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номије, геологије и метеорологије, што је чини и обимом и структуром јед-
ном од највећих и најсложенијих поља у оквиру тематске систематизације 
лексикона. Прилошки тип предиката, међутим, не покрива све категорије из 
ове целине; он је специфичан по томе што се искључиво везује за означа-
вање физичких датости и  климатских прилика. У том смислу, анализираће 
се прилошки предикатски изрази (даље ППИ) и глаголски тип предиката  
са значењем појава у природи. У оквиру два базична субпоља (физичке да-
тости и климатске прилике)  издваја се читав низ тематских целина, при 
чему се, с обзиром на угао посматрања означених садржаја, диференцирају 
два основна значења: ‘објективни доживљај’ денотираних појава и ‘субјек-
тивно искуство’, тј. њихов субјективни доживљај. Издвајањем дистинктив-
них семантичких обележја лексема на позицији неглаголске компоненте 
ППИ, односно глаголских лексема у функцији предиката, могуће је, како је 
напред истакнуто, установити тематске целине која покривају ППИ, што би 
се графички могло представити на следећи начин:

ПОЈАВЕ У ПРИРОДИ

  А) климатске     Б) физичке 

временске 
прилике

ефекти 
временских 
прилика

температурне 
вредности

оцена 
временских 
прилика

светлосни 
ефекти

елементарне 
непогоде

Графикон бр. 1: Тематске целине у оквиру поља ‘појаве у природи’

1.2. Прилошки предикатски изрази који денотирају различите појаве 
у природи стоје, како наводи Игрутин Стевовић (1974, 326), у живом пара-
лелизму са глаголским типом предиката. У литератури се поставља питање 
односа категорије радње, детерминације и стања. Тако, на пример, Савиц-
ка дефинише категорију стања на следећи начин: „интуиционо појам стања 
ближи је појму обележја, а ипак се као стање третира таква семантичка 
садржина која се површински изражава исто као и радња” (Савицка, 1981, 
289). На основу формализације значењског поља стања, односно појава у 
природи, како показује корпус, оваква тврдња ипак не стоји – глаголски и 
прилошки предикат не представљају површинске експоненте истоветних 
пропозиционих садржаја. Сходно томе, чини се да би категорију стања 
ипак требало издвојити као засебну категорију и посматрати је одвојено 
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од категорије радње или збивања, с једне стране, и, с друге, од категорије 
придевске детерминације. Ова два типа предиката, дакле, у језику могу ал-
тернирати, тј. постоји велика могућност међусобне замене. Ако, међутим, 
упоредимо исказе облачно је  и наоблачило се; хладно је : захладнело је; 
поплаве су у Русији : поплаве погодиле Русију и сл., уочићемо  подударности 
али и разграничења у њиховом значењу, што потврђује тезу о јасној дифе-
ренцијацији категорије стања и категорије радње, тј. збивања. Стога, нео-
пходно је пажљивије сагледати однос два формална обрасца. Утврдити у 
којој мери они имају исту семантичку и изражајну, стилску вредност. Да ли 
је увек могућа њихова конверзија, без последица на семантичком, те праг-
матском плану? Које су структуре бројније и да ли за све тематске целине 
у оквиру овог семантичког поља постоје конкурентне структуре: прилошке 
и глаголске? Да ли је широк спектар значењских нијанси у сликању при-
родних појава могуће означити обема конструкцијама? Исцрпнија анализа 
напоредне употребе ППИ и глаголског предиката са посматраним значењем, 
која даје одговоре на постављена питања, релевантна је и на општијем ни-
воу из следећег разлога. Наиме, имајући у виду да се приликом исказивања 
бројних значењских поља, па и овог, преклапају различити типови предика-
та, структурно слични или не, нужно их је посматрати у корелацији како би 
се уочиле све сличности и разлике које их одликују, што би, чини се, омо-
гућило формирање прецизније типологије предиката. Сагледавањем, с једне 
стране, разлика између посматраних ППИ и глаголског предиката, и, с друге 
стране, издвајањем црта која их спајају, уочиће се који су то релевантни 
параметри за класификацију предикатских израза. У том смислу,  оваквом 
анализом донекле ће се расветлити да ли типологија предиката може бити 
заснована на диференцијацији три основне семантичке категорије – радње / 
збивања, стања и обележја.

2. анализа   
На основу табеларног приказа значењских целина које је могуће из-

двојити у оквиру датог поља, те могућности њихове формализације прилош-
ким предикатским изразима и глаголским предикатима, или само једним од 
ових средстава, могуће је на лакши начин упоредити значење и употребу 
ова два синтаксичка решења.
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Табела: ППИ и глаголски предикат са значењем појава у природи

субпОље прилОшки предикатски изрази глагОлски предикатски изрази

временске 
прилике

облачно је / има облака
сунчано је / има сунца / сунце је

ведро је
кишовито / киша / кишица / 
пљусак је

снег / вејавица је / има / нема 
снега

суснежица је
град / лед је
ветровито / ветар / ветрина / 
поветарац је / има ветра

магловито / магла  /сумаглица је/ 
има магле
суво је
влажно је / влага је
мокро је
спарно је / спарина је
запарно / запара је
олуја је

невреме
непогода 
кијамет 

мраз
роса

наоблачило се
сија / бије / помаља се / пече /  
пржи сунце, 

разведрило се
пада киша / сипи / промиче 
киша /пљушти

пада / веје / промиче / истопио 
се снег

пада суснежица
пада / удара град / лед
дува / шиба / удара / носи / 
фијуче / ћарлија ветар

спустила се / пала је магла / 
сумаглица
осушило се
-
-
-
-
(Det) oлуја погодила / задесила 
je / бесни олуја

(Det) невреме погодило /
задесило je /бесни невреме 
-
-
мрзне/ смрзло је; стеже мраз 
оросило је

резултати 
какве појаве

блатњаво је
клизаво је
лед / поледица  /залеђено је
завејано је

-
клизи
смрзло/заледило се/леди
завејало је
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темп. 
прилике

ледено / студено / прехладно / 
хладно / хладњикаво/
прохладно/свеже је
пријатно је
топло / претопло / вруће/ 
превруће / врело

захладнело је

освежило је
-
отоплило је 

оцена врем. 
прилика

лепо / прелепо / дивно / 
предивно / красно / прекрасно/ 
савршено / идеално / чаробно / 
фантастично је
ружно / гадно / одвратно / 
грозно је

пролепшало се време 

покварило се време

процена 
ефекта 
врем. 
прилика

несносно / неподношљиво 
/ неиздрживо / тешко/
подношљиво је

-

светлосне 
прилике

светло / видно / дан је

мрачно / тамно / мркло/ тмурно 
/ сиво / суморно / сумрак / ноћ 
/ мрак

разданило се / свануло је

смркло се / смрачило се
натмурило се 

елементарне 
непогоде

земљотрес/ поплава / пожар / 
цунами / ураган је

земљотрес / поплава/ цунами / 
ураган је погодио / задесио 
пожари бесне / захватају / 
погађају / шире се

Табеларни приказ издвојених тематских целина у оквиру анализираног 
семантичког поља према структурним могућностима њихове формализације и 
конкретним лексичким решењима, упућује на неколико закључака како у вези 
са учесталошћу појављивања једне односно друге структуре, тако и у вези са 
њиховим семантичким, те стилским, експресивним специфичностима.

Када је у питању фреквенција, уочава се да већину издвојених целина 
формализују оба структурна обрасца: облачно је : наоблачило се; клизаво је 
: клизи; топло је : отоплило је; лепо је : пролепшало се; напољу је још дан : 
разданило се; земљотрес : снажан земљотрес погодио Јапан и сл. Ипак, нису 
све природне појаве у оквиру њих исказиве глаголским типом предиката, нпр. 
влажно је : Ø; мокро је : Ø; спарина је : Ø; запара је : Ø; претопло је : Ø и сл., 
те су ППИ заступљенија форма у оквиру посматраног семантичког поља. 
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Диференцијација ППИ и глаголског предиката заснива се на неколико 
параметара.

2.1. Динамичност / процесуалност / резултативност (уз релевантну 
улогу глаголског вида)   

У највећем броју случајева прилошким предикатима конкуришу прос-
ти предикати пунозначног глагола, који су, најчешће, у деривационој или пак 
семантичкој вези са носиоцима лексичког значења ових првих: облачно је / 
има облака : наоблачило се; топло је : отоплило је; мрачно је : смрачило се; 
клизаво је : клизи и сл. Међутим, ипак се не може говорити о истозначности 
ових структура. У функцији глаголског предиката остварују се и имперфек-
тивни и перфективни вид са семама динамичности, процесуалности, док код 
ППИ доминира обележје резултативности. Тиме се глаголским предикатима 
у фокус не ставља сама појава, односно стање, већ промена датог стања (уп. 
нпр. захладнело је : хладно је; разведрило се : ведро је; смркло се : мрачно је 
и сл.). Компоненте динамичности и процесуалности пак не појављују се као 
диференцијалне када се као оператор појави глагол пОстајати / пОстати јер се 
њиме упућује на почетну фазу у настанку какве појаве, уп. нпр. захладнело 
је и постало је хладно. Код примера с имперфективним пОстајати, међутим, 
не може се увек говорити о синонимичности исказа (уп. нпр. захладнело је и 
постало је хладније али и постаје све хладније). Релевантна видска опозиција 
омогућује да ППИ покрива шире поље временске дисперзије, а то значи, и 
тренутак, и трајање, тако да се не реферише о идентичним ситуацијама, јер 
глаголски предикат, за разлику од прилошког, није у могућности да упућује на 
постепене промене каквог стања (уп. нпр. захладнело је и постаје све хлад-
није и хладније; отоплило је и постаје све топлије и топлије). 

2.2. Интензитет – стилска маркираност
Исто тако може се констатовати да постоје глаголски предикати обе-

лежени семантичком компонентом интензитета, што може конкурисати од-
говарајућем прилошком предикатском изразу (уп. нпр. ситна киша : сипи 
киша; јака киша : пљушти киша; слаб ветар : ћарлија ветар  и сл.). С об-
зиром на агентивну природу оваквих појава, разумљива је фигуративна и 
метафорична употреба разнородних глаголских лексема којима се пости-
же израженија стилизација исказа (удара ветар / киша; бесни олуја; стеже 
мраз; пржи сунце; надвијају се облаци и сл.).2    

2  С друге пак стране, када је у питању формализација и лексикализација одређених 
целина (нпр. ‘температурне вредности’ и ‘оцена временских прилика’), ППИ означавају 
читав спектар вредности док глаголски предикат реферише искључиво о оним средишњим, 
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2.3. Агентивност и пацијативност 
Наспрам прилошких предиката који денотирају какве елементарне 

непогоде и природне појаве које неповољно утичу на човека и, у извесном 
смислу, представљају опасност за њега успостављају се глаголски предикати 
лексикализовани овако: пОгОдити / задесити / беснети / захватити / ширити се.

Поплаве су погодиле и југ Србије (РТС, 2011); Јак земљотрес задесио и Црну 
Гору (ЕИ); Јако невреме задесило Француску (ПОЛ, 2004); Снежна мећава 
погодила Немачку (ПОЛ, 2001); Пожари бесне у Грчкој (ПОЛ, 2011); Пожари 
су захватили и област око Херцег Новог (ПОЛ, 2008); Пожари се шире целом 
Таром (ПОЛ, 2012). 

Употреба наведених глагола у оваквим исказима омогућена је семан-
тичким померањем у чијој је основи метафора, заснована на персонификацији 
природних сила: концептуализује се самостална снажна самоактивност. Глаго-
ли задесити / пОгОдити / беснети / захватити / ширити се иако се, на основу свог 
лексичког значења, не могу сврстати у значењску класу деструктивних глагола 
ипак удружени са именицама које денотирају разорне природне појаве развијају 
то значење. Разлика између прилошких и глаголских предиката овакве семанти-
ке прагматичке је природе. Употребом ових других потенцира се снага природ-
них непогода, њихова стихијска природа, те разорна моћ а човек и оно што је 
он створио представљају се као пацијенс чија се суштинска природа нарушава, 
уништава или се „мењају његове основне компоненте дотадашњег битисања” 
(Арсенијевић, 2012, 56).3 На тај начин, пошто се сагледају ефекти природних 
појава из перспективе човека, могуће је говорити о агентивности, премда се њи-
хов прави вршилац не може идентификовати (Алановић, 2005, 174). Следстве-
но овоме, принципи моделовања реченице са прилошким, односно глаголским 
предикатом различити су и условљени су информацијама које се желе пренети. 
Први тип предиката указује само на реализацију какве природне појаве, што зна-
чи да се на површинском плану остварује или као предикат нулте валентности 

немаркираним, готово неутралним вредностима (уп. нпр., с једне стране, хладно је, ледено је, 
прохладно је, свеже је; лепо је, прелепо је, чаробно је, фантастично је, и, с друге, захладнело 
је и пролепшало се; погоршало се [време]). 

3  Према односу значења глагола и објекта глаголске радње у оквиру семантичких 
класификација, коју нуде Д. Гортан-Премк (1971), К. Милошевић (1978), С. Танасић (1982, 
79‒105), Бондарко (1991), В. С. Храковски (Бондарко, 1991), Всеволодова (2000: 144-145), 
између осталог, издвајају се и тзв. деструктивни глаголи. Овакви глаголи именују такву 
радњу чијом се реализацијом објекат уништава, односно толико мења да се више не може 
убројати међу ентитете исте врсте (Милошевић, 1978, 7‒8; Всеволодова, 2000, 144): убити, 
разОрити, ударити и сл. 
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(Земљотрес! Поплава! Пожар!),4 или конституише једноаргументне реченич-
не моделе (Земљотрес у Јапану). Други тип предиката конституише вишеар-
гументне реченичне моделе: природна појава појављује се у позицији субјекта 
са семантичком улогом агенса, а именице са значењем места  остварују се у 
акузативу, типичној морфосинтаксичкој форми за пацијенс (нпр. Јак земљотрес 
погодио Јапан; Поплаве задесиле југ Србије и сл.), или се семантички објекат 
реализује на позицији спацијалног детерминатора (нпр. Пожари бесне у Грчкој; 
Пожари се шире по читавој територији полуострва Луштица и сл.) (Арсе-
нијевић, 2009, 182). У оба случаја метонимијском трансформацијом означавају 
се људи који трпе последице датог деструктивног процеса. 

3. закључак

Прилошки предикатски изрази представљају заступљенији формални 
образац за граматикализацију семантичког поља појаве у природи. Домина-
ција датих, немаркираних, структура има упориште у њиховом категоријал-
ном значењу: они представљају примарни граматикализациони образац за 
означавање категорије стања. С друге стране, глаголски предикат, маркиран 
обележјем динамичности и процесуалности, резервисан је за обележавање 
категорије радње, тј. збивања. Стога су такве конструкције, у оквиру да-
тог тематског поља, ограничене на означавање настанка каквих временских 
прилика, с фокусом на промене које наступају. Уз то, глаголске предикате с 
оваквим значењем одликује и стилска маркираност – њих творе разнородне 
лексеме фигуративно и метафорички употребљене. На крају се може закљу-
чити да уочене разлике дају смернице за разграничење између прилошког 
и глаголског предиката уопште. Може се претпоставити да се начелно при-
лошки и глаголски предикат диференцирају према обележјима динамич-
ности, процесуалности, те резултативности, што прве везује за категорију 
стања а друге за категорију радње, тј. збивања.  
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испуштање копуле има експресивну функцију 
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CONSTRUCTIONS PRÉDICATIVES ADVERBIALES  
ET VERBALES EXPRIMANT LES CONDITIONS CLIMATIQUES  

ET LES CATASTROPHES NATURELLES

Resumé

Le présent travail vise à analyser les constructions prédicatives dont le sens est liée 
aux catastrophes naturelles (те године био је снажан земљотрес) ou aux conditions 
climatiques (сутра ће бити сунчано). Ce champ sémantique (lexical) peut prendre 
deux formes gramaticales: soit les expressions  prédicatives adverbiales, soit les formes 
verbales du prédicat. Ces deux types de prédicats peuvent s’alterner. Tout de même, si on 
compare les phrases....oblacno je / naoblacilo se ....., les ressemblances et les différences 
de leur sens sont évidentes. Le présent travail aura pour but d’analyser particulièrement 
la relation entre ces deux formes gramaticales et de constater dans quel mesure leur 
valeur sémantique et stylistique est la même, si leur conversion est toujours possible sans 
conséquences sur le plan sémantique et pragmatique, laquelle de ces deux structures est 
plus fréquente et si tous les sous-types sémantiques indiqués ont la possibilité de former 
les deux structures: adverbiale et verbale.

Mots clefs: langue serbe, constructions prédicatives, conditions climatiques.
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ФОРМАЛИЗAЦИЈА КОНЦЕСИВНОГ КОНЦЕПТА  
СРПСКИМ ПАДЕЖНИМ ОБЛИЦИМА1

Анализа обухвата српске падежне конструкције концесивног значења. 
У комбинацији с предлозима којима се спецификује семантичка компонента 
карактеристична за дато значење – нерелевантност постојећег услова за реа-
лизацију предикатске радње – појављују се генитив, датив и акузатив. Међу 
предлозима којима се постојећи услов искључује, анулира или превазилази 
највише је примарно просторних предлога.  

Кључне речи: лингвистика, српски језик, концесивност, падежне кон-
струкције.

1. Позната је чињеница да језик представља материјалну форму од-
раза менталне активности, односно материјални облик испољавања света 
кроз менталну делатност, евидентиран на човеку примерен начин – путем 
језика (Sapir, 1974, 19−56). С обзиром на то да је у језику фиксирано сазнање 
о свему што нас окружује, у њему, посредно, можемо посматрати и логичке 
односе уграђене у језичке облике којима се одражава реалност. Један тип 
таквог логичког односа у оквирима језичког изучавања познат је као кон-
цесивност. У србистичкој (сербокроатистичкој) лингвистичкој литератури 
овакав семантички концепт формализован је тзв. „допусним” структурама 
чије је терминолошко решење (појављује се још и пермисивност, уступак) 
доста непрозирно2, јер се у комплексном узрочно-последичном оквиру по-
тенцира само уступак у односу на очекивано, тј. допушта се потпуно дру-
гачија финализација од оне која се могла претпоставити (Пипер и др., 2005, 
827). Тако се, на први поглед, занемарује импликативна релација (Милоше-
вић, 1985, 33) у оквиру семантичког обележја условљености (узрочности), 

1  Овај рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик – синтаксичка, семантичка 
и прагматичка истраживања (178004), који финансира Mинистарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.

2  Слично је и са термином „уступительность” у руској лингвистичкој литератури, махом 
коришћенoj овом приликом.
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што је једна од карика за успостављање „двојаке оријентације” (Војводић, 
2010б, 141) карактеристичне за допусно значење у основи ове увек биситу-
ативне категорије (Бондарко и др., 1996, 141). 

1.1. Посебно интересовање лингвиста за концесиност лежи у њеној 
особености у односу на семантички јој сродне категорије (Беличенко, Киче-
ва, 2011, 29). Међутим, ниво истраживања концесивних односа најчешће је 
спровођен у оквиру сложене сентенцијалне структуре (Беличенко, Кичева, 
2011, 31), што потврђују и многобројни домаћи радови на ту тему (Мило-
шевић, 1985; Ковачевић, 2009; Звекић-Душановић, 2007; Војводић, 2010б). 
Због тога ће овом приликом пажња бити усмерена на падежне конструкције 
допусног значења актуелне у стандардном српском језику. Будући да се и 
дате конструкције могу сматрати својеврсним површинским експоненти-
ма дубинских сентенцијалних структура (Radovanović, 1978, 102−104), за-
кључци изведени у поменутој лингвистичкој литератури везаној за проуча-
вање концесивности добра су основа за ово истраживање. 

1.2. Знатно мања језичка заступљеност концесивности у односу на дру-
га базична значења (као што су нпр. каузалност, темпоралност) не зачуђује, 
јер је она често семантички сложенија (Апресян, 1999, 24; Черникова, 2004, 
пара. 5). Ова категорија у свој значењски потенцијал укључује функционал-
но-семантичко поље супротности, обрнуте условљености, односно варијанте 
условљености у комбинацији са супротношћу, а у великој мери се ослања и 
на категорију „очекивања” као екстралинвистичког, више психолошки усме-
реног феномена (Ивић, 1977; Васић, 1998, 79; Беличенко, Кичина, 2011, 30). 
Мада се по мишљењу многих истраживача концесивност одликује смисао-
ном хибридношћу, ослањајући се истовремено на узрочно-последичне, ус-
ловне и супротне односе, она не представља само суму различитих значења 
већ квалитативно ново значење (Николаева, Фужерон, 1999, 20; према Тере-
мова, 1986, 5). За разлику од осталих категорија условног комплекса3 – као 
што су каузалност, кондиционалност, финалност, консекутивност (Бондарко и 
др., 1996, 138; Черникова, 2004, пара. 4), за концесивност је карактеристична 
„конверзивна асиметрија” (Војводић, 2010б, 141). Другим речима, то значи 
да биситуативна веза услова и условљеног у случају концесивног односа по-
дразумева уједињавање две каузалне (погодбене) везе у једну по принципу 
„усаглашавања” каузално „конфликтних” садржаја (Ковачевић, 2009, 88), тј. 
представља везу двеју неспојивих ситуација, које се међусобно искључују, а 
истовремено представља њихово спајање и коегзистенцију. Овако испољен 

3  Војводић (Войводич, 2010а, 415) наглашава да концесивност као и сви асиметрични, 
биситуативни односи (каузативни, консекутивни, кондиционални, финални) имају опште, 
надкатегоријално обележје „условљености”. 
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логички конфликт има две функције – семантичку и семантичко-стилистичку 
(Беличенко, Кичева, 2011, 30–31).

2. У оквиру уобичајеног тројства које је најчешће помињано као не-
опходно за остваривање концесивног односа: (услов) узрок – имплицитни 
узрок – остварена последица (Милошевић, 1985, 34; Бондарко и др., 1996, 
170–174; Апресян, 1999, 26; Черникова 2004, пара. 4) пресудну улогу има 
доминација мотивишућег над лимитативним фактором (Војводић, 2010б, 
139). Ефекат ове релације је такав да на први поглед дати концесивни од-
нос делује парадоксално. Међутим, принцип обрнутог ефекта у лингвис-
тичким круговима најверније је представљен као „изневерено очекивање” 
(Апресян, 1999, 25; Войводич, 2010а; Војводић, 2010б, 140) за чију би илус-
трацију могао послужити пример: Насупрот доброј глуми представа ми се 
није свидела [←Иако/мада су глумци добро глумили, представа ми се није 
свидела]. Очигледно је да се поред остварене, актуелне последице – ‘пред-
става ми се није свидела’ – навођењем да је нешто изневерено алудира и на 
ону претпостављену – ‘представа ми се свиђа’ – што је очекивано у резул-
тату постојећег услова (узрока)4 – ‘глумци су добро глумили’, који је опет 
неутралисан неким јачим узроком, као на пример, ‘представа се трагично 
завршава’. Тиме се познатом тројству прикључује и четврта компонента, 
па би семантички оквир био састављен од двеју реалних, експлицираних и 
двеју имплицитних тачака: постојећи услов/узрок – очекивана (имплицит-
на) последица – имплицитни узрок – актуелна последица. Иако импликатив-
на, повезујућа компонента која представља мотивациони елеменат у оквиру 
условно-последичних односа (Бондарко и др., 1996, 150–151) није карак-
теристична само за допусне структуре, мотивациони аспекат условљавања 
веома је изражен управо у таквим структурама.

2.1. Приликом карактеризације допусних односа требало би напоме-
нути да они не обележавају просто противуречност двају реалних факата А 
и Б, већ наше типично, уобичајено, стандардно схватање о факту А и факту 
Б (Черникова, 2004, пара. 7). У ширем образложењу ове констатације могло 
би се рећи следеће − концесивна концепција је заснована на семантичком 
померању у односу на нормом предодређену или стереотипну ситуацију, 
која у говорниковој свести функционише као (имплицитна, али) референтна 
тачка и свако одступање од ње у датим условима је неочекивано, необично, 
ненормативно. Иначе, схватању норме, одступању од норме или слагању с 

4  Ковачевић (1988, 48) напомиње да узрочно-последична веза није ништа друго него 
подврста везе услова и условљеног, тако да је узрок увек реални (фактивни) услов, док је 
услов потенцијални (замишљени) узрок.
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њом може се приступи на различите начине, изјашњавајући се о резултати-
ма експлиците или имплиците, или водећи рачуна о „субјекту” − човеку као 
индивидуи у оквиру социјалне средине у којој владају одређене норме, као 
што је, на пример, поштовање родитељске воље која је референтна у сле-
дећем случају: Она се и против родитељске воље за њега удала [← Иако/
мада су се родитељи противили, она се за њега удала], или водећи рачуна 
о објектима који су подвргнути оцењивању, што илуструје пример у којем 
би неуобичајено било помињање суше као условног елемента уколико би 
објекат развоја био човек, а не биљка: Растао је [кукуруз] и развијао се без 
обзира на сушу [← Кукуруз је растао и развијао се иако/мада је била суша]. 

Посматрајући конверзивност као модел уобичајених логичких од-
носа може се у основи говорити о два вида конверзије (Черникова, 2004, 
пара. 3; Војводић, 2010б, 138): а) позитивна последица се појављује у не-
одговарајућим (негативним) условима, тј. радња се реализује упркос ње-
ном спречавању, на пример: И поред умора он је филм гледао до краја; б) у 
одговарајућим (позитивним) условима, који делују подстицајно, појављују 
се негативне последице, односно радња се не остварује, на пример: Ни уз 
најбољу негу пшеница не напредује. 

3. Поменута лингвистичка литература нас обавештава да морфолош-
ка обележја концесивних односа нису неопходна у оквиру сентенцијалних 
структура или на нивоу текста (Бондарко и др., 1996, 143). Оно што нуде до-
маћи извори, пре свега актуелне граматике, показује да је на синтагматском 
плану концесивност у српском језику формализована и то невеликим бројем 
предлошких конструкција, претежно у генитиву, а знатно мање у дативу и 
акузативу. Доминацији генитива доприноси и шира палета предлога с којима 
чини допусну конструкцију у односу на друге две падежне форме. Док се с 
именском лексемом у генитиву комбинују предлози: (и) поред, против, преко, 
код, мимо, без,5 с дативом су у комбинацији предлози: упркос и противно,6 а с 
акузативом углавном предлошки израз без обзира на и нешто ређе предлог уз. 

5  У корпусу који је овом приликом формиран није забележен ниједан пример с предлогом 
(по)крај, а о истој ситуацији у текстовима прегледаним приликом синтаксичке анализе 
генитива обавештава нас и Фелешко (1995, 103). Говорећи о концесивним конструкцијама, 
Прањковић (Pranjković, 2001, 25) само помиње дати предлог, а Стевановић наводи и 
примере: Покрај  толиког  богатства  бјеше  незадовољан јер не имађаше од срца порода 
(А. Шантић, Цјелокупна дјела II, 91). Такође, генитивна конструкција с предлогом без у 
допусном значењу само се спорадично помиње (Фелешко, 1995, 144; Пипер и др., 2005, 171), 
или се на индиректан начин указује на ово значење (Стевановић, 1979, 282).

6  Док предлог противно код Стевановића (1979, 379) потпуно изостаје, у комбинацији с 
дативом се помиње предлог против, на пример: А то је било против њеној навици (И.Ћипико, 
Приповетке, 148).
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Осим специјализованог предлога у(с)пркос (Pranjković, 2001, 25), 
који се реализује искључиво у допусним конструкцијама, функционалност 
осталих предлога углавном је примарно везана за просторне односе − нај-
чешће оне у којима је маркирана дистанца, и то непосредна близина, али и 
супротност, мимоилажење. Ово не изненађује, јер је познато да су човеку 
перцептивно најдоступнији просторни односи, па се и концесивност кон-
цептуализује у виду релације услова (узрока) као локализатора (оријенти-
ра), и (имплицитног узрока) управне радње као објекта локализације. 

3.1. С обзиром на то да природа предлога на известан начин модифи-
кује примарно значење, један од критерија за поделу допусних конструкција 
може бити управо улога предлога у обележавању њихове семантизације. 
Концепт односа који дате конструкције заступају подразумева увек недос-
татност постојећег услова за реализацију радње, али, као што је претходно 
наговештено, могле би се издвојити три групе примера различитог степена 
маркираности. Тако би прву групу могли чинити они у којима се саопшта-
ва о могућем искључивању датог услова као нерелевантног за реализацију 
радње (без, без обзира на). У другој групи би се могли наћи примери с по-
тенцирањем близине постојећих услова (адверзативно) постављеној после-
дици  (поред, уз, код), док би трећу групу чинили они у којима се ексклузив-
ност радње и додатно усложњава њеним позиционирањем у односу на дате 
услове (преко, мимо, против, противно, упркос). 

4. Повољни услови за развој допусног значења настају и самим од-
суством логички предодређеног садржаја за реализацију неке радње или 
испољавање одређене појаве, што се према концесивном концепту „изне-
вереног очекивања” ипак позитивно окончава.7 Граматички модел овако се-
мантизоване концесивности заступљен је генитивном констукцијом с пре-
длогом без: 

И све се то свршило далеко одавде, без огњева по граници, без јеке топова и 
без одсечених глава на капији (ИА, 245); Видара који је умео и са травама из 
Индије и који га је лечио без накнаде (СВЈ, 27);  И климнувши главом крену 
напред, без поздрава и погледа (ИА, 136); Погађа се он и даље ни ca ким, без 
успеха (СВЈ, 9); Стиковић и Гласинчанин ћуте, као да су се без речи спора-
зумели (ИА, 262); Без позива, калуђер им је створио капију: (ДЋ, 69);  А у 
трећој години окупације умро је Шемсибег без боловања (ИА, 143); Било је 
и озбиљних, жењених људи, домаћина, који су се сагласили, без одушевљења 

7  Оцена се односи на (не)реализованост радње, а не на ефекат који она има на учеснике. 
Сматра се да је позитивно окончана уколико је реализована, чак и са негативним последицама, 
нпр. умро је без боловања [← умро је иако није боловао].



294

Нада Л. Арсенијевић

и плаховитости (ИА, 26); Плакат је био прилепљен испод беле плоче са нат-
писом [...] и свет га је читао с узбуђењем, [...] али без правог разумевања и 
дубљег учешћа (ИА, 215). 

4.1. У односу на позитивну реализацију радње (успостављање 
друштвених односа или испољавање психолошких и физиолошких особи-
на) обележје адверзативности носе и уопштено формализовани услови (без 
разлога, без повода, без потребе), које релативно често срећемо у српском 
језику, што потврђују и примери из корпуса:

Ујутру се кева и матори поџевељали без разлога око тога који ће ко део но-
вина добити (МК, 6); Тако могу да се без разлога дерњам (МК, 15); Ишчеки-
вање великих догађаја почиње поново да расте, без видљива разлога и непо-
средног повода (ИА, 243); Хватају сумњиве путнике и мешају се без потребе 
у њихов службени посао (ИА, 84); Нико не би без потребе и са планом и 
предвиђањем стварао посао, дирао у темеље грађевина (ИА, 144).

4.2. С друге стране, ретки примери акузатива с предлошким изразом 
без обзира на8 илуструју ситуацију у којој се минимализује утицај (негатив-
них) околности на ток и (позитивну) реализацију радње:

Наставља сељак без обзира на Циганиново вајкање (ИА, 49); Без обзира на 
нов начин одевања, нова звања и послове, ту су сви постајали опет касаба-
лије (ИА, 182).

Спецификација према нерелевантности постојећег узрока, с могућ-
ношћу његовог искључивања, сигнализирана и самим предлошким изразом 
(без обзира), на известан начин ове конструкције повезује са осталима код 
којих је тај детаљ додатно наглашен. 

5. Појава предлога примарно проксималне спецификације у падеж-
ним конструкцијама допусног значења заснована је највероватније на њихо-
вој концептуализацији као односа двеју блиских али супротно постављених 
тачака. По мишљењу говорника, експлицитно истакнута непосредна близи-
на требало би да у извесној мери анулира несклад између постојећег услова 
и последице (Фелешко, 1995, 117). У овој групи забележених примера доми-
нирају генитивне конструкције с предлогом поред и везничко-предлошким 

8  Према Пиперовом мишљењу (2005, 827), овај предлошки израз је обичнији у админи-
стративном или књишком изражавању, међутим, у корпусу који обухвата 7 књижевних дела 
забележена су само два наведена примера.  
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спојем и поред, док се акузатив с предлогом (ни) уз појављује спорадично, а 
само у једном случају забележен је генитив с предлогом код.

5.1. Услови који доводе до обрнутог ефекта могу бити позитивни, од-
носно могу пружати шире могућности у односу на резултате реализоване 
акције, или се као негативни, незадовољавајући, у духу концесивног односа 
на површинском плану повезују са позитивном последицом, на пример: 

Поред свих својих талената и преко осамдесет четири заната којима се ба-
вио у свом педесетогодишњем животу, Суле, иначе, на питање шта је по за-
нимању, одговара лапидарно да је станар  (МК, 172); А он је, поред све лепе 
зараде био сирак и гладница, (ИА, 63); Поред све своје силе и мудрости, од 
те декике није могао побјећи (ИА, 218); Човјек је понекад уморан па ни уз 
најбољу вољу то му не полази за руком, одмах би се позлиједио (ВД, 155); Ја 
ту ни уз најбољу вољу не могу више ништа да измијеним (ВД, 192); Заклели 
би се, да у оној потпуној тишини, код толиког простора, и једна и друга 
страна гађа само њих и кућу у којој су (ИА, 323).
На крају, може се казати да је, поред свога заната, који наравно није ни леп 
ни много частан, била разумна жена милостивог срца и добре нарави (ИА, 
190); Табле са кућним бројевима прикривали су, поред свих упутстава и 
претња власти, на невидљивим местима или наопачке (ИА, 163); Обич-
на слатка причица, добра за шипарице и за посљедње странице седмичних 
илустрација. И кадра, чак, уз неки минимум спретности, да човјеку донесе 
кудикамо више славе него што би му икад могла донијети промашена карије-
ра (ВД, 28). 

5.2. Пажњу привлаче и примери у којима је одговарајућим језичким 
средствима (везником или речцом) наглашена једна од особина карактерис-
тичних за концесивне конструкције као што су неочекиваност постигну-
тог резултата или недостатност постојећих услова. Прањковић (Pranjković, 
2001, 50−51) истиче да су „управо те честице за допусне структуре врло 
важне” као носиоци или појачивачи допусног значења. На пример, речцом 
чак је, и поред њеног интентрункцијског одвајања у последњој реченици, 
истакнута супротност у узрочно-последичном односу (чак, уз неки минимум 
спретности), као што се и овако семантизована акузативна конструкција с 
предлогом уз реализује углавном у оквиру устаљеног израза „ни уз најбољу 
вољу”. Најчешћа је ипак појава везничко-предлошког споја и поред којим се 
у оквиру допусне генитивне конструкције посебно маркира слаб покретач-
ки потенцијал постојећег узрока. Ове конструкције, као и оне без овог вез-
ничког елемента, могу имати двојаку условно-последичну концепцију – од 
позитивног услова ка негативном исходу и обрнуто, с тим да се у првима, 
барем у овом корпусу, запажа чешћа појава просентенцијализатора у гени-
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тиву који заступа неку од реченичних структура у истој сложеној реченици 
или у претходном контексту (и поред [свега] тога [што]…), на пример:

И поред свега тога ниси у стању да пронађеш која је то рђа која се дигла 
да везирски посао квари (ИА,30); Јер и поред тога што већ одавно постоје 
банке и могућности кредита на хипотеку, сељаци, нарочито они старији, 
воле да се задужују на овај старински начин (ИА, 291); Загрљени су, нарав-
но, али он ме и поред тога гледа са благом мржњом (МК, 8); Матори вади 
породицу из чабра, и поред два типа који издају уши под кирију (МК, 124). 
И поред све Абидагине строгости честе су туче међу радницима и крађе 
по вртовима и двориштима (ИA,22); Који су се и поред Султанове заповеди 
придружили на своју руку отпору (ИА, 118); Та три чувена слова, и поред 
старости, још су читљива (МК, 143); И поред свега тога она у расподели 
свога времена налази свакодневно бар по један сат за Алибега Пашића (ИА, 
195).

5.3. Хибридност значења и могућност различитог нијансирања допус-
них конструкција подстакла је истраживаче да спроведу различита типо-
лошка истраживања ове категорије. Тако, на пример, Апресјан (Апресян, 
1999, 30−33) говори о неколико семантичких подкласа међу којима на пр-
вом месту помиње изневерено очекивање, а у једном од њих види компен-
зацију и ограду, јер неочекивана последица није изразито адверзативна, пре 
би се могло рећи да се њоме образлаже неиспуњење онога што је очекивано, 
као што показују и неки од забележених примера: 

Када је угледао једну тако стару, а уз то тако отмену даму (МК, 21); Стајао 
један старчић, скитница и богомољац, налик на калуђера и просјака, али благ 
и спокојан, некако чист и мио у својој беди, лак и насмејан и поред седих 
власи и зборана лица (ИА, 82).

6. С обзиром на то да екстралокализација радње ван очекиваних ок-
вира привлачи пажњу, говорник-посматрач често не саопштава само о огра-
ничености постојећих услова већ и о начину њиховог пробијања, тј. о оном 
семантичком моменту који се у датом тренутку чини релевантним. Када је 
концесивност у питању, користе се највећим делом расположива језичка 
средства, па се појединим предлошким конструкцјама примарно простор-
ног значења показује да радња у било ком смислу (физичком, психолошком, 
социолошком) због ширине захвата надилази околности (преко), бива у пот-
пуном раскораку с њима (мимо), или им је по свему супротсвљена (против, 
противно, упркос).
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Генитивне конструкције с предлозима преко и мимо у литератури се 
најчешће помињу приликом пренебрегавања (граница) неких одлука и наче-
ла, па се у допусном значењу појављују конструкције типа преко воље, реда, 
обичаја, као и мимо реда, одлуке, обичаја, одобрења, договора (Фелешко, 
1995, 104, 120; Пипер и др., 2005, 171). Примери забележени овом приликом 
у основи то и потврђују:
 

Кобила осјети да јој је ждријебе негдје у близини, па му се јавља, њежно, 
преко пуних уста (БЋ, 51); Калајџија прими гранату у руке, одвагну колико 
је тешка и преко срца рече (БЋ, 85).
Брза пруга којом се возио према југу свратила је мимо возног реда у наше 
мјесто да га искрца (ВД, 22); А партизан [је] у ставу мирно, мимо обичаја, 
врло званично рапортирао (Фелелешко,1995, 104); То је старо право […] чу-
вају га мимо вјере и против ње (Фелешко, 1995, 104).

Да одступање од правила која регулишу токове извесних радњи може 
бити различитог обима потврђује и последњи пример у којем су комбинова-
на два предлошка решења (мимо вјере и против ње). 

6.1. Док се конструкцијом с предлогом мимо (мимо вјере) обележава 
само извесна неусаглашеност последице са постављеним стандардом, кон-
струкцијом с предлогом против (против вјере) наглашена је супротност по-
стигнутог ефекта према постојећим условима. Њој је семантички подударна 
и дативна конструкција с предлогом противно, што илуструју и следећи 
примери:

Тотунбеј Фадил Зоглу, који је, и против правила Курана, пристао да маз-
не литар и по ружице са Суленцетом, наравно, на свој рачун (МК, 170); 
Посљедњи најменик кога је дјед примио против стричеве воље био је неки 
Раде (БЋ, 35); Као што обмањујемо дијете које смо против његове воље из-
вели у шетњу (ВД, 76).
Стање и имање мења независно од њега и противно његовим жељама и 
најбољим намерама (ИА, 237); Слушају ћутке, иако им речи којима се у но-
винама говори о царевима и државама изгледају дрске, луде и неумесне и 
цео начин писања као нешто безбожно, противно вечним законима и логици 
живота (ИА, 248). 

6.2. Принцип остварен у овим конструкцијама, а утемељен на односу 
између објекта локализације окренутог својом предњом страном предњој 
страни локализатора, заправо је примарно адверзативан (Pranjković, 2001, 
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25) што карактерише и конструкцију с јединим просторно немотивисаним 
предлогом упркос,9 на пример:

Морије су витлале по Србији. Упркос томе осећало се да се оно, очекивано, 
време ипак ближи (СВЈ, 27); Да увере и везира и окупљене паше да су Срби 
и даље, упркос устанку, покорни султановој власти (СВЈ, 35); Упркос својој 
жељи, песник се не осећа близак Кнегињи, иако се доба у којима су живели 
додирују (СВЈ, 59); И упркос тој зебњи, у њој још тињало задовољство од 
извршене освете (СВЈ, 63); Упркос свој својој предузимљивости, осетио је 
како онај умор у њему поново јача (СВЈ, 72); Познао сам добродушно, мило 
старчево лице упркос дугој бради и светачкој потковици коју му је додао 
сликар (БЋ, 49); Један одметник који се врло вјешто пребацује од јатака до 
јатака упркос свим стражама, патролама и засједама (БЋ, 133). 

‛Правим’, девербативним и деадјективним именицама које се 
појављују у овим допусним конструкцијама саопштава се о различитим 
факторима под чијим утицајем се очекује потпуно другачији ток радње, 
који изостаје због њиховог слабог деловања  у датом моменту. Понекад је 
за разумевање постојећих околности неопходан и шири контекст уколико 
се у комбинацији с предлогом упркос нађе заменица, као у првој наведеној 
реченици (упркос томе). 

7. Иако само сегмент у системском проучавању концесивности,  ана-
лиза српских падежних облика као средстава њене формализације требало 
би да послужи у стварању целовите слике о функционисању ове катего-
рије. У том смислу очекују се и проучавања којима би биле обједињене све 
могућности језичког изражавања концесивног концепта у српском језику, 
а посебно би се требало осврнути на њихову међусобну релацију и степен 
заступљености у одређеним функционалним стиловима, па и у језику поје-
диних аутора.
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Nada Arsenijević

FORMALISATION OF THE CONCEPT OF CONCESSIVENESS
BY SERBIAN CASE FORMS

Summary

This paper analyses the system of Serbian case forms which bear the meaning 
of concessiveness. A principle of reversed conditioning and a dominant semantic 
specification of “a betrayed expectation” have been referred to. Conversive asymmetry 
in Serbian, based on attuning two causal relationships which consist of four elements 
(existing condition/cause – expected aftermath – implicit cause – actual aftermath), 
is represented by prepositional phrases in the genitive, dative and accusative cases. A 
different conceptualisation of irrelevancy of an existing condition is formalised by the 
prepositions which exclude the given condition (bez, bez obzira na), annul it even when 
it has a direct influence ((i) pored, uz, kod), or refer to it being overcome in any sense 
(preko, mimo, protiv, protivno, uprkos).

Key words: linguistics, Serbian language, concessiveness, case constructions.
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О РЕКЦИЈСКИМ И СЕМАНТИЧКИМ ДОПУНАМА ПРИДЕВА1

У овом ра ду из вр ше на је син так сич ко-се ман тич ка ана ли за до пу на ко је 
се по ја вљу ју уз при де ве као управ не чла но ве да тих син так сич ких ве за у са-
вре ме ном срп ском је зи ку. При то ме су при ме ње ни ре ле вант ни кри те ри ју ми 
на ко је је скре ну та па жња пр вен стве но у ру ској лин гви стич кој ли те ра ту ри, 
као и у сту ди ја ма дру гих лин гви ста по све ће ним ва лент но сти и спо ји во сти 
ре чи. Ак це нат је ста вљен на ме ђу у сло вље ност лек сич ке се ман ти ке при де ва 
и њи хо вих рек циј ских спо соб но сти, та ко да су при дев ске лек се ме раз вр ста не 
у се ман тич ке кла се или гру пе, а до пу не уз њих су кла си фи ко ва не пре ма мор-
фо ло шко-се ман тич ким па ра ме три ма. Во ди ло се ра чу на о раз ли чи тим кон-
тек сту ал ним ре а ли за ци ја ма од ре ђе них гру па при дев ских лек се ма, а са мим 
тим и о њи хо вој ва лент но сти.

Кључ не ре чи: син так са, се ман ти ка, ком пле мен ти за ци ја, при де ви, син-
таг ма, срп ски је зик.

1. Син так сич ко-се ман тич ки фе но мен до пу ња ва ња или ком пле мен ти-
за ци је ре чи и из ра за у раз ли чи тим је зи ци ма био је пред мет мно гих сту ди ја 
и рас пра ва у до ма ћој и стра ној лин гви сти ци сре ди ном и кра јем 20. ве ка. 
Раз лог за то ле жи у ком плек сно сти овог про це са бу ду ћи да му се мо же при-
сту пи ти на ви ше на чи на, односно, да се ком пле мен ти за ци ја у лин гви сти ци 
мо же ту ма чи ти са раз ли чи тих аспе ка та: мор фо ло шког, син так сич ког, се ман-
тич ког, праг ма тич ког.2 Мо гло би се ре ћи да је та квим раз ли чи тим при сту-
пи ма нај ви ше до при не ла тзв. верб-гра ма ти ка од но сно те о ри ја ва лент но сти 
ко ја се од Те ни је ра па до да нас раз ви ја ла у ви ше раз ли чи тих пра ва ца.3

1  Рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик: синтаксичка, семантичка и 
прагматичка истраживања (178004), који финансира Министарство за просвету, науку и 
технолошки развој Републике Србије. 

2  Про бле ми ма ва лен ци је и рек ци је при де ва у са вре ме ном срп ском је зи ку аутор ка се ба ви-
ла у ра до ви ма ма њег оби ма ко ји су прет хо ди ли оп се жним ис тра жи ва њи ма у окви ру док тор-
ске ди сер та ци је (Киш, 2007а, 2007б, 2011, 2012).

3  Фран цу ски струк ту ра ли ста Л. Те ни јер, ко ји се сма тра твор цем те о ри је ва лент но сти, 
овај по јам ве зу је, пре све га, за гла гол као цен тар ре че ни це, ко ји има спо соб ност да оку пља 
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Овај рад, на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру док тор ске ди сер-
та ци је, има за циљ да ука же пр вен стве но на син так сич ко-се ман тич ка обе-
леж ја при де ва као спе ци фич не кла се имен ских ре чи, а при том по себ но на 
њи хо ву спо соб ност удру жи ва ња са до пу на ма, бу ду ћи да је за не мар љив број 
та квих ис тра жи ва ња на кор пу су на шег са вре ме ног је зи ка.4 То зна чи да се 
ана ли за за сни ва ла на уоча ва њу ва лен циј ских свој ста ва при де ва, та ко да су 
они по сма тра ни и као лек се ме с од ре ђе ним се ман тич ким са др жа јем, и као 
син так сич ке је ди ни це ко је се по ја вљу ју у по зи ци ји лек сич ког је згра пре ди-
ка та,5 од но сно као кон ден за то ри ре че нич ног пре ди ка та.

1.1. По зна то је да у са вре ме ном срп ском је зи ку по сто је при де ви ко ји 
као управ ни чла но ви у при дев ској син таг ми оба ве зно зах те ва ју кон кре ти за-
ци ју, спе ци фи ка ци ју или про ши ре ње зна че ња од го ва ра ју ћим до пу на ма (во-
љан, вр стан, ко ре ла ти ван, до ра стао, ови сан, оран, при пи јен, склон и сл.), 
али и да на су прот њи ма по сто ји ве ли ки број при де ва ко ји се у да том кон-
тек сту мо гу упо тре би ти без би ло ка квог до пу ња ва ња, али и у ком би на ци ји с 
ком пле мен ти ма раз ли чи тог ти па.

МУП Ср би је ни је до ра стао за дат ку. 6 Скуп шти на је до ра сла за бор бу са 
Дво ром. Он хо ће да до ка же да је до ра стао да во ди зе мљу. Ру чак је био до ста 
пријатан и при крају су разговарали са нешто више поверења. Температура 

од но сно, ве зу је уз се бе оста ле ре че нич не чла но ве, та ко зва не ак тан те, пр вен стве но име ни це и 
имен ске из ра зе (Пи пер и др., 2005, 517). Ми ће мо под пој мом ва лен ци је под ра зу ме ва ти оп шту 
спо соб ност ре чи да се спа ја ју од но сно удру жу ју у син таг мат ске или па ра диг мат ске ску по ве. 
Ова се спо соб ност ре чи ис по ља ва на нај ма ње два пла на: син так сич ком и се ман тич ком, па се 
пре ма то ме мо же го во ри ти о гра ма тич кој спо ји во сти (gram ma ti cal col lo ca tion, син так си че-
ская со че та е мо сть) и лек сич ко се ман тич кој спо ји во сти (col li ga tion, се ман ти че ская со че та е-
мо сть) (Ру жић, 2006, 157). С дру ге стра не, из два ја се рек ци ја као „по се бан, гра ма ти ка ли зо-
ван, об лик за ви сног од но са ко ји се пр вен стве но са гле да ва на син таг мат ском ни воу, из ме ђу 
две пу но знач не (ауто се ман тич не) ре чи. Јед на гра ма тич ки до ми нант на реч – гла гол, име ни ца, 
при дев – без об зи ра на то у ком је об ли ку упо тре бље на, упра вља да том ве зом, а дру га је ре-
ги ра на” (В. Ру жић у: Пи пер и др., 2005: 537).

4  Док тор ска ди сер та ци ја од бра ње на је у ја ну а ру 2013. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду, пред ко ми си јом: проф. др Вла ди сла ва Ру жић (мен тор), проф. др Ми ло рад Ра-
до ва но вић, проф. др Ива на Ан то нић и ва нр. проф. др Ја сми на Мо ско вље вић.

5  За ана ли зу рек циј ске спо соб но сти при де ва ре ле вант на је син так сич ка по зи ци ја и функ-
ци ја при де ва, бу ду ћи да при дев мо же да до би је до пу ну са мо уко ли ко се на ла зи у по зи ци ји 
лек сич ког је згра пре ди ка та. Сто га су ана ли зом об у хва ће ни при де ви ко ји се, пре све га, на ла зе 
у лек сич ком је згру ко пу ла тив ног и се ми ко пу ла тив ног пре ди ка та, али и при де ви ко ји у ре че-
ни ци има ју функ ци ју апо зи ти ва или пре ди ка тив ног атри бу та, а при том кон ден зу ју ре че нич-
не са др жа је.

6  При ме ри ко ри шће ни у овом ра ду пре у зе ти су из елек трон ског Kорпуса са вре ме ног срп-
ског је зи ка Ду шка Ви та са (www.kor pus.matf.bg.ac.rs/kor pus/lo gin.php).
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воде је 27 степени и јако је пријатна за ку па ње. Не мој те се бри ну ти ако је 
пре ви ше при ја тан пре ма не кој дру гој де вој ци, јер он са мо же ли да је за ди ви, 
али не и да је за ве де.

1.2. Бу ду ћи да нам је за да так био да из дво ји мо ти по ве при дев ских до-
пу на и да ука же мо на раз ли ке у по гле ду сте пе на њи хо ве оба ве зно сти у да тој 
ве зи, по сма тра ли смо их у од го ва ра ју ћем кон тек сту и при том на сто ја ли да 
об ја сни мо окол но сти од ко јих за ви си од су ство или пак по ја ва до пу на. При-
ли ком утвр ђи ва ња кри те ри ју ма за ти по ло ги ју до пу на при де ва, а са мим тим 
и из два ја ња њи хо вих мор фо син так сич ких и се ман тич ких ка рак те ри сти ка, 
по ла зи мо од ста во ва ру ских лин гви ста ко ји су се ба ви ли тим фе но ме ни-
ма. Од по ло ви не про шлог ве ка у окви ру тра ди ци о нал не ру ске лин гви стич ке 
шко ле пред мет ин те ре со ва ња је су од но си у за ви сној син таг ми. Та ко А. А. 
По теб ня ис ти че два основ на пи та ња у ве зи са од но си ма у за ви сној син таг-
ми, а то су: 1) да ли управ на реч усло вља ва од ре ђе ни па деж до пу не или не, 
2) и да ли је ве за у син таг ми те шња или је сла би ја, од но сно оба ве зна или 
нео ба ве зна (нав. пре ма Бе ло шап ко вој, 1977: 41). Та ко овај лин гви ста уво ди 
кри те ри јум пред ви ди вост / не пред ви ди вост ве зе. Ка да је ве за пред ви ди ва, 
фор ма за ви сног еле мен та од ре ђе на је свој стви ма управ ног еле мен та: гра ма-
тич ким осо би на ма (ви ше пла ни на, нај ви ша од свих пла ни на), лек сич ко-гра-
ма тич ким осо би на ма (осе ћа ти бол, бо ја ти се бо ла), твор бе ним ка рак те ри-
сти ка ма (на ле те ти на гре шку, од гур ну ти се од оба ле). Код не пред ви ди ве 
ве зе она ни је усло вље на свој стви ма управ не ре чи (ићи с дру гом, ра ди ти у 
ба шти) (нав. пре ма Бе ло шап ко вој, 1977, 44).

1.3. У ру ској син так си уста ли ло се по ве зи ва ње пред ви ди во сти и оба ве-
зно сти, с јед не стра не, и не пред ви ди во сти и нео ба ве зно сти, с дру ге стра не. 
На осно ву тих кри те ри ју ма раз ли ку ју се две вр сте рек ци је: сла ба и ја ка (Бе-
ло шап ко ва, 1977, 44). Ви до ви рек ци је, ја ка и сла ба, раз ли ку ју се у сле де ћем: 
1) код ја ке рек ци је ка те го ри јал на свој ства управ не ре чи усло вља ва ју оба ве зно 
по ја вљи ва ње тач но од ре ђе не за ви сне фор ме; код сла бе рек ци је об лик за ви-
сне ре чи ни је пред о дре ђен, као ре гу ла ран, ка те го ри јал ним свој стви ма управ не 
ре чи; ја ка рек ци ја је оба ве зна, а сла ба је нео ба ве зна; 2) код ја ке рек ци је по ја-
вљу ју се об је кат ске и ком пле мент не ре ла ци је, код сла бе рек ци је ре ла ци је се 
усло жња ва ју: су бје кат ске, об је кат ске и ком пле мент не ре ла ци је се усло жња ва ју 
атри бу ти ма или при ло шким од ред ба ма (Бе ло шап ко ва, 1977, 46). Ра зно вр сност 
ви до ва ја ке рек ци је обич но се ин тер пре ти ра као раз ли ка у сте пе ну ње не сна ге.7 

7  А. М. Пе шков ски го во ри о раз ли чи тим сте пе ни ма сна ге ја ке рек ци је. У при ме ри ма ле-
жа ти на кре ве ту / на по ду он ви ди ми ни мум нео п ход не ве зе, а у при ме ри ма ин си сти ра ти 
на сво јим пра ви ма и це ди ти сок из по мо ран џе ви ди мак си мум (нав. пре ма Бе ло шап ко ва, 
1977, 50). 
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Ба ве ћи се про бле мом син так сич ке спо ји во сти гла го ла у ру ском је зи-
ку, До ро фе је ва је ука за ла на јед ну бит ну ка рак те ри сти ку ове вр сте од но са, 
ко ја је усло вље на ко му ни ка тив ном функ ци јом ис ка за. На и ме, ова аутор ка 
пра ви раз ли ку из ме ђу оба ве зне и нео ба ве зне, фа кул та тив не син так сич ке 
спо ји во сти (До ро фе е ва, 1986, 23–29). Свој ство оба ве зно сти у је зич ком си-
сте му под ра зу ме ва да се је дан је зич ки еле ме нат не по ја вљу је без дру гог. У 
том сми слу оба ве зна син так сич ка спо ји вост је сте ап со лут но свој ство лек се-
ме, ко је се ре а ли зу је у свим ње ним об ли ци ма. С дру ге стра не, нео ба ве зна 
син так сич ка спо ји вост је сте спо соб ност лек се ме да се упо тре бља ва ка ко са 
до пу на ма та ко и без њих. Оно што је у овом при сту пу за нас нај зна чај ни је 
је сте то што До ро фе је ва не по сма тра син так сич ку спо ји вост као дво чла ни 
скуп, већ као ска лу на чи јим су су пр от ним по ло ви ма оба ве зна и нео ба ве зна 
син так сич ка спо ји вост. Из ме ђу њих је бла ги пре лаз од оно га што је оба ве-
зни еле мент до оно га што се у ма њој или ве ћој ме ри мо же сма тра ти фа кул-
та тив ним.

2. Цен трал ни про блем у овом ра ду био је упра во утвр ђи ва ње сте пе на 
оба ве зно сти ве зе у за ви сној син таг ми. По сма тра ни при ме ри су кла си фи ко-
ва ни пре ма сле де ћим кри те ри ју ми ма: 

а) (не)пред ви ди вост до пу не, усло вље на се ман тич ким са др жа јем и 
син так сич ко-се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма при де ва;

б) (не)оба ве зност до пу не, пре ци зни је, мо гућ ност упо тре бе при де ва са 
до пу ном или без ње;

– про ме на ин фор ма тив но сти ис ка за, усло вље на ре фе рен ци јал ном или 
не ре фе рен ци јал ном упо тре бом при де ва.8

На осно ву ре че ног, мо гу ће је на син так сич ком пла ну раз ли ко ва ти две 
вр сте до пу на: оба ве зне син так сич ке од но сно рек циј ске до пу не и фа кул та-
тив не син так сич ке или се ман тич ке до пу не.9 

2.1. Пр ва вр ста до пу на – рек циј ске до пу не, усло вље на је ка те го ри-
јал ним свој стви ма од но сно син так сич ко-се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма 
управ не при дев ске ре чи. Њи хо ва је по ја ва пред ви дљи ва и оба ве зна, што зна-
чи да су ове но ми нал не, рек циј ске или ре че нич не до пу не оба ве зне на син-
так сич ком и ин фор ма тив но-ко му ни ка тив ном пла ну, а при де ви ко ји су њима 
до пу ње ни од ре ђу ју се пре све га као јед но рек циј ски. Ова кав вид до пу ња ва-
ња од го ва ра оно ме што је До ро фе је ва озна чи ла као оба ве зну син так сич ку 
спо ји вост од но сно ја ку рек ци ју.

8  Про ме на ин фор ма тив но сти ис ка за мо же се сма тра ти пот кри те ри ју мом ко ји ука зу је на 
оба ве зност екс пли ци ра ња до пу не. 

9  У не до стат ку бо љег тер ми на упо тре бљен је тер мин ве о ма ши ро ког зна че ња се ман тич ке 
до пу не бу ду ћи да су њи ме у нај ве ћој ме ри об у хва ће ни сви из дво је ни ти по ви до пу на. 



305

О РЕКЦИЈСКИМ И СЕМАНТИЧКИМ ДОПУНАМА ПРИДЕВА

2.1.1. Ка да су у пи та њу се ман тич ке ка рак те ри сти ке при де ва10 чи је се-
ман тич ке са др жа је упот пу ња ва ју до пу не, из два ја се ве ли ка кла са при де ва за 
ис ка зи ва ње раз ли чи тих вр ста ре ла ци ја ко је се ус по ста вља ју из ме ђу нај ма ње 
два чла на те ре ла ци је, од но сно два пој ма, а мо же их би ти и ви ше. Сви при-
де ви из ове кла се зах те ва ју до пу ну ко јом би ва екс пли ци ран дру ги уче сник у 
ре ла ци ји, а ра ди се пр вен стве но о од но си ма:

– јед на ко сти и слич но сти (аде ква тан, екви ва лен тан, иден ти чан, 
исти, јед нак, по ду да ран, ра ван, са зву чан, си но ни ман, бли зак, сли чан, сро дан 
итд.), са до пу на ма у фор ми сло бод ног да ти ва и ин стру мен та ла бло ки ра ног 
пред ло гом СА), нпр.11

На мом фа кул те ту, а ве ру јем да слич но ва жи за ве ћи ну, бр ој ап сол ве на та при-
бли жно је  једна к бро ју ре дов них сту де на та. Ка рак те ри сти чан је и при мер 
Ин ди је, чи ји је нај ра спро стра ње ни ји до ма ћи је зик хин ди у су шти ни једнак 
с је зи ком ур ду. Ме та фо ра бо ја у тој пе сми   сродн а је ме та фо ра ма бо ја у сти-
хо ви ма Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са из пе са ма „Там ни ца”. Тре ће: ма да не ма 
ин сти ту ци о нал не апа ра ту ре упо ре ди ве са на шом, овај по ре дак ни у ком сми-
слу ни је с родан са при род ним ста њем где би вла да ли про ми ску и тет и ко му-
ни зам. 

– раз ли чи то сти и су прот но сти (дру га чи ји, кон тра ран, не јед нак, не по-
ду да ран, не рав но пра ван, не сро дан, обр нут, про тив ре чан, раз ли чит, су про-
тан итд.), са до пу ном фор ма ли зо ва ном нај че шће ге ни ти вом са пред ло гом 
ОД, али и до пу на ма у фор ми бес пре дло шког да ти ва, ин стру мен та ла са пред-
ло гом СА или пред ло шког из ра за У ОД НО СУ НА са име ни цом у аку за ти ву, 
нпр.

Ка ко је то жи ве ти са дру ги ма ко ји су раз ли чити од нас, ни ко ви ше не мо же 
по у зда но да по све до чи. До ско чи ца и по ско чи ца Бран ков ће стих огла си ти за 
оно до ба под ра зу ме ва ју ћи на ци о нал ни за нос. Код Бран ка је и он различит 

10  Ва жан део ис тра жи ва ња ко је је аутор ка спро ве ла у окви ру док тор ске ди сер та ци је ба ви 
се утвр ђи ва њем се ман тич ких кла са при де ва ко ји у са вре ме ном срп ском је зи ку до би ја ју до пу-
не. Том при ли ком из дво је не су че ти ри се ман тич ке кла се: 1) при де ви са зна че њем осо би не, 2) 
при де ви са ре ла ци о ним зна че њем, ко ји ма се ис ка зу је не ка вр ста од но са из ме ђу два или ви ше 
уче сни ка у ре ла ци ји, 3) при де ви ко ји ма се озна ча ва пси хо фи зи о ло шко ста ње и 4) при де ви са 
при ло шко-кван ти фи ка тив ним зна че њем. У окви ру ових се ман тич ких кла са из дво јен је ве ћи 
број се ман тич ких пот кла са, те је по том ана ли зи ран рек циј ски по тен ци јал при де ва сва ке од 
пот кла са за себ но.

11  O син так сич ким и се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма уоче них па де жних од но сно пред ло-
шко-па де жних кон струк ци ја у функ ци ји до пу не видети у: Ивић, 1954; Ба ти стић, 1972; Фе ле-
шко, 1995; Ар се ни је вић, 2003а, 2003б; И. Ан то нић у Пи пер и др., 2005, 119–300.
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у од но су на оста ле ро ман ти ча ре. На во де ћи да је у овом по гле ду став но вих 
вла сти пот пу но с упр от ан од ста ва прет ход ног ре жи ма, аустриј ски шеф ди-
пло ма ти је је по но ви ла по зив ме ђу на род ној за јед ни ци. Овај про тив у став ни 
акт је био супротан и ме ђу на род ном прав ном по рет ку. Да се по пут од ра за у 
огле да лу ко ји је сли чан, си ме три чан али не и пот пу но јед нак тј. не по ду да ран  
је, не по кло пив до кра ја са оним што је ис пред огле да ла...

По себ ни ти по ви од но са ко ји се мо гу, та ко ђе, експ ли ци ра ти да том рек-
циј ском до пу ном је су сле де ћи: 

– про стор ни од нос, ко ји под ра зу ме ва по ло жај јед ног пред ме та у про-
сто ру у од но су на дру ги (при љу бљен, при пи јен),12 нпр. Др жа ла је те ле фон-
ску слу ша ли цу п р и љ у  б љ е н у  у з  д е  с н о  у х о , го во ри ла, на дла ни цом или 
вр хо ви ма пр сти ју укла ња ла су зу;

– абла тив ни од нос, ко ји под ра зу ме ва дис тан ци ра ност јед ног пој ма у 
од но су на дру ги (да лек, нео дво јив, не раз дво јан, не рас ки див, оде лит, оту ђен 
итд.),13 нпр. Фе ти ши зам ко јем фо то гра фи ја по ста је осло нац и пре но сник 
н е о  д в о ј  и в  ј е  о д  њ е  н о г  д о  к у  м е н  т а  р и  с т и ч  к о г  к а  р а к  т е  р а;

– од нос хи је рар хи зо ва но сти пој мо ва у по гле ду дру штве ног или со-
ци јал ног по ло жа ја, тј. од нос со ци о ло шко-пси хо ло шке по ве за но сти пој мо ва 
(ин фе ри о ран, над мо ћан, над ре ђен, под ре ђен, су пер и о ран итд.),14 нпр. Азбу-
ку ћи рил ских сло ва је спо јио са са вре ме ним ди зај ном „да ћи ри ли ца не бу де 
и н ф е р и о р н а  у  о д  н о  с у  н а  л а  т и  н и  ц у”. Они би се мо гли ко мен та-
ри са ти у сми слу да не ко н е  к о м  хо ће да бу де н а  д р е ђ е н ;

– од нос за сно ван на из два ја њу  ка рак те ри с тич не по је ди но с т и јед  ног 
п ој  ма п ре ма дру г и ма (о со бен,  св ој ствен, спе ц и фи ч ан , не свој ств ен  итд.) ,15 
нпр. И з ра до  ва  и з  ви ре оп ти  ми  зам с в о ј  с т  в е  н  в  р е  м е  н у  по сле успе шно 
пре бро ђе ног зла.

12  Уоче на су две пред ло шко-па де жне фор ме у функ ци ји до пу не: аку за тив са пред ло шким 
из ра зом У ОД НО СУ НА и аку за тив са пред ло гом УЗ. При де ви хо ри зон та лан и вер ти ка лан 
ве зу ју за се бе се ман тич ку до пу ну у об ли ку аку за ти ва са пред ло шким из ра зом у од но су на 
(Ли не ар но по ла ри сан сиг нал мо же би ти в е р  т и  к а  л а н  или х о  р и  з о н  т а  л а н  у  о д -
н о  с у  н а  о с у  Зе мље), док је до пу на, ко ју до би ја ју оста ли при де ви из ове се ман тич ке пот-
кла се, у об ли ку аку за ти ва са пред ло гом УЗ рек циј ска до пу на.

13  Про то ти пич на до пу на је ге ни тив бло ки ран пред ло гом ОД.
14  До пу на је нај че шће у об ли ку аку за ти ва са пред ло шким из ра зом У ОД НО СУ НА или 

сло бод ни да тив, али је мо гу ћа по ја ва и дру гих па де жних об ли ка и кон струк ци ја слич не се-
ман ти ке.

15  Уоче не су две фор ме до пу на при де ви ма се овим зна че њем: сло бод ни да тив и аку за тив 
са пред ло гом ЗА.
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2.2.  Што се ти че при де ва са зна че њем осо би не, пси хо фи зи о  ло  ш ког  
с та   њ а и ли   они х са при ло шки м з  на  че  њ е  м, уоче но је да ови при де ви мо гу до-
би ти обе вр сте до пу на, и рек циј ске и се ман тич ке, што је пр вен стве но усло-
вље но кон крет ним се ман тич ким са др жа јем при де ва од ко јег за ви си и вр ста 
до пу не ко ју до би ја, тач ни је, се ман ти ком при де ва ре гу ли сан је из бор до пу не  
п ре  ма ње н им  се ман  тич ко -с ин так  сич ким осо би на м а. У  о кви ру на в е де не три 
с е ман ти ч ке кла се  ипак је мо гу ће  из дво ји ти не  ке се м ан тич ке  пот кла се при-
де в а за  ко је се мо  же ре  ћи да по  п ра ви лу  до би ја  ју рек циј ске до пу не. 

2.2.1.  У кла  си при де ва са зна че  њем осо би не из д ва ја се ви ше пот кл а са. 
Јед ним при де ви ма се  ис ка зу је из ве сна спо  с об ност,  до к се дру ги  ма ре ф е ри-
ше о  зна ча ју не ке осо б и  не  или спо соб но сти. То су сле де ће с ку пи не:

– пр и де ви са  зна че њем  ка кве  спо соб но сти за вр ше ње рад ње  (вер зи-
ра н, за хва л ан, зго  дан, по до бан, п о тре бан, при  кла дан ит д.); про то ти пич на 
до пу на овим при де ви  м а је сте  кон с трук ци ја аку за ти  ва са пред ло гом ЗА, али 
се по ја вљу  ју и дру ге кон с тр ук ци ј е и син так сич ке је ди ни це,16 нпр . 

Др Ђо ка Ни ко лић ко ји ни је вичан за ре фе рент ски по сао од ре дио је Ко е на, 
ко ји пу ту је но ћас. За дру ге ауто ре с по чет ка тог истог XI II сто ле ћа, он је „ве-
ли ки уче њак”, вичан ра зним сми ца ли ца ма и увек по ве зан са злим си ла ма. У 
тан де му са су пру гом, ко ја је вичнија у хе кле ра ју, из ра ђу ју стол ња ке ком би-
ну ју ћи вез и хе кла не де та ље. Као да ни су вични да искористе слободу која 
им се у овом тренутку указује?

– при де ви ко ји ма се че му при да је зна чај / ва жност17 у ка квој си ту а-
ци ји за вр ше ње не ке рад ње или за ка кву на ме ну (би тан, ва жан, до сто јан, 
зна ча јан, ква ли фи ко ван, ме ро да ван, пре су дан итд.); до пу на је по пра ви лу 
кон струк ци ја аку за ти ва са пред ло гом ЗА, нпр.

 
Мо ра мо се још за др жа ти на Фо јер ба ху због јед не ства ри ко ја је из у зет но 
важна за раз ми шља ње о чо ве ку у на шем вре ме ну. За то је рад у овом фил му 
ве о ма важан  за ме не.

– при де ви ко ји ма се но си о цу при пи су је осо би на, ко ја га чи ни (не)по-
год ним за оства ри ва ње од ре ђе ног ци ља (вер зи ран, зго дан, по до бан, при кла-
дан итд.);  основ на струк ту ра до пу не је сте аку за тив са пред ло гом ЗА, нпр. 

16  Ка да се ком пле мен ти за то ром ис ка зу је од го ва ра ју ћа рад ња, син так сич ка фор ма до пу не 
може би ти кла у за или па де жна кон струк ци ја у функ ци ји кон ден за то ра ре че нич ног са др жа ја. 

17  Зна че ње „ва жно сти” под ра зу ме ва про це ну уло ге су бје кат ског пој ма од но сно пој ма но-
си о ца осо би не, ко ја је про и за шла из по ло жа ја за сно ва ног на дру штве ним од но си ма или на 
ква ли те ти ма осо бе.
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Да срп ску ки не ма то гра фи ју пред ста вља и са мо у ки „ре ди тељ” Ра до мир 
Бе ла че вић ко ји је, мо жда, з г о  д а н  з а  у в е  с е  љ а  в а  њ е  п у  б л и  к е  на 
се о ским ва ша ри ма, али ње го во „оства ре ње” зва но „Та тин син” за и ста не 
мо же да ре пре зен ту је;

– при де ви ко ји ма се озна ча ва осо би на не жи вог пој ма, ко ја га чи ни 
(не)по год ним за од ре ђе ну на ме ну (го тов, до бар, до во љан, за хва лан, зго дан, 
лош, по го дан, по де сан, по до бан, по тре бан, спре ман итд.); пр о то ти пич на 
фор ма до пу не је аку за тив бло ки ран пред ло гом ЗА;18 нпр. При да ва њу на-
дим ка емо ци о нал на ком по нен та је вр ло зна чај на, јер је на ди мак п  о г о д  а н 
з а  и с  к а  з и  в а  њ е  ста ва ро ди те ља пре ма де те ту;

– при де ви ко ји ма се озна ча ва осо би на екви ва лент на гла гол ској рад њи 
(де ло тво ран, де љив, из мир љив, на ср тљив, при ла го дљив, сво дљив итд.); због 
се ман тич ке ве зе са гла го ли ма ко ји до би ја ју рек циј ске до пу не, ови де вер ба-
тив ни при де ви пре у зи ма ју рек циј ску спо соб ност од гла го ла, нпр.

Не ке ра се су ро ђе не да бу ду на ср тљи ви је од оста лих (нпр. до бер ман), не ки 
пси су об у че ни да бу ду на ро чи то на ср тљи ви на стран це али не и на сво је 
вла сни ке. Број де вет је де љив са три. Број 4 је де љив бро јем 2. Плац је де-
љив на ма ње пар це ле. 

2.2.2. У окви ру се ман тич ке кла се при де ва са зна че њем пси хо фи зи о ло-
шког ста ња мо же се из дво ји ти не ко ли ко се ман тич ких пот кла са: при де ви са 
зна че њем пси хо фи зи о ло шког ста ња иза зва ног пој мом у функ ци ји до пу не, са 
зна че њем осе ћа ња/рас по ло же ња усме ре ног ка не ком пој му, по том са зна че-
њем пси хо фи зи о ло шког ста ња про у зро ко ваног пој мом у функ ци ји до пу не, 
а исто вре ме но усме ре ног ка том пој му (ове три пот кла се мо гу се од ре ди ти 
као пси хо фи зи о ло шка ста ња у ужем сми слу), за тим су ту при де ви ста ва или 
ми шље ња, те на по кон при де ви са мо дал ним зна че њем. Ка да се ана ли зи ра ју 
син так сич ко-се ман тич ка свој ства њи хо вих до пу на, уоча ва ју се две ве ће гру-

18  Оста ли при де ви овог ти па до би ја ју нео ба ве зну се ман тич ку до пу ну са зна че њем на-
ме не, чија је по ја ва усло вље на кон крет ним кон тек стом у ко јем је при дев упо тре бљен, пре 
све га, при ро дом пој ма но си о ца осо би не. Та ко се, на при мер, при дев не по де сан мо же упо-
тре би ти без до пу не ако се ми сли на осо би ну у оп штем сми слу: Не по сто ји ре ше ње за овај 
ан самбл – са ла Цен тра „Са ва” је                      н е п о д е с н а  ,  Кол арчева  пре мала. Ал и  ве ћ у с лед еће м 
прим еру видимо  да  допун а мора бити и сказан а ј ер  бе з ње  пре дикатска  синта гм а не о дређује 
с у бјекатски пој ам на адекватан начин, па је исказ информативно непотпун: Иначе, садашњи 
конак је веома стар, оштећен и н е п о д е с а н  з а  ж и в о т .
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пе при де ва. Јед ној гру пи при па да ју при де ви чи је до пу не од ре ђу је мо као се-
ман тич ке, а ко ји има ју зна че ње пси хо фи зи о ло шког ста ња у ужем сми слу.19 

На су прот њи ма сто је при де ви са мо дал ним зна че њем и при де ви са 
зна че њем ста ва или ми шље ња но си о ца у ве зи са пој мом, по ја вом или рад-
њом, ко ји ве зу ју за се бе од го ва ра ју ће рек циј ске до пу не. Мо дал не при де ве 
мо же мо кла си фи ко ва ти пре ма ти пу мо дал ног зна че ња ко је се њи ма ис ка зу-
је. До пу на ма уз та кве при де ве ре фе ри ше се о рад њи за ко ју по сто ји во ља, 
жеља, оба ве за, мо гућ ност и сл. Та ко раз ли ку је мо ви ше се ман тич ких под ти-
по ва мо дал них при де ва. 

То су при де ви са зна че њем нео д ре ђе не ре ал но сти, од но сно мо гућ но-
сти из вр ше ња не ке рад ње (до бро до шао, не мо ћан, сло бо дан), ко ји по пра ви-
лу ре ги ра ју до пун ску кла у зу. Овом кла у зом екс пли ци ра се рад ња ко ју је не ка 
осо ба у мо гућ но сти да из вр ши: Же на мо ра да бу де с л о б о д  н а   д а  б и  р а .

Има мо при де ве ко ји ма се ис ка зу је оба ве зност из вр ше ња не ке рад ње 
(де жу ран, ду жан, оба ве зан, по зван, упу ћен). До пу не овим при де ви ма нај че-
шће су до пун ске кла у зе, за тим пред ло шко-па де жне кон струк ци је као кон-
ден за то ри тих кла у за (де вер ба тив на име ни ца у аку за ти ву са пред ло зи ма НА 
и ЗА, или у ге ни ти ву без пред ло га), и са свим рет ко, ин фи ни тив:

Сва ки гра ђа нин је о ба везан да ис пу ни свој па три от ски дуг. Ло кал ни цен тар 
ни је оба ве зан ура ди ти све про јек те про пи са не пла ном и про гра мом. Чла-
но ви управ них или над зор них од бо ра дру шта ва ка пи та ла ко ја ни су у пре те-
жном др жав ном вла сни штву, осим ако на то ни су обавезни по по ло жа ју. Ако 
би та ко учи нио са мо сва ко дру ги, тре ћи ...  осе тив ши се за то обав езним по 
сво јим од ра слим го ди на ма као што је онај на про тив нич кој стра ни при мо ран, 
он да би уста нак си гур но ус пео.

При де ви мо гу има ти и оп та тив но зна че ње, тј. мо гу сиг ни фи ко ва ти 
же љу да се из вр ши рад ња екс пли ци ра на до пу ном (во љан, го тов, же дан, 
же љан, на ме ран, од лу чан, оран, рад, ре шен, спре ман, упо ран итд.). Уз ове 
при де ве по ја вљу је се по пра ви лу до пун ска кла у за или од го ва ра ју ћа фор ма 
де вер ба тив не име ни це у функ ци ји кон ден за то ра, и ређе до пу на у ви ду ин-
фи ни ти ва:

Као рат ник био је  же љан нов их побе да,  а као  племенски вођа  спреман  на  
нове п одух вате к ак о би гр ани це плем ена проширио. Дмитриј Башкиров није 
баш ишао у сусрет публици стандардним избором програма, ваљда и сам 
жељ ан да ма ло ту ма ра по ма ње ин тер пре та тив но по тро ше ним де ли ма.

19  О овим ће при де ви ма би ти ви ше ре чи у одељ ку 2.3.2. по све ће ном се ман тич ким до пу-
на ма.
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При де ви са зна че њем ста ва или ми шље ња но си о ца у ве зи са пој мом, 
по ја вом или рад њом ти па: за ин те ре со ван, кри ти чан, на кло њен, не по мир-
љив, не у пу ћен, оба ве штен, опре де љен, по мир љив, про ти ван, са гла сан, све-
стан, са гла сан, си гу ран, спо ра зу ман, убе ђен, уве рен, уз др жан, усред сре ђен 
итд. ве зу ју уз се бе од го ва ра ју ће рек циј ске до пу не, а бу ду ћи да се ра ди о 
де вер ба тив ним при де ви ма, рек ци ја ових при де ва екви ва лент на је рек ци ји 
од го ва ра ју ћих гла го ла са зна че њем ког ни тив них про це са ко ји ре ги ра ју до-
пу не об је кат ског ти па:

И он је био крит ича н пре ма тој по ли ти ци, иако ни је до ла зио у си ту а ци ју 
пот пу не кон фрон та ци је с њи ма. Ки не ски пред сед ник Ђи јанг био је још ви ше 
усредс ре ђен на при вре ду, иако је до ма ћи ни ма ста вио до зна ња да Ки на це ни 
Не мач ку. Са свим слу чај но ту се за те као и Не бој ша Со ко ло вић, неупућен у 
раз ло ге ту че. У пот пу но сти сам саг ла сан са сло бод ним из бо ром ко ји пред ла-
жу ак ти вист ки ње по кре та.

2.3. Фа кул та тив не син так сич ке до пу не од но сно се ман тич ке до пу не 
јесу син так сич ке је ди ни це (но ми нал не кон струк ци је или кла у зе) ко је про-
ши ру ју, упот пу њу ју или кон кре ти зу ју зна че ње управ ног при де ва, али ко је 
се не од ли ку ју пред ви ди во шћу и оба ве зно шћу у гра ма тич ком сми слу. Њи-
хо вим из о ста вља њем до ла зи до ме ња ња ин фор ма тив но-ко му ни ка тив ног 
пла на ис ка за. Фа кул та тив на син так сич ка спо ји вост ре зул тат је са деј ства 
лек сич ког зна че ња управ ног при де ва и оста лих ре че нич них чла но ва, пр вен-
стве но син так сич ких и се ман тич ких свој ста ва пој ма у функ ци ји до пу не, као 
и пој ма у функ ци ји гра ма тич ког су бјек та ре че ни це, али је та ко ђе и ре зул тат 
де ло ва ња раз ли чи тих праг мат ских па ра ме та ра. Ова вр ста ком пле мен ти за-
ци је мо гла би се озна чи ти као сла ба рек ци ја.

2.3.1. Прет ход но је ре че но да не ки при де ви са зна че њем осо би не ве зу-
ју за се бе рек циј ску до пу ну, док дру ги до би ја ју се ман тич ку до пу ну. За ове 
дру ге ре ле вант но је да ли је при дев упо тре бљен не ре фе рен ци јал но од но сно 
да ли се њи ме ис ка зу је трај на осо би на не ког пој ма, та да до пу на из о ста је, 
или је при дев ре фе рен ци јал но упо тре бљен и та да се ра ди о осо би ни ко ја 
се ис по ља ва са мо у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, до ме ни ма, при ли ком вр ше ња 
не ке рад ње или ка да се упу ћу је пре ма не ком дру гом пој му. Кон кре ти за ци ја 
са др жа ја при де ва у том сми слу по сти же се упра во се ман тич ком до пу ном. 
Ра ди се о из ра зи то се ман тич ки хе те ро ге ној гру пи при де ва, а об лик до пу не 
за ви си од ње ног син так сич ко-се ман тич ког зна че ња усло вље ног упо тре бом 
у да том кон тек сту. Та ко се до пу не са зна че њем си ту а ци је или до ме на у ко ји-
ма се не ка осо би на ис по ља ва по ја вљу ју у об ли ку кон струк ци ја ло ка ти ва са 
пред ло гом У. Ка да осо би на про из и ла зи из од го ва ра ју ћег об ли ка по на ша ња 
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ње ног но си о ца усме ре ног ка дру гом пој му, об је кат ска до пу на са обе леж јем 
ди рек тив но сти има фор му да ти ва бло ки ра ног пред ло гом ПРЕ МА.

Ко ли ко је Вук био упоран у при ку пља њу гра ђе из жи во та зна ме ни тих Ср ба, 
ви ди мо и по до га ђа ју ко ји је мо жда од лу чио да Ха џи Ру вим по ста не. Бу ди уч-
тив и при ја тан пре ма му ште ри ја ма, уч ти вост и до бро по на ша ње ме ђу љу-
ди ма че сто ви ше до при но си на прет ку за на тли је, не го ње го вим про из во ди ма.

2.3.2. При де ви ма са зна че њем пси хо фи зи о ло шког ста ња у ужем сми-
слу ис ка зу ју се раз ли чи та ста ња, осе ћа ња или рас по ло же ња про у зро ко ва на 
спо ља или усме ре на ка спољ њој сре ди ни, а ко ји, упо тре бље ни без до пу не, 
до би ја ју зна че ње пси хо фи зи о ло шке осо би не, ко ја ви ше ни је тре нут на има-
на ци ја, већ трај но свој ство. Ме ђу при де ви ма овог ти па има оних код ко јих 
по сто ји се ман тич ка ве за са гла го ли ма ко ји до би ја ју рек циј ске до пу не, па 
он да то свој ство пре но се и на при де ве. Tако до пу не уз при де ве имун, ови-
сан, за ви сан, (не)на вик нут, не ха јан, са жа љив сма тра мо рек циј ским, док сви 
оста ли, као што је ре че но, до би ја ју се ман тич ке до пу не. 

Пре ма син так сич ко-се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма до пу на мо гу ће је 
ове при де ве по де ли ти у сле де ће ве ће се ман тич ке пот кла се:

– при де ви са зна че њем пси хо фи зи о ло шког ста ња иза зва ног пој мом 
у функ ци ји до пу не (гне ван, за ви дан, из мо жден, нео т по ран, рав но ду шан 
итд.); до пу на са зна че њем ка у за то ра ис ка зу је се раз ли чи тим пред ло шко-па-
де жним кон струк ци ја ма, нпр.

За то је не мо гу ће оста ти равнодушан на се па ра ти стич ке гра фи те ко ји су 
ју че осва ну ли у Зе му ну. Ни ко не оста је равн одушан  пред овим „му зеј ским 
екс по на том” ко ји још увек ра ди као „на по чет ку ка ри је ре” с кра ја 19. ве ка. 
Са мо уз до ста до бре во ље и ако ни сте измо ждени же гом и од су ством ве ге-
та ци је, мо же те по ве ро ва ти да је опи са на пу сти ња би ла ста ни ште не ког Бо га. 
На кон 5 го ди на, на ста је зла Аиха ра, а учи тељ, из мо жден од екс пе ри ме на та 
и пот пу но под ам не зи јом, би ва оста вљен да умре.

– при де ви са зна че њем фи зич ког ста ња не жи вог пред мет ног пој ма 
иза зва ног пој мом у функ ци ји до пу не (за си ћен, нео т по ран, осе тљив, от по-
ран, ре зи стен тан, то ле ран тан); до пу на у аку за ти ву са пре до гом НА има 
зна че ње ин ди рект ног узро ка), нпр. 

Овај ма те ри јал по себ но је нео т по ран на де ло ва ње го ри ва ми не рал ног по ре-
кла. То је ми шић то ле ран тан на при ти сак и тре ба га ис ко ри сти ти за но ше ње 
те жи не [...] он је при мар ни дор зи флек сор гле жња.
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– при де ви са зна че њем осе ћа ња/рас по ло же ња усме ре ног ка не ком 
пој му (без о се ћа јан, бо ле ћив, ло ја лан, ми ло стив, окру тан, по ко ран, пре дан, 
ре зер ви сан итд.); због при сут но сти обе леж ја усме ре но сти као основ ни тип 
до пу не ових при де ва по ја вљу је се сло бод ни да тив и да тив са пред ло гом 
ПРЕ МА, нпр.

Ми смо јед ној људ ској при ро ди покорни. Био сам веома резе рв исан пре ма 
ул тра ле ви ча ри ма, сме та ло ми је њи хо во ин фан тил но схва та ње про бле ма.

– при де ви са зна че њем пси хо фи зи о ло шког ста ња про у зро ко ва ног пој-
мом у функ ци ји до пу не а ко је се исто вре ме но усме ра ва ка том пој му (бе сан, 
га дљив, ла ком, љу бо мо ран, љут, са жа љив, слаб итд.); про то ти пич на до пу на 
ових при де ва је у об ли ку аку за ти ва са пред ло гом НА, нпр.

Це лог свог ве ка успе вао је да за то ми у се би та шти ну, су је ту, ни кад ни је по-
ка зао да је лаком  н а  заслуге и призн а ња. Д а ставе  јо ш једну жену  која  н иј е 
познавала прилике у  м утно ј бари  и  залетела  с е да им  кр еира посао и зара ду 
јер ј е била  са жаљива  н а  њих.

2.3.3. Ма ло број ни при де ви са при ло шким зна че њем као што су бо гат, 
вре дан, за си ћен, из о би лан, кр цат, пун, си ро ма шан у ин хе рент ној лек сич кој 
се ман ти ци има ју ком по нен ту кван ти фи ка ци је или пар ти тив но сти, па се та ко 
њи ма од ре ђу је од нос из ме ђу де ла и це ли не у ко јем је ва жан мо ме нат ко ли-
чи не, те је и са ма до пу на са пар ти тив ним зна че њем у ге ни ти ву или ин стру-
мен та лу. И ови при де ви се као и при де ви са зна че њем пси хо фи зи о ло шког 
ста ња у ужем сми слу удру жу ју са се ман тич ким до пу на ма: Сто мак му је 
п у н  в о  д е . Мо де ран на чин ис хра не је с и р о м а ш а н  м а г  н е  з и  ј у  м о м .

Ме ђу тим, има и при дев ских ре чи као што је вре дан,20 ко је зах те ва-
ју рек циј ску до пу ну ако се упо тре бе у та квом кон тек сту да је нео п ход но 
екс пли ци ра ти по да так о кван ти те ту: Има мо ру тер Ci sco 2500, ко ји је сте 
по бољ шан, али са мо за то што са др жи софт вер в р е  д а н  х и  љ а  д у  д о -
л а  р а. 

3. Да за кљу чи мо. У ра ду је по ка за но ка ко би у основи мо гла да из гле да 
ти по ло ги ја до пу на од ре ђе них се ман тич ких кла са (и пот кла са) при де ва у са-
вре ме ном срп ском је зи ку. На син так сич ком ни воу до пу не су кла си фи ко ва не 
на осно ву два при мар на кри те ри ју ма – пред ви ди во сти и оба ве зно сти по ја-
вљи ва ња. Та ко су из дво је на два основ на ти па до пу на: тзв. оба ве зне син так-

20  Сам при дев вре дан раз ли ку је се од оста лих при де ва из ове кла се, бу ду ћи да је не у-
тра лан у по гле ду од ме ра ва ња кван ти те та, те се рек циј ском до пу ном уз овај при дев ис ка зу је 
пр вен стве но фи нан сиј ска, нов ча на вред ност пој ма у су бје кат ској по зи ци ји.
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сич ке, тј. рек циј ске до пу не и фа кул та тив не син так сич ке или тзв. се ман тич-
ке до пу не. Оне су гра ма ти ка ли зо ва не од ре ђе ним пред ло шким или бес пре-
дло шким па де жним кон струк ци ја ма од но сно до пун ском кла у зом уко ли ко 
се њима ре фе ри ше о од го ва ра ју ћој рад њи, си ту а ци ји итд. Ва жно је ис та ћи 
да се уз при дев ске ре чи ко ји при па да ју из дво је ним се ман тич ким кла са ма и 
пот кла са ма21 мо же оче ки ва ти по ја ва јед не или дру ге вр сте до пу на са од ре ђе-
ним зна че њем и у од го ва ра ју ћем об ли ку, али и да има при де ва ко ји се мо гу 
до пу ња ва ти на оба на чи на, што је усло вље но њи хо вом ин хе рент ном се ман-
ти ком или кон тек стом. 
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GRAMMATICAL AND SEMANTIC COMPLEMENTS OF ADJECTIVES

Summary

The main aim of this paper is to provide a theoretical and terminological framework 
for identifying the types of adjectival complements in contemporary Serbian. This 
syntactic-semantic analysis is based on the correlations between the lexical semantics of 
adjectives and their governing ability. As a result of the research, there are two types of 
complements, grammatical and semantic, which occur in the delineated semantic classes 
and subclasses of adjectives.

Key words: syntaxes, semantics, grammatical collocation, complements, 
adjectives, adjective phrase, Serbian.
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ИТЕРАТИВНИ ГЛАГОЛИ ВИЗУЕЛНЕ ПЕРЦЕПЦИЈЕ  
У СРПСКОМ И СЛОВЕНАЧКОМ ЈЕЗИКУ

У ра ду су при ка за ни срп ски и сло ве нач ки гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је 
ко ји ма се озна ча ва ју си ту а ци је што се се по ка рак те ри сти ка ма свог раз вој ног 
то ка свр ста ва ју у де ри ви ра не си ту а ци о не ти по ве – уче ста ла не те лич ка до га-
ђа ња или ха би ту ал на ста ња. Реч је о сле де ћим гла го ли ма: ви ђа ти, поглéда ти 
(по гле да ва ти, по гле ди ва ти), заглéда ти (се), освр та ти се и оба зи ра ти се, 
одн. vi de va ti, po gle do va ti (po gle da va ti), za gle do va ti se и ozi ra ti sе. По ред обе-
леж ја ре ле вент них за се ман тич ко од ре ђе ње на ве де них гла го ла, иден ти фи ко-
ва ни су и ти по ви и фор мал ни ли ко ви њи хо вих де сних ар гу ме на та.

Кључ не ре чи: лек сич ка се ман ти ка, гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је, си ту-
а ци о ни ти по ви, ар гу мен ти. 

1. увОд

У од но су на ка рак те ри сти ке свог раз вој ног то ка сва ка се си ту а ци ја 
може пред ста ви ти као јед на тем по рал на струк ту ра де фи ни са на огра ни че-
ним бро јем свој ста ва – ди стинк тив них обе леж ја – на осно ву ко јих се си-
ту а ци је кла си фи ку ју у не ко ли ко основ них си ту а ци о них ти по ва (в. Ven dler, 
1967; Smith, 1991; Ore šnik, 1994). 

Сми то ва (Smith, 1991, 30) ситуaциjе кла си фи ку је нa oснoву триjу 
oбележja: [± стaтично], [± трajнo], [± теличкo] и из два ја пет основ них си ту-
а ци о них ти по ва за ко је се мо гу ко ри сти ти сле де ћи на зи ви: стaње, нетеличкo 
дoгaђaње, теличкo дoгaђaње, не те лич ки дoгaђaj, те лич ки дoгaђaj.1

Ста ња су стaтичне и хoмoгене ситуaциjе кojе трajу извеснo ду же или 
крaће вре ме. Оста ли си ту а ци о ни ти по ви об у хва та ју ди на мич ке си ту а ци је 
ко је мо гу би ти трај не (до га ђа ња) или тре нут не (до га ђа ји) и ко је има ју не ки 
при ро дан за вр ше так, ре зул тат чиjим се oствaрењем зaoкружуjу (обе леж је 

1  Ове на зи ве на во дим по узо ру на Оре шни ко ва тер ми но ло шка ре ше ња. Смитoвa се слу-
жи тер ми ни ма уоби ча је ним у ан гло сак сон ској ли те ра ту ри: sta te (= ста ње), ac ti vity (= не тел. 
до га ђа ње), ac com plis hment (= тел. до га ђа ње), se mel fac ti ve (= не тел. до га ђај), ac hi e ve ment (= 
тел. до га ђај).
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[+ теличкo], нпр. до га ђа ње: [градити мост], до га ђај: [поломити чашу]), или 
им је за вр ше так про из во љан – ка да jеднoстaвнo престaну, a престaнку не 
сле ди билo кaкaв не по сре дан рез ултaт (обе леж је [- теличкo], нпр: до га ђа ње: 
[ш етати по парку], до га ђај: [ш туцнути]).

Од основ них си ту а ци о них ти по ва мо гу се про из ве сти тзв. де ри ви ра-
ни си ту а ци о ни ти по ви. Они се сaстojе из ви ше примерaкa некoг oснoвнoг 
ситуaциoнoг типa. Пре ма Смитoвoj (Smith, 1991, 85‒87), две су универзaлне 
вр сте де ри ви ра них ситуaциoних типoвa: учестaлa нетеличкa дoгaђaњa 
(mul ti ple-event ac ti vi ti es) и хaбитуaлнa стaњa (ha bi tual sta ti ves). Учестaлa 
нетеличкa дoгaђaњa са сто је се од не пре ки ну те се ри је jеднaких при ме-
ра ка некoг oснoвнoг динaмичкoг стуaциoнoг типa – до га ђа ја или до га ђа-
ња (Мар ко jе пет минутa куцao на вра та ← Мар ко jе пoкуцao на вра та; 
Бро дић цео дан пре во зи ту ри сте на дру гу оба лу ← Бро дић /са да/ пре во зи 
ту ри сте на дру гу оба лу). Ха би ту ал на ста ња предстaвљajу ста ња или ди на-
мич ке ситуaциjе што се ви ше-ма ње редoвнo oствaруjу у ду жем или кра ћем 
вре мен ском пе ри о ду: (Мар ко је бо ле стан сва ке зи ме ← Мар ко је бо ле стан; 
Мар ко су бо том иде на из лет ← Мар ко иде на из лет).

Де ри ви ра ни си ту а ци о ни ти по ви обич но се гра де уно ше њем од го ва ра ју-
ћих адвер би ја ла у гла гол ску кон сте ла ци ју основ них си ту а ци о них ти по ва или 
се на њих упу ћу је упо тре бом дру гих мор фо ло шких и син так сич ких сред ста-
ва. Та ко срп ски и сло ве нач ки ите ра тив ни гла го ли мо гу са ми по се би на сту пи-
ти као озна ка де ри ви ра ног си ту а ци о ног ти па. Ме ђу тим, и у срп ском и у сло-
ве нач ком рет ки су гла го ли ко ји су са мо ите ра тив ни (Клајн, 2003, 325; Ore šnik, 
1994, 75). У ве ћи ни слу ча је ва са мо се на осно ву кон тек ста мо же утвр ди ти да 
ли се да тим гла го лом ис ка зу је трај на или уче ста ла рад ња (у ве зи с тим уп. 
Ba bić, 2002, 531).2 Од гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је ис кљу чи во су ите ра тив-
ни ви ђа ти / vi de va ti, поглéда ти (по гле да ва ти, по гле ди ва ти) / po gle do va ti и 
заглéда ти (се) / za gle do va ti se (овај гла гол је у сло ве нач ком увек с реч цом se). 
Срп ски гла го ли освр та ти се и оба зи ра ти се, као и сло ве нач ки гла гол ozi ra ti 
sе, мо гу, по ред уче ста ле, озна ча ва ти и јед но крат ну трај ну рад њу.

Гла го ли ви ђа ти / vi de va ti пред став ни ци су екс пе ри јен тал не гру пе пер-
цеп тив них гла го ла. Оста ли ов де раз ма тра ни гла го ли је су аген тив ни.3

2  У од ре ђи ва њу да ли се не ком ре че ни цом ис ка зу је основ ни или де ри ви ра ни си ту а ци о-
ни тип, ве ли ку уло гу мо гу има ти и праг ма тич ки фак то ри. Ако, на при мер, ка же мо да Мар ко 
сви ра сак со фон, то мо же зна чи ти да Мар ко сви ра сак со фон у мо мен ту ка да го во ри мо и у том 
слу ча ју се ра ди о не те лич ком до га ђа њу, да кле јед ном од основ них си ту а ци о них ти по ва. То 
та ко ђе мо же зна чи ти да је Мар ку сви ра ње сак со фо на пр о фе си ја или хо би, па се у том слу ча ју 
ра ди о де ри ви ра ном си ту а ци о ном ти пу ха би ту ал ног ста ња.

3  Су бје кат ски аргу мент аген тив них пер цеп тив них гла го ла у осно ви озна ча ва ин ди ви ду у-
ма ко ји сво јом опа жај ном ак тив но шћу упра вља све сно и вољ но. На дру гој стра ни, су бје кат-
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2. виђати : videvati

По свој стви ма сво је тем по рал не струк ту ре срп ски гла гол ви ђа ти и 
ње гов сло ве нач ки екви ва лент vi de va ti свр ста ва ју се у де ри ви ра ни си ту а ци-
о ни тип ха би ту ал ног ста ња. Си ту а ци ја ис ка за на овим гла го ли ма са сто ји се, 
на и ме, од ви ше при ме ра ка си ту а ци је ис ка за не гла го лом ви де ти, тј. ви ђа-
ти / vi de va ti зна чи ви ше пу та ви де ти.4 У пре ди кат ном окви ру гла го ла ви-
ђа ти / vi de va ti оба ве зно је са др жан ар гу мент објек та пер цеп ци је ко ји је у 
ре че ни ци ко ди ран у сло бод ном аку за ти ву. При ме ри:

Овај до пи сник је у ви ше при ли ка за про те клих 20 го ди на ви ђао гру ме ње, ва-
ђе но из тај них ла гу ма ис пи ра ча зла та у Хо мо љу (К); Ствар но, дра ги па стор-
че, не ма ви ше над гроб ног ка ме на на ме сту на ком сам га ра ни је ви ђао (К); Z 
na gi ba jo čo se je se njo si vi de val dan za dnem z zla to ru me ni mi in rdeč ka sti mi plo-
do vi na lo že ne vo zo ve (KN); Med slu žbo va njem sem vi de val spo pa de fran co ske 
po li ci je z de mon stran ti na pa ri ških uli cah (KN).

Уко ли ко об је кат ска до пу на озна ча ва осо бу (или осо бе), ови гла го ли 
мо гу за др жа ти сво је основ но, чи сто пер цеп тив но зна че ње, као у при ме ру:

...на углу сам на ба сао на мом ка ко јем не знам пра во име, али че сто га ви ђам 
у кра ју и знам да је про сјак... (Mar ko vić, 86) / ... sem na vo ga lu sre čal fan ta, ki 
sem ga po go sto vi de val in sem zanj ve del, da je be rač... (Mar ko vić, 94).

Че сто мо гу до би ти со ци ја тив но зна че ње екви ва лент но зна че њу срп ског гла-
го ла сре та ти (се) (ʻсре та ти ко га, сре та ти се с ким’), и та да њи хов де сни 
ар гу мент не на сту па ви ше у се ман тич кој уло зи објек та пер цеп ци је, не го у 
уло зи со ци ја тив ног објек та, што има мо у сле де ћем при ме ру:

... је си ли упо зна ла Мар ти но вог си на? – Је сам на рав но. Че сто га је ви ђао ви-
кен дом... (Mar ko vić, 253) / – ...če si spo zna la Mar ti no ve ga si na. – Se ve da sem ga. 
Vi de val ga je prek vi ken dov... (Mar ko vić, 265).5

ски аргу мент екс пе ри јен тал них гла го ла озна ча ва ин ди ви ду у ма ко јем се – ка ко то не ки ауто ри 
ка жу – опа жа ње на про сто „де ша ва” (Le ech, 1987, 27; Harm, 2000, 92). Цен трал ни, пр о то тип-
ски пред став ник екс пе ри је натлних гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је је сте гла гол ви де ти, а аген-
тив них гла го ла – гле да ти.

4  Упра во та ко је гла гол vi de va ti и де фи ни сан у SSKJ (vi de va ti: več krat vi de ti).
5  Са об је кат ским до пу на ма што озна ча ва ју осо бе со ци ја тив но зна че ње до би ја не рет ко и 

гла гол ви де ти, нпр.: Не мо гу њу, ко ју сам го ди на ма ви ђао сва ко днев но, или оца, да из јед на чим 
с Ду би је ом, ко га сам ви део не ко ли ко пу та у жи во ту... (Mar ko vić, 299) / Nje ali oče ta, ki sem 
ju po znal le ta dol go, ni sem mo gel isto ve ti ti z dok tor jem Du bi je jem, ki sem ga vi del le ne kaj krat v 
ži vlje nju... (Mar ko vić, 313). Код ре ци проч не фор ме овог гла го ла, као и код ре ци проч не фор ме 
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У пр вом слу ча ју гла го лом ви ђа ти, одн. vi de va ti, ис ка зу је се си ту а ци ја 
по на вља ног пер цеп тив ног ак та ви ђе ња (не ко га), а у дру гом слу ча ју си ту а-
ци ја по на вља ног оства ри ва ња со ци јал ног кон так та (са пер цеп тив ним ак том 
ви ђе ња као јед ним од сво јих са став них еле ме на та).

Гла го ли ви ђа ти и vi de va ti, ка ко то и го ре на ве де ни при ме ри по ка зу ју, 
че сто су пра ће ни адвер би ја ли ма ко ји ма се ис ка зу је сте пен уче ста ло сти оства-
ри ва ња пер цеп тив ног ак та (че сто, ви ше пу та, рет ко и сл. / po go sto, več krat, 
red ko и сл.), као и адвер би ја ли ма с вре мен ским зна че њем. Овим по то њим се 
по на вља ње пер цеп тив ног ак та вре мен ски ло ка ли зу је (нпр.: ... из ме ђу спољ не 
мем бра не и уну тра шњег хе лик са ви ру са, те че јед на [...] ли ни ја [...] не по сто-
је ћа код свих ко је је до та да ви ђао [Pekić, 302]; V zad njem ča su na na ših ce stah 
vi de vam ve li ko av to mo bi lov, ki ima jo na stre hi na me ščen pla stič ni stre šni kov ček... 
[KF]), или се њи ма из ра жа ва кван ти фи ка ци ја вре мен ског од но са, тј. тем по-
рал на кван ти фи ка ци ја оства ри ва ња пер цеп тив ног ак та (нпр.: Из да на у дан, 
за оним сто лом, Не над је ви ђао пре ма све тлом про зо ру наг ну ту Ја сни ну гла ву 
[К]; Po lo žil je ro ko pis na pi sal no mi zo in po tem sem ga ted ne in ted ne vi de val ved-
no bolj za pra še ne ga na istem me stu, ka mor ga je po lo žil pr vi dan [KN]) (о кван ти-
фи ка ци ји вре мен ског од но са в. Пи пер и др., 2005, 765–779).

По ред то га, уз ове гла го ле че сто се по ја вљу ју и адвер би ја ли ко ји ма 
се ис ка зу је ме сто по на вља ног оства ри ва ња пер цеп тив ног ак та или ти пич-
не окол но сти у ко ји ма се оно од ви ја (нпр. Же лео сам ње но те ло, али не оно 
ко је сам ви ђао у би бли о те ци, у ду гач ким ход ни ци ма уни вер зи те та... [К]; 
Dr žal je pi po, ki jo je Mort vi de val med nje go vi mi zob mi na raz lič nih za ba vah v 
zad njih treh le tih ali ne kaj manj [KN]).

3.  пОглéдати (пОгледавати, пОгледивати) : pogledovati (pogledavati), 
oZirati se 

Срп ски гла гол поглéда ти (и ма ње уоби ча је ни ду бле ти по гле да ва ти и 
по гле ди ва ти) те сло ве нач ки гла гол po gle do va ti (и ре ђи po gle da va ti) по свој-
стви ма сво је тем по рал не струк ту ре пред ста вља ју уче ста ла не те лич ка до-
га ђа ња. Си ту а ци је ис ка за не овим гла го ли ма са сто је се од ви ше при ме ра ка 
си ту а ци је ис ка за не гла го лом пòгледати, тј. поглéда ти / po gle do va ti зна чи ви
ше пу та по гле да ти6 – пер ци пи јент у крат ким ин тер ва ли ма усме ра ва свој по-

гла го ла ви ђа ти / vi de va ti, со ци ја тив но зна че ње је уоби ча је но, нпр.: Ve sel sem, da sva se vi de la, 
bo gve kdaj se bo va spet... (Zu pan, 268–269) / Ра ду је ме што смо се ви де ли, ко зна ка да ће мо се 
опет... (Zu pan, 301); ... за истим сто лом су се де ли дво је ко ји су се ви ђа ли сва ког да на [...] а 
ни ка да се ни су по сва ђа ли (Mar ko vić, 65) / ... za isto mi zo sta se de la člo ve ka, ki sta se [...] vi de va la 
vsak dan, pa se ni ko li nis ta spr la (Mar ko vić, 70).

6  Упра во је та ко гла гол po gle do va ti и де фи ни сан у SSKJ (po gle do va ti: več krat po gle da ti).
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глед у од ре ђе ном прав цу. Пре ди кат ни оквир гла го ла поглéда ти / po gle do va ti 
са др жи де сни ар гу мент у уло зи објек та пер цеп ци је (ис ка за ног сло бод ним 
аку за ти вом) или у уло зи спа ци јал ног де тер ми на то ра (ис ка за ног при ло гом 
или пред ло шко-па де жном кон струк ци јом).7 Сло ве нач ки гла гол ozi ra ti se има 
де сни ар гу мент ис кљу чи во у уло зи спа ци јал ног де тер ми на то ра. Као екви ва-
лент срп ском поглéда ти ко му та би лан је с гла го лом po gle do va ti ка да је ово ме 
де сни ар гу мент не ки од спа ци јал них де тер ми на то ра и у том слу ча ју мо же се 
сма тра ти ње го вим си но ни мом.8 При ме ри (ра ди бо ље пре глед но сти гру пи-
шем их по кон крет ним гла го ли ма ко ји се у њи ма по ја вљу ју):

поглéда ти: Мо жда би и пао да ни је пло ту на и кур шу ма ко ји су га сти за ли. 
Љу ди су га по гле да ли низ це ви, кла ти ли и пу ца ли... (Bu la to vić – Pe tao, 161); 
Вре ме је из ра чу на то за по ла зак бро да у де вет ча со ва, због че га че сто по гле да 
на руч ни сат а за тим на про зо ре дру гог спра та (Ti šma, 201);
по гле да ва ти: Не на о ру жа ни је кли мао гла вом и по гле да вао уна о ко ло (К); ... 
де вој ка је би ла ра се ја на као ни ка да пре, по гле да ва ла је кроз про зо ре ку ће на 
Се ња ку (Пе тро вић, 160) / ... de kle pa je bi lo raz tre se no kot nik dar prej, ne neh no 
se je ozi ra lo sko zi ok na hi še na Se nja ku (Pe tro vić, 144);
по гле ди ва ти:9 ... стал но ме по гле ду је на да ју ћи се да ја не што ка жем (К);
... мла дић је ста јао крај про зо ра, час по гле ду ју ћи у прав цу го сти о ни це [...] час 
ка кре ве ту... (Пе тро вић, 78) / ... je mla de nič stal pri ok nu in po gle do val zdaj pro ti 
go stil ni [...] zdaj k po ste lji... (Pe tro vić, 71); 
po gle do va ti: Ne rod no je na vi jal na vi lie štre na ste te ste ni ne [...] in skri vaj po gle-
do val to čaj ko (KF);
Za kaj po gle du jem pro ti svo je mu av to mo bi lu? (Zu pan, 130) / За што по гле дам ка 
сво ме ауту? (Zu pan, 141);
po gle da va ti: ... bil je raz ku štran in je zno je po gle da val ma ter (KF); ... ob stal je na 
oglu, su kal gla vi co ter bi stro po gle da val zdaj s tem, zdaj z onim oče scem po že le-
znih mo žeh (KF);

7  О спа ци јал ним де тер ми на то ри ма као ар гу мен ти ма гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је в. оп-
шир ни је у Мар ко вић, 2012.

8  Гла гол ozi ra ti se, ви де ће мо ка сни је, нај че шће је екви ва лен тан срп ским гла го ли ма освр-
та ти се и оба зи ра ти се. По не кад на сту па и као озна ка трај не рад ње и та да од го ва ра срп ском 
и сло ве нач ком гла го лу гле да ти / gle da ti уко ли ко је овај пра ћен спа ци јал ним де тер ми на то ром, 
уп.: 
Сви гле да ју го ре, али ни ко не мо же да јој ви ди мо дру гла ву на об лом труп цу вра та (Bu la to vić 
- Pe tao, 45) / Vsi se ozi ra jo nav zgor, pa nih če ne vi di mo dre gla ve na ob lem de blu vra tu (Bu la to-
vić - Pe te lin, 41);
... би ли су на по ди ју му од ли но ле у ма. Одан де су гле да ли по пе ћи ни (Bu la to vić - Lju di, 78) / ... so 
bi li na li no le ja stem po di ju. Od tam so se ozi ra li po luk nji (Bu la to vić - Lju dje, 82);

9  Овај гла гол – ко ји се у мо јем кор пу су, а ре као бих и у срп ском елек трон ском кор пу су, 
по ја вљу је под јед на ко че сто као и гла гол по гле да ва ти – уоп ште ни је на ве ден у РСЈ.
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ozi ra ti se: ... va šča ni so se želj no ozi ra li pro ti ne bu, ki se ni in ni ho te lo po o bla či ti 
(KF); Oče se je ved no bolj po go sto ma ozi ral sko zi ok no (Ko smač, 89) / Отац је 
све че шће по гле дао кроз про зор (Ко смач, 77).

4. заглéдати 
Гла гол заглéда ти озна ка је уче ста лог не те лич ког до га ђа ња. У од но су 

на поглéда ти од ли ку је га при су ство до дат не зна чењ ске ком по нен те усред-
сре ђе ног оства ре ња пер цеп тив не рад ње.10 У пре ди кат ном окви ру овог гла го-
ла оба ве зно је при су тан де сни ар гу мент, обич но у уло зи објек та пер цеп ци је, 
ис ка зан сло бод ним аку за ти вом:

... окре та ла је по диг ну ту но гу и сум њи ча во за гле да ла ски ју (Mar ko vić, 344) / 
Eno smuč ko je ime la na tak nje no in si jo je kri tič no ogle do va la (Mar ko vić, 356); 
Ни ки тин [...] га је са свих стра на за гле дао (Bu la to vić - Lju di, 63) / Ni ki tin [...] 
ga je ogle do val od vseh stra ni (Bu la to vić - Lju dje, 65).

Де сни ар гу мент гла го ла заглéда ти, осим у уло зи објек та пер цеп ци је, 
на сту па, ма да знат но ре ђе, и у уло зи спа ци јал ног де тер ми на то ра:

Ма ри ја је по ла ко пре ту ра ла по ку ти ји и па жљи во за гле да ла у сва ку ствар чи-
цу (К); ...за гле дао је у сва до ку мен та и у све ћо шко ве (К); „Шта сад во зиш?” 
упи тао је за гле да ју ћи иза ме не (Mar ko vić, 74).

Гла гол заглéда ти не ма свог пот пу ног сло ве нач ког екви ва лен та. У 
пре во ди ма срп ских тек сто ва, што сам их ода брао за свој кор пус, на спрам 
њега сто је раз ли чи ти сло ве нач ки гла го ли. Та ко се као ње го ви ко ре ла ти, 
по ред гла го ла ogle do va ti (si) ʻпо сма тра ти, раз гле да ти, гле да ти’ (в. пр ва два 
го ре на ве де на при ме ра), ко ји му је по сво јим се ман тич ким свој стви ма мо-
жда и нај бли жи, по ја вљу ју и гла го ли za zre ti se ʻзàгледати се’, za str me ti se 
ʻзàгледати се, за зу ри ти се’, po gle do va ti:

Фо ре тић је с ди вље њем за гле дао мо ју пе ле ри ну, чи зме, бич (Bu la to vić - Lju di, 
121) / Fo re tić se je z ob ču do va njem za zrl v mo jo pe le ri no, škor nje in bič (Bu la to-
vić - Lju dje, 124); ...ста ри фан том узи ма Мар ко ви ћев па лац и за гле да га (Bu-
la to vić - Lju di, 160) / ... sta ra po šast je mlje Mar ko vi ćev pa lac in se za str mi vanj 
(Bu la to vić - Lju dje, 166); За гле да сви ма у очи (Bu la to vić - Pe tao, 85) / Vsem 
po gle du je v oči (Bu la to vić - Pe te lin, 77).

10  Ова ком по нен та на зна че на је у де фи ни ци ји ње го вог вид ског пар ња ка зàгледати, што 
је да је РСЈ: ’па жљи во по гле да ти’. У РМС је она за не ма ре на. Упо тре ба гла го ла зàгледати у 
зна че њу ’угле да ти, опа зи ти’ ко ју на во де оба Ма ти чи на реч ни ка да нас ви ше ни је жи ва.
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5. заглéдати се : zagledovati se 
Срп ски ре флек сив ни гла гол заглéда ти се и ње гов сло ве нач ки екви-

ва лент za gle do va ti se по свом су си ту а ци о ном ти пу гла го ли уче ста лог не те-
лич ког до га ђа ња.11 У при ме ри ма, ина че ве о ма рет ким, у ко ји ма се по ја вљу ју 
ови гла го ли као њи хо ва рек циј ска до пу на на сту па пред ло шко-па де жна кон-
струк ци ја у + Nacc / v + Nacc у се ман тич кој уло зи спа ци јал ног де тер ми на то ра:

Док ми је пре да вао кар те и при чао не ке де та ље, че сто се за гле дао у Ду њу... 
(И); Za gle do va la se je v njen kip, v nje no spro šče no le po li ce (KF).12

6. Освртати се, Обазирати се : ozirati se 
Срп ски гла го ли освр та ти се и оба зи ра ти се, као и њи хов сло ве нач-

ки екви ва лент ozi ra ti se, по свом су си ту а ци о ном ти пу уче ста ла не те лич ка 
до га ђа ња.13 Њи хов пре ди кат ни оквир мо же би ти без де сног ар гу мен та или 
са др жа ва ти де сни ар гу мент у уло зи спа ци јал ног де тер ми на то ра. У оба је 
слу ча ја у зна чењ ској струк ту ри ових гла го ла при сут на ком по нен та те ле сног 
по кре та – њи ма се ре фе ри ше о пер цеп тив ној рад њи при чи јем оства ре њу 
пер ци пи јент по кре ће гла ву, че сто и чи тав гор њи део те ла у сме ру су прот ном 
од усме ре но сти сво је при мар не осе.14

11  Код пер фек тив них ре флек сив них гла го ла зàгледати се / za gle da ti se, од ко јих се де ри-
ви ра ју ите ра тив ни гла го ли заглéда ти се / za gle do va ti se, зна че ње пре фик са за- је ин гре сив но 
(уп. Клајн, 2002, 253). Упо тре бом пре фик са за- код ових гла го ла, по ред то га што се фо кус 
си ту а ци је по ме ра на њен по че так, уно си се и до дат на зна чењ ска ком по нен та ин тен зи те та. 
На дру гој стра ни, пре фикс за- код не ре флек сив ног срп ског гла го ла зàгледати, од ко јег се 
де ри ви ра заглéда ти, има фи ни тив но зна че ње. И код овог гла го ла пре фикс за- но си до дат ну 
зна чењ ску ком по нен ту ин тен зи те та, одн. усред сре ђе ног оства ре ња пер цеп тив не рад ње.

12  И уз пер фек тив не гла го ле зàгледати се / za gle da ti se обичнo сто ји аку за тив с пред ло гом 
у/v, али се сре ћу и не ке дру ге кон струк ци је, нпр. кроз + Nacc / sko zi + Nacc: Da bi se po mi ri la, se 
je za zr la sko zi ok no ko pal ni ce... (No vak, 22) / Да би се сми ри ла, за гле да ла се кроз про зор ку па-
ти ла... (No vak, 20).

13  Овим се гла го ли ма мо же ре фе ри са ти и о јед ном при мер ку рад ње окре та ња по гле да и 
та да би они би ли озна ка основ ног, не де ри ви ра ног си ту а ци о ног ти па не те лич ког до га ђа ња. 
Ме ђу тим, та ква њи хо ва ин тер пре та ци ја обич но мо ра би ти кон тек сту ал но по др жа на, као нпр. 
у ре че ни ци Мар ко се по ла ко освр ће пре ма вра ти ма / Mar ko se po ča si ozi ra pro ti vra tom, где се 
упо тре бом на чин ског при ло га по ла ко / po ča si су ге ри ше јед но крат но по ме ра ње пер ци пи јен то-
вог по гле да. Уко ли ко би при лог био из о ста вљен, ре че нич ни си ту а ци о ни тип би по нај пре био 
ин тер пре ти ран као уче ста ло не те лич ко до га ђа ње. 

14  При мар на пер ци пи јен то ва оса де фи ни са на је прав цем пер ци пи јен то вог век то ра кре та-
ња уко ли ко је пер ци пи јент у по кре ту, одн. прав цем по тен ци јал ног пер ци пи јен то вог по кре та 
пре ма на пред уко ли ко је пер ци пи јент ста ти чан (в. Ric hards, 1975, 353).
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У по гле ду ди стри бу ци је два ју срп ских гла го ла при мет на је тен ден ци-
ја да се у са вре ме ном је зи ку гла гол оба зи ра ти се упо тре бља ва пре вас ход но 
у пре не се ном зна че њу ʻобра ћа ти па жњу (на не ко га, на не што)’, обич но у 
не ги ра ном об ли ку, нпр.: Бар ков ти је по ста вио не ко бе за зле но пи та ње [...] 
али ти се ни си оба зи рао. То јест, крат ко си од го во рио и он да на ста вио да 
при чаш по свом на хо ђе њу (Mar ko vić, 260).15 У моjeм се кор пу су овај гла гол 
у пер цеп тив ном зна че њу по ја вљу је са мо на јед ном ме сту: ... за стао сам, 
оба зи ру ћи се око се бе, као да је не ко мо гао да ме чу је (Mar ko vić, 119) / ... sem 
pre ne hal in se ozi ral oko li se be, ka kor da bi me kdo lah ko sli šal (Mar ko vić, 128), 
и, исто та ко, са мо на јед ном ме сту у елек трон ском кор пу су: Ви се стал но 
оба зи ре те, освр ће те, ослу шку је те, али не ма ни че га.

Гла го ли освр та ти се и ozi ra ti se нај че шће се појaвљују без спа ци јал-
ног де тер ми на то ра или са спа ци јал ним де тер ми на то ром ис ка за ним адвер-
би јал ном кон струк ци јом око се бе /(o)krog se be (oko li se be), одн. њој екви-
ва лен тим при ло шким адвер би ја лом (у)на о ко ло / na o krog (na o ko li). Ова ква 
упо тре ба на ве де них гла го ла че ста је у кон тек сти ма у ко ји ма се ука зу је да је 
пер ци пи јент у ста њу уз не ми ре но сти, стра ха и сл.:

Пап ко ве зе ни це би ле су ра ши ре не [...] Стал но се освр тао (Bu la to vić – Lju di, 
406) / Pap ko ve ze ni ce so ze va le [...] Ne neh no se je ozi ral (Bu la to vić – Lju dje, 
406); У па ни ци освр тао се око се бе (Pe kić, 103) / Pa nič no se je ozi ral krog se be 
(Pe kić, 100); Тра жи ли смо га ду го – освр ћу ћи се око се бе... (Шће па но вић, 63) 
/ Is ka li smo ga dol go – se ozi ra li oko li se be... (Šće pa no vić, 51); По но во је отво-
ри ла тор бу и по ка за ла му но вац, освр ћу ћи се пла шљи во на о ко ло (К); ...hkra ti 
pa se ves čas ozi ra na o ko li, ker me ni, da ga za sle du je jo ne kak šni de tek ti vi (KF).

Дру ге адвер би јал не кон струк ци је ко је се у уло зи спа ци јал ног де тер-
ми на то ра ре ла тив но че сто сре ћу уз на ве де не гла го ле је су сле де ће:

– иза се бе / na zaj: ...са мо се за чу ђе но и не ка ко увре ђе но освр тао иза се бе (К); 
...ozi ra se na zaj, ne ma ra za to, da bi se pre pri ča la, ali ji še sle di jo... (KF);

– по + Nloc / po + Nloc: Уза луд но сам се освр тао по ста ну (Mar ko vić, 20) / Za man 
sem se ozi ral po sta no va nju (Mar ko vić, 23); Vr ni la se bo teč na in sit na, ali pa bo 
ta ka po sta la, ko se bo raz o ča ra no ozi ra la po hi ši... (Zu pan, 233) / А вра ти ће се 

15  Пре во ди лац на сло ве нач ки ов де је упо тре био гла гол re a gi ra ti: Bar kov ti je po sta vil ne ko 
ne dolž no vpra ša nje (...), am pak ti ni si re a gi ral. To rej, ne kaj si od go vo ril in si po tem go vo ril po 
svo je (Mar ko vić, 272). Ина че, као ко ре лат гла го ла оба зи ра ти се упо тре бље ног у пре не се ном 
зна че њу, у сло ве нач ким пре во ди ма обич но сто ји пер фек тив ни гла гол zme ni ti se (с до пу ном za 
+ Nacc), нпр.: С вре ме на на вре ме осе тио би под но га ма ме ко ту људ ског те ла. Ни је се оба зи-
рао (Pe kić, 483) / Od ča sa do ča sa je pod no ga mi za ču til meh ko bo člo ve ške ga te le sa. Ni se zme nil 
za to (Pe kić, 467).
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сит ни ча ва и до сад на, или ће та ква по ста ти кад поч не да се освр ће по ку ћи... 
(Zu pan, 260);

– пре ма + Ndat, ка + Ndat / pro ti + Ndat, k + Ndat : Че сто сам се освр тао пре ма се па-
реу у ко јем је се део ко ма дант (К); Če prav po sne tek še tra ja, se vse bolj nestrpenо 
ozi ram pro ti vra tom (KF);

– за + Nin str / za + Nin str: ... чи ни јој се да сви у њу гле да ју, да се за њом освр ћу... 
(К); Ne kaj krat sem se za lo til, da se brez raz lo ga ozi ram za žen ska mi (KF).16

7. закључак

На осно ву се ман тич ког обе леж ја [репетитивност пер цеп тив ног ак та] 
и обе леж ја си ту а ци о не тем по рал не струк ту ре ите ра тив ни гла го ли ви зу ел не 
пер цеп ци је у срп ском и сло ве нач ком је зи ку свр ста ва ју се по свом си ту а ци-
о ном ти пу у ха би ту ал на ста ња (гла гол ви ђа ти / vi de va ti) или уче ста ла не те-
лич ка до га ђа ња (оста ли гла го ли). За се ман тич ко стру кту ри ра ње ове гру пе 
гла го ла ре ле вант на су још и обе леж ја [инт ензит ет (усред сре ђе но оства ре-
ње пер цеп тив не рад ње)] – код гла го ла заглéда ти (се) / za gle do va ti se – и 
[телесни покрет] – код гла го ла освр та ти се (оба зи ра ти се) / ozi ra ti sе.

У пре ди кат ном окви ру ве ћи не по сма тра них гла го ла оба ве зно је при-
су тан де сни ар гу мент ко ји код гла го ла поглéда ти / po gle do va ti и срп ског гла-
го ла заглéда ти (ко ји не ма свог сло ве нач ког екви ва лен та) мо же на сту пи ти у 
се ман тич кој уло зи пер цеп тив ног објек та или спа ци јал ног де тре ми на то ра. 
Де сни ар гу мент гла го ла ви ђа ти / vi de va ti ре а ли зу је се ис кљу чи во у уло зи 
пер цеп тив ног објек та, а де сни ар гу мент гла го ла заглéда ти се / za gle do va ti 
se, као и гла го ла освр та ти се (оба зи ра ти се) / ozi ra ti se ис кљу чи во у уло зи 
спа ци јал ног де тер ми на то ра. Гла го ли освр та ти се (оба зи ра ти се) / ozi ra ti se 
је ди ни су из по сма тра не гру пе ко ји мо гу би ти и без де сног ар гу мен та.
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Željko Marković

ITERATIVE VERBS OF VISUAL PERCEPTION
IN SERBIAN AND SLOVENIAN

Summary

The paper presents Serbian and Slovenian verbs of visual perception that denote 
situations being classified as derived situation types – multiple-event activities or habitual 
statives, according to the characteristics of their developmental course. In addition to 
properties relevant for the semantic determination of the above-mentioned verbs, the 
types and formal features of their right arguments are also identified.

Key words: lexical semantics, verbs of visual perception, situation types, arguments.
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ДИСКУРСНЕ И КОНТЕКСТУАЛНЕ ОСНОВЕ УПОТРЕБЕ 
НОМИНАЛНИХ СРЕДСТАВА У СРПСКОЈ АЛЕКСАНДРИДИ1

Упо тре ба но ми нал них сред ста ва, пре све га пар ти ци па и ин фи ни ти ва, 
у функ ци ји ис ка зи ва ња се ман тич ке суб ор ди на ци је ка рак те ри са ла је мно ге 
ста ре ин до е вроп ске је зи ке и сма тра се тра гом ста ри јег ти па је зи ка. Очу ва ње 
ши ро ких ре а ли за ци о них спо соб но сти пар ти цип ских и ин фи ни тив них кон-
струк ци ја у је зи ку ста ро сло вен ских и ре дак циј ских тек сто ва има ло је, по-
ред ти по ло шке оправ да но сти, и сво ју стил ску обе ле же ност: њи хо ва упо тре ба 
уну тар са крал не сфе ре ука зи ва ла је на уз ви ше ни је зич ко стил ски на чин из ра-
жа ва ња, док је уну тар про фа не сфе ре она мо гла пред ста вља ти функ ци о нал-
но стил ску од ли ку не ког жан ра. Овај рад има за циљ да ука же и на дис курс не 
и кон тек сту ал не осно ве упо тре бе но ми нал них сред ста ва, тј. на то у ко јим 
струк тур ним сег мен ти ма на ра ти ва као ти па дис кур са те у ко јим кон тек сти ма 
се при бе га ва упо тре би пар ти ци па и ин фи ни ти ва у раз ли чи тим син так сич ко-
-се ман тич ким ре а ли за ци ја ма. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на је зи ку кри тич-
ког из да ња сред њо ве ков ног ро ма на Срп ске Алек сан дри де, за ко ји је утвр ђе но 
да је пи сан ни жим сти лом срп ско сло вен ског је зи ка, у чи јој осно ви је пре пис 
из 16. ве ка при зрен ско-ти моч ке про ве ни јен ци је. 

Кључ не ре чи: Срп ска Алек сан дри да, срп ско сло вен ски, исто риј ска син-
так са, ин фи ни ти ви, пар ти ци пи, функ ци о нал ни сти ло ви, гра ма ти ка дис кур са, 
на ра ти ви. 

1  Овај рад настао је у оквиру пројекта Историја српског језика, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развојаРепублике Србије (број пројекта 178001). Резултати 
представљени у њему произашли су из рада на докторској тези под називом Синтаксичке 
одлике Српске Александриде истога аутора (уп. Курешевић, 2012), одбрањеној 13. новембра 
2012. године на Филозофском факултету. Теза је рађена под менторством проф. др Јасминe 
Грковић-Мејџор, чији су радови, посвећени развоју синтаксичке транзитивности и њеној улози 
у формирању синтаксичких структура у словенским језицима, у великој мери утицали на 
теоријско полазиште у истраживањима аутора овога рада. Предмет овог истраживања одабран 
је како би се уклопио у шири тематски оквир зборника посвећеног проф. др Вери Васић, а 
идеја за њега родила се као реакција на сугестију проф. др Наташе Драгин, једног од чланова 
комисије за одбрану поменуте докторске тезе, да би било добро истражити да ли је употреба 
књишких односно општесловенских номиналних средстава зависила од контекста. 

file:///F:/Filozofski/Zbornik%20u%20cast/Zbornik%20Vasic/ 
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1. По чев од 14. ве ка у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти се по-
ред пре вод не књи жев но сти цр кве ног ка рак те ра (бо го слу жбе не књи ге, про-
по ве ди, апо кри фи и сл.), ко ја је на ста ја ла за по тре бе кул та и бо го слу же ња, 
по ја вљу ју и дру га пре вод на де ла, на ме ње на ши рој, пре све га вла сте о ској, 
пу бли ци, ко ја су по ред еду ка тив ног има ла и за бав ни ка рак тер. Ме ђу тим 
де ли ма, ве о ма по пу лар ним у сред њем ве ку, по себ но ме сто за у зи ма Алек сан-
дри да, сред њо ве ков ни ро ман о жи во ту чу ве ног вла да ра и вој ско во ђе Алек-
сан дра Ма ке дон ског из 4. в. п. н. е. Овај ти пич ни сред њо ве ков ни ро ман2 
по те ма ти ци спа да у ви те шке ро ма не у ко ји ма основ ну рад њу чи ни не ки 
исто риј ски до га ђај прот кан број ним анег до та ма и ле ген да ма ка ко би са др-
жин ски био при ла го ђен уку су сво је пу бли ке. О то ме ко ли ко је Алек сан дри да 
пред ста вља ла по пу лар ну лек ти ру у сред њем ве ку све до чи ве ли ки број ру ко-
пи са овог де ла (око 350) са чу ва них у раз ли чи тим европ ским би бли о те ка ма 
(Ма рин ко вић, 1969, 7). То упу ћу је на за кљу чак да је Алек сан дри да при па-
да ла европ ској кул тур ној ба шти ни. Ме ђу Ју жним и Ис точ ним Сло ве ни ма 
на ро чи то је би ла по пу лар на она вер зи ја овог ро ма на ко ја је у на у ци по зна та 
као Срп ска Алак сан дри да. Овај на зив по ми ња ни ро ман је за слу жио за хва-
љу ју ћи чи ње ни ци што пред ста вља вер зи ју древ не при че о Алек сан дру Ве-
ли ком ко ја је, по ни кав ши на осно ва ма по зно ви зан тиј ске об ра де Псе у до ка-
ли сте но ве Алек сан дри де, сво ју ко нач ну уобличeност до би ла у ју го за пад ним 
обла сти ма што кав ског го вор ног под руч ја у кул тур но-исто риј ским окви ри ма 
срп ског сред њег ве ка. Та ко ђе је утвр ђе но да су мно ге по то ње об ра де овог 
тек ста ме ђу Ју жним и Ис точ ним Сло ве ни ма у ства ри пре ра де пр во бит ног 
срп ско сло вен ског тек ста ко ји је мо рао на ста ти не где кра јем 13. ве ка (Ма-
рин ко вић, 2007, 309).

2. За је зик основ не ре дак ци је Срп ске Алек сан дри де Р. Ма рин ко вић 
(2007: 318) ка же да он ни је ни ка ко био сли чан об ред ном је зи ку уз ви ше ног 
сти ла ка кав за ти че мо у де ли ма са крал ног ка рак те ра, већ да је то био је зик 
из ме ђу ли те рар ног је зи ка срп ске ре дак ци је и го вор ног је зи ка што кав ског 
ди ја лек та са еле мен ти ма фол клор ног сти ла, на звав ши га сред њим. У до-
ма ћој лин гви стич кој прак си се за ова кав тип је зи ка уста лио на зив срп ско-
сло вен ски је зик ни жег сти ла. На та кву ње го ву ре а ли за ци ју у овом тек сту 
упу ћу ју мно ги фак то ри: жа нр, те ма ти ка (са др жи на) и на ме на тек ста, је зик 
ори ги на ла, ли те рар на шко ла ко ја га је из не дри ла, као и тип дис кур са (на ра-
тив) ко јем текст при па да.3 

2  Ти пи чан сред њо ве ков ни ро ман се у ли те ра ту ри де фи ни ше као де ло хри сти ја ни зи ра ног 
са др жа ја, чи ји је аутор нај че шће не по знат, а про ве ни јен ци ја тек ста вр ло че сто не си гур на (уп. 
Ku na 2008: 259–260).

3  Уп. нпр. Гр ко вић-Меј џор, 2007, 451–453; Ку ре ше вић, 2012; 2013.
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3. Пред мет ис тра жи ва ња у овом ра ду пред ста вља упо тре ба но ми нал-
них сред ста ва у је зи ку Срп ске Алек сан дри де,4 пре све га пар ти ци па и ин фи-
ни ти ва. Је зик ста ро сло вен ских и ре дак циј ских спо ме ни ка ка рак те ри са ла је 
оби ла та упо тре ба пар ти цип ских и ин фи ни тив них кон струк ци ја. Та ква упо-
тре ба по ме ну тих но ми нал них је зич ких сред ста ва има ла је и сво ју типoлошк у 
оправ да ност – ка рак те ри са ла је мно ге ста ре ин до е вроп ске је зи ке и сма тра 
се јед ном од од ли ка ста ри јег ста ња у је зи ку за ис ка зи ва ње се ман тич ке суб-
ор ди на ци је (Ме је, 1965, 195; Leh mann, 1980). Тем по њи хо ве за ме не вер бал-
ним струк ту ра ма, тј. за ви сним ре че ни ца ма, ти по ло шки мла ђим сред ством, 
био је усло вљен уну тар је зич ким фак то ри ма, ме ђу ко ји ма је нај ва жни ји раст 
син так сич ке тран зи тив но сти,5 глав не од ли ке је зи ка аку за тив но-но ми на тив-
ног ти па, ко јем да на шњи сло вен ски је зи ци при па да ју (Gr ko vić-Ma jor, 2010). 
Oчување ши ро ких ре а ли за ци о них спо соб но сти пар ти цип ских и ин фи ни-
тив них кон струк ци ја у је зи ку ста ро сло вен ских и ре дак циј ских тек сто ва 
има ло је и сво ју стил ску обе ле же ност: њи хо ва упо тре ба уну тар са крал не 
сфе ре ука зи ва ла је на уз ви ше ни је зич ко стил ски на чин из ра жа ва ња, док је 
уну тар про фа не сфе ре она мо гла пред ста вља ти функ ци о нал но стил ску од-
ли ку не ког жан ра.

По ред ти по ло шких и стил ских аспе ка та, упо тре ба но ми нал них сред-
ста ва има ла је и сво ју дис курс ну функ ци ју. Овим ра дом же ли мо да ука же мо 
на то у ко јим струк тур ним сег мен ти ма на ра ти ва као ти па дис кур са, као и у 
ко јим кон тек сти ма се при бе га ва упо тре би пар ти ци па и ин фи ни ти ва у не ким 
син так сич ко-се ман тич ким ре а ли за ци ја ма, ме ђу ко ји ма су мно ге, са да на-
шњег аспек та по сма тра но, ар ха ич не, тј. ка рак те ри сти ка су сред њо ве ков ног 
књи жев ног је зи ка. На да мо се да ра све тља ва ње и ових аспе ка та њи хо ве упо-
тре бе мо же до при не ти бо љем од ре ђи ва њу њи хо вог ста ту са уну тар цр кве но-
сло вен ског је зи ка (у сми слу њи хо вог кла си фи ко ва ња на оп ште сло вен ске и 
књи шке цр те).

4. Текст Срп ске Алек сан дри де спа да у тзв. на ра ти ве, тип дис кур са у 
ко јем се у пи са ној фор ми у ве ли кој ме ри пре но се ре че нич ни мо де ли свој-
стве ни усме ној ко му ни ка ци ји. Иако пред ста вља ду гу при по вед ну фор му, 
текст је ор га ни зо ван та ко да ан га жу је чи та о ца од но сно слу ша о ца. Мно ги 
на ра тив ни по ступ ци и стра те ги је у ње му упо тре бље ни су та ко да се по стиг-

4  Као кор пус за ово ис тра жи ва ње ода бра но је кри тич ко из да ње Срп ске Алек сан дри де (СА 
1985), у чи јој осно ви је пре пис из 16. ве ка при зрен ско-ти моч ке про ве ни јен ци је (Јер ко вић, 
1983, 227), за ко ји се сма тра да пред ста вља вер зи ју вр ло бли ску основ ној ре дак ци ји тек ста 
(Ма рин ко вић, 1969, 291; СА, 1985, VI II).

5  За ме ну но ми нал них вер бал ним струк ту ра ма тре ба схва ти ти као те жњу је зи ка ка ус по-
ста вља њу ја сно фор ма ли зо ва них су бје кат ско-об је кат ских од но са, што је јед на од основ них 
по сле ди ца ра ста син так сич ке тран зи тив но сти.
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не же ље ни ко му ни ка тив ни циљ – да се па жња адре са та одр жи буд ном. Јед на 
од до ми нант них на ра тив них стра те ги ја у овом де лу је сте пре пли та ње на ра-
тив них и драм ских па са жа. Бу ду ћи да су у овом де лу по ред на ра ци је, као 
до ми нант не фор ме при по ве да ња, по ја вљу ју и мо но лог и ди ја лог, мо же се 
ре ћи да текст Срп ске Алек сан дри де пред ста вља сло же ни на ра тив ни дис курс 
у ко јем се сме њу ју уже схва ће ни ти по ви дис кур са: на ра тив ни (пре при ча ва-
ње и де скрип ци ја) и драм ски па са жи (мо но ло зи и ди ја ло зи). Већ на осно ву 
ово га би смо мо гли да кон ста ту је мо да је у овом де лу са функ ци о нал но стил-
ског аспек та у упо тре би спе ци јал на ре а ли за ци ја књи жев ног је зи ка ко ју би-
смо услов но мо гли на зва ти књи жев ним раз го вор ним сти лом, тј. књи жев-
ним је зи ком са еле мен ти ма укло пље ног, од но сно сти ли зо ва ног раз го вор ног 
функционaлног сти ла. 6 

На ра тив као тип дис кур са7 пред ста вља при чу о про шлим до га ђа ји ма8 
ко ји се из ла жу оним сле дом ко јим су се и до га ђа ли. У на ра ти ви ма се мо гу 
пра ти ти два то ка при че: глав ни, онај ко ји има функ ци ју да по ме ра при чу 
уна пред и спо ред ни, у ко јем се ра ди мо ти ви са ња глав не рад ње да ју опи си 
ат мос фе ре, љу ди и про сто ра. У при чи уче ству је не ко ли ко ка рак те ра од ко јих 
је је дан глав ни. Из ово га про из и ла зи да су вре ме (ор га ни за ци ја вре мен ске/
до га ђај не ли ни је при по ве да ња) и кла си фи ка ци ја (по де ла ка рак те ра на глав-
не и спо ред не, ин фор ма ци ја на ва жне и ма ње ва жне, на не у трал не и мо дал-
но обо је не и сл.) са мо не ки од основ них еле ме на та струк ту ре на ра тив ног 
дис кур са као це ли не ко ји мо гу да ути чу на ње го ву ор га ни за ци ју, као и на 
из бор је зич ког сред ства (Ni da, 1992). 

Кла сич на струк ту ра на ра ти ва као ти па дис кур са, у ко ју се укла па по-
вр шин ска струк ту ра на шег тек ста, са др жи увод ну сце ну, епи зо де пре вр хун-
ца, вр ху нац, епи зо де по сле вр хун ца и крај. На ра тив ни дис курс се раз гра ђу је 
на па ра гра фе (ви ше те мат ски уве за них ре че ни ца), по је ди нач не ре че ни це, 
као и на спе ци јал не ре че ни це (не вер бал не јед но став не из ра зе) ко је се гру-

6  Опи су ју ћи основ не ка рак те ри сти ке раз го вор ног функ ци о нал ног сти ла у са вре ме ним 
сло вен ским књи жев ним је зи ци ма, Б. То шо вић (2002: 384–385) на по ми ње да по ред при род-
ног раз го вор ног сти ла, у ко јем до ла зи до из ра жа ја не за ви сно усме но ко му ни ци ра ње, по сто ји 
и ње го ва сти ли зо ва на упо тре ба, а то је ка да је раз го вор ни стил ве зан за дру ги функ ци о нал ни 
стил, нај че шће књи жев но у мет нич ки. Ка ко је за ста ри је фа зе је зи ка, у усло ви ма не по сто ја ња 
го вор ни ка, не мо гу ће са по у зда но шћу утвр ди ти од ли ке раз го вор ног сти ла, ми се у овом ра ду 
уна пред огра ђу је мо од ње го ве де ци ди ра не ка рак те ри за ци је оста ју ћи у до ме ну прет по став ке 
при ли ком од ре ђи ва ња ње го вих од ли ка.

7  При ли ком ана ли зе дис курс них осно ва за упо тер бу но ми нал них сред ста ва сле ди ли смо 
те о риј ске при ни ци пе пред ло же не у књи зи The Gram mar of Di sco ur se Р. Е. Ло нгејкера (Lon-
gac re, 1996). 

8  Рет ко, у од ре ђе ним драм ским сег мен ти ма (тј. у мо но ло шким сег мен ти ма у ко ји ма се 
ис ка зу ју про ро чан ства) при по ве да се о бу ду ћим до га ђа ји ма.
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пи шу у уже схва ће не ти по ве дис кур са (на ра тив не и драм ске па са же) ко ји 
за јед но чи не це ли ну тек ста. Драм ски па са жи до ла зе до из ра жа ја у нај ди на-
мич ни јим де ло ви ма на ра тив ног дис кур са схва ће ног као це ли на. 

Глав ни циљ ово га ра да је да ис тра жи ка ква је ве за из ме ђу гра ма ти ке 
и дис кур са, тј. да од ре ди ко ји то еле мен ти дис кур са, по ред ван лин гви стич-
ких фак то ра (жа нр, са др жи на и на ме на тек ста, је зик ори ги на ла и сл.), ути чу 
на из бор јед не од кон ку рент них фор ми, а кон крет но на из бор но ми нал них 
сред ста ва, за ис ка зи ва ње зна че ња ко ја мо гу би ти ис ка за на и вер бал ним је-
зич ким сред стви ма. При том, ва жно је ис та ћи да на ше пре тен зи је ни су да 
за ђе мо у ду бљу ана ли зу свих дис курс них сег ме на та, већ да пред ста ви мо 
не ке од основ них дис курс них ка рак те ри сти ка на ра тив них и драм ских па са-
жа ко ји се мо гу до ве сти у ве зу са упо тре бом пар ти цип ских и ин фи ни тив них 
кон струк ци ја у овом тек сту, во де ћи исто вре ме но ра чу на и о кон тек сту њи-
хо ве упо тре бе.

5. Сва ки од уже схва ће них дис курс них ти по ва има сво ју ка рак те ри-
стич ну упо тре бу ли ца, гла гол ских об ли ка, аспек та, мо дал но сти и сл. Та ко, 
на при мер, у Срп ској Алек сан дри ди на ра тив не па са же ка рак те ри ше упо тре-
ба тре ћег ли ца (што су ге ри ше не у трал ног на ра то ра), док драм ске па са же 
ка рак те ри ше сме њи ва ње пр вог и дру гог ли ца. Кад је у пи та њу упо тре ба гла-
гол ских вре ме на, на ра тив не па са же од ли ку је упо тре ба гла гол ских об ли ка за 
ис ка зи ва ње про шло сти, док се у драм ским па са жи ма, по ред ових, сре ће и 
упо тре ба пре зен та као и бу ду ћег вре ме на (нпр. у про ро чан стви ма).

5.1. Је дан од бит них еле ме на та ор га ни за ци је струк ту ре дис кур са у на-
ра тив ним па са жи ма ко ји ути че и на из бор је зич ког сред ства је сте раз ли ко-
ва ње глав ног од спо ред ног то ка при че (Lon gac re, 1996, 21). Ва жно обе леж је 
глав ног то ка при че у на ра тив ним па са жи ма Срп ске Алек сан дри де је сте ди-
на мич ност, а спо ред ног ста тич ност. Сме њи ва ње ди на мич них и ста тич них 
сце на чи ни при по ве да ње у овом де лу жи во пи сни јим и екс пре сив ни јим, а то 
се по сти же упо тре бом раз ли чи тих гла гол ских об ли ка.

5.1.1. Ди на мич ност на ра тив них па са жа се ре а ли зу је кроз се квен ци јал-
ност опи са них до га ђа ја, а то се по сти же упо тре бом оних гла гол ских об ли ка 
ко ји у свом се ман тич ком по тен ци ја лу има ју и ди на мич ност као ди стинк тив-
но обе леж је, по пут аори ста, са мо стал ног пре ди ка тив ног пар ти ци па/ге рун да 
или не за ви сног ап со лут ног да ти ва гра ђе них од ак тив ног пар ти ци па пре те-
ри та, нпр.

– аорист: и въ ть ча|с| вѣстници ѡ|т| македонїи кь нѥмѹ п р ї и д о ш е  и дарї емѹ краснїе 
ѡ|т| олимбїади царице п р и н е с о ш е и о рожденїи отрочети ем|ѹ| в ь з в ѣ с т и ш е 
(15v/5–11);
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– акт. парт. прет. у функцији самосталног предикативног партиципа: съ же 
ѹ ж а с н ѹ в  се съ прѣстола с к о ч и в ь. яице же на землю п а д ь  разбьі се (15r/ 8–10);
– акт. парт. прет. у функцији независног апсолутног датива: с ъ б р а в ш и | м | 
с е  в ъ с е | м |  м а к е д ѡ н і а н ѡ | м |. и  п е л а г о н ѡ | м | ,  и  е л а д е н ѡ | м | , 
и  ф и л ї п ѹ  же на воисцѣ с ѹ щ ѹ. и брани е м ѹ  тамо мн|о|гїе с ът в о р ш ѹ. и кь 
македонїи в ъ з в р а щ а ю щ ѹ  с е. яви се емѹ въ снѣ богь амонъ въ ºбразѣ львовѣ. 
ро г ѡ | м |  с о у щ ї и м ъ  з л а т и | м |  на нѥ|м|. и алеѯа|н|дра носе на рѹкоу г(лаго)
лѥ (14v/1–9).

5.1.2. На су прот то ме, спо ред ни ток при че у овом де лу се ка рак те ри ше 
опи си ма из гле да и осо би на лич но сти или ства ри, по том опи са ат мос фе ре у 
ци љу што сна жни јег и жи во пи сни јег пред ста вља ња но во на ста ле си ту а ци је. 
То се ма ни фе сту је кроз до ми нант ни ју упо тре бу им пер фек та, са мо стал ног 
пре ди ка тив ног пар ти ци па/ге рун да или пре ди ка тив ног пар ти ци па из гра ђе-
них од ак тив ног пар ти ци па пре зен та ко ји ма се ис ка зу је ду ра тив ност, ите ра-
тив ност (уп. при ме ре под а), или пак кроз ап со лут ни да тив и ге рунд у адвер-
би јал ној упо тре би ко ји ма се, бу ду ћи те мат ски мар ки ра ни у функ ци о нал ној 
пер спек ти ви ре че ни це, ве о ма че сто ис ка зу је фон за ре а ли за ци ју пред сто је ће 
ак ци је (уп. при ме ре под б). Упо тре бом ових гла гол ских об ли ка глав ни ток 
при че се за у ста вља или са мо успо ра ва, што се са јед не стра не од ли ку је ста-
тич но шћу опи си ва не сли ке, али са дру ге стра не, та ква упо тре ба гла гол ских 
об ли ка чи ни при по ве да ње жи во пи сни јим, екс пре сив ни јим и мо ти ви са ни-
јим, нпр.

а) 
– имперфекат: нехтѣнавь егїпь|т|скїи царь. сь вльшьбною хьітростїю и 
звѣз|д|очьтенїемъ егїпь|т|скыи|м| ѹ к р а ш е н   б ѣ  зѣло къ бранем же и ратемъ ни 
воисками п р о т и в л я ш е  | с |  е   ни орѹжїемъ нь помощницѹ имѣе себѣ вльховнѹю 
хытростъ сею вьсѣ|м| околнїимъ п р о т и в л я ш е  с е  го|с|подамъ (3r/9–3v/4);
– акт. парт. през. у функцији самосталног предиката: алеѯа|н|дръ о у п р а ж н я е 
с е  на ѹченїа книжна. илиядѹ і ºдисїю изьѹчае всѹ за годище. і ѡрганъ великьі и з ѹ ч а е 
за дрѹго годище. и º сем„ же н е н а в и д ѣ щ е  его по|д|(о)бньі емѹ ºтроци въ сколи. 
завистъ бº вѣстъ прѣ|д|починати добродѣтелъ въсаком|ѹ| добрѹ изьрочитѹ, послѣдоуетъ 
ненавистъ велика (16v/7–17r/3);
– акт. парт. през. у функцији предикатива: въ тож|д|е врѣме б ѣ  º б л а | д | ( а ) е 
евреискьі|м| сънмищемъ і(зра)ильтьскїи|м| плѣмѣнѡ|м|. і евреискїим|ъ| г(о)|с|поство|м| 
пр(о)рѡкь б(ог)а саваºѳа именемъ іеремїа (82v/4–9).

б) 
– акт. парт. у функцији адвербијално употребљеног герунда: сам же вь полатѹ 
ц(а)р|с|кѹю в ъ ш ь | д |. вльховнѹю лекомандїю творити наче|т„| (6v/7–9); и ºколо воиске 
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х о д е щ е. дивнїими нѣкьіими и чюднїими гласи краснїе и жалостнїе пояхѹ пѣ|с|нїи 
(170v/15–171r/3);
– акт. парт. у функцији адвербијално употребљеног апсолутног датива: 
р а з б ь і в ш ѹ  ж е  | с | ( е )  я и ц ѹ. змїа из нѥго изьіде (15r/11–12); бьіти е м ѹ  вь 
егїптѣ н е  м о г о у щ ѹ  сь ратници брати се жалостїю же ºбьеть бьівь и срамотою. брадѹ 
же и главѹ свою ºстригь: (7v/4–13).

Ди на мич ност при по ве да ња по не кад мо же би ти по стиг ну та и ва ри ра-
њем но ми нал них и вер бал них сред ста ва или ва ри ра њем вре ме на у истом 
кон тек сту, нпр. 

а л е ѯ е н д р ѹ  же ºрѹжнѹ е з д е щ ѹ. и свою п р ѣ п и с ѹ ю щ е  воискѹ. і амвїсѹ 
же бльізѹ его п р и я х а в ш ѹ  въ македѡ|н|скїимъ соущіимь белѣзѣ и къ алеѯандрѹ 
п р и б л и ж ь ш ѹ  с е. алеѯандръ же ºр ѹ ж а н  б ѣ. амвїс же мьчь свои и с т р ъ г ь. 
алеѯа|н|дра по ºчїю о у д р и т и  х о т е  и г р ѣ ш и и. по връхѹ хелма ѹ д а р и в ь вьс 
врьхъ хелмѹ ѡ | т | с ѣ ч е. и косме връха его мъчемъ яко бритвою ºс т р ѹ г а (109v/11–
110r/10).

5.1.3. Из из ло же ног се ви ди да се у оба то ка при че сре ће кон ку рент на 
упо тре ба но ми нал ног (пар ти цип ске фор ме9) или вер бал ног сред ства (фи-
нит ног гла го ла у об ли ку аори ста или им пер фек та). Из бор јед ног од два ти па 
сред ста ва део је на ра тив не стра те ги је пи сца, што сва ка ко ути че и на је зич ки 
стил тек ста. Упо тре бе пре ди ка тив ног пар ти ци па/ге рун да, као и са мо стал ног 
пре ди ка тив ног пар ти ци па пред ста вља ју у овом тек сту тра го ве ста ри јег ста-
ња у је зи ку, ка да су пар ти ци пи чу ва ли сво ју пре ди ка тив ну ин ди ви ду ал ност. 
Оне спа да ју у гру пу син так сич ких ар ха и за ма, ко је су у овом тек сту, мо гу ће 
је, са чу ва не за хва љу ју ћи ње го вој фол клор ној ба зи. Њи хо ва упо тре ба пред-
ста вља спе ци фи ку је зи ка овог тек ста и да је му по себ ну функ ци о нал но стил-
ску обо је ност. Са дру ге стра не, упо тре ба пар ти ци па уну тар кон струк ци је 
ап со лут ни да тив је сте књи шка цр та, тј. стил ско сред ство ко је упу ћу је на 
уз ви ше ни је зич ко стил ски из раз, док ге рунд ске кон струк ци је пред ста вља ју 
исто вре ме ну од ли ку књи жев ног и на род ног је зи ка, са уоч љи вом жан ров-
ском обе ле же но шћу (ве зу ју се пре све га за тек сто ве на ра тив ног ка рак те ра) 
(уп. Гр ко вић-Меј џор, 1997; Ку ре ше вић, 2012, 76).

На осно ву уви да у гра ђу у овим дис курс ним сег мен ти ма ни је за бе-
ле же на кон тек сту ал на мо ти ви са ност упо тре бе но ми нал них сред ста ва, тј. 
усло вље ност упо тре бе но ми нал них сред ста ва ва жно шћу ин фор ма ци је/до га-

9  Тре ба на гла си ти да су у пи та њу оне упо тре бе пар ти ци па у ко ји ма до ми ни ра ју њи хо ва 
гла гол ска свој ства: са мо стал ни пре ди ка тив ни пар ти цип, пре ди ка тив ни пар ти цип, и њи хо ва 
адвер би јал на упо тре ба уну тар ге рунд ских кон струк ци ја или кон струк ци је ап со лут ни да тив. 
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ђа ја, ни ти ве за ност упо тре бе но ми нал них сред ста ва за лек сич ку се ман ти ку 
гла гол ских ре чи у сте ре о тип ним си ту а ци ја ма. 

5.2. Оно што основ ну ре дак ци ју тек ста Срп ске Алек сан дри де чи ни по-
себ но уз бу дљи вом ка ко за чи та ње, та ко и за слу ша ње, то је ожи вља ва ње го во-
ра глав них и спо ред них ка рак те ра ре а ли зо ва ног у драм ским па са жи ма. Го вор 
уче сни ка рад ње мо же би ти пред ста вљен у ви ду ин ди рект ног или ди рект ног 
го во ра. Је зич ку ре а ли за ци ју у овом ро ма ну од ли ку је и упо тре ба тзв. по лу ди-
рект ног го во ра, ко ја се сре ће и у дру гим ста ро сло вен ским и ре дак циј ским 
је зи ци ма (уп. Ve čer ka, 2002, 421; Ку ре ше вић, 2012, 287– 288). Ка ко за ра ни је 
фа зе пи сме но сти ни је уоби ча је но ор то граф ско мар ки ра ње та квих дис курс них 
сег ме на та, од пре суд не ва жно сти за њи хо ву иден ти фи ка ци ју пред ста вља ју 
од ре ђе не уста ље не је зич ке фор му ле по мо ћу ко јих се они уво де у на ра ци ју 
(обич но је то гла гол го во ре ња у об ли ку аори ста ре че/гла го ла, ак тив ног парт. пре-
зен та или пре те ри та ре кь/гла го ле или у об ли ку ап со лут ног да ти ва рек шоу/гла го лю
штоу), упо тре ба ли ца (пр вог и дру гог) и од ре ђе них гла гол ских об ли ка (упо-
тре ба им пе ра ти ва, пер фек та, пре зен та или фу ту ра), као и упо тре ба од ре ђе них 
пар ти ку ла (нпр. яко ко јим се уво ди по лу ди рект ни го вор). Ду жи мо но ло шки 
па ра гра фи по не кад мо гу да пре ра сту у при чу у при чи, ко ја са ма мо же пред-
ста вља ти не ку ре ми ни сцен ци ју на дав но про шли до га ђај или пак, мо же ан ти-
ци пи ра ти не што што ће се тек до го ди ти (тзв. про ро чан ства). 

5.2.1. Ин те ре сант но је при ме ти ти да се упо тре ба ве ли ког бро ја но ми-
нал них сред ста ва ве зу је упра во за ди рект ни го вор. Ка да је у пи та њу упо тре-
ба пар ти ци па, за драм ске па са же се, за раз ли ку од на ра тив них, ве зу ју оне 
њи хо ве син так сич ко-се ман тич ке ре а ли за ци је у ко ји ма до ми ни ра ју њи хо ва 
но ми нал на свој ства: да кле упо тре ба суп стан ти ви зи ра ног и де тер ми на тив-
ног пар ти ци па. Суп стан ти ви зи ра ни пар ти ци пи су, због сво је спо соб но сти 
да ре фе ри шу уоп ште но или о нео д ре ђе ним ре фе рен ти ма, вр ло ра до упо тре-
бља ва ни у оним сег мен ти ма драм ских па са жа у ко ји ма се кроз на род не умо-
тво ри не или при год не из ре ке же ли ис ка за ти не ка све оп шта исти на и на тај 
на чин мо ти ви са ти од ре ђе ни до га ђај. Ова ква кон тек сту ал но усло вље на упо-
тре ба суп стан ти ви зи ра ног пар ти ци па у пот пу ном је са гла сју са чи ње ни цом 
да су у овој функ ци ји че шће бе ле же ни об ли ци ак тив ног пар ти ци па пре зен та 
не го об ли ци ак тив ног пар ти ци па пре те ри та, нпр. . 

с ѣ ю щ е и  съ радостїю. неправедно съ плачемъ и жалостїю пожнютъ (107v/5–8); въсакъ 
бо п р ѣ в ь з н о с е и  с е  въскорѣ смѣрает се: (113r/8–10); р о д и в 10 бо чеда не ѹмирае|т| 
(16r/12–13).

10  Необично је што је у овој функцији употребљена партиципска форма неодређеног 
вида. Tекстолошке варијанте у истој позицији бележе и форму одређеног вида.
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Суп стан ти ви зи ра ни пар ти ци пи се, ме ђу тим, у овом тек сту по ја вљу ју 
и ван по сло вич них ис ка за у дис курс ним сег мен ти ма про ро чан ста ва, тј. у 
кон тек сти ма у ко ји ма се го во ри о не чем ап стракт ном, уз ви ше ном, што је ван 
људ ске мо ћи, или, пак, у кон тек сти ма ко ји се ве зу ју за Бо га, нпр. 

да аще тьі еси х о т ѣ и  прїити. м(и)л(о)|с|тивь боуди градѹ нашемѹ филїповь с(ьі)
не (25v/5–8); б(ог)а саваºта ре|ч|(е). б(ож)е великьі и ж е  н а  с ( в е ) т ( ь і и ) х ь 
п о ч и в а е и (193v/1–2).
 
Та ко ђе, њи хо ве упо тре бе се сре ћу и уну тар уста ље них фра за ко је су 

мо гле пре жи ве ти у усме ној књи жев но сти: але ѯ ан дрь ц(а)рь на|д| ц(а)рїи. въ сѣ мъ 
ж и в ѹ щ и | м |  въ іер(о)|с|(о)л(и)мѣ пи шѹ (85r/1–3). 

У слич ним кон тек сти ма се мо же по ја ви ти и де тер ми на тив ни пар ти-
цип, нр. 

 
да б о л ѣ щ а г о  зѹба по|д|(о)баетъ въскорѣ изврьщи (39v/8–10); како с ь г н и в ь ш е ѥ 
с е  и р а с п а | д | ш е ѥ  с е  костїи. въ тож|д|е битїе пакьі прїитї имѹ|т| (240v/8–11); 
въсь бо миръ недѡ|с|(то)инь ѥ|с|(ть) единомѹ власѹ ѡ | т | п а | д | ( а ) ю щ ѹ  ѡ|т| главьі 
твоеи (93v/3–5); алеѯандрь ц(а)рь на|д| ц(а)рїи с(ьі)на филїпа ц(а)ра, и ºлимбїадѣ 
ц(а)р(и)це. кь º б р ѣ т а ю щ и | м |  с е  начелникѡ|м| евреискаго г(о)|с|поства (82v/14–
83r/2). 

Ме ђу тим, у од но су на сво ја функ ци о нал но кон ку рент на сред ства, ре-
ла тив ну ре че ни цу суп стан тив ног или адјек тив ног ти па, ова ко упо тре бље ни 
пар ти ци пи ни су пред ста вља ли до ми нант но,11 већ стил ски обе ле же но сред-
ство,12 са из ве сним ослон цем на фор му ле из фол клор ног сти ла. 

5.2.2. Драм ске па са же од на ра тив них раз ли ку је и мо дал на обо је ност 
по је ди них њи хо вих ре че нич них струк ту ра. Бу ду ћи да се они ве зу ју за ак ту-
ел ног го вор ни ка, у њи ма се че сто на ла зе та кве је зич ке струк ту ре ко ји ма се 
ис ка зу је су бјек тив ни став го вор ни ка по во дом те ме, до га ђа ја и сл. Мо дал на 
обо је ност се по сти же упо тре бом пар ти ку ла, при ло шких ре чи, али и упо-
тре бом од ре ђе них но ми нал них сред ста ва, по пут кон струк ци ја аку за ти ва са 
пар ти ци пом или аку за ти ва са ин фи ни ти вом гла го ла быти. 

11  Суп стан ти ви зи ра ни и де тер ми на тив ни тип пар ти ци па су у овом тек сту за бе ле же ни у 
ма њем бро ју слу ча је ва у од но су на сво ја функ ци о нал но и се ман тич ки кон ку рент на сред ства 
(уп. Ку ре ше вић, 2012, 148–150).

12  Обе упо тре бе пар ти ци па при па да ју гру пи син так сич ких нео ло ги за ма: суп стан ти ви зи-
ра ни пар ти цип се ту ма чи као „ак ти ви ра ње ла тент не мо гућ но сти сло вен ског си сте ма”, док је 
на упо тре бу де тер ми на тив ног ти па пар ти ци па грч ки ути цао у сми слу по ве ћа ња њи хо ве фре-
квен ци је (Гр ко вић-Меј џор, 2001, 17; Ve čer ka, 1961, 35).
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Кон струк ци ја аку за ти ва са пар ти ци пом је сте оп ште сло вен ско сред-
ство по твр ђе но и у ста рим вер на ку лар ним сло вен ским спо ме ни ци ма (По-
теб ня, 1958, 308–309; Ve čer ka, 1961, 59; Гр ко вић-Меј џор, 2010, 198–199). 
Она је у овом тек сту за бе ле же на у нај ве ћем бро ју слу ча је ва уз гла го ле ви зу-
ел не пер цеп ци је, а рет ко уз ког ни тив не гла го ле и гла го ле ауди тив не пер цеп-
ци је (уп. Ку ре ше вић, 2012, 71). Ње но кон ку рент но сред ство, до пун ска ре че-
ни ца уве де на ве зни ком яко или упит ним при ло зи ма *k- осно ва, за бе ле же на 
је у ма њем бро ју слу ча је ва (уп. Ку ре ше вић, 2012, 289, 304). Ис тра жи ва ња су 
по ка за ла да очу ва ње овог но ми нал ног сред ства ни је са мо хро но ло шки већ 
и се ман тич ки за сно ва но: ње го вом упо тре бом је, за раз ли ку од за ви сне ре че-
ни це уве де не ве зни ком яко, мар ки ра на ди рект на еви дент ност13 (уп. Гр ко вић-
Меј џор, 2010). Упра во јој је ова се ман ти ка – до жи вље но сти опи си ва ног до-
га ђа ја – да ва ла ви со ку праг ма тич ку вред ност у овом тек сту (уп. Ку ре ше вић, 
2012, 304). Ње на упо тре ба ка ко уну тар драм ских (уну тар ди рект ног го во ра), 
та ко и уну тар на ра тив них па са жа у ве ли кој ме ри до при но си ла је екс пре сив-
но сти је зич ког из ра за, нпр.

а) унутар драмских пасажа: яко въ пѡ|д|(о)бьі иракїа витеза теталїискааго. видѣ|х| 
а л е ѯ а н д р а  м о е г о  т е к о у щ а а  д(ь)нь|с|. на волѹеглаво|м„| кони (SS 12r/10-13); 
заѹтра же е г о  хощете видѣти на великѡ|м| коньі з|д|рава и ве|с|(е)ла я з д е щ а а  (91v/7–10).

б) унутра наративних пасажа: пришьдше же въ ц(а)р|с|кїи дворь. а л е ѯ а н д р а  на прѣстолѣ 
висоцѣ с ѣ | д | ( е ) щ а  видѣше. (37r/6-9); и ºбрѣтѣ е г о  п л а ч ю щ а  с е, много и б ь і ю щ а 
с е  (217v/1–2).

 Кон струк ци јом аку за тив/да тив са ин фи ни ти вом од гла го ла бы ти,14 
која се по ја вљу је као до пу на ко му ни ка тив них или ког ни тив них гла го ла, у 
овом тек сту се ис ка зу је пре при чан не чи ји став. Че шће је упо тре бља ва на 
уну тар ди рект ног го во ра, али је за бе ле же на и уну тар на ра то ро вог тек ста. 
Са аспек та мо дал но сти це ла кон струк ци ја, бу ду ћи да пре но си ин фор ма ци ју 

13  Еви дент ност је лин гви стич ка ка те го ри ја чи је је при мар но зна че ње да ука же на на чин 
на ко ји се до шло до ин фор ма ци је: да ли се до ње до шло на осно ву лич ног ис ку ства, тј. ‘из 
пр ве ру ке’ или на осно ву ту ђег ис ку ства, тј. ‘из дру ге ру ке’ (Аikhenvald, 2004, 3).

14  Сма та ра мо да је при мар ни ја кон струк ци ја аку за ти ва са ин фи ни ти вом, те да је да тив са ин-
фи ни ти вом ка сни јег по ре кла. У ли те ра ту ри не по сто ји уса гла шен став у ве зи са ста ту сом кон-
струк ци је аку за тив са ин фи ни ти вом уну тар цр кве но сло вен ског. Мно ги је у овој син так сич ко- 
-се ман тич кој по зи ци ји сма тра ју син так сич ким кал ком пре ма грч ком је зи ку, док дру ги, до ду ше 
ма ло број ни, у њој ви де осло ње ност на сло вен ско си стем ско сред ство, кон струк ци ју дво стру ког 
аку за ти ва уз ко ју се ко пу ла у об ли ку ин фи ни ти ва по ја вљу је као фор мал ни мар кер пре ди ка тив но-
сти дру гог аку за ти ва, ко јој би у том сми слу пре од го ва рао ста тус син так сич ког нео ло ги зма (Ку ре-
ше вић, 2012, 96–99). Ви ше о се ман тич ком по тен ци ја лу ових кон струк ци ја в. у Ку ре ше вић 2010.
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до ко је се до шло из дру ге ру ке, до би ја при зву ке епи сте мич ке мо дал но сти, 
тј. ис ка зу је не по у зда ност ин фор ма ци је, док се са праг ма тич ког ста но ви шта 
њом те ма ти зу је обје кат, нпр.:

– уз комуникативне глаголе: въ ть дьнь прїиведоше чловѣка индїанина с т р ѣ л  ц а 
е г о  глголахѹ б ы  т   и  (251v/11–13); идѣ же еллїиньсцїи моудрьци д  о у  ш а м ь 
ч л  о  в  ѣ  ч ь с к ї и м ь  глаголють б ы  т   и   (244r/7–10);
– уз когнитивне глаголе: б о г ь і  же мнѣше и | х |  б ь і | т | ( и )  а не ч л ( о в ѣ )
к ь і (160v/16–161r/1); и т о у  м ѹ к а м ъ  мню б ь і т и. въ ни|х|же чл(овѣ)ци 
грѣшнїи мѹчити се имѹ|т| (159r/6–8); въ македонїи же бьівь нектенавь. в е л и к ь  ѡ|т| 
македонянь мнѣше | с | ( е )  б ь і | т | (и). и великь врачь и вль|х|вь нарицаше |с|(е) 
ѡ|т| ньі|х| (9r/12–16).

До пун ска из јав на (асер тив на) ре че ни ца ко ја се по ја вљу је као кон ку-
рент но сред ство овом но ми нал ном сред ству не ма та кав се ман тич ки и праг-
ма тич ки по тен ци јал (уп. Ку ре ше вић, 2012, 276–285).

5.2.3. Уну тар ди рект ног го во ра (рет ко и уну тар на ра то ро вог де ла тек-
ста) сре ће мо и ин фи ни тив не кон струк ци је ко је гра де мо дал не им пер со нал не 
струк ту ре: кон струк ци ја бы ти + (да тив) + ин фи ни тив, по том оне са пре ди-
ка ти ви ма или без лич ним гла го лом. У ли те ра ту ри је ја сно ис так ну то да пр ва 
и дру га по ме ну та кон струк ци ја, иако оп ште сло вен ског ка рак те ра, је су траг 
ста ри јег ста ња у је зи ку (да кле, при па да ју гру пи син так сич ких ар ха и за ма), 
а да је упо тре ба ин фи ни ти ва уз без лич не гла го ле ино ва тив ни ја бу ду ћи да 
не ма оп ште сло вен ски ка рак тер (уп. Гр ко вић-Меј џор, 2004). У пр вом слу ча-
ју це ла кон струк ци ја је до би ја ла раз ли чи та мо дал на зна че ња у за ви сно сти 
од об ли ка гла го ла бы ти: са пре зен том тог гла го ла (ѥсть) зна че ње објек тив не 
нео п ход но сти, са им пер фек том (бѣ ше) зна че ње објек тив не мо гућ но сти, а са 
им пе ра ти вом (бо у ди) оп та тив но зна че ње. Она во ди по ре кло од ин до е вроп-
ске mi hi est кон струк ци је за ис ка зи ва ње по се до ва ња, али је са гу бље њем 
си стем ске мо ти ви са но сти она про ме ни ла сво је зна че ње до бив ши мо дал ну 
обо је ност (Гр ко вић-Меј џор, 2005). У дру гим им пер со нал ним струк ту ра ма 
мо дал но зна че ње је за ви си ло од пре ди ка ти ва или без лич ног гла го ла, нпр.:

– конструкција быти + (датив) + инфинитив: аще бо ми ѥ|с|(ть) с тобою ѹ м р ѣ т и. 
разлѹчи|т„| се люб„ве твое не имамь: (211r/15– 211v/1); бѣше в и д ѣ т и  стрѣли лѣтещее 
въ гра|д| яко ºблакьі (49r/12–15); великьі ц(а)рю алеѯандре боуди намъ въсе|м| 
ѹ м р ѣ т и  с тобою, нежели бес тебѣ много житїи (183r/14–183v/1);
– инфинитивне конструкције са предикативима: съвѣ|т| же сьтвори съ вои своими, 
непо|д|(о)бно бьіти самомѹ дарїю на бои п о и т и  (98r/ 7–10); аще промислѹ годе бѹдетъ, 
мене ѹ б и т и. въси ѹбранити ме не можете (116r/4–7);
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– инфинитивне конструкције са безличним (нерефлексивним) глаголима: не 
по|д|(о)баетъ за алеѯан„дра и за пора º п ѹ с т ѣ т и  с в ѣ т ѹ  (191r/11-13); и не довлѣеть 
в о и с к а м ъ  б ь і т ї и  с е  (191r/9–10).

5.2.4. Мо же се при ме ти ти да очу ва њу но ми нал них сред ста ва у ди рект-
ном го во ру по го ду је њи хо ва кон тек сту ал на ве за ност за не ке уста ље не фра зе, 
ти пи зи ра не си ту а ци је, што на ме ће за кљу чак да је њи хо ва упо тре ба у ди рект-
ном го во ру очу ва на, ве ро ват но, за хва љу ју ћи фол клор ном сти лу.

6. Су ми ра ју ћи за па жа ња о дис курс но и кон тек сту ал но мо ти ви са ној 
упо тре би но ми нал них сред ста ва у овом тек сту, по ку ша ће мо да од го во ри мо 
на пи та ње, по ста вље но на по чет ку ово га ра да, а то је – мо же ли се го во ри ти 
о ве зи из ме ђу дис кур са и гра ма ти ке. На да мо се да ре зул та ти на шег ис тра жи-
ва ња да ју по твр дан од го вор на ово пи та ње.

Ана ли за при ме ра је по ка за ла да су не ка но ми нал на сред ства свој стве-
на за на ра тив не, а дру га за драм ске па са же. По том, уну тар ова ко дис курс но 
усло вље не кла си фи ка ци је, мо же се уочи ти и њи хо ва функ ци о нал но и се-
ман тич ки, тј. кон тек сту ал но усло вље на упо тре ба. 

Ка да су пар ти ци пи у пи та њу, за па жа се да су оне њи хо ве упо тре бе у 
ко ји ма до ми ни ра ју гла гол ска свој ства ка рак те ри сти ка на ра тив них па са жа, 
док су упо тре бе пар ти ци па са имен ским свој стви ма ре зер ви са не за драм-
ске па са же. У на ра тив ним па са жи ма у функ ци ји глав ног пре ди ка та у сег-
мен ти ма обе ле же ним ди на мич но шћу до га ђа ја за бе ле же ни су са мо стал ни 
пре ди ка тив ни пар ти цип и са мо стал ни ап со лут ни да тив из гра ђе ни од ак тив-
ног пар ти ци па пре те ри та, док у сег мен ти ма у ко ји ма се опи су ју ат мос фе ра, 
људи, про стор и сл. до ми ни ра ју са мо стал ни пре ди ка тив ни пар ти цип и пре-
ди ка тив ни пар ти цип из гра ђе ни од ак тив ног пар ти ци па пре зен та. Са дру ге 
стра не, у функ ци ји се кун дар ног пре ди ка та за бе ле же ни су ге рунд и ап со лут-
ни да тив адвер би јал но упо тре бље ни из гра ђе ни од оба ак тив на пар ти ци па.

Пар ти ци пи са имен ским свој стви ма за бе ле же ни у драм ским па са жи-
ма, нај че шће су би ли упо тре бље ни у кон тек сту по сло вич них ис ка за и уста-
ље них фра за, као и у кон тек сти ма ко ји се ве зу ју за Бо га или не ку дру гу 
ви шу си лу (суд би ну). Иако се о овим упо тре ба ма пар ти ци па го во ри као о 
књи шким (из гру пе син так сич ких нео ло ги за ма), ко је упу ћу ју на ви ши је-
зич ко стил ски из раз, њи хо ва кон тек сту ал на ве за ност за по сло вич не ис ка зе 
и уста ље не фра зе, очу ва на за хва љу ју ћи фол клор ној ба зи тек ста, упу ћу је на 
њи хо ву си стем ску уте ме ље ност.

Ка да су ин фи ни ти ви у пи та њу, у овом ра ду па жњу смо по све ти ли две-
ма ка рак те ри стич ним упо тре ба ма ин фи ни ти ва ко је има ју или ста тус син-
так сич ког нео ло ги зма (тзв. кон струк ци ја аку за тив са ин фи ни ти вом гла го ла 
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бы ти) или син так сич ког ар ха и зма (ин фи ни тив у окви ру мо дал них им пер со-
нал них кон струк ци ја). Обе упо тре бе ин фи ни ти ва по ја вљу ју се пр вен стве но 
уну тар драм ских па са жа, тј. уну тар ди рект ног го во ра, а у ис каз уно се раз ли-
чи те мо дал не ни јан се: пр ва бо ји ис каз епи сте мич ком, а дру га ди на мич ком, 
оп та тив ном и др. мо дал но шћу. Иако се кон струк ци ја аку за ти ва са ин фи ни-
ти вом сма тра књи шком, ње на осло ње ност на функ ци о нал но и се ман тич ки 
кон ку рент не кон струк ци је са дво стру ким аку за ти ви ма, ко је су у овом тек сту 
ве о ма фре квент не (уп. Ку ре ше вић, 2012, 304) све до чи о ње ној си стем ској 
уте ло тво ре но сти. Упо тре ба ко пу ле у ви ду ин фи ни ти ва по сле ди ца је уну-
тар је зич ке те жње ка фор ма ли за ци ји су бје кат ско-пре ди кат ских од но са ко ја 
се огле да у сме ни но ми нал них вер бал ним струк ту ра ма. На тај на чин по-
сма тра но, кон струк ци ја аку за ти ва са ин фи ни ти вом гла го ла бы ти пред ста-
вља сред њу фа зу у том про це су ко ји ће се за вр ши ти фор ми ра њем за ви сне 
до пун ске ре че ни це са те ма ти зи ра ним објек том (уп. Ру жић, 2006, 164–168). 
Ин фи ни ти ви уну тар им пер со нал них мо дал них ре че ни ца, тј. у кон струк ци ји 
са гла го лом бы ти или са пре ди ка ти ви ма, пред ста вља ју ар ха ич на син так сич-
ка сред ства чи ја је ви со ка праг ма тич ка вред ност у овом тек сту очу ва на, ве-
ро ват но, за хва љу ју ћи фол клор ној ба зи.
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Марина Курешевич

ДИСКУРСНЫЕ И КОНТЕКСTУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
НОМИНАТИВНЫХ СРЕДСТВ В СЕРБСКОЙ АЛЕКСАНДРИДЕ

Резюме

Употребление инфинитива и причастий для выражения семантической су-
бординации в старославянском языке и его изводах имело и свои конкурентные 
вербальные формы на функциональном уровне, т.е. сложноподчиненные предло-
жения. Внутреннее развитие языка с течением времени вызвало конкуренцию но-
минативных и вербальных средств, что типологически подтверждено и в других 
индоевропейских языках. Кроме типологичских основ, их конкуренция отразилась 
и на стилистическом уровне анализа. Некоторые виды употребления номинативных 
средств в старославянском языке и его изводах, несмотря на утрату их системной 
мотивировки, сохранились в качестве книжных черт, т.е. в качестве характеристик 
более высокого стиля. Наряду с этим они сохранились и как синтаксические архаи-
змы, например как характеристики фольклорного стиля. Выбор одного из этих двух 
средств является частью повествовательной стратегии писателя, что влияет и на его 
языковой стиль.

Цель настоящей работы – указать на дискурсные и контекстуальные основы 
употребления номинативных средств, т.е. указать на фрагменты нарративов, пред-
ставляющих собой один из типов дискурса, а также на контексты, в которых упо-
требляются причастия и инфинитив в разных синтаксическо-семантических реали-
зациях. Исследование проведено на материале языка критического издания сред-
невекового романа Сербская Александрида (Маринковић, Р. и Јерковић, В. (подго-
товка издания) (1985), Београд, САНУ). В стилистическом смысле язык данного 
произведения представляет „промежуточную” реализацию между литературным 
языком сербского извода и разговорной речью штокавского диалекта с элементами 
фольклорного стиля, для которого в сербской лингвистической практике принято 
название „сербскославянский язык более низкого стиля”.

Анализом подтверждено, что многие номинативные средства связываются 
с определенными дискурсными сегментами (нарративные и драматические пасса-
жи) нарратива как более широко понимаемого типа дискурса, внутри которых в 
известных случаях встречается и их контекстуально обусловленное употребление. 
Таким образом, например, употребление причастий с доминирающими глагольны-
ми характеристиками связывается с нарративными, а те, в которых преобладают 
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номинативные свойства, – с драматическими пассажами. Причастия, имеющие гла-
гольные характеристики, употреблются для описания хода событий и для описания 
обстановки, так как причастия с номинативными свойствами чаще всего появля-
ются в контекстах пословичных выражений, устойчивых языковых формул, или 
в выражениях, связывающихся с Богом или с чем-то абстрактным. Среди первых 
доминирует употребление деепричастия (как стилистически нейтрального сред-
ства) и предикативного причастия/деепричастия, а также самостоятельного преди-
кативного причастия, которые в данном тексте представляют следы более старого 
состояния в языке, т.е. они принадлежат группе синтаксических архаизмов, так как 
субстантивированные и детерминативные причастия являются характеристиками 
высокого стиля. В работе затронуты лишь те употребления инфинитива, которые в 
синтаксической структуре старославянского языка и его изводах имеют статус син-
таксического неологизма (конструкция винительного с инфинитивом) или синтак-
сического архаизма (инфинитив в модальных имперсональных предложениях, т.е. в 
конструкции быти + дательный + инфинитив или в конструкции с предикативами). 
Отмечается, что их употребление связывается прежде всего с драматическими пас-
сажами (они чаще всего появляются внутри прямой речи) и что они контекстуально 
связаны с некоторыми устойчивыми выражениями и типизированными ситуация-
ми. Все это приводит к заключению, что их относительно частотное употребление 
сохранилось благодаря, по всей вероятности, фольклорной базе данного текста, 
хотя в некоторых случаях – в стилизованной форме.

Kлючевые слова: Сербская Александрида, сербскославянский язык, исто-
рический синтаксис, причастия, инфинитив, функциональные стили, грамматика 
дискурса, нарративы.
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КОНКУРЕНТСКИ ОДНОС СТАНДАРДНОГ ЈЕЗИЧКОГ 
ИЗРАЗА И ДИЈАЛЕКТА У ГОВОРУ УЧЕНИКА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ЖАБЉУ1

У ра ду се пра те ди ја лек ти зми на фо нет ском и мор фо ло шком пла ну у 
пи сме ним за да ци ма и они до би је ни Упут ни ком код уче ни ка пе тог и осмог 
раз ре да основ не шко ле у Жа бљу. Ана ли зи ра ни су сле де ћи ди ја лек ти зми: ре-
флекс ја та, са жи ма ње фи нал не во кал ске гру пе -ао, гу бље ње и на ста нак кон-
со на на та /х/ и /ј/, па ра диг мат ске осо бе но сти име ни ца би цикл,  ред, Тур чин, 
сви ња, ста кло и осо бе но сти кон ју га ци је гла го ла спа са ва ти, отре сти, из ве-
сти, вр ћи/вре ћи, из ви ни ти, про ме ни ти, бо ле ти, во ле ти. Го вор Жа бља при-
па да шај ка шком го вор ном ти пу шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, а ди ја-
лек ти зми као што су ди си био, жи ви ли су за јед но, тај по со, ре ко је, шта 
оћеш, ра ним сви ње, ави јон, по ма же јим, би ци кло ви, де вет ре ди, Тур чи ни 
бо љи до ма ћи ни, има ла сам у гла ви ста кла ди, спа ша ва сво ју де вој ку, у ле то 
вр ше мо жи то, из ви нуо сам се дру гу, во лу, бо лу (3. л. мн. пре зен та) упу ћу ју 
да су стан дар ни је зик и ди ја ле кат иди о ми ко ји су у кон ку рент ском од но су код 
уче ни ка основ не шко ле.

Кључ не ре чи: стан дард ни је зик, ди ја ле кат, кон ку рент ски од нос, шај ка-
шки тип шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, основ на шко ла, Жа баљ.

1. О од но су из ме ђу стан дард ног је зи ка и ди ја лек та пи са но је го то во у 
сва ком лин гви стич ком уџ бе ни ку. За ни мљи во је, ре ци мо, јед но ша љи во по ре-
ђе ње ова два фе но ме на у ко јем се ка же ка ко је „је зик ди ја ле кат ко ји рас по ла же 
вој ском и мор на ри цом” (Бу гар ски, 1989, 158). Исти аутор ма ло да ље ка же: 
„Ди ја ле кат је са мо је зик ко ји је из гу био бит ку, док је је зик са мо ди ја ле кат ко ји 
је по ли тич ки ус пео.” (Бу гар ски, 1989, 158). Стан дар ни је зич ки из раз као над-
ди ја ле кат ски фе но мен је сте нор ми ра ни иди ом, од но сно, је зик са ма ње-ви ше 
стро гим фор ма ма о ком би но ва њу сво јих ин вен тар ских је ди ни ца на би ло ко јој 
рав ни. Стан дард ним је зи ком се у сва ко днев ној ко му ни ка ци ји слу же ин те лек-

1  Рад је са пројекта „Дијалектолошка истраживања срспског језичког простора” (148001) 
који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

mailto:gordanadragin@yahoo.com
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ту ал на ели та, сред ства ма сов них ме ди ја, шко ла, јав не уста но ве. По сма тра ју-
ћи је зич ки са о бра ћај да нас, мо гли би смо до да ти да ја прет ход на тврд ња са мо 
услов но тач на, тј. та ко ка ко се твр ди, са мо би тре ба ло да бу де. 

2. Је зич ки под си стем, ди ја ле кат, на ста је као ре зул тат хо ри зон тал ног, 
тј. те ри то ри јал ног ра сло ја ва ња је зи ка. Ње го ва упо тре ба ре зре ви са на је за 
при ват не или по лу при ват не со ци јал не гру пе као што је по ро ди ца, вр шња ци, 
при ја те љи и сл. Дру гим ре чи ма, ко му ни ка ци ја на ди ја лак ту од ви ја се само 
међу при пад ни ци ма истог ди ја ле кат ског иди о ма у си ту а ци ја ма ко је ни су 
фор мал не ни зва нич не. За раз ли ку од стан дард ног је зич ког из ра за, ди ја ле-
кат је не стан дард ни, суп стан дард ни иди ом. Да би што бо ље функ ци о ни сао, 
стан дард ни је зик се ко ди фи ку је, тј. про пи су је на свим је зич ким ни во и ма, 
док је у ди ја лек ту то не мо гу ће учи ни ти. Стан дард ни је зик ко ди фи ку ју лин-
гви сти ко ји се ба ве нор ма тив ном лин гви сти ком и та пра ви ла ва же на це-
лој те ри то ри ји где је он у упо тре би. Оно што је ко ди фи ка ци о ни при руч ник 
(пра во пис, ор то еп ски реч ник, гра ма ти ка, реч ник) за стан драд ни је зик, то би 
за ди ја ле кат био спи сак ти пич них осо би на за нај ве ћи део те ри то ри је на ко јој 
се тај ди ја ле кат го во ри. То, на рав но, не зна чи да се не ки го во ри истог ди ја-
лек та не мо гу од ли ко ва ти осо би на ма ко јих не ма на том спи ску. Ди ја ле кат је, 
уз то, и ре ла тив но отво рен је зич ки си стем ко ји увек ре ги стру је и кон кре ти-
зу је про ме не кроз го вор гру пе или по је дин ца са од ре ђе ног под руч ја. У стан-
дард ном је зи ку вр ло пре ци зно мо же се но ти ра ти сва ко огре ше ње о нор му 
би ло у ње ном го во ре ном или пи са ном об ли ку док у ди ја лек ту, услов но ре че-
но, ни шта ни је по гре шно. По је ди нац ће, да кле, у за ви сно сти од со ци јал ног 
кон тек ста, као основ но сред ство ко му ни ка ци је ко ри си ти стан дард ни је зик 
или ди ја ле кат, што зна чи да су ова два иди о ма ком па ти бил не ка те го ри је или 
да су у кон ку рент ском од но су. 

3. Овом при ли ком го во ри ћу са мо о то ме да ли су се и у ко ли кој мери 
за др жа ли ди ја лек ти зми у го во ру (и пи сму) уче ни ка ви ших раз ре да јед не 
основ не шко ле2 у Бач кој. За циљ ну гру пу иза бра ла сам уче ни ке 5. и 8. раз ре-
да Oсновне шко ле „Ми лош Цр њан ски” из Жа бља.3

4. На се ље но ме сто Жа баљ на ла зи се у ју го и сточ ном де лу Бачке два на-
ест ки ло ме та ра од ре ке Тисе. То је ве ли ко, уре ђе но ме сто с ка рак те ри сти ка-

2  Рад је настао као пилот истраживање и припрема за обимнији на исту тему, стога 
изостају нумерички подаци о заступљености дијалекатских особина у говору ученика, што 
је, иначе, поуздано добар начин да се реално прикаже однос између ова два идиома која су 
у фокусу.

3  Пријатна ми је дужност да се на овом месту захвалим професорима Oсновне школе 
„Милош Црњански” у Жабљу Дубравки Миљојковић, директорки, као и професорима српског 
језика Јадранки Бубњевић и Радомиру Миљојковићу који су ми омогућили да спроведем 
попуњавање припремљеног упитника и уступили ми свеске са писменим задацима ученика.

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%81%D0%B0
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ма град ског на се ља (од 1966. је и слу жбе но про гла ше но гра дом).4 Жа баљ је, 
та ко ђе, и се ди ште општине, у ко јој се на ла зе и се ла: Госпођинци, Ђурђево 
и Чуруг. Раскрсница је важних путева: Нови Сад – Зрењанин и Нови Сад 
(преко Бачког Градишта) – Сента. По попису из 2002 . године, Жабаљ бро ји 
9598 ста нов ни ка и ве ли ким је де лом на се ље но Србима (90,35%), а у по след-
ња три по пи са при ме ћен је зна ча јан по раст бро ја ста нов ни ка. На ро чи то је 
но ти ран ве ли ки број из бе глог ста нов ни штва срп ске на ци о нал но сти из Бо-
сне и Хр ват ске по сле ору жа них су ко ба на те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је.

5. Го вор Жа бља при па да шу ма диј ско-вој во ђан ском ди ја лек ту, тач ни-
је ју го и сточ ном, шај ка шком, го вор ном ти пу.5 Дав не 1968. го ди не Иван По-
по вић об ја вио је ди ја ле ко то ло шку сту ди ју Го вор Го спо ђи на ца у све тло сти 
бач ких го во ра као це ли не. Иако је Жа баљ све га 7 км уда љен од Го спо ђи на ца, 
ни је се на шао на ма пи По по ви ће вих пунк то ва ода кле је са би ра на гра ђа, али 
са свим је по у зда но да та да ни је би ло зна чај ни јих раз ли ка из ме ђу го во ра Го-
спо ђи на ца и Жа бља. Ка ко ства ри да нас сто је, тј. ка ко се го во ри у Жа бљу, 
оста је нам да про ве ри мо.6

6. При кон ци пи ра њу иде је за ова кав рад ни је се во ди ло ра чу на о то ме 
да ли су ис пи та ни ци, тј. уче ни ци, ро ђе ни у Жа бљу и да ли су ста ри ном Жа-
баљ ци ни ти о њи хо вој пол ној или со ци јал ној струк ту ри, као ни о то ме ка-
квог су успе ха у шко ли. Ин си сти ра ло се је ди но да то бу ду уче ни ци ви ших 
раз ре да, по чет ног и за вр шног уз прет по став ку да је 11 го ди на (ко ли ко има ју 
уче ни ци у 5. раз ре ду) до вољ но да се у пот пу но сти усво је пра ви ла стан дард-
ног је зи ка. Иде ја ми је би ла да при ка жем ак ту ел но ста ње у го во ру уче ни ка 
ви ших раз ре да основ не шко ле у Жа бљу.

6.1. Гра ђу сам са ку пи ла пу тем прет ход но при пре мље ног упит ни ка ко-
јим сам хте ла да про ве рим по зна ва ње пра во пи са,7 као и упо тре бу не ких ди-
ја лек ти за ма у пи сму, тј. го во ру ис пи ти ва них уче ни ка. Као гра ђа по слу жи ла 
су ми и че ти ри пи сме на за дат ка из срп ског је зи ка истих уче ни ка у оба ис-
пи ти ва на оде ље ња. Од лу чи ла сам да у овом пр вом по ку ша ју, пред ност дам 

4  https://sr.wikipedia.org.
5  П. Ивић, Ди ја лек то ло ги ја срп ско хрв та ског је зи ка (увод и што кав ско на реч је), Ма ти ца 

срп ска, Но ви Сад, 1985, 214.
6  Пре три го ди не, у Жа бљу, ме сту где сам про ве ла де тињ ство и мла дост, мо ја ко ле ги ни ца 

и при ја те љи ца, Ве ра Ва сић, при год ном при ли ком пред ло жи ла ми је да со ци о лин гви стич ки 
при ка жем да на шњи го вор Жа бља. Овим ра дом то и по чи њем да чи ним. За хва љу јем се дра гој 
ко ле ги ни ци што ме је под се ти ла на дуг пре ма род ном ме сту. Ово је са мо јед но пи лот ис тра-
жи ва ње и на ја ва озбиљ ни јег ра да на по ме ну ту те му.

7  О по зна ва њу пра во пи са пи са ла сам у ра ду При лог по зна ва њу пра во пи сне нор ме у основ-
ним шко ла ма у Вој во ди ни и Цен трал ној Ср би ји ко ји сам про чи та ла у Ни шу на на уч ном ску пу 
„Фи ло ло ги ја и уни вер зи тет”, но вем бра 2012. го ди не. Збор ник са овог ску па је у штам пи.

https://sr.wikipedia.org/wiki/1966
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ди ја лек ти зми ма ко је сам при ме ти ла у пи сме ним за да ци ма, тј. они ма ко ји се 
ја вља ју го то во спон та но, у при по ве дач ком то ну. Из Упит ни ка сам ко мен та-
ри са ла са мо од го во ре на три пи та ња.

6.2. Оно што се нај пре при ме ћу је је сте го то во не ма ран од нос ве ћи не 
уче ни ка пре ма чи ну пи са ња пи сме ног за дат ка иако им од ње га у ве ли кој 
ме ри за ви си за вр шна оце на на кра ју тро ме сеч ја, по лу го ди шта или школ ске 
го ди не. То је и основ ни раз лог што су уче ни ци до зво ли ли се би ве ћу сло бо ду 
у из ра зу ко ја се че сто гра ни чи ла са фа ми ли јар ним то ном. По ме ну ћу, нај-
пре, са мо не ка ван лин гви стич ка сред ства ко ји ма су уче ни ци сла ли по ру ке 
на став ни ку ко ји тре ба да оце ни њи хов рад. На и ме, при ме ти ла сам да се у 
два за дат ка уче ни ка пе тог раз ре да на кра ју за дат ка на ла зи „смај ли”, тј. гра-
фич ки знак од две тач ке и за тво ре не де сне за гра де што у ме ђу на род ном пи-
сму на елек трон ским дру штве ним мре жа ма озна ча ва осмех, од но сно, гест 
одо бра ва ња, док је је дан уче ник осмог раз ре да, чак, рад по чео ис под круп но 
на цр та ног гр ба „Цр ве не зве зде”. Ја сно је да су уче ни ци ова квим од но сом 
пре ма школ ском за дат ку осло бо ђе ни сва ке тре ме и ти ме је био отво рен пут 
да по сег ну за ди ја лек ти змом или раз го вор ном реч ју, а не стан дард ном, ка ква 
се у ова квој при ли ци оче ку је.

7. У ра ду ће би ти ана ли зи ра ни са мо не ки ди ја лек ти зми но ти ра ни у 
гра ђи и по сма тра ћу их на фо нет ском и мор фо ло шком ни воу.

7.1. Од фо нет ских ди ја лек ти за ма би ће ре чи о сле де ћим фе но ме ни ма: 
1) ре фле ску ја та, 2) са жи ма њу фи нал не во кал ске гру пе -ао и 3) гу бље њу и 
на стан ку кон со на на та /х/ и /ј/.

7.1.1. Основ ни ре флекс ста рог во ка ла јат у го во ру Жа бља је екав ски. 
Не ћу на во ди ти при ме ре ко ји ће то и до ку мен то ва ти јер се ра ди о до бро по-
зна тој чи ње ни ци. Од ика ви за ма ко ји се не ја вља ју у стан дард ном је зи ку, тј. 
оних ти пич них за бач ке го во ре, за бе ле жи ла сам са мо у од но сно-упит ној за-
ме ни ци где (По по вић, 1968, 41) и ње ним ком по зи та ма (ди сам се ро ди ла, ди 
си био, ниг ди ни сам би ла и ди год по ђем) и у ин фи ни тив ној осно ви гла го ла 
VII Бе ли ће ве вр сте, ана ло шки пре ма пре зент ском об ли ку (По по вић, 1968, 
42; Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин, 1997, 264) (одав но је осе ди ла, пр ви пут је 
ле ти ла ави о ном, жи ви ли су за јед но, ве чи то сам цр пи ла сна гу). Ра ди се о 
ти пич ним ика ви змим шу ма диј ско-вој во ђан ског ти па. По ред то га, у стра ном 
то по ни му са ије кав ског под руч ја у Рје ку не пра вил но се (и)је кав ски ре флек-
ту је јат као јед но сло жно.

7.1.2. Фи нал на во кал ска гру па -ао че сто се са жи ма у -о ако пр ви во кал 
из гру пе ни је под ак цен том (По по вић, 1968, 74). У мо јој гра ђи то се ви ди у 
јед ној име ни ци и рад ном гла гол ском при де ву у му шком ро ду јед ни не: тај 
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по со, ре ко је, око па во ре пу, упо зно сам га, имо је 12 ра на, до до је гас, угле до 
сам на став ни цу.

7.1.3. Нај че шће се гу бе /х/ и /ј/. Ве лар но /х/ гу би у све три по зи ци је у 
ре чи: у ини ци јал ној (По по вић, 1968, 143) (чо ве ко вој ала во сти, шта оћеш, 
ра ним сви ње, те ла сам да до ђем), у ме ди јал ној (мо ра да на ра ним сви ње) и 
фи нал ној (од ма, кад би ја до шла, ура дио би до ма ћи да ме не гр ди, ја не би 
во ле ла, во ле ла би ја да одем) (По по вић, 1968, 144). Ви ди се да се нај че шће 
из о ста вља /х/ на кра ју ре чи у по моћ ном гла го лу код 1. л. јд. по тен ци ја ла. 
Оче ки ва но је би ло да се у ис тој по зи ци ји оно по ја вљу је као ре зул тат хи-
пер ко рек ци је, што је и за ба ле же но: не бих уми ра ли љу ди, бол ни це бих би ле, 
она бих до шла. Ина че, уоп шта ва ње об ли ка би за сва ли ца и у оба ро да за 
по моћ ни гла гол по тен ци ја ла ре ги стру је се у мно гим што кав ским го во ри ма. 
О аре ал ној за сту пље но сти овог фе но ме на в. Ивић и др. 1994: 189.

7.1.4. Упит ни ком за про ве ру пра вил ног пи са ња про ве ра ва но је пи са ње 
со нан та /ј/ у ин тер во кал ском по ло жа ју и на кра ју осно ве ис пред су фик са. Тра-
же но је би ло са мо да се пра вил но на пи шу ре чи: ави ја ци ја, авли ја; хе миј ски, 
исто риј ски. Во кал ско по ре кло ово га гла са и ње го ва не ста бил на ар ти ку ла ци ја 
ко ја је у за ви сно сти од гла сов ног окру же ња, као и свој ство да за тва ра хи јат, 
ути чу на не си гур ност код уче ни ка ка да тре ба од ре ди ти да ли га тре ба пи са-
ти или не. Го то во оче ки ва но, за бе ле же ни су по ра жа ва ју ћи ре зул та ти. За бе ле-
же но је да са мо ма ње од 50,00% уче ни ка пи ше пра вил но пр ве две по ме ну те 
речи, од но сно 25,00%, у 5. и 44,00% у 8. раз ре ду. Код дру ге две ре чи за пра ви-
лан из бор је 37,50% у 5. раз ре ду и 72,00% у осмом раз ре ду. По ред ре зул та та 
из Упит ни ка за бе ле же но је да у пи сме ним за да ци ма уче ни ци оба раз ре да уба-
цу ју ј из ме ђу и и о, а и е што је про тив но пра ви ли ма ко ја про пи су је Пра во пис. 
При ме ри су сле де ћи: ави јон, ис ко ри сти јо, сло ми јо (По по вић, 1968, 76); че тр-
нај сто ро.8 У пи сме ним за да ци ма у че ни ка пе тог раз ре да за бе ле жи ла сам при-
ме ре: чак бих јих по вео и по ма же јим ко ји по ка зу ју да се ја вља и се кун дар но 
/ј/ у хи ја ту, са да на гра ни ци из ме ђу две ре чи и ка да пр ви во кал у гру пи ни је и.9

8. На да ље ће мо раз мо три ти па ра диг мат ске осо бе но сти име ни ца би-
цикл, ред, Тур чин, сви ња, ста кло.

8.1. Име ни ца му шког ро да би цикл (в. По по вић, 1968, 166),10 иако 
тро сло жна, у мно жи ни про ши ру је осно ву са -ов-, што не од го ва ра ста њу у 

8  Ов де је до шло, за пра во, до де си ла би за ци је ка да се во кал ска гру па -ао- сво ди на -ај-. В. 
Ивић и др.1994, 279. В. По по вић, 1968, 75.

9  При ме ре ово га ти па не на ла зи мо у По по ви ће вој мо но гра фи ји о бач ким го во ри ма, али у 
го во ру Ба на та овај фе но мен је но ти ран. В. Ивић и др. 1994, 325.

10  У го во ру Жа бља (и ши ром Бач ке) у Н=А јд. име ни це би цикл крај ње во кал но -л ће се 
де во ка ли зо ва ти до да ва њем -и на кра ју, па ће би ти би ци кли, ка ко је и за бе ле же но у ви ше пре-
гле да них пи сме них за да та ка.
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стан дард ном је зи ку где је мно жин ско про ши ре ње, углав ном, ре зер ви са но за 
јед но сло жне име ни це (в. Ста ној чић, По по вић 1994, 77). По ре зул та ти ма из 
Упит ни ка, ви ди се да 77% уче ни ка за 1. л. мн. би ра об лик би ци кло ви док је 
са мо 23% уче ни ка под ву кло гра ма тич ки пра ви лан об лик би ци кли. За бе ле-
же но је да осно ву у мно жи ни про ши ру је и за бе ле же на дво сло жна име ни ца 
м. р. ме так (има пу шку и мет ко ве). Ана лог но овој по ја ви је сте и она ка да се 
јед но сло жна име ни ца умно жи ни ја вља без про ши ре ња. У јед ном пи сме ном 
за дат ку за бе ле же но је: Око па ла сам де вет ре ди (ку ку ру за). Ов де се, опет, из-
бе га ва по сту пак про ши ре ња осно ве ка ко гра ма ти ке на шег је зи ка про пи су ју.

8.2. У го во ру Жа бља, као и у ве ћи ни вој во ђан ских го во ра код име ни ца 
му шког ро да (Ивић и др. 1997, 30), ре дов но се укла ња јед нин ско про ши ре-
ње -ин (По по вић, 1968, 170; Бо шња ко вић, 2009, 343). Ме ђу тим, у јед ном 
пи сме ном за дат ку у ре че ни ци Док су Тур чи ни бо љи до ма ћи ни мно жин ски 
об лик са чу вао је, ана ло шки, про ши ре ње -ин ре зер ви сан за об лик у јед ни ни 
Тур чин.

8.3. Па ра диг ма име ни це жен ског ро да сви ња по ду дар на је са оном ко ју 
бе ле жи По по вић у сво јој сту ди ји о бач ким го во ри ма (По по вић, 1968, 166). 
У јед ном за дат ку уче ни ка 8. раз ре да за бе ле же на је сле де ћа ре че ни ца: Во лим 
ка да су свињ ци чи сти и сви њи пу ни во ље. Сви њи су, твр ди По по вић, „об-
лик су пле тив не мно жи не од име ни це у јд. свин че, а на стао је од ре гу лар ног 
плу рал ског об ли ка сви ње пре ко ана ло ги је пре ма пи ли ћи” (По по вић, 1968, 
166, 196). С дру ге стра не, на гла ша ва По по вић (1968, 166) ре дов ни об лик 
сви ња ма ути цао је да се до след но спро ве де у бач ким го во ри ма пи ли ћа ма, 
па чи ћа ма итд.

8.4. Из при ме ра Има ла сам у гла ви ста кла ди ви ди се да се у овом ло-
кал ном го во ру за Гпл код ко лек тив не име ни ца ста кло на ре гу лар ни на ста-
вак -ад до да је и ген тив на гра ма те ма -и као код име ни ца жен ског ро да ста рих 
осно ва на -и крат ко. По по вић твр ди да су у Бач кој „збир не име ни це са на-
став ком -ад пре шле (...) ма хом (...) у мно жин ску про ме ну, пре ста ле су, да кле, 
би ти збир не, и сто је као су пле тив на мно жи на...” (По по вић, 1968, 167). На 
осно ву овог при ме ра мо же се са мо ре кон стру и са ти но ми на тив: као ста кла-
ди11 ка ко је, по ред Бач ке и у Ба на ту, у ки кинд ској го вор ној зо ни (Ивић и др. 
1997, 74).

9. У овом де лу ра да би ће ана ли зи ра не осо бе но сти кон ју га ци је гла го ла 
спа са ва ти, отре сти, из ве сти, вр ћи/вре ћи, из ви ни ти, про ме ни ти, бо ле ти, 
во ле ти.

11  Иако је об лич ки исти са Г мно жи не, ов де ће би ти дру ги ак це нат, крат ко си ла зни на пр вом 
сло гу.
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9.1. У за дат ку уче ни ка 5. раз ре да за бе ле же ни су при ме ри мо ра да спа-
си је дро и спа ша ва сво ју де вој ку од ко јих се пр ви ме ња по VII Бе ли ће вој 
вр сти, а не по I ка ко књи жев ни је зик, та ко ђе, до зво ља ва. Об лик спа ша ва са 
оства ре ном ал тер на ци јом на ста лом ста рим јо то ва њем ана ло шки је на стао 
пре ма трп ним при де ви ма од гла го ла VII Бе ли ће ве вр сте (во зи ти – во жен; 
но си ти – но шен) (Ивић и др. 1997, 204). Ов де се јо то ва на осно ва при хва ти-
ла и као пре зент ска.12 Иста ал тер на ци ја, ана ло шка, за сту пље на је и у об ли ку 
отре ше на је тре шња и из ве же на ро ба у ино стран ство у за дат ку дру гог 
уче ни ка.

9. 2. Гла гол вр ћи оста је у I Бе ли ће вој вр сти што се ви ди из ових при-
ме ра: ра ни је је би ло да вр ше цео дан и у ле то вр ше мо жи то. По твр ду на ла-
зи мо у По по ви ће вој мо но гра фи ји о го во ру Бач ке (1968, 27). На осно ву са мо 
два при ме ра ни смо у ста њу да за кљу чи мо о ка квом се ти пу кон ју га ци је ра ди, 
тј. да ли гла гол до след но у свим ли ци ма и оба бро ја оста је у I Бе ли ће вој вр-
сти или има двој ства, тј. при ме ра да је при шао VII вр сти. Кон ју га ци ја овог 
гла го ла јед на је од ва жних тзв. „луч них” изо гло са ко је де ле бач ке го во ре, па 
и го во ре це ле Вој во ди не13 на се ве ро за пад ни и ју го си точ ни аре ал. Го вор Жа-
бља, на осно ву по сма тра них при ме ра, спа дао би у ју го и сточ не вој во ђан ске 
го во ре и сла гао би се са та ми шком го вор ном зо ном (Ивић и др. 1997, 473).

9.3. Из при ме ра из ви нуо сам се дру гу и чо век се про ме нуо ви ди се да 
су ови гла го ли из VII Бе ли ће ве вр сте пре шли у III. У го во ру мно гих де ло ва 
Бач ке ситуацијеje иста. В. По по вић, 1968: 200. Да је ово „оп ште по зна та ка-
рак те ри сти ка го во ра шу ма диј ско-вој во ђан ске ба зе”, кон ста то вао је Ре ме тић 
(1985, 352) и упу тио на ли те ра ту ру ко ја о то ме го во ри. У Ба на ту, та ко ђе, 
мо гу се чу ти об ли ци по ме ну то га ти па. Ауто ри мо но гра фи је о го во ри ма Ба-
на та скре ћу па жњу да узрок про ме не гла гол ске вр сте код про ме ну ти ле жи у 
слич но сти са гла го лом (с)по ме ну ти, ко ји из вор но спа да у III вр сту. С дру ге 
стра не, књи шки гла гол ру ског по ре кла из ви ну ти угле дао се на гла гол исто га 
ли ка у зна че њу „ис кри ви ти” (Ивић и др. 1997, 252).

9.4. Ко ји ће се об лик гла го ла во ле ти и бо ле ти упо тре би ти за тре ће 
ли це мно жи не про ве ре но је Упит ни ком. Ра ди се о VII Бе ли ће вој вр сти, тј. о 
кон ју га циј ском ти пу ко ји има јат у ин фи ни тив ној, а и у пре зент ској осно ви. 
Гла го ли во ле ти и бо ле ти по ред још не ких дру гих (го ре ти, из у ме ти, одо ле-
ти, раз у ме ти, ско ре ти, уме ти и сл.) у го во ру Жа бља, као и у ве ћи ни екав-

12  У го во ри ма Ба на та шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та не на ла зи мо ни је дан при мер 
ово га ти па из ве ден од пре зент ске осно ве (Ивић, Бо шња ко вић, Дра гин 1997: 204).

13  О луч ним изо гло са ма пр ви го во ри По по вић (1968: 27), а пре ци зно су по ву че не и де-
таљ но обра зла же не у мо но гра фи ји о го во ри ма Ба на та шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та 
(Ивић и др. 1997, 472, 473).
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ских бач ких го во ра, при кло ни ли су се VI вр сти са е у обе осно ве (По по вић, 
1968, 188). Пре зент ска осно ва гла си ће бо ле, во ле14 а у 3. л. мн. мо гу се по ја-
ви ти 3 гра ма те ме (две ди ја ле кат ски обо је не и јед на про пи са на стндар дом) 
и то: -ду (во ле ду, бо ле ду) или -у (во лу, бо лу) и -е из VII вр сте, ка ко је гра ма-
тич ки пра вил но. Ова по след ња гра ма те ма ни је се ман тич ки мар ки ра на јер се 
у овом го во ру ја вља и у 3. л. јд. (бо ле ме зуб). Из не на ђу ју до би је ни по да ци. 
На и ме, ни је дан ис пи та ник ни је се од лу чио за об лик са -ду што је ра зу мљи-
во, јер је ису ви ше мар ки ра но као ди ја ле кат ско, пре ма то ме и нај по дло жни је 
про ме ни. Об лик во лу као пра ви лан под ву кло је са мо не што ви ше од 10%, а 
во ле не што ма ње од 90%. С дру ге стра не, об ли ци бо лу и бо ле кон ку рент ни 
су, го то во у од но су 50:50, пре ци зни је, за пр ви об лик опре де ли ло се 56% уче-
ни ка, а за дру ги 44%. Бу ду ћи да се ра ди о гла го ли ма исте вр сте ко ји су ли-
ком вр ло слич ни, а се ман тич ки го то во ди ја ме трал но су прот ни, не на ла зим 
лин гви стич ке раз ло ге ко ји су до ве ли до ова ко ве ли ке раз ли ке при из бо ру за 
об лик 3. л. мно жи не.

10. И на кра ју да за кљу чи мо. По зна та је чи ње ни ца да су сна жне ве зе 
из ме ђу је зи ка, кул ту ре и дру штва и ана лог но то ме, би тан је „ути цај не је-
зич ких по ја ва на је зич ке” (Ра до ва но вић, 1979, 14). С об зи ром на чи ње ни цу 
да је Жа баљ ве ли ко ме сто ко је за хва љу ју ћи бли зи ни Но во га Са да, из гра ђе-
ном ин фра струк ту ром, и со ци јал ним са ста вом ста нов ни ка ни је ни град ни 
се ло, оче ку је се да ње гов го вор од сли ка ва та кво ста ње. За да так ово га ра да 
био је да у јед ном сег мен ту, са уче ни ци ма основ не шко ле као ин фор ма то ри-
ма, по ка же ка ко се ван лин гви стич ки фак то ри одлси ка ва ју у је зи ку, тј. у ком 
прав цу се да нас кре ће ло кал ни го вор ис пи ти ва ног ме ста. Од ана ли зи ра них 
ди ја лек ти за ма, сем у три слу ча ја, ана ли зи ра ни су са мо они ко ји су се по ја-
ви ли у пи сме ним за да ци ма уче ни ка, што зна чи да су баш они нај от пор ни ји, 
тј. нај ду же се чу ва ју. Ана ли зи ра ни су сле де ћи ди ја лек ти зми: ре флекс ја та, 
са жи ма ње фи нал не во кал ске гру пе -ао, гу бље њу и на стан ку кон со на на та /х/ 
и /ј/, па ра диг мат ске осо бе но сти име ни ца би цикл, ред, Тур чин, сви ња, ста кло 
и осо бе но сти кон ју га ци је гла го ла спа са ва ти, отре сти, из ве сти, вр ћи/вре ћи, 
из ви ни ти, про ме ни ти, бо ле ти, во ле ти.

На осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу чи ти да су уче ни ци 
основ не шко ле у Жа бљу, бар у ви шим раз ре ди ма, на пу ту да у шко ли пре не-
брег ну сво ју ди гло си ју15 у ко рист стан дард ног је зи ка. Уз то, вр ло че сто ме-
ша ли су је зич ке ком пе тен ци је ко ји ма рас по ла жу – ди ја ле кат ску и стан дард-
ну (Ра до ва но вић, 1979, 26). По ред то га, сти че се ути сак, да че сто слич ност 

14  Сви при ме ри ових гла го ла из гра ђе са чу ва ли су -и у пре зент ској осно ви кроз це лу па-
ра диг му, сем у 3. л. мн. пре зен та.

15  Ов де ми слим на упо ре ду ком пе тен ци ју за стан дард ни и ди ја ле кат ски из раз.
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ло кал ног ди ја лек та са стан да ним је зи ком, што је ов де слу чај, пред ста вља 
не ку вр сте ин тер фен ци је да се без гре шке усво је нор ме ко је стан дар ни је зик 
про пи су је.
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COMPETITIVE RELATIONSHIP BETWEEN STANDARD  
AND DIALECT LANGUAGE EXPRESSIONS IN THE SPEECH  

OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN ŽABALJ

Summary

The author discusses dialectisms at the phonetic and morphological level, obtained 
from written assignments and through a questionnaire filled out by fifth- and eighth-
graders in Žabalj. The analysis includes the following dialectisms: remnants of the old 
vowel jat, contraction of the final vowel group -ao, causing the loss of consonants /h/ 
and /j/, the paradigmatic characteristics of the nouns bicikl, red, Turčin, svinja, staklo, as 
well as the specific features in the conjugation of the following verbs: spasavati, otresti, 
izvesti, vrći/vreći, izviniti, promeniti, boleti, voleti. The speech of Žabalj belongs to the 
Šajkaška speech type, within the Šumadija-Vojvodina dialect, and dialectisms such as 
di si bio, živili su zajedno, taj poso, reko je, šta oćeš, ranim svinje, avijon, pomaže jim, 
biciklovi, devetredi, Turčini bolji domaćini, imala sam u glavi stakladi, spašava svoju 
devojku, u leto vršemo žito, izvinuo sam se drugu, volu, bolu (3rd p. pl. present tense) 
indicate that the standard language and dialect are varieties that are in competition in the 
language of primary school students in Žabalj.

Key words: standard language, dialect, competitive relationship, Šajkaška speech 
type of the Šumadija-Vojvodina dialect, primary school, Žabalj.
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НАМЕРНЕ РЕЧЕНИЦЕ У НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА2

У ра ду се при ка зу је ме то дич ко про ми шља ње за ту ма че ње на мер них 
ре че ни ца у на ста ви срп ског је зи ка. Са гле да ва ју се њи хо ва обе леж ја, мо дал на 
зна че ња, кон сти ту ент ске вред но сти и до пун ске и од ред бе не функ ци је. Ука-
зу је се на слич но сти и раз ли ке из ме ђу на мер них и из рич них и узроч них ре-
че ни ца да би се пред у пре ди ле мо гу ће по гре шке.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, син так са, се ман ти ка, ме то ди ка срп ског је-
зи ка, ка те го ри ја ин тен ци о нал но сти, на мер не ре че ни це

1. увОд

На мер не ре че ни це као јед но од син так сич ких сред ста ва за из ра жа ва ње 
фи нал но сти у са вре ме ном срп ском је зи ку пред ста вља ју део по себ ног син-
так сич ког (под)си сте ма ко ји обра зу ју за ви сне ре че ни це. Тај си стем чи не пре-
ди кат ске кла у зе ко је не мо гу са мо стал но да сто је јер не ма ју ко му ни ка тив ну 
вред ност ни ти мо гућ ност да са ме пре не су це ло ви ту по ру ку, већ се ве зу ју за 
дру ге, ви ше ре че ни це и та ко до би ја ју кон сти ту ент ску вред ност, нај че шће као 
до пу не и од ред бе управ ног пре ди ка та. Са на мер ним кла у за ма уче ни ци се по 
пр ви пут упо зна ју у осмом раз ре ду основ не шко ле. Та да је На став ним пла ном 
и про гра мом3 пред ви ђе на об ра да си сте ма за ви сних ре че ни ца и са гле да ва ње 
у ње му и на мер них ре че ни ца, њи хо вог зна че ња и функ ци ја у окви ру сло же-
не ре че ни це. На тај на чин за пра во се по сте пе но про ши ру је њи хо во зна ње о 
мо гућ но сти ма ис ка зи ва ња фи нал ног, од но сно циљ ног зна че ња с об зи ром на 
то да су се то ком шко ло ва ња кроз раз ли чи те тек сто ве већ су сре та ли са по је-

1  Милица Савић, докторанд 3. године Методике наставе, Филозофски факултет 
Универзитета у Новом Саду, стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

2  Рад је настао у оквиру пројекта Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, Стандардни српски језик: Синтаксичка, семантичка и прагматичка 
истраживања (178004).

3  Пра вил ник о На став ном про гра му за осми раз ред основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња. 
(2010). Про свет ни пре глед. 110-00-37/2010-11. Бе о град. 
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ди ним сред стви ма за ис ка зи ва ње на ме ре, нај че шће са пред ло шко-па де жним 
кон струк ци ја ма. Ства ра се при том осно ва за да ље из у ча ва ње та квих је зич ких 
је ди ни ца на ви шим уз ра сти ма, ка да се уче ни ци мо гу упо зна ти и са кон струк-
ци ја ма са ин фи ни ти вом4 или де ком по но ва ним пре ди ка том у ис тој функ ци ји. 

На сред њо школ ском обра зов ном ни воу зна ња из хи по так се по на вља ју 
се и про ши ру ју тек у че твр том раз ре ду, ка да је пред ви ђе на де таљ ни ја об ра да 
гра ђе о на мер ним ре че ни ца ма, од но сно њи хо вим функ ци ја ма, обе леж ји ма и 
кон сти ту ент ским вред но сти ма5. На став ни про грам не пре ци зи ра у ком оби му 
ни ти по мо ћу ко јих ме то да ва ља об ра ђи ва ти на мер не ре че ни це као ни дру ге 
за ви сне ре че ни це у на ста ви, па се при ли ком мо де ло ва ња на став не је ди ни це о 
тој те ми на став ник ма хом осла ња на по зна ва ње вер ти кал не ко ре ла ци је, од но-
сно усло жња ва ња гра ди ва из син так се кроз раз ре де (основ не и сред ње шко ле), 
као и на уџ бе нич ки текст о на мер ним ре че ни ца ма дат у Гра ма ти ци срп ског 
је зи ка, ауто ра Жи во ји на Ста ној чи ћа и Љу бо ми ра По по ви ћа, ко ја се ко ри сти 
у гим на зи ја ма и сред њим струч ним шко ла ма. Ње му је, да кле, пре пу ште но да 
од ме ри ко ли ко и ка ко ту ма чи ти уче ни ци ма че твр тог раз ре да ову сло же ну гра-
ђу, па ће са мо стал но, пре ма ти пу шко ле и сме ру у њој, од ре ди ти обим и ду би-
ну из у ча ва ња по ме ну тог гра ди ва. По ла зе ћи од зах те ва на став ног про гра ма и 
по тре ба уче ни ка у фи ло ло шким гим на зи ја ма, где се то гра ди во об ра ђу је вр ло 
те мељ но, при ка за ће мо не ке од ино ва тив них при сту па у ње го вом из у ча ва њу. 
На ме ра нам је да ука же мо на не ке но ве, пре глед ни је и под сти цај ни је ме то дич-
ке си ту а ци је осми шље не за об ра ду сло же не син так сич ке гра ђе из хи по так се и 
по ка же мо ка ко на ста ву гра ма ти ке срп ског је зи ка тре ба пер ма нент но ускла ђи-
ва ти са са вре ме ним те о ри ја ма у ме то ди ци на ста ве ма тер њег је зи ка. 

2. тумачење градива О намерним реченицама

При об ра ди гра ђе о на мер ним ре че ни ца ма на став ник у за јед нич ком 
раду са уче ни ци ма тре ба да оства ри број не зна чај не обра зов на ци ље ве. Нео-
п ход но им је, пре све га, ра све тли ти и об ја сни ти пси хо ло шки фе но мен на ме-
ре и спе ци фи чан се ман тич ки од нос ко ји се ус по ста вља из ме ђу две син так-
сич ке је ди ни це – пр ве, ко ја ре фе ри ше о све сној ак ци ји би ћа мо ти ви са ног да 
до сег не пла ни ра ни циљ и дру ге, ко ја озна ча ва оно што је по ста вље но као 
циљ ка ко јем је усме ре на да та рад ња. Бит но је, та ко ђе, да уче ни ци уви де 
ка ко се на ме ра мо же ис ка за ти на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма, од но сно да 
им се на ода бра ним при ме ри ма пре зен ту ју раз ли чи те је зич ке је ди ни це као 
но си о ци та квог зна че ња. 

4  У сво јој сту ди ји о ин фи ни ти ву Мил ка Ивић (1972) ис ти че та кву упо тре бу ин фи ни ти ва. 
5  Пра вил ник о На став ном пла ну и про гра му за об да ре не уче ни ке у фи ло ло шкој гим на зи-

ји. (1997). Про свет ни гла сник. 110-00-32/97-01. Бе о град.
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При об ра ди гра ђе о на мер ним ре че ни ца ма по треб но је, да кле, да уче-
ни ци раз у ме ју ка ко су те кла у зе у окви ру за ви сносло же не ре че ни це, као 
ви ше је ди ни це, упо тре бље не са од ре ђе ном свр хом, тј. син так сич ком функ-
ци јом, ка да вр ше слу жбу од ред бе или до пу не. Оне су под ре ђе не у од но-
су на глав ну, управ ну ре че ни цу. По себ ну па жњу ва ља по све ти ти њи хо вим 
фор мал ним обе леж ји ма, од но сно гла гол ским об ли ци ма и ве знич ким сред-
стви ма. Пр вен стве но тре ба ука за ти на по тен ци јал и пре зент као гла гол ске 
об ли ке у слу жби пре ди ка та (при че му је не мо гу ћа упо тре ба пре те ри тал них 
об ли ка и фу ту ра), а ти ме и на чи ње ни цу да су та кве кон струк ци је мо дал не 
јер не ис ка зу ју ре ал ну си ту а ци ју, не го си ту а ци ју ко ју тек тре ба ре а ли зо ва ти 
пред у зи ма њем рад ње озна че не ви шом ре че ни цом. На тај на чин ис ти че се и 
ди стинк ци ја по ме ну тих кон струк ци ја и узроч них ре че ни ца.6 

На во де ћи гра ма тич ка сред ства за ис ка зи ва ње на мер них кла у за, на-
став ник тре ба да пре зен ту је њи хо ве раз ли чи те син так сич ке функ ци је. Сто га 
је на ро чи то зна чај но па жљи во ода бра ти при ме ре за ви сносло же них ре че ни-
ца са гла го лом кре та ња у над ре ђе ној кла у зи, при че му на мер не кла у зе има ју 
кон сти ту ент ску функ ци ју и вр ше слу жбу до пу не, што за уче ни ке пред ста-
вља но во гра ди во. Тре ба, да кле, ко ри сти ти ре пре зен та тив не при ме ре са гла-
го ли ма ко ји у ви шој ре че ни ци озна ча ва ју све сно пред у зе то кре та ње, ка ко 
би се ис та кла мо гућ ност суп сти ту ци је кон струк ци је да + пре зент ин фи ни-
ти вом, што је ја сан знак до пун ске функ ци је на мер не кла у зе. Та ква за ме на 
не мо гу ћа је уко ли ко се у управ ној ре че ни ци по ја ве гла го ли из дру гих се ман-
тич ких по ља, по пут гла го ла да ти, до во ди ти, по ка за ти, на пу сти ти, ис ти-
ца ти, из ми шља ти, гра ди ти, уда ри ти, ру ши ти, тра жи ти и сл. или оних 
ко ји ма је озна че на не ка ко му ни ка тив на рад ња по пут гла го ла: ре ћи, ка за ти, 
зва ти, по зва ти, пи та ти, од го ва ра ти и сл., ко ји зах те ва ју до пу ну у ви ду 
из рич не ре че ни це (у функ ци ји објек та). Сто га су при об ра ди та кве гра ђе по-
жељ не ве жбе ком па ра ци је и тран сфор ма ци је при ме ра.

Ва жно је, та ко ђе, ис та ћи уче ста лу упо тре бу од ре ђе них ве знич ких 
сред ста ва као обе леж ја на мер не кла у зе, нпр. ве зни ка да, ка ко, еда, не ка и 
пар ти ку ле ли, ко ја је увек у ком би на ци ји са не ги ра ним гла го лом у по тен ци-
ја лу, и то нај че шће у сво је вр сном ве знич ком спо ју не би ли. По ред на во ђе ња 

6  Ис пи ту ју ћи ка те го ри ју ци ља – те лич ност, Пре драг Пи пер (2005, 803) на во ди да она 
при па да ка те го ри јал ном ком плек су ка у зал но сти, те да су циљ на зна че ња из ве де на из услов-
них, а по сред но из узроч них. Пру жа ју ћи опис се ман тич ког по ља ин тен ци о нал но сти, аутор 
ис ти че ње го ву сло же ност, те чи ње ни цу да се на сла ња на не ка дру га ка те го ри јал на зна че ња, 
па се у не ким кон струк ци ја ма фи нал но зна че ње ком би ну је са дру гим, не фи нал ним ка те го ри-
ја ма зна че ња: ани мат но сти, узро ка, усло ва, аген тив но сти, вре ме на и мо дал но сти. Сто га је 
у на ста ви нео п ход но по све ти ти на ро чи ту па жњу њи хо вом раз ли ко ва њу од дру гих за ви сних 
ре че ни ца, као што су, на при мер, из рич не, узроч не и услов не. 
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при ме ра са раз ли чи тим ве знич ким спо је ви ма, али и ко ре ла тив ним при ло зи-
ма и дру гим из ра зи ма ко ји се мо гу упо тре би ти као ве ри фи ка то ри фи нал ног 
зна че ња, на став ник би мо гао ука за ти и на ко му ни ка тив не аспек те њи хо вог 
ода би ра, те ис та ћи од ре ђе не се ман тич ке раз ли ке и спе ци фич не ни јан се оп-
ште фи нал ног зна че ња ко је су усло вље не њи хо вом упо тре бом у ко му ни ка-
ци ји7. По треб но је том при ли ком ис та ћи при ме ну по је ди них пра во пи сних 
пра ви ла при ко ри шће њу тих ре че ни ца. Ка ко би пре зен то вао ти пич не си ту а-
ци је, у ко ји ма се та кве кон струк ци је нај че шће упо тре бља ва ју, по жељ но је да 
на став ник при ме ре пред ста ви у од го ва ра ју ћем кон тек сту. 

3. метОдичка разрада

С об зи ром на то да се на став ник при мо де ло ва њу на став не је ди ни це о 
на мер ним ре че ни ца ма осла ња на са вре ме ну лин гви стич ку и ме то дич ку ли-
те ра ту ру, али и на уџ бе нич ке тек сто ве, као по ла зна осно ва за осми шља ва ње 
ме то дич ког при сту па мо же му по слу жи ти лек ци ја На мер не ре че ни це у ак-
ту ел ној гра ма ти ци за сред ње шко ле. У њој су по ме ну те кла у зе де фи ни са не 
као за ви сне ре че ни це ко је по ка зу ју циљ или свр ху пред у зи ма ња рад ње у ви-
шој ре че ни ци, тј. по ка зу ју да је рад ња ви ше ре че ни це пред у зе та ра ди оно га 
што зна чи за ви сна ре че ни ца (Ста ној чић, По по вић, 1999, 324). Ис так ну то 
је да се сви ти по ви на мер них ре че ни ца упо тре бља ва ју као од ред бе за циљ, 
али се не ке од њих упо тре бља ва ју и као до пу не за циљ, што је илу стро ва-
но број ним при ме ри ма и очи глед но при ка за но ди ја гра ми ма, ко ји ука зу ју и 
на зна чај ин тер пунк ци је при упо тре би на мер них ре че ни ца у ин вер зи ји. Та-
кво гра фич ко пре зен то ва ње син так сич ких струк ту ра по жељ но је јер по ма же 
уче ни ци ма да уви де ме ха ни зме по ко ји ма се за ви сносло же не ре че ни це мо-
де лу ју и ниже син так сич ке је ди ни це по ве зу ју у ви ше це ли не. Ка ко се прет-
по ста вља да уче ни ци има ју пред зна ња о тој гра ђи, по треб но је оства ри ти 
ква ли та тив но и кван ти та тив но ви ши при ступ у об ра ди на мер них ре че ни ца 
у сред њој шко ли. Да би се ак ту а ли зо ва ла прет ход но сте че на зна ња уче ни ка 
о раз ли чи тим је зич ким је ди ни ца ма у функ ци ји на ме ре, на став ник им мо же 

7  Вла ди сла ва Ру жић (2010) раз ли ку је фи нал не кла у зе у ши рем сми слу, ка да њи хо ве пре ди-
ка ци је ре фе ри шу: о крај њем ци љу кре та ња ин кор по ри ра ном не по сред но у са мо кре та ње (иде да 
спа ва); о ци љу ка кве те жње, стре мље ња, за ла га ња, спрем но сти итд. аген са да чи ни не што (спре-
ма се да спа ва); о циљ ној ак ци ји укљу че ној по сред но, пре ко ло ка ли за то ра, у ак ци ју кре та ња (иде 
у ку хи њу да ру ча); о ини ци ра ној, ка у зи ра ној циљ ној рад њи ко ју тре ба да спро ве де дру ги ак тер 
(зо ве га да до ђе) и кла у зе у ужем сми слу, ка да је на ме ра све сна од лу ка чо ве ка, узро ко ва на или 
усло вље на ње го вом же љом, ра ди ко је он пред у зи ма би ло ка кву ак тив ност (за у ста вио је ауто 
да про ђе по вор ка љу ди/  ка ко би про шла...). Оне су не мар ки ра не у по гле ду ве зни ка, упо тре бе 
пре зен та, иден тич но сти аген са, ди стри бу ци је и њи ма се из ра жа ва са др жај же ље, вољ ног мо ти ва, 
од но сно пла ни ра не ак ци је, ко ја је омо гу ће на би ло ко јом рад њом ко ја јој прет хо ди.
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пред ста ви ти не ко ли ко при ме ра на ме ње них за ана ли зу. За ви сне ре че ни це, 
али и дру га је зич ка сред ства ко ја се ко ри сте за ис ка зи ва ње на ме ре тре ба 
увек пре зен то ва ти кроз кон тек сту а ли зо ва не при ме ре, бли ске уче ни ци ма. У 
ту свр ху мо гли би по слу жи ти сти хо ви из две пе сме Вас ка По пе.
8

наставни лист бр. 1
Пажљиво прочитај стихове из песама „Огледање”8 и „После игре” Васка Попе. 
Пронађи у њима намерне реченице и подвуци их.

Удаљим се на десет корака од себе да се боље видим, да се огледам.

Једна се рука једва подигне
Да хладан зној са чела обрише

Друга се рука маши за срце
Да срце из груди не искочи.

Уз по моћ при ме ра оства ре них у кон тек сту лир ских пе са ма ко је ре пре зен ту-
ју књи жев но у мет нич ки стил са вре ме ног срп ског је зи ка, уче ни ци об на вља ју 
зна ња о функ ци ја ма и гра ма тич ким обе леж ји ма по ме ну тих кла у за. На тај 
на чин да је се пред ност ко ре ла циј ско-ин те гра циј ском при сту пу у од но су на 
ве штач ко кон стру и са ње тек сто ва и ре че ни ца на ме ње них за из у ча ва ње но-
вих гра ма тич ких пој мо ва, по што се ко му ни ка тив не ком пе тен ци је уче ни ка 
не сум њи во нај бо ље раз ви ја ју и уна пре ђу ју у кон тек сту књи жев них де ла. 
Кр оз раз го вор са на став ни ком, од но сно усме ну ана ли зу тек ста, те при ме ном 
ди ја ло шке ме то де, они ће уочи ти да је за озна ча ва ње ци ља, од но сно на ме-
ре лир ског су бјек та, упо тре бље но не ко ли ко на мер них ре че ни ца: да се бо ље 
ви дим, да се огле дам; да хла дан зној са че ла обри ше, да ср це из гру ди не ис-
ко чи. Син так сич ка ана ли за при ме ра по мо ћи ће им да се при се те ка ко је фи-
нал на кла у за нај че шће бло ки ра на ве зни ком да, те да се у та квим за ви сним 
ре че ни ца ма ма хом упо тре бља ва пре зент. По треб но је ука за ти и на њи хо ве 
се ман тич ке аспек те и ис та ћи да су по пра ви лу мо дал не јер не ис ка зу ју ре-
ал ну си ту а ци ју, већ ону ко ја тек тре ба да се ре а ли зу је пред у зи ма њем рад ње 
озна че не у ви шој ре че ни ци (гла го ли у слу жби пре ди ка та: уда љим се, по диг-
не, се ма ши). Ва ља ло би, сто га, на ве де не ре че нич не кон струк ци је тран сфор-
ми са ти у при ме ре са по тен ци ја лом, јер ће уче ни ци та ко уочи ти мо гућ ност 
суп сти ту ци је по је ди них гра ма тич ких сред ста ва, као и њи хо ву кон ку рен ци ју 
у пи сме ној и усме ној ко му ни ка ци ји. 

8  Ученици поезију Васка Попе обрађују у оквиру своје обавезне лeктире. Анализиране 
песме припадају збирци песама Непочин-поље (1956).
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Об на вља њем прет ход но са вла да ног гра ди ва на та кав на чин, на став ник 
мо же под ста ћи уче ни ке и на са мо стал ну ана ли зу ком плек сни јих при ме ра, са 
на ме ром да уоче раз ли чи те кон струк ци је и гра ма тич ка обе леж ја ко ја их ка рак-
те ри шу. Та ко, на при мер, за сло же ни ју ана ли зу за ви сних ре че ни ца као сред-
ста ва за ис ка зи ва ње фи нал но сти, мо же при пре ми ти на став не ли сто ве осми-
шље не та ко да се ис так ну њи хо ве по је ди не ка рак те ри сти ке. Ро ман „Се о бе” 
Ми ло ша Цр њан ског пред ста вља ре пре зен та тив но де ло срп ске књи жев но сти, 
ко је се пре ма на став ном пла ну и пр о гра му об ра ђу је у тре ћем раз ре ду сред ње 
шко ле. Сто га је по год но за при ме ну текст ме то де у на ста ви и мо де ло ва ње лин-
гво ме то дич ких пред ло жа ка на ме ње них за об ра ду гра ђе о на мер ним ре че ни ца-
ма, на ро чи то јер су та кве кон струк ци је у ње му ве о ма бр ој не. 
9

наставни лист бр. 2
Пажљиво прочитај следеће реченице из романа „Сеобе” Милоша Црњанског.2 
Пронађи у њима намерне реченице и подвуци их.

1. Клонио се да јој не мора гледати у лице и да јој не мора стати близу.
2. Тада се она исправљала, стегнула у пасу, високих, правих рамена, да извади 
два крупна бисера из ушију.
3. Да Исаковичу сасвим зацрни, доделише му тих дана у пук и два немачка официра.
4. Између два точка, на којима се беху распале главичине, са којих се цедило 
блато, био је спустио главу да проспава последњу ноћ на војни.
5. Пук одахну душом и попада да се испава, после толиких дана непрестаног 
хода, у топлој, летњој ноћи, пуној звезда.
6. У Карловце је пошао тек да би се смирили у кући и да би јој учинио по вољи и 
довео попа. 
7. [...] и питала је за њега, ослушкујући не би ли чула његов ход, или глас.
8. Оставивши две своје ћерчице у селу, дошла је била да станује, последња, у 
једном кућерку покривеном трском, код обора, на води, само да би могла да 
проведе ноћ крај њега.

Одговори на следећа питања: 
1. Која су глаголска времена заступљена у намерним реченицама из текста? 
2. Које везнике и везничке спојеве уочаваш у издвојеним намерним реченицама?
3. Kоји још везник можеш употребити у примерима бр. 6, 7 и 8, а да се смисао 
реченица не промени?
4. У којој позицији у оквиру сложене реченице може да се јави намерна клауза?
5. У којим случајевима намерну реченицу издвајамо зарезима?

9  Црњански, Милош (1987). Сеобе. Београд: Нолит. 15–237.
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У са мом ро ма ну, као и у из дво је ним при ме ри ма, од фи нал них кла у за до ми-
ни ра ју оне са ве зни ком да уз гла го ле у пре зен ту и по тен ци ја лу, а за сту пље на 
је и реч ца ли са по тен ци ја лом у од рич ном об ли ку. По ја ва кван ти фи ка то ра 
са мо и тек, као ве ри фи ка то ра фи нал ног зна че ња, у та квим кон струк ци ја-
ма та ко ђе је пре зен то ва на у два при ме ра. Уче ни ци ма је од ра ни је по зна та и 
кон струк ци ја са ве зни ком ка ко и по тен ци ја лом, а по што се тај гла гол ски об-
лик по ја вљу је у из дво је ним ре че ни ца ма, оче ку је мо да ће уочи ти мо гућ ност 
ал тер на ци је по ме ну тих ве зни ка, ко ја се оства ру је без про ме не њи хо вог сми-
сла. При ме ном ди ја ло шке ме то де на став ник их мо же под ста ћи да се при се те 
од ли ка по тен ци ја ла и уви де ка ко тај мо да лан гла гол ски об лик ко ри сти мо 
ис кљу чи во за ис ка зи ва ње не ре а ли зо ва не рад ње, што ће им умно го ме ра све-
тли ти и са му при ро ду на мер них кла у за. 

Би ло би згод но да на став ник са уче ни ци ма са гле да нај у оч љи ви је ка-
рак те ри сти ке сти ла и је зи ка овог екс пре си о ни стич ког пи сца, код ко јег је 
ре че ни ца че сто ди на мич на, пар це ли са на, са по себ ном ин тер пунк ци јом, док 
ње гов по ет ски је зик ка рак те ри шу обр ти ре чи, ме ња ње рит ма ре че ни це, те 
ње го во та ла са ње. Сто га ће се у тек сто ви ма на ћи број не умет ну те фи нал не 
кла у зе, па и ви ше њих у на по ред ном од но су, услед че га ће уче ни ци уви де ти 
ка ко је њи хо ва ин тер пунк ци ја иста као и код дру гих од ред бе них кла у за. На 
осно ву на ве де них при ме ра мо же се, да кле, раз ма тра ти ди стри бу ци ја фи нал-
них ре че ни ца у од но су на управ ну, па ће та ко уочи ти да се оне ма хом на ла зе 
у пост по зи ци ји, ка да са глав ном ре че ни цом чи не ин фор ма тив ну и ин то на-
ци о ну це ли ну, те се од ње не одва ја ју за ре зом. Ре ђе се на ла зе ис пред управ не 
ре че ни це и та да има ју увод ни, те мат ски ка рак тер (при мер бр. 3), при че му 
је те жи ште ин фор ма ци је на ви шој ре че ни ци, па се из ме ђу њих ста вља за рез. 
Ин те ре сан тан је и при мер: „Та да се она ис пра вља ла, стег ну ла у па су, ви со-
ких, пра вих ра ме на, да из ва ди два круп на би се ра из уши ју.” где је фи нал на 
кла у за у пост по зи ци ји, а опет из дво је на за ре зом. Та ко ће уче ни ци уви де ти 
мо гућ ност да се из ме ђу глав не и на мер не ре че ни це у пост по зи ци ји по ја ви 
па у за, ка да из о ста је ин то на ци о на об је ди ње ност и по сто је два ин фор ма тив на 
те жи шта. 

Ка ко би утвр ди ли зна ње о мо гућ но сти ма ал тер на ци је гра ма тич ких 
сред ста ва у на мер ним кла у за ма, на став ник од уче ни ка мо же тра жи ти да 
тран фор ми шу по је ди не при ме ре у кон струк ци је са дру гим ве зни ком или 
реч цом, и то на сле де ћи на чин: 
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У Карловце је пошао 
1) тек да би се смирили у 
кући
2) и да би јој учинио по 
вољи 
3) и довео попа.

У Карловце је пошао 1) како би се смирили у кући 2) 
и како би јој учинио по вољи 3) и довео попа.

У Карловце је пошао 1) не би ли се смирили у кући 
2) и не би ли јој учинио по вољи 3) и довео попа.

У Карловце је пошао 1) да се смире у кући 2) и 
да јој учини по вољи 3) и доведе попа.

Зах те ви ко ји су до са да по ста вље ни пред уче ни ке до при но се то ме да утвр де 
ка рак те ри сти ке на мер них ре че ни ца, али је по жељ но да се при том ука же и 
на не ке но ве од ли ке та квих кла у за, ка ко би се њи хо во зна ње ква ли та тив но 
и кван ти та тив но про ши ри ло. Тран сфор ма ци ја ко ју су из вр ши ли по слу жи-
ће за про ми шља ње о ни јан са ма у се ман ти ци на мер них ре че ни ца ко ју сва ко 
од на ве де них гра ма тич ких обе леж ја но си. То се мо же по сти ћи по ста вља-
њем про блем ских пи та ња: По сто је ли се ман тич ке раз ли ке из ме ђу на ве де-
них кон струк ци ја? Ко јом од њих је ис ка за на нај ве ћа ве ро ват но ћа да ће циљ 
су бјек та би ти оства рен? Та ко ће уче ни ци, уз на став ни ко во во ђе ње, би ти 
под стак ну ти да уоче ка ко је по у зда ност да ће се циљ или на ме ра оства ри ти 
ма ња уко ли ко се упо тре би из раз не би ли, док је ве ро ват но ћа да ће се до ћи 
до же ље ног ци ља нај ве ћа при упо тре би ве зни ка да. 

Упо зна ва њем уче ни ка са што ра зно вр сни јим мо де ли ма фи нал них ре-
че ни ца уна пре ђу ју се њи хо ве ко му ни ка тив не ком пе тен ци је, те је по жељ но 
у на ста ви пре зен то ва ти и оне при ме ре ко ји се да нас у пи сме ној и усме ној 
ко му ни ка ци ји ре ђе ко ри сте. Прем да упо тре ба по је ди них ве зни ка као што су 
еда и не ка за уво ђе ње на мер них кла у за ни је на ро чи то уче ста ла у сва ко днев-
ној вер бал ној ко му ни ка ци ји, про на ла зи мо их код не ких вр сних пи са ца, у са-
вре ме ним књи жев ним де ли ма, као што је, на при мер, ро ман „Оче ви и оци” 
Сло бо да на Се ле ни ћа. Сто га је до бро кроз раз ли чи те ве жбе и за дат ке уче ни-
ци ма пред ста вља ти и та кве ре че ни це, по го то во у од лом ци ма и тек сто ви ма 
из књи жев них де ла, по што се та ко су сре ћу са ве ћим бро јем но вих ре чи и 
син так сич ких кон струк ци ја не го у сва ко днев ном го во ру. Мо гу се ко ри сти ти 
за раз ли чи те ве жбе, а њи хо вом упо тре бом по сти жу се по зи тив ни ефек ти у 
бо га ће њу реч ни ка уче ни ка, ко ји се та ко по сред но упо зна ју са но вим пра во-
пи сним и гра ма тич ким пра ви ли ма. 
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наставни лист бр. 3

Пажљиво прочитај наведене реченице из романа „Очеви и оци” Слободана 
Селенића.10 У њима су за увођење намерне реченице употребљени и неки везници 
са којима се до сада ниси сусретао. Заокружи их, а све намерне реченице подвуци.

1. Добро, знала сам ја да то је учинио како би се додворио [...]
2. Боју, случајно просуту по тапацираном двоседу, тако су оставили, нек се суши [...]
3. [...] гомила раздраганих Енглеза још увек се, споро и невољно, разилази, 
довикујући пријатељима или познаницима које сретну, преко улице, нек се чује, 
да је време дивно [...] 
4. Свакодневно је обилазио градњу нашег новог дома, плаћао мајсторе 
прековремено, пожуривао их, еда би Елизабету поштедео и од свога, сматрао је, 
оптерећујућег присуства и од родбине [...]

1. Доврши трансформацију првог примера: Добро, знала сам ја да то је учинио 
ради _______________________.

2. Намерну реченицу у другом примеру трансформиши у предлошко-падежну 
конструкцију, а да се значење више реченице не промени.
______________________________________________

3. Намерну реченицу у трећем примеру трансформиши тако што ћеш 
употребити друго глаголско време, а да њено значење остане исто. _________
________________________________

4. Намерну реченицу у четвртом примеру транформиши тако што ћеш 
уместо везника за њено увођење употребити речцу. 
_______________________________________________ 

10

Та квим при сту пом у на ста ви син так се од уче ни ка се оче ку је мак си мал на 
укљу че ност, ко ри шће ње прет ход но сте че них зна ња из гра ма ти ке (о за ви-
сним ре че ни ца ма и дру гим син так сич ким је ди ни ца ма у функ ци ји ис ка зи-
ва ња на ме ре), и по сти же ак тив но из у ча ва ње но ве син так сич ке гра ђе (ње но 
уче ње от кри ва њем). Про жи ма се, при том, гра ди во из гра ма ти ке са гра ди-
вом књи жев но сти и кул ту ре из ра жа ва ња јер се син так сич ки пој мо ви пре-
зен ту ју упо тре бом и ту ма че њем при ме ра из са вре ме ног књи жев ног де ла.11 

10  Селенић, Слободан (1985). Очеви и оци. Београд: Просвета, 5–361.
11  Прем да ро ма ни Сло бо да на Се ле ни ћа не спа да ју у оба ве зну школ ску лек ти ру, уче ни ци 

се че сто опре де љу ју за ње го ва по зна та де ла „Оче ви и оци” и „Уби ство с пред у ми шља јем”, 
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У сле де ћој ета пи уче ња, би ло би по жељ но да уче ни ци, по том, са мо-
стал но са ста вља ју при ме ре на мер них ре че ни ца, у ко ји ма би упо тре бља ва ли 
раз ли чи та гра ма тич ка сред ства, од но сно ве зни ке и ве знич ке спо је ве, а за тим 
да их пред сви ма про чи та ју. Ак тив но ко ри шће ње но вих пој мо ва и ства ра лач ка 
при ме на зна ња из гра ма ти ке у на ста ви до при но си то ме да уче ње бу де ефи ка-
сни је, а зна ње ко је се сти че трај ни је, јер им се та ко омо гу ћа ва да на у че но при-
ме њу ју у што је мо гу ће ви ше но вих и ра зно вр сних си ту а ци ја (Илић, 1998, 53). 
У ци љу си сте ма ти за ци је гра ди ва и ње го вог пред ста вља ња на очи гле дан на-
чин, на став ник мо же при ме ни ти ме то ду де мон стри ра ња и при пре ми ти пано 
или слајд на ко ме ће би ти озна че не бит не ка рак те ри сти ке на мер них кла у за, 
као ре зи ме све га што је до та да ре че но. На тај на чин до дат но им по ма же у 
ра ду с об зиром на то да је при ме на ви зу ел них сред ста ва вр ло ко ри сна у про-
це си ма уче ња и пам ће ња, на ро чи то при об ра ди сло же не син так сич ке гра ђе.12

намерне (финалне) реченице

граматичка Обележја

     – уводе се везницима: да, какО, нека, еда

                      речцом: ли (спој не би ли) 
     – глаголски облици: 
        презент (везници да, нека)
        пОтенцијал (везници да, какО, еда)
                       (речца ли / спој не би ли)

семантика – мОдалнО значење 
– не исказују реалну ситуацију него ситуацију која тек треба да се реализује

дефиниција: 
Намерне реченице су зависне реченице које изражавају циљ или сврху предузимања 
радње у вишој реченици.

Је дан од зна чај них ци ље ва ко је при об ра ди гра ди ва о на мер ним ре че ни ца ма 
тре ба по сти ћи је сте пре зен то ва ње раз ли ка из ме ђу од ред бе них и до пун ских 
по ко јем је сни мљен и исто и ме ни филм. Ови ро ма ни су уче ни ци ма то га уз ра ста по те ма ти ци 
вр ло ин те ре са ни и бли ски и сто га их би ра ју као лек ти ру по свом из бо ру, па је ко ри сно де таљ-
ни је их ту ма чи ти јер се по сти жу по ред об ра зов них и вас пит ни ефек ти. 

12  Ми ли ја Ни ко лић (2009, 673) у на ста ви гра ма ти ке пре по ру чу је упо тре бу ви зу ел них 
сред ста ва по пут цр те жа, гра фи ко на и сли ка, на во де ћи да су та ква по моћ на сред ства на ро-
чи то по треб на оним на став ним под руч ји ма „ко ја су по са др жа ју ра ци о нал на и по при ро ди 
вер бал на, те из и ску ју по себ ну ми са о ну кон цен тра ци ју и бр зо за ма ра ју уче ни ке”, као што то 
мо же би ти гра ђа из син так се. 
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кла у за. Бу ду ћи да се у сред њим шко ла ма по јам до пу не углав ном не об ра-
ђу је, већ се оне свр ста ва ју де лом у при ло шке од ред бе, а де лом у не пра ви 
обје кат, ови пој мо ви су уче ни ци ма не по зна ти, па је нео п ход но да их на став-
ник па жљи во упу ти на уоча ва ње њи хо вих раз ли чи тих функ ци ја, не би ли 
ко ри сте ћи соп стве не ум не по тен ци ја ле до пу ни ли сво је зна ње и ин те гри са ли 
но ве ин фор ма ци је у по сто је ћи син так сич ки оквир. Уз от кри ва ју ће во ђе ње 
на став ни ка и усме ну ана ли зу ре че ни ца ко је су уче ни ци са мо стал но са ста ви-
ли,  при ме ном от кри ва ју ћег ди ја ло га, мо гу ће је при ка за ти раз ли чи те слу жбе 
на мер них кла у за у за ви сносло же ној ре че ни ци. По зи тив ни ефек ти у на ста-
ви по сти жу се ко ри шће њем ре пре зен та тив них при ме ра из књи жев них де ла, 
али и оних ко ји су уче ни ци ма ис ку стве но бли ски. Сто га ода бра не кон струк-
ци је на став ник у да љем ра ду мо же за пи са ти у две ко ло не, а по том упу ти ти 
уче ни ке на њи хо ву ана ли зу и ком па ра ци ју.

Одредбене реченице дОпунске реченице

Ана је вредно учила да би положила 
тест. 
Не излазим на кишу да се не разболим.
Како би брже стигао, ухватио је такси.
Сања редовно тренира не би ли освојила 
медаљу.
Успорила сам ход да ме Маја стигне јер 
имамо тренинг у исто време.

Јуче сам рано отишла да спавам. 
Изашла је да дочека госте. 
Идем да радим. 
Дошли су да нас позову.
Маја је пошла да купи сок.

 пОтврдне / Одричне пОтврдне

 исти / различит субјекат као у главној 
реченици

исти субјекат као у главној реченици

разнОврсна граматичка Обележја да + презент

Стоје испред / иза / између других 
конституената у реченици.

Увек стоје иза главне реченице.

Интерпункција зависи од позиције. Испред њих се не сме писати зарез!

прилОшка Одредба за циљ

Допуњавају глагол кретања.
Исказују садржину намере.

дОпуна за циљ

Ко ри сте ћи ра ни је сте че на зна ња, те при ме ном ло гич ких опе ра ци ја као што 
су ком па ра ци ја, ана ли за, син те за, ин дук ци ја и де дук ци ја, уче ни ци, да кле, 
уз на став ни ко во во ђе ње са мо стал но раз ма тра ју и уви ђа ју ка рак те ри сти ке 
од ред бе них и до пун ских ре че ни ца, уоча ва ју њи хо ва гра ма тич ка обе леж ја, 
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по сма тра ју по зи ци ју у окви ру сло же не ре че ни це, ис пи ту ју гла гол у слу жби 
пре ди ка та у ви шој ре че ни ци и схва та ју пра ви ла ин тер пунк ци је. Њи хо ве од-
ли ке ви зу ел но су су прот ста вље не ра ди лак шег раз ли ко ва ња ка рак те ри сти ка 
и функ ци ја ко је вр ше, а при том су по жељ не и раз ли чи те ве жбе тран сфор ма-
ци је и ком па ра ци је при ме ра, ка ко би уочи ли да је по је ди не од ред бе не кла у зе 
мо гу ће тран сфор ми са ти у ре че ни це са пре зен том или по тен ци ја лом, док се 
у до пун ским кла у за ма по ја вљу је ис кљу чи во пре зент, ко ји се мо же суп сти-
ту и са ти ин фи ни ти вом или пред ло шко-па де жном кон струк ци јом (Ју че сам 
ра но оти шла да спа вам / спа ва ти / на спа ва ње; Ма ја је по шла да ку пи сок/ 
ку пи ти сок/ по сок. и сл.). 

Уко ли ко су две пре ди ка ци је се ман тич ки и син так сич ки по ве за не та ко 
да чи не сво је вр сно функ ци о нал но и зна чењ ско је дин ство, та да се дру га мо
же сма тра ти до пу ном циљ ног ти па, па је бит но да уче ни ци уви де ка ко се 
гла го лом у ви шој ре че ни ци ре фе ри ше о све сно пред у зе том, усме ре ном кре-
та њу чи ји је ис ход, крај њи циљ, озна чен за ви сним де лом ре че ни це (Ру жић, 
2010, 422). Уви де ће на при ме ри ма да је реч о фре квент ним струк ту ра ма с 
основ ним гла го ли ма кре та ња као што су: ићи, по ћи, оти ћи, до ћи, иза ћи. У 
њи ма се по сто ја ње на ме ре при пред у зи ма њу кре та ња већ под ра зу ме ва, а на-
мер ном ре че ни цом ис ка зу је се са др жи на те на ме ре, те је не мо гу ћа ин вер зи ја 
у окви ру сло же не ре че ни це. 

Циљ гра фич ког мар ки ра ња од ли ка од ред бе них и до пун ских на мер них 
ре че ни ца је сте да се оне учи не очи глед ним, да се ја сни је за па зе и схва те.13 
Ова кав при каз при вла чи па жњу уче ни ка, по ма же им да уђу у су шти ну пред-
ста вље ног но вог пој ма и раз ви ја њи хо во ин те ре со ва ње за је зич ке по ја ве. 
Ради бо љег илу стро ва ња ме ђу соб ног од но са глав не и на мер не ре че ни це и 
бо љег раз у ме ва ња њи хо ве син так сич ке по ве за но сти, на став ник од уче ни ка 
мо же за тра жи ти да по јед ну кла у зу из гру пе од ред бе них и до пун ских ре че ни-
ца пред ста ве гра фич ки, пу тем ди ја гра ма, као што је то учи ње но у уџ бе ни ку 
(Ста ној чић, По по вић, 1999, 325). Овај за да так је ко ри стан и кон струк ти ван, 
бу ду ћи да из и ску је функ ци о нал но са гле да ва ње ре че нич не струк ту ре и ње ну 
ви зу а ли за ци ју, као и раз ма тра ње ду бин ске струк ту ре ис ка за. Код уче ни ка се 
та ко под сти че ана ли тич косин те ти тич ки на чин раз ми шља ња, а но во на у че ни 
са др жај ин кор по ри ра се у оп шти је зна ње о за ви сносло же ној ре че ни ци. 

На кон што су об но ви ли и упот пу ни ли зна ње о на мер ним кла у за ма, 
уче ни ци ма се мо гу пред ста ви ти и не ки ком плек сни ји при ме ри. Уз по што ва-

13  У са вре ме ној ме то ди ци на ста ве пре по ру чу је се при ме на ме то де гра фич ког пред ста-
вља ња, ка ко би при ку пља ње и ор га ни зо ва ње чи ње ни ца из син так се би ло си сте ма тич ни је 
(Пе тро вач ки, Шта сни, 2007). Уз по моћ та квих та бе лар них при ка за оства ру је се прин цип очи-
глед но сти, што до при но си бо љем раз у ме ва њу, по ве зи ва њу и си сте ма ти за ци ји зна ња о на мер-
ним ре че ни ца ма и њи хо вим функ ци ја ма.
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ње прин ци па по ступ но сти и си сте ма тич но сти при об ра ди гра ђе, у на ста ви 
се, да кле, ре ђа ју за да ци од про сти јих ка сло же ни јим. На став ник би та ко мо-
гао осми сли ти на став ни лист на ме њен за об ра ду ма ње спе ци фич них кон-
струк ци ја. Ка ко би их лак ше раз ли ко ва ли од дру гих вр ста за ви сних кла у за 
са ко ји ма се се ман тич ки пре пли ћу, тре ба им пре зен то ва ти ра зно вр сне ве-
знич ке из ра зе, на при мер кон струк ци је за то да би или због то га да би у 
на мер ном зна че њу, ко је се ја вља ју услед ве зе из ме ђу на мер ног и узроч ног 
се ман тич ког по ља. На став ник им мо же да ти и ре че ни це у ко ји ма се по ја-
вљу је кон струк ци ја са ци љем да, али и оне са спе ци фич ним јед но знач ним 
лек сич ким спо је ви ма: у же љи да, са на ме ром да, на сто је ћи да и сл.14 

наставни лист бр 4.

Пажљиво прочитај реченице из романа „Очеви и оци” Слободана Селенића. 
Пронађи и подвуци намерне клаузе, а везнике и везничке спојеве којима су уведене 
заокружи. 

1. Језик није човеку дат само зато да би могао тражити папуче или још мало 
чаја.
2. Пустила сам га. Не зато да бих шпијунирала њега, него да не бих сметала.
3. Запалих цигарету и ја, мада то ретко чиним, тек да бих остао са Савином и 
поразговарао.
4. Вечит предмет наших несагласности било је схватање демократије и улоге 
политичких странака у Народном фронту направљеном са искључивим циљем да 
се у њему поморе све странке осим комунистичке. 
5. У жељи да успостави слободан, не школски дух, предложио је да се један по 
један представимо и одговоримо на могућа питања својих колега.
6. Све, наиме, говори да је родољубиви трговац из уређеније Аустро-Угарске 
прешао у још оријенталнију и видљиво заосталу Србију зато да би му се деца 
родила у слободи, у својој земљи, а не на аустријској прћији, и одрасла на своме, 
а не на немачком хлебу и језику.

Не до у ми це ко је би уче ни ци мо гли има ти при ди фе рен ци ра њу на мер них ре-
че ни ца од узроч них, услов них, па чак и из рич них (с об зи ром на то да их 
ка рак те ри ше спој да + пре зент), њи хо вим те мељ ним ис пи ти ва њем на мор-

14  Екс пли цит ним на во ђе њем ко на тив них мо ти ва же ље и хте ња кроз спе ци фич не лек сич ке 
еле мен те, углав ном у ин стру мен та лу с пред ло гом са или у ло ка ти ву са пред ло гом у, ис пред 
кон струк ци је да + пре зент, на ста ју спе ци фич ни спо је ви ре чи ка рак те ри стич ни за на мер не 
кла у зе (Ко ва че вић, 1998). 
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фо син так сич ком, лек сич ком и се ман тич ком пла ну би ће от кло ње не. Уоча ва-
њем ду бин ске струк ту ре ис ка за они ће схва ти ти гра ма ти ку на ис пра ван и 
фун ци о на лан на чин, и раз у ме ти ва жност и ко ри сност ње ног из у ча ва ња. Мо
же им се, на кнад но, пре зен то ва ти и по себ на је зич ко се ман тич ка ка те го ри ја 
на мер них ре че ни ца – ре че ни це са зна че њем на ме не или свр хе. С об зи ром 
на сло же ност те се ман тич ке ка те го ри је, би ло би згод но да на став ник при-
пре ми ди фе рен ци ра ни на став ни ма те ри јал на ме њен за на да ре не уче ни ке 
који су по ка за ли по себ но ин те ре со ва ње за из у ча ва ње та квих син так сич ких 
те ма. Због огра ни че ног оби ма ра да, овом при ли ком са мо на по ми ње мо та кву 
мо гућ ност и ис ти че мо зна чај ко ри шће ња кон тек сту а ли зо ва них при ме ра у 
до дат ној на ста ви (нпр: Ако ово пи смО по слу жи да се вас дво је збли жи те, 
знај те да сам учи ни ла ве ли ку лич ну жр тву. [Селенић С. „Оче ви и оци”]).

4. закључне напОмене

Ме то дич ка раз ра да на став не је ди ни це о на мер ним ре че ни ца ма осми-
шље на је за на да ре не уче ни ке фи ло ло шких гим на зи ја. Пред ви ђе ни ци ље-
ви су да уче ни ци стек ну це ло ви то и при ме њи во зна ње о тој син так сич ког 
гра ђи, при че му их по у ча ва мо и ме то да ма са мог уче ња. По ред са вла да ва ња 
кон крет ног гра ди ва, јед на ко је би тан раз вој ум них спо соб но сти уче ни ка, од-
но сно њи хо вог ло гич ког раз ми шља ња, ана ли тич ко-син те тич ког ми шље ња 
и ин дук тив но-де дук тив ног за кљу чи ва ња. Сто га је на ста ву срп ског је зи ка и 
књи жев но сти, а на ро чи то гра ма ти ке, нео ход но ор га ни зо ва ти та ко да се уче-
ни ци увек ста вља ју у по зи ци ју да из во де за кључ ке на осно ву уоче ног, ана-
ли зи ра ју раз ли чи те тек сто ве на ви ше ни воа, тран сфор ми шу ис ка зе и при ме-
њу ју сте че но зна ње кроз соп стве не при ме ре и кон струк тив не ве жбе.

Пре зен то ва ли смо од ре ђе не мо де ле и по ступ ке ко ји при об ра ди гра ђе 
о на мер ним кла у за ма обез бе ђу ју ак тив ну на ста ву син так се. По себ ну па жњу 
по све ти ли смо ак тив но сти ма уче ни ка и на став ни ка у за јед нич ком ра ду и 
ука за ли на зна чај раз ви ја ња уче нич ке са мо стал но сти у от кри ва њу струк ту-
ра фи нал них кла у за, њи хо вих мо де ла и функ ци ја уз при ме ну ин тер ак тив них 
об ли ка ра да. Укљу чи ва њем ко ре ла циј ско-ин те гра циј ских по сту па ка, по ста-
вља мо у пр ви план функ ци о нал ну стра ну је зи ка и под сти че мо про жи ма ње 
и по ве зи ва ње гра ди ва из књи жев но сти, кул ту ре из ра жа ва ња и гра ма ти ке у 
ци љу бо га ће ња уче ни ко вог реч ни ка, раз во ја ње го вих ког ни тив них и ко му-
ни ка тив них ком пе тен ци ја. То се нај бо ље по сти же кроз ана ли зу тек сто ва из 
по е зи је и про зе, ко ји при па да ју вр хун ским оства ре њи ма књи жев но у мет нич-
ког сти ла са вре ме ног срп ског је зи ка.
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CLAUSES FOR EXPRESSING INTENTION IN TEACHING SERBIAN

Summary

In this paper we examine how students are introduced to the subordinate clause 
as a syntactic form for expressing intention in the Serbian language. Their features are 
considered, their modal meaning, constituent values and their compulsory and adjunct 
valency functions. Similarities and differences between intentional, expressive and causal 
clauses are pointed out in order to avoid possible misunderstandings. Therefore, when it 
comes to the presentation of the topic of intention clauses, what has been introduced are 
specific methodological models and procedures which result in active lectures on Serbian 
language syntax. 

Key words: Serbian language teaching methodology, subordinate clause, syntax, 
clause for expressing intention.
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ЈУНАЦИ ГОВОРЕ: КОМУНИКАТИВНИ ГЛАГОЛИ У  
СРПСКИМ ЕПСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА

У овом ра ду ис тра жу је се уло га ко му ни ка тив них гла го ла у срп ским 
еп ским на род ним пе сма ма, об ли ци рек циј ских до пу на и фор мул ски из ра зи у 
ко ји ма се они по ја вљу ју.

Кључ не ре чи: ко му ни ка тив ни гла гол, рек циј ска до пу на, еп ска на род на 
пе сма, го вор, фор му ла тив ност, лик, ју нак, по е ти ка.

1. гОвОр унутар гОвОра

У аутен тич ној си ту а ци ји пре но ше ња (усме ним пу тем) сва ко из-
во ђе ње на род не пе сме сво је вр стан је го вор (ко му ни ка ци ја): пе вач или 
ка зи вач ди рект но је су о чен са сво јим слу ша о ци ма.1 Пе вач или ка зи вач 
ко ји се обра ћа сво јим слу ша о ци ма у свом ис ка зу (пе сми ко ју из во ди) не 
упо тре бља ва, сем по из у зет ку, ко му ни ка тив не гла го ле јер је из из во ђач ког 
кон тек ста са свим очи то ко го во ри (тј. пе ва), ко ја је при ро да ода сла не по ру-
ке (пе сма) и ко ме је упу ће на (они ма ко ји су се оку пи ли да пе сму слу ша ју). 
Од сту па ње од по зи ци је све зна ју ћег при по ве да ча, ко ја је од ре ђе на по е ти-
ком еп ске пе сме, је су ини ци јал не и фи нал не фор му ле ко ји ма се пе вач/ка зи-
вач обра ћа сво јим слу ша о ци ма. Фор му ле ти па „Стан’те, бра ћо, да ви чу до 
ка жем” или „Ова пје сма свје ма Ср би њи ма / Од мен’ пје сма, а здра вље од 
Бо га”, „То ве ли мо да се ве се ли мо”, ко ји ма се из во ђач обра ћа сво јој пу бли-
ци, обе ле жа ва ју упра во ту не по сред ну ко му ни ка ци ју (Kle ut, 1991; Де те лић, 
1996, 23–54; Са мар џи ја, 2000; Пе рић, 2013, 100–107).  

На су прот овој ште дљи вој упо тре би ко му ни ка тив них гла го ла у 
не по сред ној ко му ни ка ци ји из во ђа ча са слу ша о ци ма (ак ту ел но вре ме 

1  „U pri rod noj ko mu ni ka ci ji – za raz li ku od teh nič ke – je zič ne se umjet nič ke tvo re vi ne ja vlja ju 
u svo joj nor mal noj zvuč noj go vor noj eg zi sten ci ji i u or gan skoj po ve za no sti s tzv. iz van tek stov nim 
ele men ti ma: s in to na ci jom (a i s me lo di jom), s ge stom (a i s ple som), s ci je lim si tu a cij skim kon-
tek stom pri ča nja i pje va nja” (Bo ško vić-Stul li, 1987, 12). „Она [епска песма] је, осим све га, још 
– или на пр вом ме сту – и го вор ни чин ко ји на ста је у про це су ко му ни ка ци је чи ји су окви ри 
мно го ши ри од гра ни ца са мог тек ста, без об зи ра на на чин ње го вог са оп шта ва ња (пе ва њем, 
ре ци то ва њем, с прат њом или без ње)” (Де те лић, 1996: 9).
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из во ђе ња) сто ји уче ста ла упо тре ба ко му ни ка тив них гла го ла у си жеј-
ном вре ме ну пе сме: ју на ци (ли ко ви) го во ре уче ста ло, а њи хов је го вор 
би тан кон сти ту тив ни еле мент еп ске на род не пе сме. Ра ди се о сво је вр-
сном „го во ру уну тар го во ра”. 

2. делање, гОвОр и ћутање у Зидању скадра

На по е тич ки зна чај од но са из ме ђу го во ра ју на ка (ди ја лог или 
мо но лог) и рад ње (де скрип ци ја) мо же се ука за ти ана ли зом јед не пе-
сме. Пе сма Зи да ње Ска дра (СНП I, бр. 26) по год на је за ова кву ана ли-
зу због то га што је до бро по зна та, али и због сво је естет ске су пер и ор-
но сти у кру гу ва ри ја на та и у це ли ни бал кан ске усме не епи ке.2

 
Го в о р Р а д њ а

2. „Тада виче са планине вила”: услов 
да градња успе

1. Попис градитеља, опис неуспеле 
трогодишње градње

3. Вукашин „Он дозива слугу 
Десимира”: делом поновљен услов и 
упутства за пут (Г = Г)

4. Узалудна слугина потрага за братом 
и сестром сличних имена (Г< Р)

5. Слугин извештај о неизвршеном 
налогу, делом поновљена Вукашинова 
упутства (Р > Г; Г = Г)

6. Наставак градње и разграђивања 

7. „Па дозивље из планине вила”: нови 
услов да градња успе

8. Сазивање браће

9. Вукашин „Он дозива два брата 
рођена”: понављање вилиног услова 
и заклетва да се одлука о узиђивању 
препусти срећи (Г = Г)

10. Браћа задају веру један другом и 
разилазе се

11. „Краљ Вукашин вјеру погазио, 
Те он први својој љуби каза” 

13. „Млади Гојко вјеру не погази
И он својој љуби не доказа.” (Р = Р, 
модификовано)

12. „И Угљеша вјеру погазио,
И он каза својој вјерној љуби” (Р = Р; 
Г = Г)

14. Браћа долазе на градилиште

16. Љуба Вукашинова: изговор да не 
носи ручак

15. Време да се носи ручак, љуба 
Вукашинова иде љуби Угљешиној

2  Уп. Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, 1971, 343; Су вај џић, 2012, 24.
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17. „Говорила љуба Угљешина”: 
изговор да не носи ручак (Г = Г, 
модификовано)

18. Љуба Вукашинова иде Гојковици

19. Говор љубе Вукашинове (Г = Г)
20. „Ал’ говори Гојковица млада”: 
разлог да не носи ручак (дете, платно)
21. „Вели њојзи госпођа краљица”: 
преузимање обавеза (Г = Г)

22. Гојковица носи ручак, Гојко „сузе 
просипаше”, Гојковица му прилази и 
пита за разлог

23. Гојковица „Кротко ходи, тихо 
бесјеђаше”: питање о сузама
24. „Ал’ говори Мрљавчевић Гојко”: 
губитак јабуке од злата
25. Гојковица „Но бесједи своме 
господару”: не разуме алегорију (Г = 
Г)

26. Девери одводе Гојковицу, Раде и 
неимари је уграђују; она се смеје (Р = 
Р)

27. Гојковица „Па замоли два мила 
ђевера”: молба за помоћ

28. „Јер ђевери у њу и не гледе / Тад се 
прође срама и зазора”

29. Гојковица „Паке моли свога 
господара”: нуди роба у замену за свој 
живот (Г = Г, модификовано)

30. Гојковичина молба не помаже

31. Гојковица „Тад се моли Раду 
неимару”: братими за прозор на 
дојкама

32. Раде прима братство и Гојковицу 
уграде у град (Г< Р)

33. Дете доносе у колевци
34. Легенда о лековитом месту

У гор њој та бе ли при ка за ни су по себ но сег мен ти пе сме у ко ји ма 
се до га ђај пре до ча ва го во ром и по себ но они у ко ји ма се рад ња опи-
су је.3 Ова кво раз ла га ње струк ту ре пе сме на два сег мен та по ка зу је, нај пре, 
ско ро пра вил но сме њи ва ње де ла ња и го во ре ња. При том, са из у зет ком увод-
них и за вр шних де ло ва пе сме, го вор од ре ђу је ток рад ње: без ви ли них са ве та 
град ња се не мо же на ста ви ти, ни ти се град одр жа ти; да ни је Ву ка ши но ве и 
Угље ши не не ве ре, тра гич на лич ност не би би ла не ду жна Гој ко ви ца, ни ти 
би се тра ге ди ја зби ла људ ским по сре до ва њем, но по во љи ви ше си ле ко ја 
тра жи жр тву. У скла ду са овом функ ци јом го во ра (све што је ка за но би ва и 

3  Ред ни број озна ча ва ре до след по ко јем се по ја вљу ју де ло ви да ти го во ром и они при ка-
за ни де скрип ци јом.
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оства ре но; оно што је ре че но, не ми нов но се де ша ва или из вр ша ва) је сте и 
пре те жна по зи ци ја го во ра: реч прет хо ди, а де ла ње сле ди. Не рас ки ди ва по ве-
за ност го во ра и рад ње мар ки ра на је по на вља њи ма ти па Г < Р и Р > Г.4

Го вор је у овој пе сми (и мно гим дру гим) у функ ци ји ка рак те ри за ци је 
ли ка. Са го вор ни ци у пе сми ни жу се овим ре до сле дом: 

Пошиљалац информације Прималац информације
вила Вукашин
Вукашин слуга
слуга Вукашин
вила Вукашин
Вукашин Угљеша, Гојко
Вукашин Вукашинова љуба
Угљеша Угљешина љуба
Вукашинова љуба Угљешина љуба
Угљешина љуба Вукашинова љуба
Вукашинова љуба Гојковица
Гојковица Вукашинова љуба
Вукашинова љуба Гојковица
Гојковица Гојко
Гојко Гојковица
Гојковица Гојко
Гојковица Вукашин, Угљеша
Гојковица Раде неимар
Гојковица Раде неимар

Као што се од но сом го во ра и рад ње су ге ри ра зна че ње, то исто 
чи ни се и на чи ном на ко ји се го вор ни ци уво де у струк ту ру пе сме. Ву-
ка шин је у пе сми у де ло кру гу кра ља, па за тим у де ло кру гу не вер ног 

4  Од но сом го во ра и рад ње ба вио се Алојз Шма ус, у окви ру раз ма тра ња раз ли ка у тех ни-
ка ма по на вља ња из ме ђу кра јин ске и хри шћан ске епи ке, ука зу ју ћи на три ти па: го вор се по-
на вља као рад ња (Г > Р), рад ња се по на вља као го вор (Р > Г) и дво стру ко по на вља ње го во ра 
(Г = Г) (Шма ус, 2011, 68). Ово ме сва ка ко при па да и дво стру ко (или ви ше стру ко) по на вља ње 
рад њи (Р = Р). 
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бра та и де ве ра.5 Ње му при па да нај ва жни ја уло га у са вла да ва њу пре пре ка 
при по ди за њу гра да, он при ма на ло ге ви ле и пре но си их бра ћи, пред ла же 
за кли ња ње. Ње го ва реч до ми ни ра до кул ми на ци је тра ге ди је (Угље ша са мо 
по на вља ње го ве ре чи и де ла ње), а за тим пре ста је у пе сми и ак тив на уло га 
овог ли ка и ње гов го вор. Обра ћа ње Мр њав че ви ћа љу ба ма кон траст но је: Ву-
ка шин и Угље ша го во ром кр ше за кле тву, Гој ко ћу та њем („И он сво јој љу би 
не до ка за”) др жи реч. Де ло круг не вер ни ка пре у зи ма Ву ка ши но ва љу ба, по 
до след ном по што ва њу па три јар хал не хи је рар хи је; та да рад ња по ста је под-
ло жна ње ном го во ру и го во ру Угље ши не љу бе. У ди ја ло зи ма за о ва огла-
ша ва се (и ти ме уво ди у рад њу) Гој ко ви ца, а ње ни раз ло зи (че до нео ку па-
то, плат но не ис пра то) су прот ста вље ни су раз ло зи ма ста ри јих за о ва (не што 
бо ли гла ва/ру ка) јер ни су лич ни, но су у до ме ну до бре до ма ћи це. На во ди 
Бо ја ни, на ме сту гра да ко ји се не да по диг ну ти без људ ске жр тве, при сут ни 
су ско ро сви ак те ри зби ва ња: бра ћа Мр њав че ви ћи, та на на не ве ста, Ра де не-
и мар и три ста мај сто ра, а го во ре са мо они ко ји су у де ло кру гу жр тве. Гој ко 
крат ко о сво јој жа ло сти за злат ном ја бу ком. Гој ко ви ца нај пре „Крот ко хо ди, 
ти хо бе сје ђа ше”, као што при ли чи же ни у му шком дру штву, за тим „Љу то 
пи сну ка ко љу та гу ја / Па за мо ли два ми ла ђе ве ра”; са вла да стид и за зор 
„Па ке мо ли сво га го спо да ра”; бра ти ми Ра да не и ма ра. Ти хи го вор та на не не-
ве сте пре ла зи у ври сак и у мол бе, а за вр ша ва се бра ти мље њем; она ко ка ко 
она по ста је све сна сво га кра ја ме ња се на чин ње ног го во ра. Гој ко ви чи но 
обра ћа ње (де ве ри ма, го спо да ру, па не и ма ру) од ви ја се нај пре по ре до сле ду 
па три јар хал не хи је рар хи је у раз го во ру, а за тим на пу шта по ро дич но окру-
же ње и пре ла зи у до мен ду хов ног (по бра тим ство). Не од го ва ра ни ко, чак 
ни Ра де не и мар, је ди ни ко ји усли ши ње ну мол бу – мук окру жу је Гој ко ви цу; 
из о ста нак људ ских гла со ва и ди ја ло га на го ве шта ва ње ну уса мље ност. Смрт 
та на не не ве сте озна че на је као ко нач но и нео по зи во гу бље ње свих гла со ва: 
„По не ђе љи из гу би ла гла са”. Оста је град, а све дру го је не мо, без гла сно.

Сме њи ва ње го во ра и рад ње и сме њи ва ње (са)го вор ни ка, као и њи хов 
уза јам ни од нос, у сва кој су еп ској на род ној пе сми раз ли чи ти, а раз ли чи та је 
и функ ци о нал ност упо тре бе ди ја ло га и мо но ло га, али те шко да би се на шла 
пе сма у ко јој го во ра не ма. Свр сис ход но је, да кле, ис пи ти ва ти ко му ни ка тив-
не гла го ле у еп ским на род ним пе сма ма.6 

5  Од ре ђи ва ње де ло кру га еп ских ју на ка уве ла је у про у ча ва ње усме не епи ке Сне жа на Са-
мар џи ја (2008) и овим омо гу ћи ла си сте ма тич но из у ча ва ње и при ка зи ва ње ли ко ва.

6  И у дру гим жан ро ви ма усме не књи жев но сти (лир ским пе сма ма, при по вет ка ма) го вор 
и, след стве но то ме, ко му ни ка тив ни гла го ли сва ка ко има ју сво ју функ ци о нал ност, али се те ма 
не мо же овом при ли ком ши ри ти. 
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3. кОмуникативни глагОли у епским нарОдним песмама 
Фонд ко му ни ка тив них гла го ла у еп ским на род ним пе сма ма од го ва ра 

фон ду ко му ни ка тив них гла го ла срп ског (срп ско-хр ват ског) је зи ка, уз не ке 
из у зет ке, ко ји је ис ка зу ју на јед ној или дру гој стра ни, и као „ви шак” и као 
„ма њак”. До за кључ ка о ве ли кој слич но сти, али не и иден тич но сти, фон да 
ко му ни ка тив них гла го ла у срп ском је зи ку и оном у еп ским на род ним пе-
сма ма до шло се по ре ђе њем са док тор ском ди сер та ци јом Гор да не Штр бац 
(2010, 240–246), ко ја је и у мно гом дру гом по гле ду би ла од ко ри сти у пи са-
њу овог ра да.  

У пе сма ма не ма ре чи стра ног, но ви јег по ре кла (нпр. ди ску то ва ти, 
ин тер вју и са ти, ко му ни ци ра ти), а ис кљу че ни су и гла гол ски об ли ци ко ји 
пре ла зе обим че тво ро сло жних ре чи, што је у ве зи са ме трич ким нор ма ма 
еп ског де се тер ца.7 На су прот то ме, еви ден ти ра но је по сто ја ње не ких гла-
гол ских об ли ка у еп ским на род ним пе сма ма и њи хо во од су ство у фон ду 
Гор да не Штр бац: за ври шта ти, за пи шта ти, из у сти ти, ка за ти се, пе ва ти, 
пи сну ти, пи шта ти, по пе ва ти, при вик ну ти, про ту жи ти, про цви ли ти, раз-
го во ри ти се, те ла ли ти, цви ли ти. Ова раз ли ка мо же се, ми слим, об ја сни ти 
чи ње ни цом да у реч ник Гор да не Штр бац „ни су ушле све екс цер пи ра не лек-
се ме чи ја је спо соб ност до пу ња ва ња ис пи та на” (Штр бац, 2010, 171). Сви 
ови гла го ли при па да ју ка те го ри ји ко му ни ка тив них гла го ла уко ли ко се по-
сма тра ју у кон тек сту пе сме јер иза њих сле ди управ ни го вор, сви пре но се 
не ку по ру ку, а та по ру ка ути че на ток рад ње. Не ки од њих вред ни су по себ не 
па жње, нај пре због сво је се ман ти ке ко ја се у са вре ме ном го во ру из гу би ла. 
При вик ну ти у зна че њу по ви ка ти или за ви ка ти („Те при вик ну из гр ла би је-
ла”, СНП II, бр. 44), ка за ти се у зна че њу пред ста ви ти се, иден ти фи ко ва ти 
се („Ми лош им се из да ле ка ка же”, СНП II, бр. 29), те ла ли ти у зна че њу 
раз гла ша ва ти, јав но уз ви ки ва ти („Те те ла ле по Ко со ву слу ге”, СНП II, бр. 
69) – сво је вр сни су ана хро ни зми. 

За ври шта ти („Ал’ за ври шта Да мја нов зе лен ко”, СНП II, бр. 48), за-
пи шта ти („А за пи шта љу ба Дра ги ји на, СНП II, бр. 76), пи сну ти („Љу то 
пи сну ка ко гу ја љу та”, СНП II, бр. 26), пи шта ти („Пи шти ја дан у там ни-
ци Мар ко”, СНП II, бр. 65), про ту жи ти („Тад про ту жи Кра ље ви ћу Мар ко” 
СНП II, бр. 62), про цви ли ти („Про цви ље ла као ку ка ви ца”, СНП II, бр. 36), 

7  Фонд ко му ни ка тив них гла го ла у еп ским на род ним пе сма ма, ко ји је дат на кра ју овог 
ра да, фор ми ран је на осно ву дру ге књи ге Срп ских на род них пје са ма Ву ка Ка ра џи ћа (СНП II). 
На кон про ве ра ва ња у дра го це ној ба зи по да та ка Мир ја не Де те лић и Бра ни сла ва То ми ћа (Де-
те лић, То мић) по ка за ло се да је ве ли ка по но вљи вост ко му ни ка тив них гла го ла у срп ско-хр ват-
ским еп ским на род ним пе сма ма, од но сно да про ши ри ва ње из во ра по да та ка не би ути ца ло на 
про ши ре ње фон да ко му ни ка тив них гла го ла или бар не би ути ца ло бит но. 



377

ЈУНАЦИ ГОВОРЕ: КОМУНИКАТИВНИ ГЛАГОЛИ У СРПСКИМ ЕПСКИМ ...

цви ли ти („Не што цви ли у Стам бо лу гра ду”, СНП II, бр. 52) 8 об ли ци су ко ји 
озна ча ва ју на чин го во ра (огла ша ва ња) и у еп ским на род ним пе сма ма по год-
ни су за сли ка ње емо ци о нал них ста ња го вор ни ка. 

Да ли су гла го ли пе ва ти, от пе ва ти и по пе ва ти ко му ни ка тив ни, мо же 
да бу де под ло жно раз ли чим ту ма че њи ма. У еп ским на род ним пе сма ма, у 
фор му ла ма ко је по на вља њем из ра жа ва ју тра ди ци о на лан став, они се до во де 
у ве зу са раз го во ром и при по ве да њем, да кле, са ко му ни ка ци јом: „Пе вај, бра-
те, те ме раз го ва рај” (СНП II, бр. 38); „Пе вај, љу бо, те ме раз го ва рај” (СНП 
II, бр. 93); «Нек’ се пе ва и нек’ при по ве да» (СНП II, бр. 72). Пе ва ње се пред-
ста вља и као сво је вр сни ди ја лог: «Ми лош пе ва, а ви ла от пе ва» (СНП II, бр. 
38);  «Ца ре пе ва, а Ми лош от пе ва» (СНП II, бр. 18), а у сва ком слу ча ју пе ва-
ње је не ка по ру ка и ути че на ток рад ње као и би ло ко ја дру га из го во ре на реч.

Спе ци фич ност ко му ни ка тив них гла го ла у на род ним пе сма ма, да кле, 
ни је пре те жно у њи хо вој вр сти, но у њи хо вој упо тре би, од но сно у при ла го-
ђа ва њу по ет ском је зи ку на род не пе сме и це ли ни усме нок њи жев не по е ти ке. 

4. ликОви кОји гОвОре

Спи сак го вор ни ка у еп ским на род ним пе сма ма ши ри је од оног у сва-
ко днев ној ко му ни ка ци ји. У еп ским на род ним пе сма ма, по ред људ ских би ћа,  
спо соб ност го во ра по се ду ју:

– мит ска би ћа и мит ске си ле: ви ла у нај ве ћем бро ју пе са ма («Али ви
ла међ’ ви ла ма ка же», СНП II, бр. 38), змај («Али ве ли зма је од Ја стреп ца», 
СНП II, бр. 43), не што («Ал’ из цр кве не што про го ва ра», СНП II, бр. 5, 34), 
мр тва гла ва («Још Арап ци гла ва про го ва ра» СНП II, бр. 64);

– жи во ти ње: га вран („Ал’ го во ре два вра на га вра на”, СНП II, бр. 45), 
со ко («Со ко ти ца од го ва ра Мар ку», СНП II, бр. 54; Со ко ње му пи ском од-
го ва ра», СНП II, бр. 98), орао (Ал’ бе се ди су ра ти ца ор ле, СНП II, бр. 55), 
коњ («Ал’ му ко њиц њи ском од го ва ра» (СНП II, бр. 25), по себ но Ша рац 
Кра ље ви ћа Мар ка («Ал’ про пи шта Ша рац пред ме ха ном», СНП II, бр. 59), 
зми ја/гу ја («Но бе се ди зми ја из ду ва ра», СНП II, бр. 12; «Још је Мар ку гу ја 
го во ри ла» СНП II, бр. 67);

– књи га («Ал’ му књи га до ста грд но ка же / Књи га ка же ђе га ку не мај-
ка», СНП II, бр. 44; «Књи га ка же на Уро шу цар ство», СНП II, бр. 34; «Са ма 
књи га ца ру бе се ди ла», СНП II, бр. 46).

8  Стих „Ако цви ли, и не во ља му је” (СНП II, бр. 52) сво је вр сни је ко мен тар ове вр сте 
го во ра.
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Они ко ји го во ре у еп ским на род ним пе сма ма јед ним де лом при па да ју 
мит ском суп стра ту усме не тра ди ци је, на раз ли чи те на чи не,9 али сва ка ко њи-
хо ва по ја ва уно си у пе сму еле мент оно стра ног, чу да; они ни су с ово га све та 
иако је њи хов го вор људ ски. Од бо га тог и ра зно ли ког фон да мит ских би ћа 
срп ског фол кло ра са мо не ка по сто је и у еп ским на род ним пе сма ма, она ко ја 
су ан тро по морф на. Спо соб ност го во ра јед на је од бит них ка рак те ри сти ка 
ко ја их чи ни слич ним људ ским би ћи ма и та спо соб ност омо гу ћа ва ко му ни-
ка ци ју из ме ђу овог и оног све та.

Со ко и коњ свр ста ва ју се у ред ви те шких жи во ти ња; њи хов го вор (као 
и низ дру гих њи хо вих по јав них об ли ка у усме ној епи ци) у функ ци ји је ка-
рак те ри за ци је ју на ка. Орао, чи је при су ство у еп ским на род ним пе сма ма по-
сто ји са мо у јед ном, ов де на ве де ном при ме ру про го ва ра и та да суп сти ту и ше 
со ко ла у ва ри јант ној си жеј ној си ту а ци ји по мо ћи ра ње ном/бо ле сном ју на ку 
(СНП II, бр. 54, 55). Го вор га вра но ва ре зер ви сан је за де ло круг гла со но ша.10 

По се бан је про блем го вор књи ге (пи сма), од но сно ме та фо рич ко озна-
ча ва ње не жи вог осо би ном жи вог. Књи га у еп ској усме нок њи жев ној тра ди-
ци ји има мно ге функ ци је: њо ме се оба ве шта ва о зби ва њи ма ко ја су уда ље на 
од про та го ни ста рад ње, са ку пља ју се сва то ви, вој ска или дру жи на, по зи ва 
у по моћ у не во љи или на не ко ве се ље. У еп ским на род ним пе сма ма пи са на 
по ру ка озна ча ва се гла го ли ма ре зер ви са ним за усме ни го вор: књи га „ка же” 
или „бе се ди”. По ру ке ко је се пре но се књи га ма увек су ва жне и увек ути чу 
на рад њу, а ме ђу њи ма има и та квих ко је пре ва зи ла зе до мен људ ског. Књи-
га ма ко је ка зу ју оно што се зби ло у про шло сти (нпр. ко ме је цар за ве штао 
цар ство, СНП II, бр. 34) или оно што ће се зби ти у бу дућ но сти (нпр. књи га 
ста ро став на ка зу је на ста нак по след њег вре ме на, у ко ме ће Тур ци «цар ство 
пре у зе ти», СНП II, бр. 35) при пи су ју се ми стич не мо ћи пре вла да ва ња људ-
ског вре ме на, а та пред ста ва кул ми ни ра у књи зи ко ја до ла зи од Бо го ро ди це 
и ко ја са ма бе се ди (СНП II, бр. 46). По том еле мен ту ми стич ног, не за ви сног 
од људ ске во ље, го вор књи ге бли зак је го во ру мит ских би ћа или жи во ти ња.

У сва ком слу ча ју, спо соб ност го во ра би ћа (и ства ри) ко ји не при па да ју 
људ ском све ту има исту функ ци ју – ди на ми зо ва ња рад ње и ка рак те ри за ци-
је ју на ка. Оно што је ре че но за „сли ку упо тре бе ви те шких жи во ти ња” – да 
„се у пот пу но сти фор ми ра кроз слу жбу еп ском ју на ку у про це су из град ње 

9  Упу шта ње у рас пра ву о сим бо лич ком, мит ском и по ет ском зна че њу ви ле, зма ја, не ких 
жи во ти ња узро ко ва ло би пре ве лик обим овог ра да и уда ља ва ње од основ не те ме. Овом при-
ли ком до вољ но је на гла си ти да од бо га тог и ра зно ли ког фон да мит ских би ћа срп ског фол кло-
ра са мо не ка по сто је и у еп ским на род ним пе сма ма, од но сно да по сто ји жан ров ска се лек ци ја 
у еп ској усме ној тра ди ци ји. 

10  О ди стри бу ци ји и функ ци ја ма ви те шких жи во ти ња оба ве зно тре ба по гле да ти сту ди ју 
М. Де те лић (2008), у ко јој је реч и о го во ру жи во ти ња.
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ње го вог ли ка” (Де те лић, 2008, 156) – мо же се про ши ри ти и на све оста ле 
ли ко ве ко ји го во ре. 

Го вор мит ских би ћа, као и њи хо во уче шће у зби ва њи ма, ни су оба ве-
зан део еп ских на род них пе са ма, али без ма ло да не ма пе сме у ко јој људ ска 
би ћа не го во ре. По зи ци ја го во ра ју на ка и/или ју на ки ња у сва кој је пе сми 
осо бе на, али не ке по е тич ке кон стан те ипак по сто је. Усред сре ђе ност пе ва ча 
на де ла ње јед ног про та го ни ста (или гру пе ко ја де лу је као це ли на) усло вља-
ва до ми на ци ју го во ра глав ног ју на ка и/или ди ја ло га ју на ка и ње го вог про-
тив ни ка. Ка ко се по ме ра те жи ште рад ње, сме њу ју се го вор ни ци. У це ли ни 
ма ње го во ре спо ред ни ли ко ви пе сме, углав ном ако се на ђу у до ме ну пре-
но си ла ца по ру ке, са ве то дав ца или по ма га ча. Го вор је у на род ним еп ским 
пе сма ма без ма ло увек ди ја лог, сред ство при ме ре но су ко бу ју на ка и ку ка ви-
це, на шег и стра ног, пра вед ног и не пра вед ног до брог и ло шег – су ко бу ко ји 
чи ни срж усме не епи ке. По ја вљу је се, иако рет ко, и го вор са са мим со бом, 
уну тра шњи мо но лог („Он да Арап сам се бе го во ри”, СНП II, бр. 66; „Он да 
Ту ре со бом бе сје ди ло”, СНП II, бр. 11). 

У оној ме ри у ко јој је не знат ни ја уло га жен ских ли ко ва у еп ским на-
род ним пе сма ма, ма ње је и њи хо во уче шће у го во ру по сма тра но у це ли ни 
усме не епи ке. Иако је у не ким пе сма ма го вор де вој ке, се стре, не ве сте, љу бе 
или крч ма ри це би тан по кре тач рад ње, жен ска ко му ни ка ци ја по нај ви ше је 
усме ре на ка ју на ци ма, и/или мо ти ви са на на ме ром да се под стак не му шка 
ак тив ност. Усме ном епи ком до ми ни ра му шки ди ја лог јер у њој се пре те-
жним де лом опи су ју по ду хва ти хе ро ја.

4.1. Како говоре јунаци епских народних песама 
Нај зна чај ни ја од ли ка го во ра у еп ским на род ним пе сма ма и ди фе рен-

ци јал на ка рак те ри сти ка пре ма сва ко днев ној (не по ет ској) ко му ни ка ци ји је-
сте фор му ла тив ност, пре ци зни је тип фор му ла тив но сти.11 Јед ном про на ђен 
на чин да се ис ка же иде ја да сле ди го вор у струк ту ри пе сме по на вља се у 
мно гим пе сма ма, у истом или вр ло слич ном об ли ку, без об зи ра на мно ге 
дру ге раз ли ке ме ђу пе сма ма (пр вен стве но на раз ли ке у си жеу). Фор му ла у 
чи јој је осно ви не ки ко му ни ка тив ни гла гол ве ли ки је број, та ко да би се мо-
гло прет по ста ви ти да је го во ре ње јед но од се ман тич ких по ља ко је је вр ло 
под ло жно из гра ђи ва њу фор му ла.12 Не ком при ли ком до бро би би ло на пра ви-

11  О до ме ти ма ути цај не и вр ло рас про стра ње не Пе ри-Лор до ве те о ри је фор му ла и фор-
мул ских из ра за, по себ но о му гућ но сти ма пре ва зи ла же ња огра ни че ња овог при сту па у ис тра-
жи ва њу срп ске де се те рач ке епи ке в. Де те лић, 1996, 7–22.

12  Ко ли ко ми је по зна то, ни су по себ но из у ча ва не фор му ле чи је је се ман тич ко по ље го вор-
ни чин у срп ским еп ским на род ним пе сма ма.
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ти ин вен тар ових фор му ла, а не ко ли ко при ме ра ко ји сле де мо гу да по слу же 
са мо као по чет на иде ја и илу стра ци ја.

Вр ло је уче ста лa у упо тре би у на род ним еп ским пе сма ма фор му ла 
типа ве зник / при лог + (ал тер на тив но) ко ме / ко га + ко му ни ка тив ни гла гол 
+ (ал тер на тив но) ко ме / ко га + но ми на ци ја ли ка го вор ни ка:

Везник
/ 
прилог

Коме/кога
(алтерна-
тивно)

Глагол Коме/кога
(алтерна-
тивно)

Номинација лика 
говорника

Песма
(СНП II, 
бр.)

А беседи Тодоре везире 30
А беседи Находе Момире 30
А беседи Краљевићу Марко 61
А беседи царев Алил ага 61
А вели му силан цар Стеване 31
А вели му љуба Вилипова 59
А њу пита војвода Момчило 25
А пита је славан цар Лазаре 43
Ал’ беседи Краљевићу Марко 60
Ал’ беседи Ваистина слуга 47
Ал’ бесједи Владета војвода 49
Ал’ беседи Косовка девојка 47
Ал’ говоре два врана гаврана 45
Ал’ говори млада Видосава 25
Ал’ говори Бошко Југовићу 45
Ал’ говори царе Сулејмане 52
Ал’ завика беже Драгутине 10
Ал’ му вели лијепа ђевојка 10
Ал’ му вели хоџа Ћуприлијћу 67
Ал’ се моли На’оде Момире 30
Али вели бане Милутине 31
Али вели змаје од Јастрепца 43
Доцкан рече Љутица Богдане 39
Још га пита Милош Обилићу 50
Још говори Краљевићу Марко 54
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Још му рече царица Милица 49
Ма му вели сирота Роксандра 27
Опет му виче стража од Арапа 62
Онда вели царица Милица 43
Онда рече господа ришћанска 24
Па бесједи српски цар Стефане 27
Па говори Краљевићу Марко 66
Тад говори српски цар Степане 30
Тад говори протопоп Недељко 34
Тад говори царе Сулејмане 52

Ова фор му ла тран сфор ми ше се уче ста ло та ко што се у по след њем 
чла ну за ме њу је но ми на ци ја ли ка го вор ни ка но ми на ци јом са го вор ни ка, оно-
га ко ме је го вор упу ћен (нпр. „Па ка зу је ца ри ци Ми ли ци” СНП II, бр. 43). 
Од истих еле ме на та – ко му ни ка тив ног гла го ла, го вор ни ка, са го вор ни ка и 
(ал тер на тив но) при ло шке од ред ни це, али са друк чи јим рас по ре дом – са чи-
ње не су и фор му ле ти па: ко му ни ка тив ни гла гол + (ал тер на тив но) ко ме / 
ко га + но ми на ци ја ли ка го вор ни ка („Бе се ди му ста ра ми ла мај ка СНП II, бр. 
16”; „Ве ли њој зи го спо ђа кра љи ца” СНП II, бр. 26), (ал тер на тив но) ко ме 
/ ко га + ко му ни ка тив ни гла гол + но ми на ци ја ли ка го вор ни ка («Њој зи ве ли 
бе же Дра гу ти не» СНП II, бр. 10; „Ње му ве ли вје ран слу га Ла зо” СНП II, бр. 
32). Иако „да та иде ја” да не ко го во ри мо же би ти ис ка за на на сва ком од на-
ве де них фор мул ских из ра за, функ ци о нал ност им ни је са свим јед на ка, а зна-
че ње у од ре ђе ној ме ри за ви си од по зи ци је лек се ме у сти ху, са тен ден ци јом 
да се зна че ње ис ти че „ја ким” пр вим ме стом у сти ху.13 Упо тре ба би ло ко јег 
од на ве де ног ти па фор му ла го во ра за ви си од кон тек ста у ко ме се по ја вљу је. 
Гло бал но по сма тра но, тен ден ци ја је да се у уске окви ре јед ног де се те рач ког 
сти ха сме сте са го вор ни ци, вр ста њи хо вог го во ра (из бор из фон да ко му ни-
ка тив них гла го ла) и евен ту ал но на чин (при ло шка од ред ни ца), да кле бит ни 
еле мен ти вер бал не ко му ни ка ци је.

Вр ста и/или на чин го во ра бит ни су и за ка рак те ри за ци ју ли ко ва и за 
ток рад ње; по сле ди ца је – обим и ра зно вр сност је зич ких из ра за (лек се ма 
и син таг ми) за се ман тич ко по ље ко му ни ка ци је ли ко ва. Од ли ка фол клор не 

13  Сти хо ви „Ве ли ње му Љу ти ца Бог да не” (СНП II, бр. 39), „Он да ре че Љу ти ца Бог да не” 
(СНП II, бр. 76) и „Доц кан ре че Љу ти ца Бог да не” (СНП I, бр. 39) пре но се исту ин фор ма ци ју 
(да ју нак го во ри), али не знат не из ме не у по зи ци ји и у из бо ру ре чи до но се ни јан се у зна че њу: 
у пр вом од на ве де них сти хо ва да је се са мо на зна ње да ју нак го во ри, у дру гом да ње го ва реч 
сле ди пр о тив ни ко ву, у тре ћем се иро нич но на го ве шта ва па у за у вер бал ном окр ша ју два ју на ка. 
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књи жев но сти ко ја се де фи ни ше као им про ви за ци ја (или као спје ва ва ње)14 
и ко ја укљу чу је мо гућ ност из бо ра не ког од по сто је ћих, тра ди ци јом фик си-
ра них об ли ка по ка зу је се и ов де де ло твор ном: из во ђач еп ске на род не пе сме 
би ра не ки од гла го ла из се ман тич ког по ља ко му ни ка ци је, за ви сно од струк-
ту ре рад ње, пред ста ве о ли ку ко ји го во ри, али и од ин ди ви ду ал ног та лен та.15 
Зна че ње ко му ни ка тив них гла го ла ко ји су чвр сто по ве за ни са оби чај но-ри ту-
ал ном прак сом – бла го си ља ти, бра ти ми ти, за кли ња ти, кле ти, кле ти се, 
ку ми ти, на здра ви ти, пр о кли ња ти, се стри ми ти, ко ји се за сни ва ју на уве-
ре њу да се кле тва, пр о клет ство и бла го слов об и сти њу ју, да кри во клет ни ка 
сти же ка зна, да се по бра тим ство, по се стрим ство или кум ство не сме ју од би-
ти – иш чи та ва се из тра ди ци о нал них ве ро ва ња (ко ја су за јед нич ка из во ђа чу 
и ње го вој пу бли ци), ван тек ста пе сме, а у не ким сти хо ви ма ис ти че се по зи-
ва њем на бо жан ску си лу („Јо ван му се Бо гом ку ни ја ше”, СНП II, бр. 17; „Па 
и’ ста де Бо гом бра ти ми ти”, СНП II, бр. 30; „И ку ми ла све ти јем Јо ва ном”, 
СНП II, бр. 66).

Сем из бо ра из тра ди циј ског фон да лек се ма ко му ни ка тив них гла го ла, 
твор ци ма и пре но си о ци ма срп ске усме не епи ке био је на рас по ла га њу оби ман 
фонд фор мул ских из ра за ство рен рек циј ским до пу на ма. Ме ђу тим раз ли чи-
тим мо ду си ма за обе ле жа ва ње на чи на го во ра, ис ти чу се ети мо ло шке фи гу ре:

Збор збо ри ла го спо да ри шћан ска (СНП II, бр. 23);
Збор збо ри ло осам ве зи ро ва (СНП II, бр. 30);
Над њим Пре драг ја де ја ди ку је (СНП II, бр. 16);
Те га љу то ку не и пр о кли ње (СНП II, бр. 45);
За кли њао, пр о кли њао љу то (СНП II, бр. 34);
Зо ве слу ге и к се бе при зи вље (СНП II, бр. 44);
Зо ве Мар ко се стру и при зи вље (СНП II, бр. 40);
Кад за пи та и ме не упи та (СНП II, бр. 44);
Ско чи Ле ка, ри јеч не по ре че (СНП II, бр. 40).

По на вља ње ре чи истог ети мо на усло вље но је ме трич ком струк ту ром 
сти ха, ње го ва упо тре ба мо же да бу де ауто мат ска, али као и сва ко по на вља-
ње мо же и да ути че на ис ти ца ње зна че ња. Исту функ ци ју има и по на вља ње 
ко му ни ка тив них гла го ла си но ним ног зна че ња у истом сти ху:

Да се при ча и при по ви је да (СНП II, бр. 45);
Ка жу, си не, и при ча ју љу ди (СНП II, бр. 44);

14  Уп. Пе шић, Ђор ђе вић-Ми ло ше вић, 1997, 99, 234.
15  У увод ном де лу овог ра да учи њен је по ку шај да се при ка же пр о ме на лек се ма за озна ча-

ва ње го во ра мла де Гој ко ви це, она ко ка ко се ме ња ју њен по ло жај и ње на осе ћа ња.
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Не шће вик нут’ ни при зва ти слу гу (СНП II, бр. 44).
Овим сво је вр сним пле о на зми ма при па да ју и фор мул ски из ра зи ти па 

ко му ни ка тив ни гла гол + ри јеч.

Глагол ријеч Стих Песма
СНП II бр.

бесједити ријеч Овако је ријеч бесједила 27
бесједити ријеч Коју си ми ријеч бесједио 44
говорити ријеч Па је тици ријеч говорио 11
говорити ријеч Те је ријеч био говорио 34
говорити ријеч Па ти Леки ријеч проговара 40
проговорити ријеч А Турчин му ријеч проговара 44
проговорити ријеч Па јој Марко ријеч проговара 40
проговорити ријеч Па ти бану ријеч проговара 40
проговорити ријеч Тада бане ријеч проговара 44
рећи ријеч Краљ јој даде, не рече ни ријечи 56
рећи ријеч Рече ријеч дужде од Млетака 56

У упра во на ве де ним сти хо ви ма при су тан је ве ћи број ко му ни ка тив них 
гла го ла; уз по што ва ње ме трич ких нор ми сти ха они су се уза јам но мо гли за-
ме њи ва ти, али њи хов из бор из тра ди ци јом ус по ста вље ног фон да ни је са свим 
слу ча јан ни про из во љан. На и ме, гла го ли ко ји се по ја вљу ју са аку за ти вом ри јеч 
при па да ју ка те го ри ји не у трал них у по гле ду вр сте го во ре ња, за ви сна син таг-
мат ска ве за по ја ча ва (ис ти че) њи хо во зна че ње. Ка да се и ри јеч мар ки ра атри-
бу том („И го спод ску ри јеч про го во рит’”, СНП II, бр. 40; „Па му муч ну ри јеч 
про го ва ра”, СНП II, бр. 44), се ман тич ка уло га ове до пу не по ста је из ра зи ти ја.

Не у трал но зна че ње ко му ни ка тив них гла го ла по ни шта ва се – у скла ду са 
по е ти ком рад ње и по е ти ком ли ка го вор ни ка – ни зом до пу на: по ру ка се пре но-
си по ре ду („То дор ње му све по ре ду ка же”, СНП II, бр. 29), гнев но („А кроз су
зе гнев но про го ва ра”, СНП II, бр. 69), гор ко („Стје пан ње му гор ко од го во ри”, 
СНП II, бр. 56), грд но („Те у пи ћу грд но про го ва раш”, СНП II, бр. 44), ру жно 
(„У је гле ни ру жно го во ра ше”, СНП II, бр. 44), љу то („Љу то ври сну, да ле ко се 
чу је”, СНП II, бр. 44; „Али Тур чин љу то про го ва ра”, СНП II, бр. 44; „Ка ко љу
то кне же про кли ња ше”, СНП II, бр. 50; „Те га љу то ку не и про кли ње”, СНП 
II, бр. 34; „Љу то ту жи Ђу рађ Чар но је вић”, СНП II, бр. 90), љу ти тим гла сом 
(„И с љу ти тим гла сом го во ри ти”, СНП II, бр. 70), смер но („Па му оде смјер но 



384

Марија Н. Клеут

го во ри ти”, СНП II, бр. 31), кроз плач („Се ја бра ту кроз плач од го ва ра”, СНП 
II, бр. 25), ле по („Л’је по су га бра ћа сје то ва ла”, СНП II, бр. 29).

Ко му ни ка тив ни гла го ли не у трал ног зна че ња (и са свим рет ко они ко ји 
се у ову ка те го ри ју не би мо гли свр ста ти) на гла ша ва ју се при ло шким од-
ред ни ца ма, а при том се не ки од ових ти по ва до пу на, по сма тра ни у це ли ни 
срп ске усме не епи ке, рас по ре ђу ју пре ма опо зит ним па ро ви ма, од ко јих се 
из два ја ју по уче ста лој упо тре би и функ ци о нал но сти пра во : кри во (го во ри-
ти ка за ти) и ти хо : гла сно (го во ри ти, ка за ти).

Син таг ме пра во го во ри ти/ка за ти у зна че њу ‘го во ри ти исти ну’16 и 
кри во го во ри ти/ка за ти у зна че њу ‘го во ри ти не и сти ну’ (ла га ти) ар ха ич не 
су. У на род ним пе сма ма има ју дво стру ку функ ци ју: ка рак те ри шу етич ки 
ста тус ли ка (по зи тив ни ју на ци го во ре „пра во”) и ути чу на ток рад ње (на 
„кри вом” или на „пра вом” го во ре њу за сни ва се пе ри пе ти ја): 

А дер виш му пра во про го ва ра (СНП II, бр. 44);
Кад ме пи таш, пра во да ти ка жем (СНП II, бр. 32);
Кад ме пи таш, пра во ћу ти ка зат’ (СНП II, бр. 52);
Што те пи там, пра во да ми ка жеш (СНП II, бр. 32);
Ти ме пи таш, ја пра во ка зу јем (СНП II, бр. 44);
Ну увјеџ бај и пра во ми ка жи (СНП II, бр. 44);
Хо ће Мар ко пра во ка зи ва ти (СНП II, бр. 34);
То дор му се пра во ку ни ја ше (СНП II, бр. 29);
Не мој, си не, го во ри ти кри во (СНП II, бр. 34);
А че ти ри кри во све до чи те (СНП II, бр. 30);
Е да си се кри во за кли ња ла (СНП II, бр. 67).

Ви ка ње / гла сно го во ре ње у еп ским на род ним пе сма ма озна ча ва или 
по зи тив ну ка рак те ри за ци ју ли ка (сна жан/пра ве дан ју нак има сна жан глас) 
или је усло вље но емо ци о нал ним ста њем про та го ни сте у да том тре нут ку 
рад ње. По ви шен тон го во ра нај јед но став ни је се из ра жа ва из бо ром из тра ди-
ци о нал ног по ет ског фон да ко му ни ка тив них гла го ла (ви ка ти, вик ну ти, ври-
сну ти, за ви ка ти, за ври шта ти, за пи шта ти, кли ца ти, ку ка ти, пи шта ти, 
по ви ка ти, под вик ну ти, про пи шта ти), а зна че ње гла го ла овог се ман тич ког 
по ља у ни зу фор мул ских сти хо ва по ја ча ва се до пу ном из гр ла или из би је ла 
гр ла:

Ви ђе Мар ко, па из гр ла вик ну (СНП II, бр. 40);

16  Го во ри ти пра во/кри во мо же би ти за ме ње но си но ним ним фор мул ским из ра зи ма: „Све 
му што је по исти ни ка за” (СНП II, бр. 6), „Ал’ исти на што Мом чи ло ка же” (СНП II, бр. 25), 
„Ниј’ исти на што за де те ка жеш” (СНП II, бр. 30).
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Вик ну Ле ка из би је ла гр ла (СНП II, бр. 40);
Вик ну Ми лош из би је ла гр ла (СНП II, бр. 29);
Ви че ца ра из гр ла би је ла (СНП II, бр. 66);
Па он вик ну из гр ла би је ла (СНП II, бр. 68);
Па по ви ка из гр ла би је ла (СНП II, бр. 62);
Те при вик ну из би је ла гр ла (СНП II, бр. 44);
Ку ка ју ћи из би је ла гр ла (СНП II, бр. 51).

На су прот ви ка њу / гла сном го во ре њу у еп ским на род ним пе сма ма 
опи су је се го во ре ње сни же ним то ном:

А Је ли ци ти хо го во ри ти (СНП II, бр. 31);
Ал’ му се стра ти хо од го ва ра (СНП II, бр. 3);
Крот ко хо ди, ти хо бе сје ђа ше (СНП II, бр. 26);
Па је Мар ку ти хо бе сје ди ла (СНП II, бр. 68); 
Па је ти хо ца ру го во ри ла (СНП II, бр. 43);
Па му ти хо мла да го во ри ла (СНП II, бр. 31);
Па је ти хо ца ру го во ри ла (СНП II, бр. 43);
Пак је ру ци ти јо бе сје ди ла (СНП II, бр. 48);
Пак му по че ти хо го во ри ти (СНП II, бр. 45).

У свим ов де на ве де ним при ме ри ма ти хо/ти јо огла ша ва ју се жен ски 
ли ко ви, без об зи ра на по ру ку ко ју са оп шта ва ју. Ови фор мул ски сти хо ви 
до след но су очу ва ли дру штве ну нор му па три јар хал ног дру штва по ко јој у 
му шким раз го во ри ма (и по сло ви ма) же на ма или не ма ме ста или мо ра ју го-
во ри ти при ме ре но свом под ре ђе ном по ло жа ју. Еп ским на род ним пе сма ма 
по зна то је и ти хо ја вља ње му шких гла со ва, али се сни же ни тон прав да или 
не ча сном на ме ром го вор ни ка, или ње го вим ни жим дру штве ним по ло жа јем, 
или не по вољ ним окол но сти ма у ко ји ма се на шао, или та бу и ра ном те мом 
раз го во ра. Не вер ни кум дужд од Мле та ка обра ћа се де ве ру, „па Стје па ну 
ти хо го во ра ше”, зах те вом да му да сна ху „јед ну ноћ цу за вјер ну љу бов цу”, а 
на го ва ра и ку му (Мар ко ву не ве сту) на не вер ство, „па је ку ми ти хо бе сје дио” 
(СНП II, бр. 56). „Но вак Мар ку ти хо го во рио” као што се ко вач (чо век ни жег 
ран га) обра ћа Кра ље ви ћу, ју на ку ко ме се и цар у Стам бо лу обра ћа за по моћ 
(СНП II, бр. 67) или у уве ре њу да му се од го вор не ће сви де ти. „У там ни ци 
азач кој про кле тој [...] пи шти Мар ко до Бо га се чу је”, а исти тај утам ни че ни 
ју нак Кра ље вић де вој ци од ко је тра жи по моћ „ти хо про го ва ра” (СНП II, бр. 
65). Ха рам ба ша „Не над мај ци ти јо бе се дио” кад пи та мај ку за што му ни је 
ро ди ла бра та, кад пи та оно што за ди ре у ин тим ни жи вот и ни је при стој но 
пи та ти у па три јар хал ном дру штву (СНП II, бр. 16).
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Ко му ни ка тив ни гла го ли ко ји ма се ис ка зу је емо ци о нал но ста ње го вор-
ни ка (огла ша ва ње спе ци фич ног зву ка) у еп ским на род ним пе сма ма до пу ња-
ва ју се по ре ђе њем са огла ша ва њем жи во ти ња: со ко ла, ку ка ви це и зми је/гу је: 

Ври сну Не над ка ко со ко си ви (СНП II, бр. 16);
Да ти ку кам као ку ка ви ца (СНП II, бр. 36);
Про цви ље ла као ку ка ви ца (СНП II, бр. 36);
Она пи сну као зми ја љу та (СНП II, бр. 30);
Па за пи шта као зми ја љу та (СНП II, бр. 30);
Љу то пи сну ка ко гу ја љу та (СНП II, бр. 26);
Она цик ну ка ко гу ја љу та (СНП II, бр. 25);
Цви ли јад на ка ко љу та гу ја (СНП II, бр. 66).

До во ђе ње у ве зу осо би на људ ских би ћа са жи во ти ња ма, ко је се оства-
ру је у на род ним пе сма ма пер со ни фи ка ци јом, ме та фо ром или по ре ђе њем, има 
сво ја ар ха ич на из во ри шта у па ган ским пред ста ва ма о је дин ству све га жи вог. 
По ред бе них сли ка ко је се од но се на ко му ни ка тив не гла го ле (го вор љу ди по-
ре ди се са гла са њем жи во ти ња) ма њег је оби ма у по ре ђе њу са дру гим стил-
ским по ступ ци ма за сно ва ним на ус по ста вља ње од но са чо век : жи во ти ња, 
по сма тра но у це ли ни срп ске усме не епи ке. У на род ним пе сма ма огла ша ва ју 
се људ ским гла сом (пер со ни фи ка ци ја) со ко, га вран, орао, коњ, зми ја/гу ја; у 
по ре ђе њу људ ског гла са са гла сом жи во ти ње по ја вљу ју се со ко и зми ја/гу ја, 
али и вр ло уче ста ло ку ка ви ца (ко ја не го во ри људ ским гла сом у на род ним пе-
сма ма).17 Усме но по ет ска тра ди циј ска кон стан та је да се са огла ша ва њем зми је 
и ку ка ви це по ре де жен ски гла со ви (сви прет ход но на ве де ни при ме ри). Пре те-
жно не га ти ван мит ско-ма гиј ски до мен ових жи во ти ња ве ро ват но је пре не сен 
ауто мат ски на тра ди ци о нал ну пред ста ву о жен ским би ћи ма, иако у еп ским 
пе сма ма о ко ји ма је ов де реч же не ни су ну жно не га тив ни ли ко ви. Ку ка ви ца 
„у на род ној тра ди ци ји има жен ску сим бо ли ку”, а зми ја „спа ја у се би му шку 
и жен ску, во де ну и ва тре ну сим бо ли ку, не га тив но и по зи тив но на че ло” (Тол-
стој, Ра ден ко вић 2001: 212, 315). Го во ре ње „као ку ка ви ца” до след но при па-
да жен ском ро ду; го во ре ње „као гу ја љу та” пре те жно при па да жен ском ро ду, 
али мо же да се упо тре би и као ка рак те ри за ци ја му шког гла са („Пи сну че до 
ка ко зми ја љу та”, СНП II, бр. 18; „Цви ли Ми лош као гу ја љу та”, СНП II, бр. 
42; „Цик ну Арап као зми ја љу та”, СНП II, бр. 69). По се бан је и за ни мљив са 
ста но ви шта мит ских сим бо ла стих у ко ме змај „па за пи шта као зми ја љу та” 
(СНП II, бр. 43) због по ве за но сти (ети мо ло шке, мит ске и сим бо лич не) зми је 
и зма ја у фол кло ру (Тол стој, Ра ден ко вић 2001: 206 и др.).

17  Стил ски по ступ ци ме та фо ри за ци је и по ре ђе ња укљу чу ју у на род ним пе сма ма ку ка ви-
цу, али не и пер со ни фи ка ци ја.
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* * *

Свр ха ис пи ти ва ња ко му ни ка тив них гла го ла у на род ним еп ским пе-
сма ма дво ја ка је: тра ди циј ски фонд ко му ни ка тив них гла го ла ус по ста вље-
них у еп ским на род ним пе сма ма при па да лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма; 
на чин њи хо ве упо тре бе ука зу је на по ет ску функ ци о нал ност је зи ка.

За из ра жа ва ње на чи на ко му ни ка ци је у еп ским на род ним пе сма ма ус-
по ста вљен је ве ли ки фонд фор мул ских из ра за. За ви сне син таг мат ске ве зе 
ко му ни ка тив них гла го ла ис пи ти ва не су у овом ра ду до ни воа де се те рач ког 
сти ха; пра ва њи хо ва по ет ска и се ман тич ка уло га от кри ва се у ши рем кон тек-
сту, ко ји зах те ва обим ни ја ис пи ти ва ња.

ПРИЛОГ

КОМУНИКАТИВНИ ГЛАГОЛИ У СРПСКИМ НАРОДНИМ ПЕСМАМА

беседити / бесједити
благосиљати
братимити
валити вид. хвалити
вели
викати
викнути
вриснути
говорити
грактати
дозивати
доказати
домолити
завикати
завриштати
зазвати
зазивати
закликтати
заклињати
закукати
замолити
запитати
запиткивати
запиштати
зборити

звати
зовнути
изрећи
изустити
јавити се
јадиковати
казати
казати се 
казивати
клети
клети се
клицати
кукати
кумити 
молити
молити се
назвати
наздравити
називати
наручити
обратити се
одазивати се
одговарати
одговорити
певати

питати
пиштати
писнути
повикати
подвикнути
позвати
позивати
поздравити
поменути
помињати
попевати
порећи
поручити
привикнути
призвати
призивати
приповедати
приупитати
причати
проговарати
проговорити
проказати 
проклињати
пропиштати
протужити
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процвилити
разбирати
разговорити се 
рећи
сведочити
сестримити

сјетовати (саветовати)
спомињати
спомињати се
телалити
упитати
фалити се в. хвалити се

хвалити
хвалити се
цвилити
цикнути

ИЗВОР

СНП II – Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме II (1845). Сабрана дела Вука 
Караџића V. Београд: Просвета, 1988. 

ЛИТЕРАТУРА

Детелић, М. (1996). Урок и невеста: поетика епске формуле. Београд: САНУ, 
Балканолошки институт – Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу. 

Детелић, М. (2008). Витешке животиње у усменој десетерачкој епици. Глас САНУ 
CDIX, Одељење језика и књижевности. 24: 131–150. www.mirjanadetelic.
com/Viteske zivotinje u usmenoj deseterackoj epici.pdf. 31. 06. 2013.

Детелић, М., Томић, Б. Епска народна поезија. www.mirjanadetelic.com/e/baze.php. 
31. 6. 2013.

Милошевић-Ђорђевић, Н. (1971). Заједничка тематско-сижејна основа 
српскохрватских неисторијских епских песама и прозне традиције. Београд: 
Филолошки факултет.

Перић, Д. (2013). Поетика времена српских усмених епских песама предвуковског 
бележења и Вукових збирки. Докторска дисертација одбрањена на 
Филолошком факултету у Београду 2013.

Пешић, Р., Ђорђевић-Милошевић, Н. (1997). Народна књижевност. Београд: 
Требник.

Самарџија, С. (2000). Типови и улога коментара у усменој епици. У: Иванић, Д. 
(Ур.). Коментар и приповедање: прилози поетици приповедања у српској 
књижевности. Београд: Филолошки факултет. 19–59.

Самарџија, С. (2008). Биографије епских јунака. Београд: Друштво за српску 
књижевност и језик.

Сувајџић, Б. (2012). Гојковичин смех: усмено и писано у српској поезији. Дновиде 
воде: Фолклорни елементи у српској књижевности. Нови Сад: Orpheus. 7–25.

Толстој, С. М., Раденковић, Љ. (Ред.) (2001). Словенска митологија: енциклопедијски 
речник. Београд: Zepter book world.

Шмаус, А. (2011). Студије о крајинској епици. Студије о јужнословенској народној 
епици. Избор и превод Томислав Бекић. Нови Сад – Београд: Завод за 
уџбенике – Матица српска – Вукова задужбина. 31–197. 

http://www.mirjanadetelic.com/Viteske zivotinje u usmenoj deseterackoj epici.pdf. 31. 06. 2013
http://www.mirjanadetelic.com/Viteske zivotinje u usmenoj deseterackoj epici.pdf. 31. 06. 2013
http://www.mirjanadetelic.com/e/baze.php. 31. 6. 2013
http://www.mirjanadetelic.com/e/baze.php. 31. 6. 2013


389

ЈУНАЦИ ГОВОРЕ: КОМУНИКАТИВНИ ГЛАГОЛИ У СРПСКИМ ЕПСКИМ ...

Штрбац, Г. (2010). Рекцијске допуне комуникативних глагола и глаголских именица. 
Докторска дисертација одбрањена на Филозофском факултету у Новом Саду 
2010. Чува се у Библиотеци Филозофског факултета, сигн. С 22194.

*
Bošković-Stulli, M. (1987). Povijest hrvatske književnosti I. Usmena književnost. Zagreb: 

Liber – Mladost. 
Kleut, M. (1991). Concluding Formulas of Audience Address in Serbo-Croatian Oral 

Epic. Oral Tradition 6/2–3: 266–277.

Marija Kleut

HEROES SPEAK: COMMUNICATION VERBS IN SERBIAN EPIC FOLK POEMS

Summary

In the introductory part of this paper (Speech inside speech), oral transmission of 
epic folk poems is interpreted as a specific kind of speech, direct communication between 
performers and listeners. In the second part (Action, speech and silence in the poem Zidanje 
Skadra), we analyse the relationship between speech and action in one poem, in order to 
demonstrate the poetic relevance of this relationship. In the third part (Communication 
verbs in the epics), what is being presented is the traditional corpus of communication 
verbs, as well as the archaic nature of some them. The fourth part (Characters speak) 
is about speakers in folk poems. Mythical creatures and mythical forces (fairy, dragon, 
something, dead head), animals (raven, hawk, eagle, horse, snake) and letters speak in 
some folk poems, while people speak in all of them. The ability to speak – no matter who 
or what possesses it – has the same functions: to dynamize the action and to characterize 
the heroes. Speech by the female characters, as well as that by the side characters, is 
less frequent. Oral epics are dominated by male dialogue. The fifth chapter (How the 
heroes of the epics speak) is dedicated to speech formulas characterized by the tendency 
to mention all the important elements of verbal communication in a single decasyllabic 
verse: speaker, communication verb and adverb. Some rection complements, especially 
the ones accompanying the verbs of neutral meaning, are further interpreted.

Key words: communication verb, rection complement, epics, folk poem, speech, 
formulaic pattern, character, hero, poetics.
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КОНЦЕПТОСФЕРА ПОЈМА КЛЕТВЕ  
У ЛИРСКИМ УСМЕНИМ ПЕСМАМА:  
ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКИ ПОГЛЕД1

У ра ду се са ста но ви шта ет но лин гви стич ких и лин гво кул ту ро ло шких 
про у ча ва ња ис тра жу ју еле мен ти је зич ког и кул тур ног сте ре о ти па кле тве но-
си ла ца срп ског је зи ка на фол клор ном ма те ри ја лу лир ских усме них пе са ма. 
Овај ма те ри јал по ка зу је на ив ну пред ста ву кле тве про фи ли са ну на тра ди ци о-
нал ним вред но сти ма и оби ча ји ма па три јар хал не кул ту ре, са еле мен ти ма ар-
ха ич ног и мит ског, у ви ду ви ше ди мен зи о нал ног пој ма са број ним аспек ти ма: 
дру штве ним, фи зич ким, етич ким (ак си о ло шким), емо тив ним. Је зич ки по да-
ци у ви ду лек сич ких сред ста ва ко ји ма се вер ба ли зу је оп шти кон цепт кле тве 
от кри ва ју раз ли чи те аспек те и ука зу ју на обим кон цеп тос фе ре ко ја укљу чу је 
кле тву, про кли ња ње, услов ну кле тву, пре кор, опо ме ну, прет њу, ша љи ву кле-
тву, бла го слов у фор ми кле тве. 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, усме не лир ске пе сме, кон цепт, кон цеп тос-
фе ра / кон цеп ту ал но по ље, кле тва, про кли ња ње.

1. У ра ду ће се са ста но ви шта ет но лин гви стич ких и лин гво кул ту ро ло-
шких про у ча ва ња ис тра жи ва ти еле мен ти је зич ког и кул тур ног сте ре о ти па 
кле тве но си ла ца срп ског је зи ка на фол клор ном ма те ри ја лу усме них пе са ма 
ко ји об у хва та лир ске пе сме пр ве књи ге Ву ко вих Срп ских на род них пје са ма 
(СНП I).2

1 Рад је настао у оквиру Пројекта Лингвистичка истраживања савременог српског 
књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ 
(бр. 178009) који финансира Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије. 

2  Ин спи ра ци ја за те му по те кла је на осно ву ра да проф. Ве ре Ва сић Пси хо лин гви стич-
ки по глед на ет но граф ску гра ђу о ми то ло шким стра ши ли ма (Ва сић, 1985), ко јој се овом 
при ли ком нај ср дач ни је за хва љу јем на ви ше го ди шњој про фе си о нал ној, при ја тељ ској и под-
сти цај ној са рад њи, стр пље њу и раз у ме ва њу, на ро чи то за мо ја ини ци јал на фол кло ри стич ка 
ин те ре со ва ња. Ко ри стим та ко ђе ову при ли ку да се за хва лим проф. Љи ља ни Пе ши кан-Љу-
шта но вић ко ја је сво јим струч ним ко мен та ри ма и при ја тељ ском по др шком до при не ла ту ма-
че њу по је ди них де ло ва кор пу са за овај рад. 
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1.1. Овај ма те ри јал по ка зу је на ив ну пред ста ву кле тве про фи ли са ну на 
тра ди ци о нал ним вред но сти ма и оби ча ји ма па три јар хал не кул ту ре, са еле-
мен ти ма ар ха ич ног и мит ског, у ви ду ви ше ди мен зи о нал ног пој ма са број-
ним аспек ти ма: дру штве ним, фи зич ким, етич ким (ак си о ло шким), пси хо-
ло шким (емо тив ним). На је зич ком пла ну, пру жа мо гућ ност за про у ча ва ње 
кон цеп тос фе ре (кон цеп ту ал ног по ља) пој ма кле тве на осно ву упо тре бље-
них лек се ма са оп штим зна че њем ‘проклињањаʼ. 

1.2. У осно ви из ра жа ва ња кон цеп та кле тве / чи на про кли ња ња ја вља ју 
се гла го ли кле ти, про кле ти/про кли ња ти ко ји ма се вер ба ли зу је сна жна емо-
ци ја ис по ље на у ви ду не га тив не ре ак ци је су бјек та, али и дру ги гла го ли ко-
ји ма се из ра жа ва ју са др жа ји слич ног зна че ња (за кле ти/за кли ња ти, ка ра ти) 
про фи ли шу ћи основ ни кон цепт кле тве на по себ не на чи не. Је зич ки по да ци 
ова квог ти па, пре ма схва та њи ма Барт мињ ског (2011, 134), пред ста вља ју за-
пис ин ди ви ду ал них и ко лек тив них ис ку ста ва и од ра жа ва ју на чин уста ље-
не, дру штве не кон цеп ту а ли за ци је, што ће мо у да љем из ла га њу по ку ша ти да 
по ка же мо, има ју ћи у ви ду њи хо ву упо тре бу у да тим тек сто ви ма и њи хо ве 
де фи ни ци је у реч ни ци ма срп ског је зи ка.

2. У досадaшњим ис тра жи ва њи ма кл етвe су углав ном проучаванe у 
кон тек сту тра ди ци о нал не на род не кул ту ре, у усме ном ства ра ла штву, пре-
те жно на кор пу су еп ских и лир ско-еп ских пе са ма, у ве зи са жан ров ским 
ка рак те ри сти ка ма, функ ци јом, по де лом, син так сич ко-се ман тич ком струк-
ту ром.3 Као основ на од ли ка ко цеп ту а ли за ци је кле тве свој стве не овом ти пу 
ми шље ња ис так ну то је ње но ри ту ал но зна че ње ко је се огле да у ма гиј ској 
мо ћи из го во ре них ре чи и не ми нов ној де ло твор но сти. 

2.1. Основ не па ра ме тре уоби ча је не кон цеп ту а ли за ци је пој ма кле тве 
на је зич ком пла ну по ка зу ју де фи ни ци ја ове лек се ме и ње них твор бе них 
екви ва ле на та у реч ни ци ма.4 Пре ма из дво је ним зна че њи ма у РСА НУ5 кле тва 
се де фи ни ше као из ри ца ње при зи ва ња не сре ће на не ко га, же ља да се не ко ме 
де си ка кво зло, обич но уз при зи ва ње бо га или дру гих нат при род них си ла, 
као све ча на оба ве за, за вет или тврд ња да је не што исти ни то или као оштре, 
по грд не ре чи, од но сно псов ка. По де фи ни ци ји, да кле, кле тва је из раз ја ких 
не га тив них емо ци ја у ви ду же ље да се дру го ме де си зло, или је усме ре на на 

3  За не ве де не те ме упу ћу је мо на ра до ве: Ај да чић, 1992; Пе тро вић, 1997; Пе рић, 2006; 
Са мар џи ја, 2008; Су бо тић, 2008; De te lić, De lić, 2012. У ве зи са со ци о ло шким, ет но ло шким и 
пси хо ло шким пи та њи ма в. и Ра ду ло вач ки, 2001; Ra du lo vić, 2007.

4  Као из во ри су ко ри ште ни РСА НУ и РМС. Као твор бе ни екви ва лен ти узе ти су гла го ли 
кле ти и про кле ти/про кли ња ти ко ји по ка зу ју ана лог ну сли ку зна че ња са зна че њем име ни це 
кле тва.

5  Исто је и у РМС.
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са мог се бе, као вид оба ве зи ва ња, или је из раз емо тив ног пра жње ња пре ма 
дру го ме иза зва ног ве ли ком љут њом, гне вом. 

2.1.1. У осно ви чи на про кли ња ња је осе ћа ње пот пу не не мо ћи, бес-
по моћ но сти оно га ко ји ку не да пре ду зме би ло шта у кон крет ној си ту а ци ји 
ка ко би де ло вао на оно га ко га ку не, што у пси хо ло шком (емо тив ном) по гле-
ду ра ђа сна жну емо ци ју (бе са) ко ја пре ла зи у рад њу при зи ва ња нај го рег зла 
оно га ко ји ку не на оно га ко га ку не. Са со ци јал но-вред но сног аспек та, су бје-
кат про кли ња ња као по је ди нац на тај на чин на сто ји да ре гу ли ше свој од нос 
пре ма дру го ме/дру ги ма у ин тим ној или ши рој со ци јал ној сфе ри у скла ду са 
по ста вље ним мо рал ним нор ма ма у да тој за јед ни ци о ‘добромʼ и ‘лошемʼ, 
од но сно о пре кр ша ју и ка зни ко ја за учи ње ни грех сле ди (етич ки аспект).6 
Са пси хо ло шко-емо тив ног аспек та, су бје кат про кли ња ња на тај на чин за до-
во ља ва свој угро же ни его и не у та жи ву же љу за осве том.

3. У тра ди ци о нал ним кул ту ра ма, за раз ли ку од са вре ме них у ко ји ма 
се гу бе ри ту ал на свој ста ва а кле тва пре ла зи у псов ку (ЕРСМ, кле тва; Пе-
тро вић, 1997, 91–94), моћ и де ло твор ност кле тве се ни су до во ди ле у пи та ње 
(исп. De te lić, De lić, 2012, 30). Кле тва је за то има ла зна чај ну уло гу у ре гу ли-
са њу со ци јал них од но са по ре ме ће них услед на ру ша ва ња по ро дич них, мо-
рал них, оби чај них, об ред них, кул тур них и др. оп ште при хва ће них нор ми,7 
нај че шће из ме ђу два по је дин ца, али се та ко ђе мо гла ши ри ти у вре ме ну и 
про сто ру об у хва та ју ћи и прет ке и по том ке, па и чи та ве по ро ди це или на ро де 
(исп. Ra du lo vić, 2007, 138; De te lić, De lić, 2012, 30, 34–35).8

3.1. Сма тра ло се да су мај чи на (ро ди тељ ска), де во јач ка и ку мо ва кле-
тва нај де ло твор ни је, што не зна чи да у усме ном ства ра ла штву не ку ну и 
оста ли (љу ба, се стра, ју нак, по бра тим, слу га, ви ле и др.). Мо гу да ку ну сви и 
исто та ко мо гу да ку ну сва ко га/све (љу де, срод ни ка или не при ја те ља, слу гу 

6  О ти по ви ма ових од но са и сце на ри ју мо ра ла но си ла ца срп ског је зи ка в. Ри стић, 1999, о 
не ким спе ци фич ним на ци о нал ним и уни вер зал ним ка рак те ри сти ка ма ети ке и куклту ре но-
си ла ца срп ског је зи ка в. Ри стић, 2003, 2006.

7  У мо дер ним дру штви ма ову уло гу има ју за ко но дав но-прав не ин сти ту ци је, за ко ни и су-
до ви. 

Не тре ба за не ма ри ти ни прет ход но по ме ну ту пси хо ло шку функ ци ју за до во ље ња угро-
же ног по је дин ца и же љу за осве том, о ко јој го во ре мно ги ауто ри в. Ми ло ше вић-Ђор ђе вић, 
Пе шић, 1984, 119; Ај да чић, http; Са мар џи ја, 2008, 32, као и сти хо ви пе са ма, нпр.: Сев ди, бе го, 
тво је сев ди са ње, | Уби ло те мо је уз ди са ње! | Јелʼ ти дру га ве зен ја глук да ла? | Ја сам ти га и 
љеп ше га да ла (СНП I, 286). За ни мљив је по да так да су се кле тва ма та ко ђе ка жња ва ла де ца 
и да је кле тва по сте пе ну те жи не ка зне има ла нај ве ћу вред ност, ис пред  прет њи, пла ше ња и 
ба ти на ше ња (Ва сић, 1985, 573).

8  О функ ци ја ма кле тве у усме ној епи ци в. De te lić, De lić, 2012.
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или го спо да ра, де ло ве те ла, ко су,9 ко ња, оруж је, пред ме те, огле да ло,10 сто-
бор је и чар дак,11 пр стен,12 гра до ве13 итд.) (исп. Са мар џи ја, 2008, 34; De te lić, 
De lić, 2012, 29–30), али се кле тве по пра ви лу не из ри чу без раз ло га, бу ду ћи 
да се оства ру ју тре нут но и да су не у мит не (мит ско-ма гиј ски аспект). До бар 
при мер за то је пе сма у ко јој је кле тва из ре че на као да се већ ис пу ни ла (пра-
ва ма ги ја ре чи): 

(Ба но ви ца ку не кра ља ко ји ју је по же лео) Ба но ви ца по ши ља ше: „Не, фа ла ти, 
кра ље, - ни шта! | кра љи ца ти удо ви ца, | а кра љи ћи си ро чи ћи, | гра до ви ти 
опу стје ли, | ко ње не ма ко ја ха ти, | са бље не ма ко но си ти! | Те бе не бих ја 
узе ла | за сву тво ју кра ље ви ну (СНП I, 469).14 

Че сто је ма ги ја ре чи по ве за на са дру гим ма гиј ским рад ња ма (ими та-
тив ном ма ги јом, ма ги јом до ди ром).15

4. У усме ној ли ри ци (за раз ли ку од епи ке) до га ђа ји опи са ни у пе сма-
ма се пре те жно ре а ли зу ју у окви ри ма лич не, ин тим не, по ро дич не сфе ре, 
па се кле тва ма у овим пе сма ма по пра ви лу ре гу ли шу од но си из ме ђу ње-

9  Исп. (СНП I, 462).
10  Исп. (СНП I, 425).
11  Исп. (СНП I, 406).
12  Исп. (СНП I, 462).
13  Исп. (СНП I, 436, 437, 438, 595).
14  Не у мит ност оства ре ња кле тве по ка зу ју и сти хо ви сле де ће пе сме у ко јој де вој ка ку не 

са му се бе што је из гу би ла пр стен, а то је за пра во по сле ди ца чи ње ни це да је про кле та: А љу то 
се бе кун’ја ше: | „Ах! пу сти мо ји да ро ви! | Ко ме ми ћа сте оста ти? | Ал’ мо ме тај ку, ал’ бра ту? 
| Ал’ мо јој ху дој ма ће хи? | Ко ја ме че сто кун’ја ше: | Не сте кла, Ма ре, сре ћи це! | Ко лик’ ни 
па ун ку ћи це!” (СНП I, 532). Слич но и у пе сми (СНП I, 344) у ко јој је суд би на Оме ро ва за да-
та мај чи ном кле твом: Врат’ се на траг. Омер-бе же си не! | Врат’ се на траг, же ли ла те мај ка!, 
али и сло же на при ча о хи је рар хи ји по ро дич них од но са у ко јој син не сме да се су прот ста ви 
мај чи ној во љи, иако је њен по сту пак гре шан, због че га ће у за вр шним сти хо ви ма и она би ти 
про кле та. Исп. и пе сму (СНП I, 732).

15  Исп. пе сму у ко јој је кле тва део по тен ци јал но ма гиј ске рад ње – дар ко ји до но си бо лест 
– удру же но ма ги ја до ди ром и ма ги ја ре чи: Да ме хо ће у сва то ве зва ти, | Ја бих по шла и дар 
по ни је ла: | Све кру ба би од сви ле ко шу љу, | Сви ле му се ко сти од бо ле сти! | Што ме не шће 
за си на узе ти; | А све кр ви чем бер и окру гу, | Око ње се зе мља окру жи ла! | Што ме не шће за 
си на узе ти (СНП I, 357). Слич но и у (СНП I, 365, 366) у ко ји ма вез тре ба да иза зо ве не сре ћу 
за оног ко га ку ну. Исп. и пе сму у ко јој су удр же не ма ги ја ре чи и до ди ра: Ко ји ми је у За гор ју, 
| За гор је га из го ре ло! | Ко ји ми је у По ло мљу, | По ло мље га по ло ми ло! (СНП I, 465), или је 
кле тва спо је на са ими та тив ном ма ги јом: Го во ри ла Ума: „Ај де, ај де, Му јо! | Сад на те би, Му јо, 
зе ле на до ла ма, | До дан до два, Му јо, зе ле на тра ви ца! | Сад на те би, Му јо, сви ле на ко шуља, 
| До дан до два, Му јо би је ла аста ра! | На гла ви ти, Му јо, фе сак фи но фе сак, | До дан до два, 
Му јо, би је ла са ру ка!” | Ка ко Ума ре че, и Му ју се сте че: и умри је Му јо, жа ло сна му мај ка! 
(СНП I, 618). Пе сма (СНП I, 646) је при мер пра ве ими та тив не ма ги је.
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них чла но ва (чла но ва по ро ди це), о че му нај бо ље све до чи њи хов пред мет ни 
ре ги стар.16 За то је за ре кон струк ци ју овог сло же ног кон цеп та у кон тек сту 
тра ди ци о нал ног зна ња у до ме ну усме ног лир ског ства ра ла штва, по ред жан-
ров ских ка рек те ри сти ка, зна чај но фор му ли са ти фор мал не еле мен те ње не 
ре а ли за ци је у ви ду сце на ри ја у ко јем би би ле из дво је не уло ге и фа зе (ко 
ку не, ко га ку не, за што ку не / са гре ше ње, чи ме ку не / са др жај кле тве, де ло-
твор ност кле тве).17

5. Спо ља шњи оквир ре а ли за ци је чи на про кли ња ња у нај ве ћем бро ју 
пе са ма (у СНП I) за дат је пра ви ли ма об ред но-оби чај не си ту а ци је свад бе, од-
но сно до га ђа ји ма ко ји јој прет хо де (љу бав ни мо ти ви) или ко ји сле де (укла-
па ње у но ву за јед ни цу), а од ви ја ју се пре ма тач но утвр ђе ном ре до сле ду и 
пра ви ли ма по на ша ња, у скла ду са оп ште при хва ће ним кул тур ним нор ма ма 
тра ди ци о нал не (па три јар хал не) за јед ни це.18 На ру ша ва ње би ло ко јег сег мен-
та/пра ви ла до га ђа ја од стра не би ло ко јег уче сни ка си ту а ци је сма тра се пре-
кр ша јем и под ле же ди рект ном санк ци о ни са њу, па се кле тве у овим пе сма ма 
ја вља ју у функ ци ји ре гу ли са ња ин тим них и со ци јал них од но са из ме ђу нај-
бли жих (бу ду ћих) срод ни ка у про сто ру по ро дич ног ми кро ко смо са (в. сле-

16  Лир ске усме не пе сме об у хва та ју ве ћи број вр ста ме ђу ко ји ма су об ред не и оби чај не, 
пе сме о ра ду, ре ли ги о зне, по ро дич не и љу бав не. У ре ли ги о зним пе сма ма (хри шћан ским и 
ми то ло шким) кле тве се обич но ја вља ју као део ети о ло шких пре да ња у ве зи са мит ско-ма гиј-
ским зна њем о на стан ку од ре ђе них би ћа, пред ме та или по ја ва или са апо криф ним мо ти ви ма: 
Љу то ку не Бож ја мај ка: | „Сва ко др во уро ди ло, А ја си ка не ро ди ла, | Већ ја си ка тре пе та ла 
| У сред ље та и без вје тра!” (СНП I, 197), о про клет ству жен ског по ла у од но су на му шки: 
Ал’ по ви ка ње што из бу на ра: | „Не пиј, зла то,од о вуд во ди це; | Овд’ је ви ла че до оку па ла, | Да 
је му шко, не бих ни жа лио, | Већ је жен ско, не би ло јој жи во!” (СНП I, 228), или о ка зни ко ја 
сти же гре шне си но ве ко ји на кон же нид бе про те ру ју мај ку у го ру (СНП I, 204, 205), о ка зни 
ко ја сти же гре шну се бич ну мај ку (СНП I, 208).
Об ја шње ње не ких при род них по ја ва сре ће се и у дру гим вр ста ма, нпр. бли зак опис др ве та 
на ран џе ко ја ви ше цве та но што ра ђа, оди ста: Пла хо се мла да про бу ди, | На ран чу ста де про-
кли њат’: | „На ран чо, вој ко, не вој ко! | Ти пу но цв’је та ће та ла, | А ма ло ро да ро ди ла! | Јер 
ми се не даш на спа ти | Ма лах ним че дом на ру ци? (СНП I, 456).

17  Исп. Ку сов, 2004, пре ма За ли зняк: „В рус ском язы ко вом со зна нии уста но вил ся сле ду ю-
щ ий ал го ритм оби ды: 1) акт – дру гой че ло век сде лал неч то (де й ствие/без де й ствие) – дол жен 
был бы сде ла ть, но не сде лал: не при го то вил по да рок ко дню бра ко со че та ния; 2) де й ствие (в 
отли чие от со бы тия) – этим он сде лал мне неч то пло хое, на нес ущерб; 3) от но ше ние, оцен-
ка – я счи таю, что он не дол жен был это го де ла ть, это не спра ве дли во; 4) чув ство – по э то му 
мне пло хо, я испы ты ваю стра да ния; 5) ответ ная ре ак ция – по э то му я испы ты ваю не га тив ные 
чув ства по от но ше нию к это му че ло ве ку (я испы ты ваю к это му че ло ве ку чув ства не при я зни, 
не до во ль ства, од ним сло вом, я его ру гаю и не же лаю ему ни че го хо ро ше го; из ве стие, что у 
не го слу чи ло сь что-то пло хое ме ня бы об ра до ва ло)”.

18  У жан ров ском по гле ду то су углав ном сва тов ске и љу бав не пе сме. Љу бав не пе сме се 
ина че мо гу по сма тра ти као оби чај не (исп. Ка ра но вић, 1996) у ко ји ма се при ча сво је вр сна 
при ча о ини ци ја ци ји (ин те гра ци о ном про це су) (исп. и Пе ши кан-Љу шта но вић, 1996).
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де ћи оде љак), од но сно има ју пре вен тив ну уло гу (у ви ду пре ко ра, прет ње, 
опо ме не, услов не кле тве и сл.): 

По о ди, ми ли ку ме! вре ме ти је, | Оста ви нам ко лу да ра, за кон ти је; | Ако ли 
нам не оста виш, за зор ти је (СНП I, 51); Ајдʼ из дво ра, пр ви јен че, бри је ме 
ти је, | Су сре ла вас до бра сре ћа и сам го спод Бог! | Ко ви стио на у ди ти, не 
дао му Бог! (СНП I, 53); Би је ла сви ла по мо ру пли ла. | Би је ла сви ло, не по-
ква си се! | Ли је па Ма ре, не омра зи се! (СНП I, 61); (Сва то ви оне ко ји се ус те-
жу те не ће да пи ју) По пиј и ту и дру гу, | Да ти обје про бу ду; | Ако не ћеш ту 
по пи ти, | Не мао се чим по кри ти, | Ни се бе, ни же не, | Ни ђе те та код се бе, 
| Нег’те же на бу ба ла, | Док ти ду ша ис па ла, | Да би чим, нег’ ни чим, | Већ 
др жа лом мо тич ним (СНП I, 149); Мо ли бо га, мо ја вер на љу бо, | мо ли бо га 
за за о ву Ја ну, - | ти се не би на но си ла гла ве! (СНП I, 634).

5.1. Пред мет ни свет пе сме на је зич ком пла ну по ка зу је уоби ча је не уло-
ге у чи ну про кли ња ња (не ве ста/де вој ка, мај ка, све кр ва, мо мак). Са кул ту-
ро ло шког аспек та от кри ва се ста тус и уза јам ни од нос ак те ра про кли ња ња, 
оби ча ји, ве ро ва ња, пра ви ла по на ша ња и мо рал не нор ме тра ди ци о нал не дру-
штве не за јед ни це (по ред мо гу ћих ве за с об ред ним и оби чај ним).19 Та ко ђе се 
по ка зу је хи је ра хи ја гре хо ва/са гре ше ња и ска ла, тј. зна чај вред но сти у тра-
ди ци о нал ној кул ту ри, на чи јем се јед ном кра ју на ла зи ‘доброʼ као из раз нај-
ве ћих по зи тив них вред но сти оли че них пре те жно у жи вот ним ка те го ри ја ма 
(род/по род, здра вље, жи вот), а на дру гој ‘лошеʼ у ви ду не га ци је ‘доброгʼ и 
оли че ња ап со лут не не га тив но сти (не ма ти по ро да, не ма ти здра вља / бо лест, 
из гу би ти жи вот / смрт). 

5.1.1. Та ко, ску ђе на де вој ка ку не оне ко ји су је ску ди ли: 

Ко ји ве ли, да сам од зла ро да, | Не имао од ср ца по ро да! |  Ко ји ве ли, љу та, 
као гу ја, | Гу је му се око ср ца виј ле! | Ко ји ве ли, сан љи ва, дре мљи ва, | Не 
имао у бо ле сти сан ка! (СНП I, 64);20 ску ђи ва ње не ве сте (пре ма пе сми) сма-
тра ло се јед ним од нај ве ћих гре хо ва.21 

19  У ли те ра ту ри је при сут но схва та ње да усме на ли ри ка у це ли ни има об ред ни ка рак тер 
као из раз об ред но-мит ског ка лен дар ског сце на ри ја са мит ско-ре ли гиј ском и ма гиј ско-кул-
тич ком функ ци јом, па се и љу бав не, по сле нич ке, по ро дич не и др. пе сме ко је се из во де ван 
об ред ног кон тек ста мо гу ту ма чи ти и као те жња ка ус по ста вља њу и об на вља њу мит ско-ре ли-
гиј ског пра по рет ка, а љу бав не као спе ци фич на при ча о ини ци ја ци ји (Пе ши кан-Љу шта но вић, 
1996,  158; исп. Ка ра но вић, 1996).

20  Исти мо тив у пе сми (СНП I, 728).
21  Исти мо тив у пе сми (СНП I, 373), са мо што мо мак ку не оне ко ји су му ску ди ли де вој ку: 

Ко ји ве ле: сан љи ва дје вој ка, | Не има ли у бо ле сти сан ка! | Ко ји ве ле: љу та као гу ја, | Гу је им 
се на ср це са ви ле! | Ко ји ве ле: не љуп ка је ро да, | Не љу би ли од ср ца евла да!.
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Де вој ка ку не по бра ти ма што ју је об љу био: 

Љу то ку не Ма ри ја де вој ка: | „Бог убио сва ко га ју на ка! |Ко ји љу би Бо гом 
по се стри му” (СНП I, 206); по бра тим ство и по се стрим ство и слич ни од но си 
по о чи ње ња, по си ње ња и др. има ли су на ро чит зна чај и вред ност у тра ди ци о-
нал ним кул ту ра ма и би ли трај ни и веч ни. 

Де вој ка ку не мом ко ву мај ку што му не да код ње (услов но): 

Ако му мај ка не да де, | „Ду ша јој ра ја не вид’ла!” (СНП I, 317); гре хом се 
сма тра ло спре ча ва ње/оне мо гу ћа ва ње љу ба ви мла дих до ра слих за удјау/же-
нид бу. 

Де вој ка ку не мом ка ко ји је оже нио удо ви цу: 

Аџ-Алиј ћу, жа ло сна ти мај ка! | Кад се же ниш, јер се не оже ниш? | Твој се 
ба бо три пут оже нио, | А ти јед ном, и то удо ви цом! (СНП I, 323). 

Де вој ка ку не сво га мом ка ко ји је оже нио дру гу: 

Бог ме ти се оже нио дра ги. | „Нек се же ни, же ли ла га мај ка! | Ње га мај ка, а 
он де во ја ка!” (СНП I, 356),22 а у пе сми (СНП I, 360) услов но, ако љу би дру-
гу: Ако л’ дру гу љу би, | Од ме не му про сто! | Од ме не му про сто, | Од Бо га 
про кле то!23 

Мо мак ку не де вој ку ко ја се уда је за дру го га: 

„Му шко га че да не ма ла ! | Ко ли ко ље ба по је ла, | То ли ко је да има ла! | Ко-
ли ко во де по пи ла, |То ли ко су за про ли ла!” (СНП I, 362).24 

Де вој ка/га зда ри ца ку не де вој ку/ше гр ти цу ко ја јој је мом ка пре у зе ла: 

„Еда бог да, шњим се по ма ми ла! |Те по мам на по го ри хо ди ла.” (СНП I, 
369). 

22  Исти мо тив се ва ри ра и у пе сма ма (СНП I, 363, 364, 365, 366). У пе сми (СНП I, 357) 
де вој ка ку не сво га мом ка ко ји је иза зи ва да ће по ћи за дру гу. Из ре че но се из јед на ча ва са учи-
ње ним: Ша лио се, ил’ се не ша лио, | Не би мио, као што си био. У пе сми (СНП I, 381) мо тив 
де во јач ке кле тве се не екс пли ци ра али се ве ро ват но сво ди на мом ко во са гре ше ње у ви ду 
пре љу бе.

23  Исти мо тив и у пе сми (СНП I, 534): Буд’ се же ни, зло срећ но му би ло!. 
24  Исп. пе сму (СНП I, 370) са исто вет ним мо ти вом мом ка ко ји ку не де вој ку; в. и (СНП I, 

443, 521).
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Мо мак и де вој ка ње ну мај ку што им не да да раз го ва ра ју (бу ду за јед-
но): 

„А гди ти је тво ја мај ка? - | Не би ло ти је!” ... | Уве ну ло ње но ср це, | К’о што 
је мо је! (СНП I, 590).25 

Де вој ка ку не мај ку, оца и бра та што хо ће да је да ју за не дра гог: 

Љу то ку не мај ку и ба бај ка: | „Врат сло мио ба ба са ко њи ца! | Тет ка Је ла 
чо ју по вра ни ла | За Мак си мом за бра том ро ђе ним! | Те би, мај ко, бур ма 
по тав ни ла | На де сни ци у цр ној зе мљи ци! | А мог бра ца јад на кле ти не 
ћу, | Здрав ми, бра те, кал пак из де рао | У тав ни ци, у Бу гар ској ру ци! | А ја 
не ћу за Бу гар ска ба на!” (СНП I, 726).26 

Ку ну се уза јам но две је тр ве – мла ђа иза зи ва ста ри ју пре ко ром што је 
не рот ки ња, ис ти че пред ност над њом и на тај на чин про во ци ра кле тву: 

А ста ри ја њој је го во ри ла: | „Еда Бог да, је тр ви це мо ја! | Рро ди ла си си на 
Ми ја и ла, | Још ро ди ла де вет ми ли кће ри! | Све се де вет те би по ма ми ло! 
| Ми ја и ла на пут опре ми ла, | А са пу та он ти не до шао, | Грд ни је ти ра на 
до па нуо!” | Ка ко с’ кле ле, та ко се укле ле (СНП I, 731).

Пе сма (СНП I, 292) це ла при ка зу је оби чај ну си ту а ци ју одва ја ња де-
вој ке од сво га ро да, на кон скла па ња бра ка, ка да она ви ше не при па да ста-
рој по ро ди ци па ње на ве за са ста ром по ро ди цом мо ра би ти пре ки ну та ка ко 
би се мо гао успе шно окон ча ти за по че ти про цес ини ци ја ци је и ус по ста ви ти 
но ви урав но те же ни по ре дак. Из го во ре не кле тве (мај чи на, оче ва и бра то ва) 
има ју упра во ову функ ци ју. 

6. Де ли мич но од сту па ње од уоби ча је не тра ди ци о нал не кон цеп ту а ли-
за ци је кле тве у прав цу про фи лак тич ке функ ци је прет ње и оба ве зи ва ња по-
ка зу ју кле тве ко је се из ри чу услов но и ак ти ви ра ју у слу ча ју кр ше ња за бра не 
по ста вље не од стра не ли ца ко је про кли ње/за кли ње: 

(Асан-ага гра ди но ве бе зи сте не не би ли на ма мио Мер је му де вој ку) Кад то 
чу ла Мер је ма де вој ка, | До зи ва ла сво је ми ле се је: | Ход’те дру ге, не хо ди ле 
лу де! | Да иде мо под град у ру жи цу | На сра мо ту аги Асан-аги  (СНП I, 749). 

Мер је ма де вој ка из ри че услов ну кле тву ко ја тре ба да обез бе ди по-
слу шност се ста ра. Уко ли ко се ме ђу тим њен на лог не при хва ти, кле тва ће 

25  Исп. и (СНП I, 591).
26  Исп. и (СНП I, 727).
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има ти де ло тво ран ути цај. Слич но и у пе сми у ко јој Ма ли Ра до и ца на са мр ти 
услов но бла го си ља од но сно услов но про кли ње/за кли ње сво ју љу бу ако се 
уда пре ра но: 

Оста је му у жа ло сти љу ба ... | Он на љу би че до на ру чу је: | Љу бо мо ја, не би ла 
про кле та! | Не удај се за три го ди ни це, | Док од ра сте мо ја си ро ти це (СНП I, 
739). 

Сми сао фор му ле/кле тве се ра за зна је у сле де ћем: ако се не удаш за три 
го ди не и ако по диг неш мо је си ро те, не би ла про кле та; али ако се удаш пре-
ра но, да бу деш про кле та. 

На ве де ни сти хо ви по ка зу ју мо гу ћу ко ле бљи вост се ман тич ке гра ни це 
из ме ђу по ме ну тих фор ми (кле тве, за кле тве и бла го сло ва) ко је по не кад ла ко 
пре ла зе јед на у дру гу: 

За о ви це, Зе ћир бе го ви це! | Жив ти вој но, и не же ље ла га! | Је си лʼ бра ту ве-
зен ја глук да ла? ... | Књи гу гле да Зе ћир-бе го ви ца; |  Књи гу гле да, гро зне су зе 
ро ни: |  „Ја ој ме не до бо га ми ло га! |  Сад ако ћу пра во ка зи ва ти, |  Са сна хом 
ћу бра та омра зи ти; | Ако ли ћу за кле ти се кри во, | Ја се бо јим, из гу би ћу вој на 
(СНП I, 733).

6.1. Кле тва, та ко ђе, мо же би ти из ре че на са же љом ус по ста вља ња по-
жељ ног од но са (по рет ка), без из ри чи те на ме ре при зи ва ња зла на не ко га: 

Ста ра му мај ка ча шу на пи ја ... | Еј! су зе ро ни, ти јо бе се ди: | „Да Бог да, дра ги, 
да здрав оти деш, | Да здрав оти деш, и на траг до ђеш! | Да ста ру мај ку жи ву 
за те чеш!” | Вер на му љу ба са бљу до да је ... | Еј! су зе ро ни, ти јо го во ри: | „Да 
Бог да, дра ги, да здрав оти деш, | Да здрав оти деш, и на траг до ђеш! | Да 
ста ру мај ку жи ву за те чеш, | Жи ву за те чеш, под цр ном зе мљом! | А вер ну 
љу бу у бе лом дво ру, | У бе лом дво ру, али у дру гом, | У дру гом дво ру, за 
дру гим ра бром!” (СНП I, 666). 

Та да је нај че шће у ве зи са из ри ца њем не ког оп шти јег на род ног етич-
ког ко дек са ви со ко це ње ног од стра не за јед ни це ко ји у пе сми из ри че или 
на род ни пе вач или ак те ри до га ђа ја, по не кад у ви ду кле тве (уоп шта ва ње ис-
ку ства и ста во ва):27 

Бог убио и ста ра и мла да, | Ко ра ста вља два ми ла и дра га! (СНП I, 342);  
Ста де Ма ра ја у ка ти: | „Јао ме не и до бо га! | ’Ва ко би ло сва кој дру зи! | Која 
мај ке не слу ша ла.” (СНП I, 385); Ко л’ нам се са стат не да де, | не го нас мла-

27  Исп. и (СНП I, 675, 698).
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де ра ста ви? | Ду ша му ра ја не вид’ла, | не го се ви ла и ви ла, | на сред се 
па кла сви ла! (СНП I, 371).28

Осу да ле ње де вој ке: 

Кад на во ду, три ђе вој ке: | Јед на ско чи, ко ња при ма; | Дру га ско чи, во де даватʼ 
| Тре ћа сје ди, усје ла се! (и ка зна: уда ја у зао род) (СНП I, 417).29

6.2. Иако се кле тве у пе сма ма по пра ви лу ре а ли зу ју, оства ру ју ћи на тај 
на чин сво ју основ ну ри ту ал ну и ре гу ла тив ну функ ци ју, има пе са ма у ко ји ма 
су оне ви ше из раз/сли ка ду шев ног ста ња, нпр. де вој ке до ра сле за уда ју ко ја 
са му је: 

А сто бор је, ти се об ло ми ло! | А чар да че, ог њем из го рио! | Ве ће си ми мла-
дој до ди јао | Ше та ју ћи са ма по чар да ку, | Спа ва ју ћи са ма у ду ше ку (СНП I, 
406);30 

или де вој ке ко ја је из гу би ла ве ру у мом ке: 

Бог убио сва ку ону дру гу!  Ко ја др жи вје ру у ју на ку; | Као што је оно ве дро 
не бо, | Ча сом ве дро, а ча сом облач но, | Она ка је вје ра у ју на ка (СНП I, 538);31 

мом ка оп чи ње ног де во јач ком ле по том: 

Ој, ти Цве то, ле по цве ће! | Бог убио мај ку тво ју! | Ко ја те бе та ку ро ди, | И 
по сла те на сред се ла, | Где ју на ци ви но пи ју, | Мла ди мом ци ка мен ме ћу; | Где 
не ве сте ко ло во де, | А де вој ке пе сме по ју; | Те ја те бе он де ви де, | Да ме у век 
ср це бо ли (СНП I, 463);32 

или има ју ко ло кви јал ну вред ност, са из бле де лим зна че њем, за ис ка зи ва ње 
ра зних ста ња или осе ћа ња (не ве ри це, љут ње и др.): 

Не зна ла те мај ка тво ја! | ка ко ме не знаш? (СНП I, 587); А дје вој ко, ду шо 
моја! – | По че му сам ду ша тво ја? | Илʼ по Бо гу, илʼ по ро ду? – | Ни по Бо гу, 
ни по ро ду, | Већ што сам те по љу био. – | Гдје, ју на че? Бог т’ убио! (СНП I, 

28  Исти мо тив у пе сми (СНП I, 372).
29  Пре ма пе сми, уда ја за је дин ца се та ко ђе сма тра ла ху дом, не срећ ном: Ово бла го мо јој 

мај ци би ло | ко ја ме је за је дин ца да ла! (СНП I, 574).
30  Исп. и (СНП I, 444).
31  Исто и (СНП I, 539).
32  Исп.: Да нас сам му не вје сту ви ђео; | Л’је па ти је, ја ди је уби ли! (СНП I, 745).
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632)33; Аја, уја, пу ста лу ња! | Не но си ми вој на мо га (СНП I, 710); као са мо-
пре кли ња ње: А јао ме не до Бо га! | Ни је ме ни ко преварʼо | До да нас јед на 
де вој ка (СНП I, 746); као убла же на кле тва (да до би јеш од бо га шта си за слу-
жио): За што, Мар ко? Да од Бо га на ђеш! (СНП I, 720).

6.3. Не при ме ре не, пре на гље не или без раз ло жне кле тве, обич но као 
из раз злоб ног, па ко сног осе ћа ња, по пра ви лу не ма ју де ло твор ну сна гу, већ 
би ва ју ка жње не, као у пе сми ка да де вој ка ку не мом ко вог ко ња (и мом ка) 
што јој је по га зио бо си љак и за то је ка жње на још те жом мом ко вом кле твом: 

Ра до и чин коњ сʼ из ма че | Ле пој Ма ри у бо си љак. | Љу то ку не ле па Ма ра: | 
„Оте! ко њу, пуст остао! | Стре ли ца те устре ли ла | Кроз се дла шце у ср да-
шце: | Кроз узди цу у гу би цу! | Кроз све но ге кроз че ти ри!” | Ал’ го во ри 
Ра до и ца: | „Не кун’, Ма ро, ко ња мо га; | Ја ћу те бе го ре кле ти: | Ти се, Ма ро, 
не уда ла! | Ако ли се и уда ла, | Му шка че да не ро ди ла! | Ако ли га и ро ди-
ла, | За ру ку га не по ве ла! | Ако ли га и по ве ла, | На вој ску га опре ми ла! 
| Са вој ске ти не до шао! | Дру жи на му коњ’ до ве ла, | (Коњ’ до ве ла, глас 
до не ла) | И на ко њу бој но се дло, | И о се длу брит ку са бљу, | И о са бљи ру-
ка ви це | Цр ном кр вљу на пу ње не, | Сва ком сви лом на ве зе не, | А нај ви ше 
цр ном сви лом, | Нек су мај ци цр ни дан ци, | А се стри ци го ди ни це, | Вер-
ној љу би тав не но ћи.” (СНП I, 262),

или злоб но рас по ло же ње све кр ве пре ма сха хи иза зва но љу бо мо ром ко је је 
не у тра ли са но оп шти јим „пра ви лом” да је љу ба вер ни ја од мај ке (СНП I, 
289), од но сно ка жње но као у пе сми (СНП I, 702).34

6.4. При ме ри ша љи вих кле тви у лир ским усме ним пе сма ма та ко ђе ре-
ла ти ви зу ју сли ку о по и ма њу кле тве у срп ској тра ди ци о нал ној кул ту ри још 
ве ћим от кло ном од ри ту ал но-мит ског на чи на кон цеп ту а ли за ци је, про ши ру-
ју ћи ње но кон цеп ту ал но по ље ко је, ка ко по ка зу ју при ме ри, на пе ри фе ри ји 
по пу ња ва ју емо ци је раз ли чи те по ин тен зи те ту, узро ци ма ја вља ња и по сле-
дич ним ре ак ци ја ма, нпр.:

33  Исп. и (СНП I, 633).
34  Исп. Си ноћ ма лу мо му до ве до ше, | А ју трос је на во ду по сла ше. | Све кар ве ли: „Не би 

сна хе с во де;” | А све кр ва: „Да ти и не до ђе!” | Дје вер сје ди, те је ого ва ра: | „Ду го по ље, а 
во да да ле ко; | Те шка ве дра, а не ја ке ру ке.” | Алʼ то сна ша слу ша ис пред дво ра ... | Да је све кру 
сту де не во ди це: | „Нај ти во де, не би ло ти бо ље! | Ни од во де, ни од мо је ру ке; | Све кр ва ми 
ду го вјеч на би ла: | Од не дје ље до по не дјељ ни ка! | А дје ве ри ско ро с’ иже ни ли, |	И ли је пи 
по род из ро ди ли: | Ра не ће ри, а по зне си но ве; | Да за о ве сна хе не за ста ју, | Да се два зла у двор’ 
не са ста ју.” (СНП I, 418). Та ко ђе и пе сму (СНП I, 258) у ко јој љу ба не при лич но ку не му жа 
ко ји је оти шао да во ју је: „Ајд у ко ло се јо мо ја!” | „Не мам ка де, сна шо мо ја! | Отишʼо ми брат 
на вој ску”. | „Еда Бог да, те не до ђе!” | „Не кун’, сна шо бра та мо га, | Еда Бог да, те нам до ђе! 
| До не ће нам сре брн но жић | И ве зе не па пу чи це”.
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(Ка да же те о ци игра ју игру хва та ња слам ки по сле оба вље ног по сла) Ко се не 
ће по љу би ти, убио га Бог! | Уби ла га све та Пет ка Па ра ске ви ја! (СНП I, 
254); Ој де вој ка, шва ле ро во цве ће! | Не ма оног ко ји те бе не ће! Ко те не ће не 
имао сре ће! Не мо сре ће, ни са мрт не све ће! Не мо до бра, нит’ код цр кве 
гро ба! (СНП I, 776), 

или ша љи ва ка зна у ви ду „уда ра ња че жње”: 

„Ну то ђи ди је, гдје на ми гу је! | Ва ља му да ти јаг ње пе че но, | Јаг ње му да ти, 
но жа не да ти, | Не ка ђи ди ја зу би ма чу па, | Не ка се му чи, док с’ не на у чи; | 
Ва ља му да ти пун кон дир ви на, | Ви но му да ти, ча ше не да ти, | Не ка ђи ди ја  
кон ди ром пи је, | Не ка се му чи, док с’ не на у чи; | Ва ља му да ти ме не дје вој ку, | 
Ме не му да ти, не датʼ по сте ље, | Не ка ђи ди ја на зе мљи спа ва, | Не ка се му чи, 
док с’ не на у чи (СНП I, 535), 

или бла го слов у фор ми кле тве: 

Мом че, пер ја ни че! | Црн ти образ био! | Као гру да сне га; | А ср це ти лад но! 
| Као јар ко сун це (СНП I, 178).35 

У ка сни јим раз до бљи ма срп ске кул ту ре и је зи ка све то во ди ка но-
вим про це си ма по сте пе ног сла бље ња ве ре у ма гиј ску моћ ре чи и рас та ка ња 
кле тве као жан ра ко ја пре ла зи у псов ку, или се функ ци о нал но пре о бра ћа у 
ху мор но-са ти рич не тек сто ве ко ји ма се по ри чу ње не пр во бит не од ли ке на 
идеј но-са др жин ском пла ну. Та кве су у из ве сном сте пе ну ху мор не кле тве у 
СНП I ко ји ма је по вод за про кли ња ње бе зна ча јан, исп.: 

Ко укра де га ће мо је? | Спо па ле га му ке мо је! (СНП I, 714); Су сје да ме сва-
ки да нак ка ра: | „дај ми сук њу, у ја ду ку ка ла!” (СНП I, 715).

7. На тај на чин се кон цеп тос фе ра пој ма кле тве/про кли ња ња про ши-
ру је раз ли чи тим ва ри јант ним ви до ви ма основ ног осе ћа ња љут ње/бе са (у 
је зи ку по ка за но  упо тре бом стал ног епи те та љу то ку не), ње го вим бла жим 
об ли ци ма, од кле тве ка опо ме ни, па чак и ко ло кви јал ним фор му ла ци ја ма, 

35  При ме ри бла го сло ва у фор ми кле тве су број ни, исп. (СНП I, 390, 404, 529, 530, 531 
и др.), као и обр ну то, кле тви у фор ми бла го сло ва: Ићи јој не ћу на свад бу, | Не го јој ша љем 
бла го слов: | „Му шко га че да не ма ла ! | Ко ли ко ље ба по је ла, | То ли ко је да има ла! | Ко ли ко 
во де по пи ла, | То ли ко су за про ли ла!” (СНП I, 362).
У еп ским пе сма ма и ла жне (фин ги ра не) кле тве (в. De te lić, De lić, 2012, 36–37).
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без пра ве ка зне.36 При ме ри, та ко ђе, по ка зу ју да се у тра ди ци о на лој све сти, 
кон цеп ти ‘кл етвеʼ, ‘закл етвеʼ и ‘благолсоваʼ по не кад пре кла па ју у ме ђу соб-
ној по ве за но сти и усло вље но сти, што се на је зич ком пла ну по ка зу је у ви ду 
раз ли чи тих ком по не на та зна че ња гла го ла кле ти, про кле ти/про кли ња ти и 
на по ред ној упо тре би дру гих гла го ла са овим зна че њем за кле ти, за кли ња-
ти, ка ра ти, бла го си ља ти, сла ти бла го слов, ја у ка ти.

7.1. За кле ти са зна че њем ‘прокле тиʼ: 

Умре Кон да је ди ни у мај ке ... | Сва ко га је ју тро об ла зи ла | „Си не, Кон да јелʼ 
ти зе мља те шка? | Илʼ су те шке да ске ја во ро ве?” | Про го ва ра Кон да из зе мљи-
це: | „Ни је ме ни, мај ко, зе мља те шка, | Нитʼ су те шке да ске ја во ро ве, | Већ су 
те шке кле тве де во јач ке: | Кад уз ди шу, до Бо га се чу је; | Кад за ку ну, сва се 
зе мља тре се (СНП I, 368).37 

И обр ну то, про кли ња ње по не кад мо же би ти исто вет но за кли ња њу / 
услов ној кле тви, у усме ној епи ци: 

Ме не мо ја про кли ња ла мај ка, | Кад ме пр вим па сом опа са ла, | А отац ме 
три пут про кли њао, | Кад ми за пас за та че оруж је, | Да сʼ ни ком не укол ним 
с пу та (Мар ко Кра ље вић и Ог ња ни н Вук, Вук VI, 19: 37–42, пре ма De te lić, 
De lić, 2012, 35, ис та кла И. Ла зић-Ко њик); у РЈА ЗУ као по твр да за ово зна че-
ње при мер из СНП I, 238: „Она ку не ја сно га ме се ца: „О ме се че, ца рев не вер-
ни че! | За што гре јеш ца ру на ве чеу, | Те не гре јеш ај ду ком у го ру, | Да раз де ле 
бла го Ду бров нич ко?” | „Еј ме се че, ца рев не вер ни че! | Зашт’ не гре јеш да њу, 
ка ко но ћу?”

36  У ли те ра ту ри је ис так ну та и функ ци ја кле тве у мо ти ви са њу за пле та и по сту па ка ју на ка 
у усме ној епи ци исп. (De te lić, De lić 2012); са истом функ ци јом кле тва се ја вља и у усме ној 
ли ри ци: По и грај, Па вле, по и грај, | Да ће мо ти мор до ла му, | Да нам по и граш ...| Бог убио све 
тер зи је, | Ко ји ши ју мор до ла ме! | Играо бих, алʼ не мо гу, | Ром сам у но гу, | Са кат у пле ћу, | 
Игратʼ не мо гу. (За тим се иста си ту а ци ја по на вља не ко ли ко пу та са мо се ме ња вр ста по ну де 
и у скла ду са њом пред мет про кли ња ња): Бог убио са ха џи је, | ко ји ку ју злат не са’те!; Бог 
убио ку јун џи је, | Ко ји зла те све но же ве!; Бог убио ста ре дје де, | Ко ји љу бе ста ре ба ке! 
(На кра ју се ну ди де вој чи ца, по че му сле ди бла го слов) Бог по мог’о, све мла ди ће, | Ко ји љу бе 
дје вој чи це! (СНП I, 269); за тим (СНП I, 627) и „Бог убио два сла ву ја мла да! | Сву ноћ ме ни 
за спат’ не да до ше.” (СНП I, 654).

37  Ва ди мај ка сво ју б’је лу дој ку, | Па за кли ње сво јом б’је лом дој ком: | „Про кле та ти мо
ја ра на би ла, Ако зла то са ко ња не сни миш!” (СНП I, 345). На се ман тич ком пла ну сле де ћа 
за кле тва функ ци о ни ше и као услов на кле тва (здрав био ако ја не за зи мим у мај ке, ако бу дем 
на је сен ис про ше на): Ја сам мла да, дво ри ћу се са ма, | Нег’, та ко ти здра во гла ва би ла! | Не-
мој ме не зи мо ват’ у мај ке (СНП I, 638). 
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7.2. Ка ра ти са зна че њем ‘кл етиʼ: 

Мај ка Бо жу ју тро ве че ка ра: | „Си не Бо жо, жив не био Мај ци! | Што год 
сте че, све де вој ци да де.” (СНП I, 551); Тре ћу ми ла мај ка ка ра: „Где си би ла? 
– Не оди ла!” (СНП I, 613); Су сје да ме сва ки да нак ка ра: | „дај ми сук њу, у 
ја ду ку ка ла!” (СНП I, 715).

7.3. Бла го си ља ти / сла ти бла го слов са сми слом ‘кл етиʼ: 

„У зо’ час те оже ни ла мај ка! | Бр зо л’ ти је оми ле ла љу ба?” | А Па вле је мај-
ци бе сје дио: | „Не ку ни ме, оста ра ла мај ка! ... | Мај ка си на до бро бла го си ља | 
„Не ка ти је, не срет на ти би ла!” (СНП I, 289); Ићи јој не ћу на свад бу, | Не го 
јој ша љем бла го слов: | „Му шко га че да не ма ла ! | Ко ли ко ље ба по је ла, | 
То ли ко је да има ла! | Ко ли ко во де по пи ла, | То ли ко су за про ли ла!” (СНП 
I, 362).

7.4. Ја у ка ти са сми слом ‘кл етиʼ: 

Ста де Ма ра ја у ка ти: | „Јао ме не и до бо га! | ’Ва ко би ло сва кој дру зи! | Ко ја 
мај ке не слу ша ла.” (СНП I, 385).

8. На ве де не упо тре бе на зи ва/лек се ма у лир ским усме ним пе сма ма као 
и прет ход на ана ли за ко ја по ка зу је па ра ме тре и зна че ње чи на про кли ња ња у 
лир ском усме ном ства ра ла штву ука зу ју на еле мен те и кон цеп тос фе ру пој-
ма кле тве у тра ди ци о нал ној кул ту ри срп ског на ро да ко ја по ред уста ље не 
мит ско-ма гиј ске кон цеп ту а ли за ци је за сно ва не на ар ха ич ним пред ста ва ма о 
мо ћи и деј ству ре чи об у хва та раз ли чи те се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је, ко је 
ће у ка сни јим пе ри о ди ма срп ске кул ту ре и је зи ка во ди ти ка ње ном рас та ка-
њу и пре о бра жа ју. 
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КОНЦЕПТОСФЕРА ПОНЯТИЯ ПРОКЛЯТИЕ 
В ЛИРИЧЕСКИХ УСТНЫХ СТИХОТВОРЕНИЯХ:

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Резюме

В настоящей статье, с точки зрения етнолингвистических и лингвокультур-
ных исследованиях, изучены элементы языкового и культурного стереотипа про-
клятия носителей сербского языка, на фольклорном материале устных лирических 
стихотворений. Этот материал отражает наивное представление проклятия про-
филированное на традиционных ценностей и обычаев патриярхальной културе, с 
элементами  архаического и мифического, в виде многомерного понятия с рядом 
аспектов: социальными, физическими, этическими, аксиологическими, эмотивны-
ми. 

Языковые данные в виде названий/слов которыми выражается общая кон-
цепция проклятия ссылаются на элементы и концептосферу этого понтия которая 
включает различные семантические диференцияции, проклятие, условное прокля-
тие, выговор, предупреждение, угроза, смешное проклятие, благословение в виде 
проклятия, которые в более поздние периоды сербкой культуры и языка приводят к 
его расторжению и преобразованию.

Ключевие слова: сербский язык, устные лирические стихотворения, концепт, 
концептосфера / концептуалное поле, проклятие.
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МОДЕРНА КЛЕТВА: ИЗМЕЂУ НАСЛЕЂА И НОВАТОРСТВА1

Циљ ово га ис тра жи ва ња је сте да на кор пу су тзв. мо дер них кле тви, 
при ку пље них на раз ли чи тим до ма ћим ин тер нет ским стра ни ца ма, ис тра жи 
њи хо ва ин ва ри јант на обе леж ја, пре све га она струк тур на, с јед не стра не, те 
дру штве не, пси хо ло шке и кул тур не фе но ме не, с дру ге. Да ти фе но ме ни до во-
де до сла бље ња ма гиј ске и ре гу ла тор не функ ци је кле тве на ра чун оне ко мич-
не, али и иро нич не и са ти рич не, што је ти пич но за гра ђу ко ју ана ли зи ра мо, 
а што се по сти же до во ђе њем по је дин ца, ли ца ко је тре ба да тр пи по сле ди це 
за кр ше ње не ке дру штве не нор ме, у не ствар не или не мо гу ће, го то во фан та-
стич не си ту а ци је.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ана ли за дис кур са, кле тва, ан ти кле тва, дру-
штве ни кон текст.

1. увОд

Иако се кле тва од ре ђу је као пси хо ло шки, дру штве ни и кул тур ни фе-
но мен (Ај да чић http), ма те ри ја ли зо ван у ис ка зу не моћ ног по је дин ца ко јим 
се ван сна ге ста вља ју људ ски, а усто ли ча ва ју бож ји или нат при род ни за ко ни 
и мо ћи ко ји ма се на сто је ре гу ли са ти ме ђу људ ски од но си, у ово ме ра ду за 
пред мет ана ли зе узи ма мо са мо тзв. мо дер не кле тве ко је се мо гу про чи та ти 
на ин тер нет ским фо ру ми ма, бло го ви ма и сл. (нпр. Да бог да ти же на уме сто 
фар бе ко ри сти ла де пил кре му; Да бог да жи ве ли од про сеч не пла те и пен зи је 
у Ср би ји), ко је у знат ној ме ри мо ди фи ку ју на ме ну и циљ кле тве ног по ступ ка 
за ме њу ју ћи ма гиј ско оним ко мич ним (Пе тро вић, 1997, 94). Ова сво је вр сна 
за ме на уло га кле тве је мо гу ћа сто га што је из го во ре на реч упу ће на са мо 
чо ве ку (Бо жо вић, 2012, 395). Кле тве ни дис курс је по да тан за ана ли зу јер 
од го ва ра на че ли ма уста ље но сти фор ме и ја сне праг ма тич ке функ ци је, док 
се ино ва ци ја у по ме ну тој гра ђи огле да у уво ђе њу мо ти ва, углав ном ак те ра и 
по ја ва, из ак ту ел не дру штве не сце не, чи ме се, па ра док сал но де лу је, ства ра 

1   Овај рад је настао у оквиру пројекта бр. 178004, под називом Стандардни српски језик 
– синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања, који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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сли ка (не)ре ал них и (не)мо гу ћих дру штве них и лич них од но са, што, као по 
пра ви лу, не у тра ли ше ма гиј ску ком по нен ту (Пе тро вић, 1997, 91) кроз, ма ње-
ви ше успе лу, тра ги ко мич ну сли ку ствар но сти.

2. Одлике клетве

Кле тва пред ста вља ис каз фор му ла ич ког ти па чи ја је основ на функ ци-
ја да го вор ни ку омо гу ћи ус по ста вља ње ве зе са ка квом нат при род ном си лом 
из че га тре ба да про ис тек не ис пу ње ње ње го вих же ља, усме ре них на ре гу-
ли са ње нај ра зли чи ти јих ви до ва по сто ја ња и де ло ва ња објек та кле тве. Ка ко 
ви ди мо, у са мом кле тве ном из ра зу, или по ступ ку, укљу че ни су раз ли чи ти 
ак те ри – раз ли чи ти са аспек та уло ге у фор му ли са њу, спро во ђе њу или при-
хва та њу по сле ди ца ко је кле тва при зи ва. Са свим је ја сно да, већ пре ма Ја коб-
со но вој ко му ни ка ци о ној схе ми, у њој мо ра ју по сто ја ти по ши ља лац по ру ке, 
њен при ма лац као и са ма по ру ка, али је за кле тву би тан и ис пу ни тељ кле тве-
не ка зне (или прав де), а то је Бог, или дру га нат при род на или при род на си ла. 
Шта ви ше, не рет ко уз ис пу ни те ља кле тве, Бо га, у њу се укљу чу је и из вр ши-
тељ ње го ве ка зне, обич но је то не ка ово зе маљ ска си ла, бо лест или сл., ко ја 
не по сред но ра за ра пси хо фи зич ки, емо ци о нал ни или дру штве ни ин те гри тет 
објек та кле тве, тј. по је дин ца ко ји сно си по сле ди це јер је сво јим де ло ва њем 
на ру шио не ки по ре дак, од но сно дру штве ну или при род ну рав но те жу. Из 
на ве де ног сле ди да је по ши ља лац по ру ке ли це ко је из ри че кле тву и ко је оче-
ку је ус по ста вља ње пр во бит ног по рет ка ства ри као из ра за за до во ље ња прав-
де, при ма лац по ру ке је ли це ко је је не по сред но од го вор но за на ру ша ва ње 
ра ни је по сто је ћег по рет ка и ко је за то сно си по сле ди це као об лик не из бе жне 
ка зне или осве те, док је по ру ка кле тве са ма же ља да се на ру ши ин те гри тет 
објек та кле тве, че сто на исти на чин на ко ји је и он то учи нио го вор ни ку. 

2.1. Струк ту ра кле тве или кле тве ног из ра за не пред ви ђа са мо је дан 
обра зац, али се ипак мо гу из дво ји ти два ти пич на струк тур на ли ка. Пр ви 
лик са др жи кле тве ну фор му лу да бог да, ко ја екс пли цит но на го ве шта ва да 
оно што сле ди је сте из раз же ље упу ће не Бо гу да се ко ме на не се ка кво зло, 
те уз ко ју до ла зи ока ме ње ни об лик ста рог оп та ти ва (Осто јић, 1989, 463; Су-
бо тић, 2007, 893), да нас фор мал но из јед на че ног са рад ним гла гол ским при-
де вом (Да бог да те по пла ва од не ла), док дру ги са др жи гла гол про кле ти, у 
фор ми трп ног гла гол ског при де ва, ко ји мо же уве сти од го ва ра ју ћу да-ре че-
ни цу (Про клет да си) или ока ме ње ну оп та тив ну фор му гла го ла би ти, чи ји 
су бје кат, по пра ви лу за ме ни ца, пред ста вља ан те це дент од но сне ре че ни це 
ко ја са др жи ин фор ма ци ју о об ли ку по вре де нор ме (Про клет био онај ко те 
осра мо ти). Ипак, до ста су че сти и при ме ри кле тви где ни су ре а ли зо ва не 
по ме ну те кле тве не фор му ле, већ су оне све де не на оп та тив ни об лик, ко ји, 
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за пра во, по ста је њен не ис пу сти ви струк тур ни еле мент (Сву да по ла зио, ни-
ку да не до ла зио), где ту функ ци ју из у зет но вр ши и пер фек тив ни пре зент 
(По га че ти се нај е дем на гро бу) или им пе ра тив на не ка-кон струк ци ја (Не ка 
те ни ко не по же ли). Ка ко се мо же ви де ти, у кле тве се вр ло че сто укљу чу ју и 
ре че ни це, пре све га за ви сне, углав ном од но сне и узроч не, ко ји ма се на во ди 
сам пре ступ ко ји је обје кат кле тве по чи нио, што на не ки на чин оправ да ва 
сам кле тве ни по сту пак (De te lić, De lić, 2012, 37) и ка рак те ри ше га ви ше као 
од бра ну не го као на пад оно га ко је из ри че (Про клет био онај што ми де те 
за ве де), што по твр ђу је да је кле тва и ре ак тив ни чин. 

2.2. Кле тва се те ме љи на у тра ди ци о нал ној кул ту ри ду бо ко уса ђе ном 
ве ро ва њу у ма гиј ску моћ из го во ре не ре чи (Ај да чић http; Ra du lo vić, 2007, 
137; Бо жо вић, 2012, 394; De te lić, De lić, 2012, 32), че му од го ва ра од ре ђе на 
је зич ка фор ма са не дво сми сле ним са др жа јем. Осим што је из раз ве ро ва ња у 
моћ над људ ских си ла, њен до мет и ефе кат у ве ли кој ме ри за ви си од све сти 
оно га чи је се по на ша ње ре гу ли ше или санк ци о ни ше, тј. да ли он ве ру је или 
не ве ру је у да те мо ћи.

С об зи ром на свој са др жај и на ме ну, кле тва се у са вре ме ном дру штву 
мо же сма тра ти не при хва тљи вим или не при ме ре ним об ли ком вер бал ног оп-
ште ња по је дин ца са дру штвом, јер се њом ван сна ге ста вља ју дру штве ни за-
ко ни и њи ма пред ви ђе не санк ци је (Ra du lo vić, 2007, 138), а во ља по је дин ца 
по ста вља из над дру штве но ус по ста вље них кон вен ци ја, што у осно ви пред-
ста вља опа сност и за сам дру штве ни по ре дак. Ипак, она са ма је не рет ко 
из раз кон флик та ко ји по је ди нац или не мо же да раз ре ши, или не мо же да га 
раз ре ши на од го ва ра ју ћи, же ље ни на чин, те се сто га и обра ћа ка квој ви шој 
си ли. Кон флик ти на ко је се ов де ми сли у осно ви су пси хо ло шке при ро де, а 
обич но на ста ју и огра ни ча ва ју се ме ђу по је дин ци ма, чи ме се да ле ко се жне 
по сле ди це по са мо дру штво бит но ума њу ју. Ме ђу тим, са мо дру штво кат кад 
угро же ном по је дин цу ни не ну ди аде кват ну за шти ту, те је кле тва за штит ни 
ме ха ни зам (Осто јић, 1989, 461; Су бо тић, 2007, 890) и је ди ни на чин за за до-
во ље ње људ ске прав де, чи је је јед но од сред ста ва и осве та. 

Без об зи ра на ње ну на чел ну дру штве ну не при хва тљи вост, она је оп-
ста ла и за то што је сте пен осла ња ња на ви ше си ле и ве ро ва ња у њих у дру-
штву осла био, те је кле тва мно го ви ше по ста ла из ра зи то сли ко вит, ус пео 
или не у спео, из раз пре ко ра или грд ње. Кле твом се, да кле, не же ли ну жно 
на у ди ти по је дин цу, већ се њом и пре вен тив но де лу је (Ra du lo vić, 2007, 138; 
Су бо тић, 2007, 892), ука зу је на штет не по сле ди це од ре ђе них об ли ка по на-
ша ња, те се на тај на чин ре гу ли ше и ус по ста вља пр во бит ни по ре дак у ка квој 
за јед ни ци. Ова пре вен тив на функ ци ја кле тве ле жи у чи ње ни ци да се у њој 
при зи ва ре а ли за ци ја ка кве рад ње у бу дућ но сти (De te lić, De lić, 2012, 42), која 
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као ово зе маљ ска ка зна пред ви ђа кон крет не по сле ди це. Ме ђу тим, не рет ко 
кле тва пред ста вља са мо вер бал ни кли ше, по шта па ли цу, што је ти пич но за 
при ли ке ка да кле тва из ра жа ва же љу да се не де си и не оства ри оно што је 
њом ре че но: Бог те убио да те не уби је. Ипак, и у та квим при ли ка ма кле тва 
су ге ри ше сву озбиљ ност си ту а ци је у ко јој се по је ди нац на шао те по тре бу о 
нео д ло жно сти про ме не по на ша ња. 

Осим струк ту ре и спе ци фич ног са др жа ја, за кле тву је ва жан и дру-
штве ни по ре дак, јер ку не са мо онај ко има од ре ђе но ме сто у дру штве ној 
струк ту ри, нпр. ро ди те љи де цу (Ај да чић http; Ra du lo vić, 2007, 139), а ни ка ко 
обр ну то, јер у про тив ном она не ма ни ка кву моћ. За пра во, у кле тва ма се ин-
си сти ра на ко лек тив но при хва тљи вом и у ко лек ти ву да том пра ву ко је има ју 
ње го ви чла но ви, што до не кле оправ да ва, или по ма же раз у ме ва њу, ро ди тељ-
ске кле тве ко ја се те ме љи на сле де ћем пра ви лу: жи вот дао, жи вот и узео.

3. пОјам ‘мОдерне’ клетве

У ово ме ра ду сво ју па жњу усме ра ва мо на тзв. ла жну кле тву или ан ти-
кле тву, ко јом се за пра во сам чин ку ње ња, а по себ но ње го ви ефек ти не у тра-
ли шу. Ка ко је ра ни је већ на ве де но, овај се ефе кат мо же по сти ћи уво ђе њем 
не га ци је у дру гом де лу кле тве ног ак та, ко јом се по ни шта ва деј ство ра ни је 
из ре че ног са др жа ја. Ме ђу тим, у гра ђи ко ју на ме ра ва мо у овом ра ду да пред-
ста ви мо иден ти тет ко му ни ка то ра је не по знат, што зна чи да је те шко го во ри-
ти о њи хо вом дру штве ном ста ту су, ме ђу соб ним од но си ма, али и о евен ту ал-
ној по вре ди дру штве не нор ме ко ју је по чи нио обје кат кле тве. 

Шта гра ђу ко ју об ра ђу је мо још од ли ку је? Освр том на ин вен тар кле-
тви, њи хов са др жај те по себ но те ме ко је об ра ђу ју, ни је те шко да ти од го вор 
на пи та ње шта се под ра зу ме ва под ‘мо дер ном’ кле твом, ко ју не ки ауто ри 
од ре ђу ју и као ур ба ну (Пе тро вић, 1997, 93). Зна че ње ре чи мо де ран у овом 
кон тек сту тре ба раз у ме ти као ‘са вре мен’ или ‘ово вре мен’, што се не од но си 
на фор му кле тве, ни ти у осно ви на ње ну при мар ну праг ма тич ку функ ци ју, 
већ пре све га на мо ти ве ко ји се у њи ма по ја вљу ју, а ко ји су жи ва ве за са са-
вре ме ним дру штве ним тре нут ком – по ли тич ким, еко ном ским и кул тур ним, 
те ко лек тив ним на сле ђем, сте ре о тип ним пред ста ва ма, нај ду бљим стра хо ви-
ма и нео т кло њи вим не до ста ци ма, ко ји ства ра ју сли ку не мо гу ћих лич них и 
дру штве них од но са, што сли ко ви то по ка зу ју сле де ћи при ме ри:
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Дабогда ти Кркобабић делио пензију.
Дабогда ти деца личила на Чеду 
Јовановића.
Дабогда ти Слоба Милошевић 
долазио у снове.
Дабогда ти се Томица 
Милосављевић бринуо о здрављу.
Дабогда ти Тијанић био фризер.
Дабогда ти принц Александар 
припремао дете за пријемни из 
српског.
Дабогда ти се жена сналазила 
у кухињи к’о Вук Драшковић у 
политици.
Дабогда ти детету Шешељ био 
логопед.
Дабогда ти жена набијала рогове к’о 
Ђелић порезе.
Дабогда ти Чак Норис лупио шамар.
Дабогда био потентан као што је 
Коштуница темпераментан.
Дабогда ти Јелена Карлеуша 
предавала деци естетику.
Дабогда ти муж имао више 
швалерки него Минимакс кравата.
Дабогда завршио као Христ.
Дабогда завршио као Сократ.
Дабогда ти ћаћа задњу плату дизао.
Дабогда књиге прстима читао.
Дабогда ти свака дала, а никада ти се 
не диг’о.

Дабогда ти бабо носио танге.
Дабогда ти жена стојећки пишала.
Дабогда те хеликоптер ошишао.
Дабогда ти мама заспала на 
електричној столици.
Дабогда ти све висило у кући осим 
лустера.
Дабогда ти рак таксирао по плућима.
Дабогда ти деца ходала на батерије 
од 1,5 w.
Дабогда ти била ћелава кева.
Дабогда ти син зета у кућу довео.
Дабогда ти се ташта у кућу уселила.
Погаче ти се на гробу наједем.
Дабогда ти се у кући све осушило 
осим веша.
Дабогда ти деца била као ја.
Дабогда ти кућа била на CNN-у.
Дабогда белим штапом пут до куће 
тражио.
Дабогда ти жена родила вукодлака, 
па целу плату давао на шишање.
Дабогда те мама вилама по Дунаву 
тражила.
Дабогда ти син не виђао Београда. 
Дабогда ти девојка била слатка, па 
код ње чекао ред као за шећер.
Дабогда ти девојка била као гранд 
кафа – мирисна, укусна и јефтина.

Иако се  не мо же оспо ри ти да се са мим са др жа јем кле тве из ра жа ва 
жеља ње но га твор ца да се објек ту кле тве уз по моћ Бо га на не се или де си 
неко зло, или про сто ка ква не при јат ност, сли ком ап сурд них, не сва ки да-
шњих, чак не мо гу ћих, не ве ро ват них или ма ло ве ро ват них од но са ко ји се 
у њој ус по ста вља ју она мно го ви ше под сти че на смех, не го што опо ми ње, 
ши ба или ка жња ва. Да ни је циљ не ко га про кле ти, у крај њем уни шти ти, по-
ка зу је и њена уста ље на фор ма у ко јој се го то во без из у зет ка по ја вљу је об-
лик да бог да, пра ћен ре дов но об ли ком лич не за ме ни це дру гог ли ца ко јим 
се иден ти фи ку је обје кат кле тве – кон крет но ли це или цео је дан ко лек тив. 
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Слич ност са тзв. ‘пра вом’ кле твом се не огра ни ча ва са мо на план фор ме, 
већ се она ти че и са др жа ја, тј. до ме на на ко ји се кле твом на сто ји ути ца ти, то 
је пси хо фи зич ки, по ро дич ни и дру штве ни ин те гри тет по је дин ца, те ма те ри-
јал на, по ли тич ка и кул тур на ба за дру штва ко ја у ве ли кој ме ри од ре ђу је од-
но се у ње му. Сто га се у по је ди ним слу ча је ви ма сло бод но мо же ре ћи да се не
ке од по ме ну тих кле тви, ба рем оне ко ји ма се не на сто ји на ру ши ти здра вље 
и би о ло шки оп ста нак објек та кле тве, при бли жа ва ју афо ри зми ма (Пе тро вић, 
1997, 93), чак и ви це ви ма, не за то што им је при мар ни циљ да за ба ве, опу сте 
и на сме ју, већ за то што тре ти ра ју не ке дру штве не те ме ко је пред ста вља ју 
сли ку ста ња све сти и ду ха у на шем дру штву и на тај на чин се об ра чу на ва ју 
са лич ним и ко лек тив ним скло но сти ма и ма на ма, по ти сну тим стра хо ви ма, 
ла жним идо ли ма и вред но сти ма ко је они про мо ви шу. Та ко схва ће на кле тва 
је не ка вр ста емо ци о нал не оду шке, с јед не стра не, али и по бу на и дру штве на 
кри ти ка, ни ка ко не при стра сна, те опо ме на да се зло мо же по ја ви ти у оп ште-
по зна том људ ском ли ку. 

3.1. Ако се ба рем и ле ти ми це освр не мо на кор пус ко ји на ме ра ва мо да 
об ра ди мо, кле тве у ње му се на чел но мо гу раз вр ста ти у две ску пи не, већ пре-
ма то ме ко су глав ни ак те ри у њи ма. С јед не стра не, мо же мо из дво ји ти кле-
тве у ко ји ма се у свој ству из вр ши те ља кле тве не ка зне по ја вљу ју ли ца ко ја 
ак тив но уче ству ју у на шем јав ном, по ли тич ком и кул тур ном жи во ту, док се 
у оним дру ги ма та кви ак те ри не по ја вљу ју, већ се та квим кле тва ма, што је и 
ина че ти пич но за њих, кроз са му ка зну ре гу ли ше пси хо фи зи о ло шки, фи зич-
ки, емо тив ни, по ро дич ни или дру штве ни по ло жај или иден ти тет по је дин ца 
као објек та кле тве. Док је у оним пр вим, као по пра ви лу, кле твом пред ви ђе-
на по сред на ка зна за по је дин ца, у ви ду не ке па ра док сал не си ту а ци је ко јом 
се пред ста вља ју дру штве ни од но си чи је се по сле ди це не ти чу са мо објек та 
кле тве, већ мно го ви ше чи та вог дру штва, до тле се у овим дру гим по сле ди це 
очи ту ју са мо на лич ном пла ну. Има ју ћи ова два па ра ме тра у ви ду, мо же мо 
сто га го во ри ти о кле тви као  сли ци дру штве них по ре ме ћа ја и о кле тви као 
сли ци лич них по тре са, што у ве ли кој ме ри за ви си од пред ви ђе не ка зне. На-
и ме, у пр вом слу ча ју ка зна за по је дин ца је то што тре ба да де лу је или жи ви 
у скла ду са у дру штву при хва ће ним или про мо ви са ним не га тив ним или аб-
нор мал ним вред но сти ма, док је у дру гом слу ча ју ка зна лич на или по ро дич-
на дра ма, ко је, ме ђу тим, обје кат кле тве по ста је све стан тек у нео бич ним и 
нео че ки ва ним окол но сти ма. Сто га се чи ни са свим оправ да ним го во ри ти о 
кле тва ма дру штве ног ап сур да и кле тва ма лич ног ап сур да.
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4. клетве друштвенОг апсурда  
Ка ко смо већ на ве ли, основ ни кри те ри јум за из два ја ње кле тви дру-

штве ног ап сур да је сте тип ак те ра као из вр ши те ља кле тве не ка зне, те об лик 
кле тве не ка зне ко ја је пред ви ђе на за ли це или ко лек тив као обје кат кле тве, 
углав ном иден ти фи ко ван за ме ни цом дру гог ли ца мно жи не. Ко су, да кле, 
ак те ри на ших мо дер них кле тви? Мо дер на кле тва пред ста вља ис каз ко ји је 
те сно ве зан за ак ту ел ни дру штве ни тре ну так, из ван ко га се не мо же кон тек-
сту а ли зо ва ти (Пе тро вић, 1997, 94). Она, да кле, слу жи да иза зо ве ре ак ци ју 
та ко што оп шти пр о блем тран спо ну је на лич ни план, чи ме се дру штве на 
тра ге ди ја опри ме ру је и кон кре ти зу је, где ‘ни чи је’ или ‘на ше’ по ста је ‘мо је 
лич но’. 

Ве зу кле тве са ак ту ел ним дру штве ним тре нут ком ус по ста вља ју глав-
ни ак те ри ко ји се у њој по ја вљу ју, за ко је се на чел но мо же ре ћи да пред ста-
вља ју не по сред не из вр ши те ље Бо жи је ка зне, ба рем на осно ву ње не струк-
ту ре и њи хо ве уло ге у њој. Да кле, упра во они тре ба да омо гу ће да се не ке 
лич не прав де за до во ље или лич ни ра чу ни на ми ре. Глав ни ак те ри мо дер них 
кле тви су:

а) су ди о ни ци на на шој по ли тич кој сце ни – по ли тич ке стран ке и ко а-
ли ци је, по сла ни ци, ми ни стри, па и сам пред сед ник (нпр. Дин кић, Ђе лић, 
Мр ко њић, Ми ло ше вић, Ко шту ни ца итд.);

б) цр кве ни ве ли ко до стој ни ци – све ште ни ци, вла ди ке итд. (нпр. вла-
ди ка Фи ла рет);

в) естрад ни умет ни ци – пе ва чи на род не или че шће тур бо-фолк му зи ке 
(нпр. Је ле на Кар ле у ша, Ера Ој да нић итд.);

г) кул тур ни рад ни ци – глум ци, ре жи се ри итд. (нпр. Ку сту ри ца, Чка ља 
итд.);

д) јав не лич но сти – но ви на ри, те ле ви зиј ски во ди те љи, ма не ке ни, уче-
сни ци раз ли чи тих ри ја ли ти еми си ја итд. (нпр. На де жда Га ће, Вик то ри ја, 
Кар ло, Ру шка Ја кић);

ђ) при пад ни ци по је ди них пр о фе си о нал них де лат но сти – так си сти, по-
ли цај ци, су ди је итд.;

е) при вред на и спорт ска дру штва – ЈАТ, Зве зда, Пар ти зан, Рад итд.
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Дабогда вам владика Филарет био 
српски патријарх. 
Дабогда вам Коштуница био и на 
власти и у опозицији. 
Дабогда вам Викторија из „Фарме” 
била снајка.
Дабогда ти Рушка Јакић завела сина 
јединцa.
Дабогда вам Палма био министар 
културе.
Дабогда вам министар Динкић 
испуњавао жеље.
Дабогда вам Карло и Јована из „ВБ” 
били син и ћерка. 
Дабогда вас српски таксисти возили 
са аеродрома Никола Тесла до 
центра града. 

Дабогда вам министар Ђелић 
обећавао бољи живот и Европску 
унију без граница.
Дабогда вам Карлеуша родила 
шесторо унучади.
Дабогда вам Мркоњић градио 
мостове и субвенционисане станове.
Дабогда вам све политичке реформе 
у држави изводио ДОС.
Дабогда вам политичка опозиција 
била бивша власт. 
Дабогда вам Аца Вучић обећавао 
слободније медије и информисање. 
Дабогда вам Надежда Гаће била 
председник кућног савета и месне 
заједнице.
Дабогда вам фамилија Кркобабић 
била политичка садашњост и 
будућност.

 
Ме ђу тим, сам тон и ат мос фе ра кле тве на ме ћу да се ре ви ди ра ме сто и 

уло га из вр ши те ља кле тве и са мог објек та кле тве. Ка ко ово тре ба схва ти ти? 
Са свим је очи то да се да те кле тве не до жи вља ва ју као чин ба ца ња про клет-
ства као нај ви шег ступ ња кле тве (Кле ут, 1968, 312), већ пре као опо ме на. 
А мо жда то и ни је њен крај њи циљ! За пра во, од кле тве се и не оче ку је да 
се оства ри јер би ње но оства ре ње озна чи ло три јумф не нор мал ног над нор-
мал ним, не мо рал ног над мо рал ним, зла над до брим или лу ди ла над ра зу-
мом, чега је све стан и сам но си лац кле тве ног ис ка за. Сто га из гле да да је 
у нај ве ћем бро ју при ме ра кле тва по нај пре усме ре на на са мог из вр ши те ља 
кле тве не ка зне, за ко га је објек тив на ствар ност усуд без ко га би се из гу био 
ин те рес јав но сти за ње га. С дру ге стра не, фик ци ја ко ју гра ди кле тва за ње га 
је не мо гућ сце на рио или са мо не до сти жан циљ, чи је би оства ре ње за сва-
ког по је дин ца у ства ри био по раз, јер се од ли ке из вр ши те ља кле тве, ње го ве 
скло но сти и по ступ ци оштро су прот ста вља ју оп ште при хва ће ним мо рал ним 
и етич ким нор ма ма ‘нор мал ног’ и пра вед ног дру штва.

За што се да ти по је дин ци или ко лек ти ви чи не по де сним за глав не ак-
те ре кле тве? По ме ну ти ис ка зи ни су ни у ком слу ча ју вред но сно гле да но не-
у трал ни, њи хо ви твор ци ни су нео пре де ље ни. На про тив! Њи ма се из ра жа ва 
углав ном не га ти ван став пре ма ли ци ма ко ја се до жи вља ва ју као из вр ши те-
љи кле тве не ка зне, ука зу ју ћи на  не по жељ ност или не до стој ност да те јав не 
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лич но сти да се по ја ви у од ре ђе ној уло зи, на не ком по ло жа ју или функ ци ји. 
Го вор ни ку у те свр хе слу жи оштар кон траст у ко ји се по ста вља ју си ту а ци је 
у ко ји ма ак те ри у ствар но сти де лу ју и си ту а ци је у ко ји ма се по ја вљу ју у кле-
тви, а тај се кон траст гра ди су че ља ва њем или су прот ста вља њем ствар но га 
‘ја’ из вр ши те ља кле тве не ка зне и ње го вог же ље ног и мо гу ћег али не ве ро-
ват ног ‘ја’, при че му се то же ље но и мо гу ће, али не ве ро ват но ‘ја’ гра ди по-
нај пре у све сти оно га ко из ри че кле тву. По ме ну то пред ста вља је дан уста ље-
ни кли ше јер се у том рас ко ра ку из ме ђу ствар но сти, с јед не стра не, и же ља 
или оног не до сти жног, с дру ге, по ја вљу ју ка ко цр кве ни ве ли ко до стој ни ци, 
ло кал ни и ви со ки др жав ни функ ци о не ри, та ко и  јав не лич но сти, али и ра зна 
про фе си о нал на, спорт ска и дру га удру же ња итд. Из вр ши тељ кле тве не ка зне 
је сме штен у си ту а ци ју ко јој ни је до ра стао ни по сво јим спо соб но сти ма а ни 
по за слу га ма, те у ко јој га за пра во ни сам обје кат кле тве не мо же и не же ли 
да ви ди или до жи ви.

У ову ску пи ну свр ста ва мо и ис ка зе где се не на во ди екс пли цит но из-
вр ши тељ кле тве не ка зне, иако је очи то да је пре ма по сле ди ца ма он ак тив но 
укљу чен у де но ти ра ни си ту а ци о ни оквир, што илу стру ју сле де ћи при ме ри:

Дабогда Вам остало још 5 година 
стажа до пензије у Србији.
Дабогда реализовали три 
комерцијална кредита у Србији.
Дабогда вам малолетно дете навијало 
за Звезду, Партизан и Рад. 

Дабогда живели од просечне српске 
плате и пензије.
Дабогда се културно уздизали уз 
директне преносе седница српског 
парламента. 
Дабогда своју правду тражили и 
остварили је у српским судовима.

У по след њим при ме ри ма, прем да не по сто ји екс пли ци ра ни из вр ши-
тељ кле тве, он се мо же по и сто ве ти ти са не ком одо ма ће ном дру штве ном 
прак сом, јед но став но са мим дру штве ним си сте мом ко ји је из не дрио мно ге 
лич не и ко лек тив не дра ме, по тре се и не прав де, те у рас ко рак ста вио ствар-
ност, с јед не стра не, и лич не по тре бе и же ље, с дру ге.

С об зи ром на то да се мно гим по ме ну тим ис ка зи ма асо ци ра ју не ке 
ак ту ел не дру штве не си ту а ци је, тен ден ци је, лич не или ко лек тив не не сре ће, 
оне се пред ста вља ју као си стем ске ано ма ли је од ко јих се за зи ре, али и бри-
ше осмех са ли ца. Та да је кле тва го рак под сет ник на ствар ност и по ра жа ва-
ју ће по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не од но се ко ји се ко се са еле мен тар ном 
ло ги ком здра вог ра зу ма, али је и кри ти ка ус по ста вље ног по рет ка ства ри и 
вред но сти по ко ји ма жи ви чи та во јед но дру штво, или ба рем не ки ње го ви 
де ло ви. Сто га ни је не смо тре но ре ћи да се на овај на чин пред ста вљен и сам 
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жи вот, жи вот у да тим окол но сти ма, до жи вља ва као про клет ство. Сре ћом по 
све нас, кле твом из гра ђе на фик ци ја, иако из раз ду бо ког не за до вољ ства и 
не сла га ња, пред ста вља са мо кри тич ку оштри цу пред ко јом се у гро хот ном 
сме ху рас па да чи та ва јед на пи ра ми да ла жи, об ма на, глу по сти и при ми ти ви-
зма.

5. кле тве лич нОг ап сур да

Ме ђу кле тве лич ног ап сур да убра ја мо оне ис ка зе где се пред ви ђе на 
кле тве на ка зна не по сред но од но си на сам обје кат кле тве, ко ји се, као по пра-
ви лу, мо же по и сто ве ти ти са при ма о цем или при ма о ци ма по ру ке, углав ном 
уве де ним у фор ми лич не за ме ни це дру гог ли ца, јед ни не или мно жи не. Ка ко 
је то и ина че уоби ча је но, кле тве ном ка зном се на ру ша ва ју те ме љи би о ло-
шког оп стан ка или рас ки да ју со ци јал не мре же бит не за сва ког по је дин ца, 
те угро жа ва лич ни – емо ци о нал ни, пси хо фи зи о ло шки, фи зич ки и сек су ал ни 
– али и по ро дич ни и ма те ри јал ни ин те гри тет, као и сва ко лич но до сто јан-
ство и по нос. Ме ђу тим, у осно ви не при хва тљи ве, праг ма тич ка функ ци ја и 
по ру ка та кве кле тве би ва ју убла же не или чак не у тра ли са не кроз сли ку ма ло 
ве ро ват них, не мо гу ћих или фан та стич них сце на ри ја, чи ме се бит но ума њу-
је мо гућ ност њи хо вог оства ри ва ња, што код објек та кле тве ства ра осе ћај 
олак ша ња, по не кад и раз лог за смех и ша лу.

На во ди мо са мо не ке кле тве ко ји ма се мо же илу стро ва ти го ре на ве де-
но.

Дабогда се претвориш у чиваву.
Дабогда те кева извуче из киндер-
јајета.
Дабогда те купали у соној киселини.
Дабогда те мајка у буреку препознала 
(по очима).
Дабогда те милиција цртала кредом 
по аутопуту.
Дабогда те прегазио трактор.
Дабогда ти деца ишла унатрашке.
Дабогда ти деца личила на усисиваче.
Дабогда ти деца немала ни један прст, 
осим једног да могу да читају.
Дабогда ти деца прстима читала.
Дабогда ти деца рукама говорила.
Дабогда ти дете имало две леве ноге.

Дабогда ти се деца са струјом у коло 
хватала.
Дабогда ти се компјутер стондирао.
Дабогда ти се све у кући палило, 
осим сијалица.
Дабогда ти се све жеље испуниле.
Дабогда ти сви од куће бежали, само 
ти ватрогасци долазили.
Дабогда ти жена стојећи пишала.
Дабогда те мобилисали.
Дабогда имао пролив и велики кашаљ 
у исто време.
Дабогда ти се свака дала, а никад ти 
се не диг’о.
Дабогда ти пукао кондом кад ти је 
најлепше.
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Дабогда сконташ да немаш WС 
папира док си на WС шољи.
Дабогда се опржио када будеш 
скидао дете са ражња.
Дабогда ти жена родила стоногу па 
цео живот радио за ципеле.
Дабогда имао пара у џепу а немао их 
чиме извадити.
Дабогда ти ручак био топао као 
свекрвино срце.

Дабогда ти син довео зета у кућу.
Дабогда имао осигурање на 
аутомобил испред куће која ти гори.
Дабогда те жена грејала као ТА пећ 
усред рестрикције.
Дабогда ти новчаник био невидљив 
као Ф117а.
Дабогда ти децу конструисао 
пентијум.

Ка ко се мо же прет по ста ви ти, ап сурд се гра ди на рас ко ра ку из ме ђу 
лич них или ко лек тив них же ља, с јед не стра не, и сце на ри ја ко ји на ме ће или 
пред ви ђа кле тва, с дру ге. Сто га ће мо у на став ку да ти вр ло кра так опис мо гу-
ћих сце на ри ја кроз су прот ста вље не до ме не ко ји се њи ма ре гу ли шу:

а) сце на рио угро жа ва ња би о ло шког оп стан ка – до ме ни жи во та и 
смр ти се не рет ко по ста вља ју у опо зи ци ју ин те ре са објек та кле тве и оно га 
ко је из ри че, при че му сце на рио кле тве углав ном не пред ви ђа опис чи на 
гу бит ка или од у зи ма ња жи во та, прем да ни је ни не мо гућ, већ се у ње му мно-
го че шће да је мо ме нат или об лик су о ча ва ња, нај че шће не ког бли ског чла на 
по ро ди це, углав ном мај ке, с тра гич ним кра јем чла на по ро ди це или пак сам 
по сту пак утвр ђи ва ња окол но сти смр ти;

б) сце на рио угро жа ва ња фи зич ког ин те гри те та – до мен фи зич ког 
ин те гри те та се мо же по ве за ти с до ме ном жи во та и смр ти, бу ду ћи да њи хо ви 
ефек ти мо гу би ти исто вет ни, али се овај до мен мо же дис тан ци ра ти од прет-
ход ног јер се сце на ри ом кле тве не пред ви ђа са ма смрт, прем да она мо же да 
усле ди на кон ку па ња у со ној ки се ли ни или од ла ском у Ирак, већ се њим 
пред ви ђа про ме на об ли ка по сто ја ња објек та кле тве, ма кар и у об ли ку чвар-
ка, чи ва ве или кин дер-ја је та;

в) сце на рио угро жа ва ња сек су ал ног ин те гри те та – до мен сек су ал-
ног ин те гри те та се углав ном до во ди у ве зу са не тр пе љи во шћу пре ма ма-
њин ским сек су ал ним гру па ма, при че му сце на рио кле тве углав ном пред ви-
ђа си ту а ци ју не вољ ног и из не над ног сек су ал ног чи на из ме ђу хе те ро сек су-
ал ног објек та кле тве и хо мо сек су ал ца као из вр ши те ља кле тве не ка зне;

г) сце на рио угро жа ва ња по ро дич ног ин те гри те та – кле твом се не-
рет ко пред ви ђа сце на рио по сред ног на но ше ња зла објек ту кле тве, а нај де-
ло твор ни ји об лик та кве ка зне је сте угро жа ва ње ро да и по ро да, што се ма ни-
фе сту је кроз раз ли чи те об ли ке ано ма ли ја, ка ко код су пру жни ка та ко и код 
по том ства, али и кроз не хар мо ни зо ва не од но се из ме ђу зе та и та ште итд.;
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д) сце на рио угро жа ва ња ма те ри јал ног ин те гри те та – мо тив угро-
жа ва ња или гу бит ка бо гат ства и ма те ри јал не си гур но сти чест је у кле тва ма, 
при че му се у овом ти пу као до ми нант на на ме ћу два под сце на ри ја: је дан 
ко ји пред ви ђа гу би так ма те ри јал ног до бра на кон не ке при род не сти хи је, на 
очи глед и у ста њу не мо ћи објек та кле тве, и дру ги ко ји на ме ће та кве жи вот не 
или по ро дич не окол но сти ко је објек тив но оне мо гу ћу ју сти ца ње ма те ри јал-
них до ба ра;  

ђ) сце на рио угро жа ва ња здра вља – овај до мен је не рет ко ре гу ли сан 
сце на ри ом кле тве ко ји пред ви ђа кон крет не бо ле сти или њи хо ве ма ни фе ста-
ци је, али и про ме ну жи вот них на ви ка и днев не ру ти не објек та кле тве иза-
зва не на ру ша ва њем ње го вог здрав стве ног ста ња;

е) сце на рио угро жа ва ња до сто јан ства – за овај до мен би смо мо гли 
ре ћи да је са аспек та по сле ди ца нај бе за зле ни ји, али се њи ме или пре ко ње га 
нај че шће ре гу ли шу дру ги, за чо ве ка ва жни до ме ни, по ро дич ни од но си, сек-
су ал не скло но сти чла но ва по ро ди це, фи зи о ло шке скло но сти итд., ко ји ма се 
обје кат кле тве на сто ји дис кре ди то ва ти, осра мо ти ти и по ни зи ти.

На кон све га, ви ди мо да се кле тва ма лич ног ап сур да на сто је ре гу ли са-
ти мно ги аспек ти чо ве ко вог жи во та, би о ло шки, емо ци о нал ни и ма те ри јал-
ни, мно ге со ци јал не мре же по ки да ти или ус по ста ви ти, при че му се у не ким 
кле тва ма ка зна од но си на ви ше до ме на, по себ но ка да ње ње ни ефек ти ма-
ни фе сту ју и на не по сред не и на по сред не објек те кле тве, што по ка зу је да се 
на ве де не ка те го ри је мо гу са мо услов но узе ти као основ кла си фи ка ци је ових 
ис ка за.

6. закључак 
Без об зи ра на пси хо со ци јал ну ком по нен ту кле тве, она се мо же по сма-

тра ти и са аспек та је зич ког и из ра жај ног ства ра ла штва, те ин те лек ту ал не ве-
жбе или над ме та ња, јер се на број ним ин тер нет ским стра ни ца ма мо гу про-
чи та ти ко мен та ри ко ји ма се под сти че и на гра ђу је по хва ла ма кре а тив ност и 
до се тљи вост тво ра ца кле тви. Ако се то има у ви ду, та ква кле тва пред ста вља 
фор му ко јом се ус по ста вља ју и одр жа ва ју дру штве ни кон так ти, те на сто ји 
ис та ћи ин ди ви ду ал на кре а тив ност и моћ при до би ја ња на кло но сти са го вор-
ни ка, што су ина че ти пич не со ци јал не функ ци је и ви ца. Иако је за виц ти-
пич но да на сме је, за ба ви, али и оши не и осу ди, за кле тву је те шко ре ћи да 
мо же би ти за бав на и за во дљи ва, осим евен ту ал но за оне ко је пред ви ђа ју бе-
за зле не сце на ри је по обје кат кле тве. Иако су вр ло че сто огле да ло при ми ти-
ви зма и из раз вул гар но сти у ко му ни ка ци ји, мо дер не кле тве су и сво је вр сна 
је зич ка игра јер су, као по пра ви лу, са ме се би циљ.
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Док кле тве дру штве ног ап сур да све до че о оп стан ку кри тич ког ду ха 
ко ји је за се бе про на шао по год но ме сто, али и фор му, где не мо ра да се 
ми ри са ко лек тив ним за но сом и где мо же да гра ди не ку дру гу ствар ност и 
ус по ста вља пра вед ни је од но се и за све при ме њу је исте ар ши не, до тле су 
кле тве лич них ап сур да опо ме на да су об ли ци жи во та не стал ни, не си гур ни 
и вар љи ви, те да се жи вот сво ди на стал ну бор бу чо ве ка да за се бе и се би 
нај бли же из гра ди и обез бе ди не ки под но шљи ви ји свет, у ком ће би ти ви ше 
ме ста за ред и пред ви ди вост, ма кар и по не ким соп стве ним скло но сти ма и 
све то на зо ри ма. 
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Milivoj Alanović

MODERN CURSE: BETWEEN HERITAGE AND INNOVATION

Summary

The aim of this study was to explore the so-called modern Serbian curse, collected 
from various local web sites, and their invariant features, particularly the structural ones, 
on the one hand, and the social, psychological and cultural phenomena, on the other. 
These phenomena give rise to the weakening of magic and regulatory functions of a 
curse at the expense of those comical, ironic or satirical functions, which is typical for the 
corpus we analysed. This regularity is achieved by bringing the individual, who should 
suffer the consequences of violating a social norm, in an unreal or impossible, almost 
fantastic situation.

Key words: Serbian language, discourse analysis, curse, social context.
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KOMUNIKACIJA PUTEM RADIJA I TELEVIZIJE – 
KONTEKSTUALNI OKVIR1

Ovaj rad predstavlja pokušaj da se sažeto, a što svestranije – sa komuniko-
loškog, sociolingvističkog, psiholingvističkog i lingvističkog stanovišta – prikažu 
karakteristike i složenost  procesa komunikacije putem radija i televizije kao me-
dija masovne komunikacije, višestruka kontektualizovanost toga procesa i central-
na uloga verbalnog, prirodnojezičkog koda u njemu.

Ključne reči: komunikacija, kontekst(i), radio, televizija, medijski jezici, 
komunikacioni modeli, verbalni kod.

1. karakteristike komunikacije i komunikacioni modeL

Pored istovrsne tehnologije prenosa zvuka i slike putem prostiranja elek-
tromagnetnih talasa ili radio-talasa kroz prostor, koja radio i televiziju svrstava 
u elektronske medije, njihova bitna karakteristika jeste da su to mediji masovne  
komunikacije. Masovnim  medijima se nazivaju tehnike i sredstva komuniciranja 
koja služe kao posrednici u komunikaciji, preko kojih se mogu prenositi poruke, 
informacije od iZvora ili komunikatora do primaoca odnosno nebrojene mase 
primalaca – recipijenata. Šta se uopšte podrazumeva pod komunikacijom? Mada 
postoji veoma mnogo definicija (pominje se čak 126 [Dance, Larson, 1976, pre-
ma: Littlejohn, 1989, 15]) kojima se definiše komunikacija sa stanovišta pojedi-
nih struka ili nauka (npr. lingvistika, semiologija, filozofija, sociologija, antro-
pologija, psihologija, komunikologija), srž svih tih definicija može se označiti 
kao opštenje, odnosno razmena i prenošenje ideja, informacija i znanja, mehani-
zam pomoću kojeg ljudski odnosi egzistiraju i razvijaju se, a čine ga svi simboli 
uma, duha, sa sredstvima njihovog prenošenja kroz prostor i njihovog očuvanja 
u vremenu. Taj mehanizam uključuje kao sredstvo transmitovanja simbola duha 
– izraz lica, stavove, gestove, ton glasa, raznovrsne zvuke, reči izgovorene, napi-
sane, štampane, emitovane putem radija i – obogaćene slikom, putem televizije 
(u daljem tekstu TV). Humana, ljudska komunikacija, o kojoj je ovde reč, podra-
zumeva opštenje među pojedincima, interpersonalno, u grupi ili pojedinaca ili 

1  Rad je posvećen dragoj koleginici Veri Vasić kao jednoj od kreatora studija žurnalistike na 
Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i prvoj koordinatorki Odseka za medijske studije. 

mailto:mirajns@eunet.rs
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kolektiviteta sa masom kojoj je poruka upućena. Za razliku od interpersonaLne, 
odnosno komunikacije licem u lice, koja je neposredna, a istorijski i genetski 
predstavlja primaran oblik komunikacije i zauzima bitan, čak i odlučujući deo 
u svakodnevnom procesu komunikacije, komunikacija putem medija, kao teh-
niciziranih i organizovanih oblika komunikacije (štampa, radio, televizija, film i 
sl.), odvija se beZ neposrednog prisustva partnera. Dakle, glavni akteri, subjekti 
masovnog komuniciranja, međusobno su odvojeni i u osnovi anonimni jedni za 
druge, a prividno bliski i znani s obzirom na neposrednost kontakta medija, kao 
posrednika ili prenosnika, s jedne i recipijenta – s druge strane. Mada se radio i 
televizija izdvajaju od drugih medija „po svojoj tesnoj povezanosti sa pojedin-
cima, prodiranjem u same domove svoje publike i, s druge strane, svepristunim 
i trenutnim karakterom njihovog delovanja” (Kaznev, 1976, 6), mnoge filozofe, 
sociologe, komunikologe, lingviste, zabrinjava što posrednički model preti da 
postane dominantan u društvu. „Broj neposrednih ljudskih odnosa izgleda da je 
sve manji, a broj posredovanih odnosa sve veći, iako su prvi za nas značajniji od 
drugih [...]. Ako mass-media i dalje nastave da preuzimaju i zamenjuju živu ljud-
sku reč i neposredan razgovor između ljudi, lepoj tradiciji razgovora doći će kraj. 
A umesto neposrednog razgovora gledaćemo i slušaćemo režirane razgovore, do-
govore, nagovore...” (Šušnjić, 1994, 111 i 113). To što su, dakle, radio-prijemnici, 
zahvaljujući savremenoj tehnologiji, postali sveprisutni pratilac čoveka (u kući, 
u automobilu, u autobusu, vozu, avionu, na izletu i sl.), a televizori postali deo 
nameštaja, koji takođe može imati i svoju mobilnu verziju,2 doprinelo je da po-
stanu dominantni mediji masovne komunikacije (pre svega u odnosu na štampu i 
film), važni činioci čovekovog života, kulture, društva (bez obzira na tip njegove 
organizacije) i širenja posredničko-primalačkog modela komunikacije.

Osnovni, klasični elementi svakog komunikacijskog procesa su: iZvor ili 
pošiLjaLac poruke – poruka (sadržaj koji se saopštava) – kanaL (putem kojeg se 
poruka prenosi) – kod (sistem signala za odašiljanje poruka) – primaLac (onaj 
kome je poruka namenjena) – a sve u funkciji ostvarivanja interakcije. Gotovo 
svi modeli komunikacije polaze od klasičnog modela Kloda Šenona i Vorena Vi-
vera (prema: Littlejohn, 1989, 44) koji sadrži sledeće elemente: 

2  Pomenimo samo nove neverovatne mogućnosti praćenja programa ovih medija putem 
kompjutera i mobilnih telefona.
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Ti elementi su i u osnovi masovne komunikacije putem radija i TV, ali modifikovani

prema karakteristikama ovih dvaju medija. POŠILJALAC poruke ili KOMUNIKATOR u

komunikaciji putem radija i televizije je obično grupa, kolektivitet (Kaznev, 1976, 7), ređe

pojedinac (novinar), koja stvara, oblikuje informacije, poruke ili već gotovoj poruci menja

sadržinu i šalje je određenim kanalima ka primaocima. Pritom pošiljalac ili komunikator ili

ENKODER ne mora obavezno biti i izvor informacije; IZVORI mogu biti razne (domaće ili

strane) agencije, državne ili društvene organizacije i grupe, firme koje se reklamiraju ili

oglašavaju svoje proizvode, razne priredbe, druga sredstva informisanja, drugi mediji i sl.

Takođe je neophodno praviti razliku između POŠILJAOCA, onoga ko poruku šalje i u osnovi je

enkodira, i REALIZATORA ili emitora, onoga ko realizuje poruku pošiljaoca koji se, dakle,

direktno pojavljuje na radiju ili na TV kao realizator, prenosilac poruke – posrednik: na

primer spiker koji čita vesti koje je sačinio novinar ili redakcija, ili glumac, pevač, koji

učestvuje u realizaciji radijske ili televizijske reklame – koju je opet sačinio neki tim. Za

nijansiranje funkcije pošiljaoca upotrebljavaju se i termini PRIMARNI i SEKUNDARNI

(TERCIJARNI itd.) POŠILJALAC (Platt, Platt, 1975). Ako se, na primer, putem radija ili televizije

direktno prenosi govor neke ličnosti, recimo predsednika države, onda je predsednik i

pošiljalac i realizator. Ali, ako na primer, u emisiji tipa vesti novinar govori o govoru

predsednika navodeći iz govora ono što on misli da je važno, izostavljajući ono što misli da

nije i komentarišući sve što je rečeno, onda je predsednik primarni pošiljalac, a novinar

sekundarni pošiljalac, a može ujedno biti i realizator poruke. Sekundarni pošiljalac može,

svesno ili nesvesno, da menja poruku primarnog pošiljaoca, da je filtrira ili da joj iskrivljuje

sadržinu. Ako informaciju o govoru predsednika koju je novinar napisao čita spiker, onda je

on tercijarni pošiljalac i ujedno emitor, realizator, poruke. Posmatrano na primeru reklame na

radiju ili na TV, primarni pošiljalac je oglašivač (pojedinac ili preduzeće, firma koja naručuje

i plaća reklamu), sekundarni pošiljalac je tim specijalizovane agencije ili radio ili TV stanice

Signal Signal received
(prijemni signal)

Information source
(izvor inform.)

Transmiter
(prenosnik)

Channel
(kanal)

Receiver
(prijemnik)

Destination
(odredište, cilj)

Noise source
(izvor buke)

Ti elementi su i u osnovi masovne komunikacije putem radija i TV, ali 
modifikovani prema karakteristikama ovih dvaju medija. pošiLjaLac poruke ili 
komunikator u komunikaciji putem radija i televizije je obično grupa, kolektivi-
tet (Kaznev, 1976, 7), ređe pojedinac (novinar), koja stvara, oblikuje informacije, 
poruke ili već gotovoj poruci menja sadržinu i šalje je određenim kanalima ka 
primaocima. Pritom pošiljalac ili komunikator ili enkoder ne mora obavezno biti 
i izvor informacije; iZvori mogu biti razne (domaće ili strane) agencije, državne 
ili društvene organizacije i grupe, firme koje se reklamiraju ili oglašavaju svoje 
proizvode, razne priredbe, druga sredstva informisanja, drugi mediji i sl. Takođe 
je neophodno praviti razliku između pošiLjaoca, onoga ko poruku šalje i u osnovi 
je enkodira, i reaLiZatora ili emitora, onoga ko realizuje poruku pošiljaoca koji 
se, dakle, direktno pojavljuje na radiju ili na TV kao realizator, prenosilac poruke 
– posrednik: na primer spiker koji čita vesti koje je sačinio novinar ili redakcija, 
ili glumac, pevač, koji učestvuje u realizaciji radijske ili televizijske reklame – 
koju je opet sačinio neki tim. Za nijansiranje funkcije pošiljaoca upotrebljavaju 
se i termini primarni i sekundarni (tercijarni itd.) pošiljalac (Platt, Platt, 1975). 
Ako se, na primer, putem radija ili televizije direktno prenosi govor neke ličnosti, 
recimo predsednika države, onda je predsednik i pošiljalac i realizator. Ali, ako 
na primer, u emisiji tipa vesti novinar govori o govoru predsednika navodeći iz 
govora ono što on misli da je važno, izostavljajući ono što misli da nije i komen-
tarišući sve što je rečeno, onda je predsednik primarni pošiljalac, a novinar se-
kundarni pošiljalac, a može ujedno biti i realizator poruke. Sekundarni pošiljalac 
može, svesno ili nesvesno, da menja poruku primarnog pošiljaoca, da je filtrira ili 
da joj iskrivljuje sadržinu. Ako informaciju o govoru predsednika koju je novinar 
napisao čita spiker, onda je on tercijarni pošiljalac i ujedno emitor, realizator, 
poruke. Posmatrano na primeru reklame na radiju ili na TV, primarni pošiljalac 
je oglašivač (pojedinac ili preduzeće, firma koja naručuje i plaća reklamu), se-
kundarni pošiljalac je tim specijalizovane agencije ili radio ili TV stanice koji po 
narudžbi stvara reklamu, a tercijarni pošiljalac je osoba (osobe) koja prezentuje, 
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realizuje, reklamu. Sa stanovišta publike, međutim, pošiljalac je onaj koga oni 
direktno čuju ili čuju i vide, onaj koji im se direktno obraća.3 

poruke, sadržaji koji se žele preneti, informacije u širem smislu, odašilju 
se putem kanaLa ili medijuma, odnosno prenosilaca – radija ili televizije, kao teh-
ničko-tehnoloških sistema masovne difuzije, konkretno oličenih u kompleksnim 
formalnim organizacijama, radio-televizijskim kućama, a s druge strane u tehnič-
kim sredstvima prijema – radio-prijemniku i TV prijemniku. kod je tu, pre svega, 
prirodni jezik čoveka – realizovan kao govor ili, ređe, kao pisani oblik jezika, 
zatim medijski jeZik radija – uz govor taj jezik čine i zvučni simboli, uključujući 
muziku, prirodne zvuke i elektronske zvuke, i tišina, odnosno medijski jeZik te-
LeviZije – pored elemenata imanentnih medijskom jeziku radija, čini ga i sistem 
vizuelnih simbola, slika i raznih grafičkih znakova, slova i sl., kao i neverbaLni 
sistem Znakova ili neverbaLni kod (kinetički govor ili jezik gestova: poze, gesto-
vi, mimika, kretnje). Krajnji cilj  poruka radija i televizije je primaLac (odnosno 
primaoci), recipijent, odnosno auditorijum koji čini mnoštvo, masa, anonimnih i 
samo psihološkim vezama povezanih pojedinaca ili užih grupa slušalaca, odno-
sno gledalaca ili slušalaca/gledalaca.4 

Dakle, funkcionisanje radija i televizije, kao medija masovne komunika-
cije, sastoji se u oblikovanju ili kodiranju, odnosno enkodiranju poruka putem 
simbola iz odabranog koda5 i posredovanje tih različito oblikovanih poruka pu-
tem procesa difuzije ili disperzije ili diseminacije, dakle, širenjem ili rasturanjem 
poruka imaginarnoj masi ljudi, širokom auditorijumu primalaca – slušalaca, gle-
dalaca (pa i čitalaca) koji treba najpre da dekodiraju poruku, dakle da uoče i 
odrede značenje upotrebljenih simbola, da bi je razumeli.6 Ne postoji, međutim, 
mogućnost da se kontroliše razumljivost i razumevanje poruke, nema mogućno-
sti neposredne interakcije pošiljaoca i primalaca poruke, provere, rasprave, po-
jašnjavanja, ispravljanja, usled čega se ovom tipu komunikacije pripisuje epitet 
jednosmerna. Taj epitet zasniva se na činjenici da je razmeštaj učesnika u ovom 
tipu komunikacije takav da ne postoji mogućnost direktne i neposredne razmene 
poruka, dakle komunikacijske dvosmernosti, među učesnicima u komunikaciji7 

3  Otuda u istraživanjima publike, auditorijuma radija i TV, ispitanici najčešće i najviše govore 
upravo o tim akterima u komunikaciji putem radija i televizije (Jocić, 1978). 

4  Terminom slušaoci/gledaoci se koristimo za označavanje televizijskog auditorijuma.
5  Pri čemu je za uspeh komunikacije veoma bitno da to budu odgovarajući i opšteprihvaćeni 

simboli za one kojima je poruka namenjena.
6  „Razumevanje poruke moguće je  tek nakon uspešnog dekodiranja, tek nakon ponovnog 

pretvaranja poruke u mentalni sadržaj. Dekodiranje je zadatak recipijenta” (Radojković-Crnobrnja, 
1990, 55).

7  Pretpostavke da psihološki procesi identifikacije i projekcije „osiguravaju nivo sprezanja 
subjekata komunikativnih činova – komunikatora sa recipijentima i obratno – da se možda, 
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i da je odnos između komunikatora (radija, televizije) i recipijenata (slušalaca-
gledalaca) obezličen. Stoga se često govori o informisanju kao u stvari jednoj od 
osnovnih funkcija procesa masovnog komuniciranja. U svakom slučaju ta su dva 
procesa usko povezana, mada ne sasvim identična.

Neposredna, dvosmerna komunikacija, vezuje se samo za neke tipove emi-
sija na radiju i na televiziji (takozvane kontakt-emisije u kojima učestvuju slušaoci 
i gledaoci, zatim razni tipovi intervju-emisija, emisije-razgovori, polemike – u stu-
diju, direktno uključivanje slušalaca i gledalaca u radio i TV emisije putem telefona 
i sl.). Neka vrsta odloženog reagovanja ostvaruje se putem raznih pisama slušalaca 
i gledalaca, putem kritika u javnim medijima, ili učestvovanjem u anketama koje 
organizuju istraživačke službe radija i TV.8 Odgovor na poruke odaslate putem ovih 
medija očituje se, naravno, i u ponašanju ili stavovima nekih recipijenata, ali se 
teško može utvrditi koliko su baš radio i televizija tome doprineli. 

2. društveni okvir

Od opštijih karakteristika komunikacije putem radija i TV treba ukazati 
na to da je ta komunikacija javna, što, s jedne strane, znači da je sadržaj otvo-
ren svima i rasprostiranje je relativno neslužbeno. Terminom javna komunikacija 
označava se, dakle, verbalno, jezičko saobraćanje onim komunikacijskim kana-
lima koji se nalaze pod nekim oblikom društvene kontrole. S obzirom na to da 
se ta komunikacija realizuje oficijelnim kanalima masovne difuzije poruka, da je 
usmerena na ogromnu masu recipijenata, stvarajući komunikativnu podlogu za 
istovetni tip društvenog i kulturnog ponašanja i da u našoj zemlji, kao i u mnogim 
zemljama Evrope, ti kanali – radio i televizija – imaju još uvek najčešće nacio-
nalni karakter i zadatak da štite i reprezentuju nacionalni interes, naročito u sferi 
kulture i informacija, da se sredstva masovne komunikacije smatraju „javnim 
dobrom”9 i većim delom se nalaze u državnom vlasništvu, oni podležu kontroli 
države, odnosno određenih društvenih grupa i institucija. To ujedno znači da su 

dejstvom ikoničkim simbolima otvara mogućnost toliko suptilnog odazivanja recipijenata na 
poruke komunikatora – da se maltene bešumnim kanalima odvija dvosmerna komunikacija a da 
pri tom do kraja nisu svesni ni autor ni publika” (Đorđević, 1979, 227) – zaista su veoma suptilne, 
ali nerealne.

8  „Oficijelni centri masovne difuzije poruka poklanjaju još veći značaj  fidbek reakcijama na 
primljene poruke u vidu odgovora koje očekuju od masovnog auditorijuma ” (Đorđević, 1979, 225) 
i u tu svrhu organizuju razne vrste istraživanja auditorijuma radija i televizije. 

9  Tretman radija i TV kao javnog dobra „zahteva: kulturni i informativni kvalitet, raznolikost, 
nezavisnost, služenje manjinskim grupama i, delom, služenje državi i naciji” (Mek Kvejl, 1994, 
164-165).
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moguća društvena ograničenja10 i kontrola dostupnosti javne masovne komuni-
kacije. Izuzetna rasprostranjenost, velika slušanost i gledanost u svim sredinama 
i grupama, kao i pretpostavljena mogućnost uticanja11 putem ovih medija, izazi-
vaju veliku pažnju vladajućih društvenih grupa i težnju da kontrolišu sadržaje tih 
medija i stave ih u funkciju određenog društvenog i kulturnog koncepta, određene 
politike. To je obavezni deo šireg društvenog okvira, tačnije konteksta, svake jav-
ne i masovne komunikacije. Polazeći od toga, radio i TV smatraju se političkim 
instrumentima.12 Nije neobično stoga da se demokratičnost jednoga društva meri 
slobodom masovnih medija u tom društvu. Pod sLobodom medija podrazumeva se 
pri tom „otvoren pristup komunikacionim kanalima, otpor manipulaciji ili cenzu-
ri, sloboda izražavanja uz poštovanje prava drugih i nenarušavanja bezbednosti 
države” (Mek Kvejl, 1976, 21). 

3. osnovni komunikacioni kodovi

Da bi postigli široku difuziju poruka, odnosno raznovrsnih sadržaja, infor-
macija, saopštenja, obaveštenja i sl., radio i televizija se moraju služiti sopstvenim 
sistemima izražavanja – kodovima koji su svakome shvatljivi. Izbor poznatih, za-
jedničkih kodova, ne znači, međutim, da će primaoci dekodirati poruku baš u onom 
istovetnom značenju u kom je pošiljalac odaslao. Mogući su i takozvani šumovi.13

10  Postoje i neplanirana ograničenja koja „proističu iz razlika u jeziku, kulturi, prihodima, 
društvenim, klasnim i tehničkim ograničenjima” (Mek Kvejl, l976, 16).

11  „Najnovija tzv. dubinska komunikološka istraživanja pokazuju kako vrlo malo sadržaja koji se 
posreduju putem masmedija ostavlja dubljih tragova na emocionalnu i prakseološku transformaciju 
recipijenta” (Plenković, 1989, 186). Stalno preispitujući moć medija, komunikološka nauka sve 
više pažnje obraća „kognitivnim posledicama što znači posledicama po informisanost i znanje 
pre nego na stavove i ponašanja” pa  ima nov pristup „pitanju društvene moći (medija, prim. M. 
J). Važno je da se zna čije poruke, čija znanja teku komunikacionim kanalima i ko poseduje ili 
kontroliše te kanale” (Mek Kvejl, 1976, 6).

12  „Radio i televizija su politički instrumenti. Zna se da čim izbije revolucija u nekoj zemlji, 
jedan od prvih ciljeva pobunjenika je da zaposednu centre za odašiljanje. S druge strane, u 
poslednjem svetskom ratu  rat putem talasa je imao veliki značaj” (Kaznev, 1976, 107–108). Danas 
se to naziva medijskim ratom, što je „modernizovani naziv za intenzivne propagandne aktivnosti i 
agresivno delovanje industrije svesti (čitaj: masovnih medija, prim. M. J.) radi izazivanja masovnih 
reakcija stanovništva (u zemlji) i država i vlada (u svetskoj javnosti); po pravilu se medijski rat vodi 
protiv nekoga, pri čemu se ne bira ni istina, ni civilizovana komunikacija, ni rečnik koji odgovara 
takvoj komunikaciji. A vodi se da bi se u svest mnoštva usadilo opravdanje za radikalne korake 
svoje vlade, svoje države, čak svoje partije na vlasti. I da bi se svetska javnost angažovala na svojoj 
strani” (Đurić, 1997, 410). Pogubnog delovanja takvog medijskog rata bili smo, nažalost, svedoci 
tragičnih devedesetih godina prošloga veka i na prostoru naše zemlje i drugih bivših jugoslovenskih 
republika, kao i medijskog ratnog tornada koji se iz Evrope i Amerike obrušavao na Srbiju.

13  Šumom se nazivaju raznovrsne smetnje u komunkaciji, remećenje efikasnog prenošenja, 
prihvatanja i razumevanja poruke. 
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Osnovni komunikacioni kodovi radija i televizije temelje se na njihovim 
medijskim karakteristikama: radio je isključivo akustički medij, dakle usmeren 
je ka recepciji čula sluha kod čoveka. Zato je osnovni komunikacioni kod radi-
ja prirodni ljudski jezik,14 dakle, jezički, verbalni kod realizovan na radiju kao 
govor, a od neverbalnih – muzika i zvučni simboli, dakle, zvukovni kod, kao i 
tišina, a uz to svakako i visok stepen imaginacije onih koji slušaju. Televizija je 
znatno složeniji medij koji angažuje jednovremeno gotovo sva čovekova čula. 
Pored zvukovnog koda, u okviru kojeg se realizuje govorna, pre svega, i pisana 
(retko) forma ljudskog jezika, zatim muzika i zvučni simboli, televizija se služi 
ikoničkim, slikovnim kodom koji „nije uvek tako izražajan kao što se misli te je 
najčešće propraćen verbalnim tekstom jer komunikacije koje teže referencijalnoj 
preciznosti” dobijaju „potporu verbalnog teksta” (Eko, 1973, 131). I reč i slika u 
medijskom jeziku televizije obilato su potpomognuti neverbalnim kodom: kine-
tičkim govorom ili jezikom gestova – mimika, izraz lica, gestovi, poza, položaj 
tela, kretnje, tzv. proksemički kod. 

Upečatljivost, uverljivost, životnost radio i TV poruka ne znače da radio 
i televizija mogu pretendovati na potpunu realnost: to je uvek onaj po nekom 
kriterijumu odabrani i po raznim tehničko-tehnološkim, društvenim i komuni-
kacijskim kriterijima pripremljeni, „izrežirani” deo stvarnosti.15 Televizija, kao 
izrazito vizuelni medij, naročito zamagljuje razliku između realnosti i drame, iz-
među samih događaja i njihovih komentara. Ona neutrališe vezu između mesta na 
kome se gledaoci-slušaoci nalaze i onoga što oni mogu doživeti i videti sopstve-
nim očima. Kada se tome doda osećaj istinitosti i bliskosti koje izazivaju širom 
zemlje ili sveta znana lica – koja se u vašoj kući, u vašoj sobi, tu – tik uz vas, baš 
vama osmehuju, nije čudo što je televizija isprednjačila i ispred radija i postala 
najdominantniji  masovni medij današnjice „kontekst unutar koga većina nas do-
življava svet, unutar koga razmišljamo o politici, razonodi, novostima, gotovo 
o svemu”, kontekst koji „omogućuje najmasovniju pojavu doživljavanja sličnih 
iskustava u istoriji civilizacije” (Mejrovic, 1989, 58 i 59). Makluan je televiziju 
svrstao u hladno opštilo jer, kaže on, ona „odbija da služi kao pozadina16. Ona vas 

14  Govoreći o relevantnosti jezika u okviru različitih medija masovne komunikacije, R. 
Bugarski, između ostalog, kaže: „u predavanju održanom preko radija sva relevantna aktivnost 
ostvaruje se u jeziku” (Bugarski, 1975, 181).

15  Makluanovo stanovište da „sva opštila postoje radi toga da u naš život unesu vještačka 
opažanja i proizovljne vrijednosti” maksimalističko je i stoga neprihvatljivo u takvom obliku, ali 
identifikuje suštinu problema.

16  Navike se, međutim, menjaju. Jedna studija pokazuje „da većina ljudi gleda televiziju 
dok radi druge stvari: jede, igra se, pere sudove, razgovara telefonom, čita, prepire se ili, čak, 
vodi ljubav” (Mejrovic, 1989, 63). Naravno da u takvim situacijama percipiranje, dekodiranje i 
razumevanje poruka biva ugroženo ili se svodi na fragmentarnost. 
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angažuje, s njom morate biti u toku” (Makluan, 1971, 378) za razliku od radija 
koji je vruće opštilo i od svojih korisnika traži visok stepen imaginacije, a može 
„služiti kao pozadinski zvuk” (Makluan, 1971, 378), zvučna kulisa. Dvokanal-
nost – audio i video – televizijskog saopštavanja mobiliše pažnju recipijenata 
znatno više nego radio. Ogledi su pokazali da se bolje i duže zadržava u pamće-
nju ono što smo i videli na ekranu, a ne samo čuli, nego ono što se samo čulo na 
radiju. No, treba voditi računa i o tome da slika može veoma lako nekim svojim 
za razumevanje poruke nebitnim detaljem skrenuti pažnju i razmišljanje publike 
i potpuno onemogućiti praćenje i razumevanje celine televizijske poruke.17

3. kontekst i komunikacija

Bitna odrednica svake komunikacije ili komunikacijskog akta kao oblika 
saobraćanja među ljudima jeste kontekst koji znatno uslovljava smisao, funkciju 
i informativnost govora. Za svaku ljudsku komunikaciju „je komponenta kon-
teksta okruženje koje deluje u svim fazama i kroz sve segmente ovoga procesa” 
(Radovanović, 1986, 54).

Složenost međuzavisnosti konteksta i komunikacija veoma plastično i pot-
puno  detaljno  izražena je u šemi koju daje M. Radovanović (1986, 56–57) za 
humanu komunikaciju. 

Za komunikaciju putem radija i TV relevantni konteksti su: kontekst me-
sta, kontekst vremena, kontekst društva, odnosno kulture, kao i kontekst teme sa-
opštavanja, kontekst situacije ili situacioni kontekst. Pored užeg, medijskog i ši-
reg – društvenog konteksta, kontekstualni okvir bitno je određen i  pragmatičkim 
momentom, namerom komunikatora18 ili ciljem odašiljanja poruke, kao i karakte-
ristikama recipijenata: psihofizičkih – sposobnost audio-vizuelnog percipiranja, 
razvijenost pažnje, sposobnost zapamćivanja izgovorenog, trenutno raspoloženje 
i sl., i kognitivnih sposobnosti – znanje, obaveštenost, iskustvo, komunikativna i 
jezička kompetencija i sl. Mnogi koji se bave radiom i TV-om, naročito psiholozi, 
misle da je za pridobijanje publike i sticanje poverenja u poruke koje se emituju 
posredstvom ovih medija neophodno najpre se obratiti emocijama te publike: 
„Pusti čoveka da shvati da si ti njegov prijatelj, i nećeš imati problema da ga ube-

17  Dovoljno je, na primer, da za vreme televizijskih vesti neki detalj u izgledu (odeća, frizura, 
smrknut izraz lica i sl.) ili u govoru (zamuckivanje, nelogična intonacija, nepravilan izgovor nekog 
glasa, prebrz tempo govora i sl.) spikera ili novinara okupira pažnju slušalaca-gledalaca i da dođe 
do šuma u praćenju i razumevanju informacija.

18  Termin komunikator upotrebljen je ovde u značenju koje ovaj termin ima u komunikologiji: 
„pojedinac ili grupa (redakcija) koja oblikuje, stvara informacije, a zatim ih, koristeći kanale ili 
mrežu kanala za informisanje, širi na određenom prostoru i vremenu. Znači da je komunikator 
praktično i jedini pravi subjekt informativne prakse ako je u pitanju jednosmerno informisanje 
recipijenata” (Leksikon, 1979, 130).
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diš. Pokaži mu, pak, da si neprijatelj i bićeš obezoružan”, savetovao je Linkoln 
onima koji se obraćaju masi. Nova retorika radija i televizije upravo počiva na 
dobro razrađenoj strategiji kako se ponašati, kako govoriti, koje muzičke, vizu-
elne i jezičke kodove upotrebiti, kako izgledati i sl. da bi se pridobila publika.

Pragmatički aspekt komunikacije putem radija i televizije zavisi od niza po-
brojanih okolnosti ili konteksta. Pri tom je bitno voditi računa i o funkcijama koje 
radio i TV imaju u informativno-komunikacionom sistemu, o ‘ideološkom filte-
ru’ koji je imanentan svakom društvenom sistemu, a naročito o vrednosnoj kvali-
fikaciji koju u procesu enkodiranja poruka i propuštanja kroz medijski – radio ili 
televizijski – kanal daje pošiljalac, odnosno komunikator. Važno je napomenuti 
da intencija onoga ko šalje poruku, izvora, ne mora da se poklapa sa intencijama 
onih koji je prenose. Radio i TV imaju više funkcija, među kojima se najčešće 
kao osnovne izdvajaju: informativna, obrazovna, kulturna, zabavno-rekreativna i 
reklamna. U zavisnosti od pomenute vrednosne kvalifikacije komunikatora i nje-
gove namere ili cilja, svaka od ovih funkcija, a naročito informativna i reklamna, 
može dodatno biti obogaćena takozvanom persuazivnom komponentom,19 koja 
se u programima ovih medija najčešće manifestuje kao propaganda nečega ili 
nekoga. Propaganda se smatra uobičajenom i bitnom odrednicom komunikacije 
putem mas-medija, bilo da se radi o političkoj, ekonomskoj, kulturno-prosvetnoj, 
sportskoj, turističkoj ili nekoj drugoj vrsti propagandne delatnosti. Pod propagan-
dom20 se u najširem smislu podrazumeva otvoreno ili prikriveno uticanje na mase 
radi njihovog pridobijanja da prihvate neku ideju, program, preporuku i da se u 
skladu sa preporučenim i praktično ponašaju. 

Višestruka i višeslojna povezanost radija i televizije, kao medija masovne 
komunikacije, sa društvom (ekonomijom, politikom, kulturom itd.) i pojedincima 
(grupama, masom), sa svetom i sopstvenom, užom i širom sredinom (gradom, 
regionom, državom), sa svakim trenutkom sadašnjosti i različitim trenucima u 
prošlosti ili u anticipiranoj budućnosti, privlačili su i privlače pažnju takođe vrlo 
različitih struka i nauka: filozofije, sociologije, psihologije, politikologije, semio-

19  „U najvećem delu komunikacionih odnosa koji se uspostavljaju među ljudima  teži se 
ostvarivanju poruka čiji je cilj da ubede [...] Postoje različiti stepeni izlaganja čiji je cilj da ubede. 
Između ovih stepena postoji neprekinut niz nijansi koje idu od časnog i opreznog uveravanja do 
ubeđivanja kao obmane. Rekli bismo od filozofskog izlaganja do raznih tehnika propagande i 
masovnog ubeđivanja” (Eko, 1973, 92–94).

20  Međunarodna enciklopedija društvenih nauka definiše propagandu kao „celinu metoda koje 
koristi jedna grupa u nameri da masu pojedinaca učini spremnom za aktivno ili pasivno učestvovanje 
u akciji” (prema Đurić, 1997), a Harold Lasvel je još 1934. godine rekao da je propaganda u najširem 
smislu „tehnika uticanja na ljudsku delatnost manipulisanjem (isticanje M. J.) predstavama: ove 
predstave mogu biti u govornoj, pisanoj, slikovnoj ili muzičkoj formi” (Lasvel, 1934, 38).  
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logije, informatike, komunikologije21 i raznih, u zavisnosti od primarnog fokusa 
posmatranja, lingvistika: sociolingvistike, psiholingvistike, lingvostilistike, tekst 
lingvistike ili analize diskursa, odnosno kontekstualne lingvistike ili pragma lin-
gvistike, odnosno radio-televizijske retorike.22 Jasno je, pored toga, da karakte-
ristike ovih dvaju medija zahtevaju, ukoliko ih na bilo koji način analiziramo, 
izvesnu interdisciplinarnost u pristupu, bez obzira na to koji ugao posmatranja 
odaberemo. Visok prosečan nivo individualne izloženosti uticaju masovnih me-
dija23 i jaka subjektivna podložnost24 ovom obliku dokolice, koji s jedne strane 
obrazuju čoveka, obogaćuju njegov duh, podstiču njegovu imaginaciju i intelek-
tualnu radoznalost, a s druge strane, kako kaže Makluan „otupljuju i omamljuju 
čovekovu svest” i uniformišu njegovu misao, zajednički su osnovni imenitelj ra-
znovrsnih istraživačkih interesovanja i postupaka.

21  Komunikologija se, kao naučna disciplina, razvila upravo zahvaljujući razvoju sredstava 
masovnog komuniciranja. Zasnovana je sredinom XX veka – posle Drugog svetskog rata. Pod 
komunikologijom se podrazumeva sistem teorijskih saznanja stečenih ili oslonjenih na istraživanja 
procesa komuniciranja među ljudima – pojedincima i grupama koja u polje svoje analize uključuje 
i mnoge fenomene socijalnog života kojima se bave i ostale discipline humanističkih nauka. Ona 
„obuhvata  proučavanje sadržaja, oblika i tehnika saopštavanja, ispitivanja smisla poruka i načina 
njihovog prihvatanja” (Tomić, 2003, 11).

22  Poslednja decenija XX veka karakteriše se  ponovnim otkrivanjem retorike, ali ne samo kao 
veštine ubeđivanja, nego i kao tehnike ljudskog rasuđivanja  „od filozofskog izlaganja do raznih 
tehnika propagande i masovnog ubeđivanja” (Eko, 1973, 94). U svakom slučaju, u odnosu na 
gramatiku, koja ne ide dalje od rečenice, retorika se bavi organizacijom celine govornih poruka, 
vodeći pri tom računa i o tome šta se kaže i kako se kaže.  Sve češće se govori o novoj retorici 
koja se odlikuje „ekspanzijom govorništva, uticajem tehničkih sredstava, većim insistiranjem na 
zanimljivosti, na improvizaciji, korišćenjem novih saznanja psihologije i drugih nauka, manje krutim 
pravilima” (Станојевић, Аврамовић, 1993, 65). Neki autori govore posebno o retorici malog ekrana 
koju donose elektronski mediji, a koja ima logiku „posve drugačijeg karaktera (nego retorika velikog 
ekrana – pod čim se podrazumeva javna scena  – koja je dominirala u starom i srednjem veku, ili 
retorika srednjeg ekrana  – koja je dominirala u parlamentarnim debatama, prim. M. J.), jer se više ne 
temelji na ideologizaciji masa, nego na procesiranju informacija” (Plenković, 1989, 41).

23  Prema novijim istraživanjima kompanije AGB Nilsen, koja se bavi merenjem gledanosti TV 
programa, građani Srbije su postali svetski  rekorderi u gledanju televizije: prosečan gledalac u 
Srbiji provede više od pet sati dnevno pred malim ekranima(!), a ako se uzme u obzir i tehnika tzv. 
‘paralelne pažnje’ – da se život odvija uz uključen TV u pozadini, prosečno gledanje TV programa 
u Srbiji je čak osam sati dnevno!

24  „U poslednje vreme sve češće slušam o pacijentima koji provode izuzetno veliki broj časova 
gledajući televiziju, zanemarujući svoj život na sličan način kako to čine alkoholičari” (Kaplan, 
1973, 25).



431

KOMUNIKACIJA PUTEM RADIJA I TELEVIZIJE – KONTEKSTUALNI OKVIR

4. verbaLni kod na radiju i teLeviZiji

Od svih kodova koji se koriste u komunikaciji putem radija i televizije 
primarnu ulogu ima prirodnojezički, humani, verbalni kod. Taj kod obezbeđuje 
ono što slika ne može dati: duge nizove argumenata, uzročno-posledičnih odnosa, 
logičku analizu, tvrdnje, razne apstrakne pojmove koji se ne mogu opaziti čulima 
i sl. Čak i kada su u pitanju muzičke emisije, neophodno ih je najaviti i odjaviti 
(bilo samo govorom – radio, bilo govorom i titlom televizija), a ako je vokalna 
muzika ili operska – uz muziku ide i tekst enkodiran jezičkim kodom. Sve to 
odgovara položaju toga koda u ljudskoj komunikaciji: među porukama koje se 
upotrebljavaju pri ljudskom opštenju verbalne poruke imaju dominantnu ulogu. 
Uvažavajući sve znakovne sisteme i sve ‘bezglasne jezike’ kao bitne odrednice 
medijskog jezika radija i medijskog jezika televizije, mora se prihvatiti „da je za 
celo čovečanstvo jezik primarno sredstvo komunikacije, i da je hijerarhija komu-
nikacionih sredstava nužno reflektovana i u svim drugim, sekundarnim tipovima 
ljudskih poruka, i da ih čini na različite načine zavisnim od jezika” (Jakobson, 
1973, 154). Više od toga: „Ništa ne može biti shvaćeno ako se prethodno ne 
svede na jezik”25 kao instrument komunikacije  koji je zajednički i mora biti za-
jednički za sve članove društva, jer se „društvo (se) održava kao celina samo 
kroz zajedničku upotrebu znakova komunikacije” (Benvenist, 1973, 117 i 121). 
Dakle, sagovornici koji pripadaju jednoj govornoj zajednici mogu se definisati 
kao stvarni korisnici jednog te istog jezičkog koda koji obuhvata iste obavezne 
znakove. Problemi u komunikaciji i razumevanju uglavnom ne nastaju na nivou 
denotativnih značenja koja su utvrđena zajedničkim kodom, nego na nivou ko-
notativnih značenja koja su utvrđena potkodovima koji nisu zajednički za sve 
imaoce toga koda nego samo za neke grupe. U svakom društvu postoje razni 
oblici, uloge, društveno ponašanje i jedinstvena komunikacijska matrica koja 
predstavlja sveukupnost uloga svojstvenih određenom društvu. Jezik raspolaže 
različitim sredstvima kojima opslužuje te različite socijalne uloge: što je odnos 
uloga službeniji, viši je stepen jezičke eksplicitnosti, a što je intimniji – niži je 
stepen jezičke eksplicitnosti i česta je zamena jezičkih sredstava parajezičkim 

25  Na isti način su vrlo decidirana stanovišta U. Eka i  E. Morena. Po Ekovom stanovištu 
„Jezik bi [...] bio sistem koji se sam objašnjava pomoću uzastopnih sistema konvencija koji se 
uzajamno objašnjavaju [...]  Ovo objašnjava u kom smislu [...] lingvistika nije grana semiologije, 
već semiologija grana lingvistike, jer znaci koji nisu verbalni mogu dobiti značenje jedino ako se 
povežu sa verbalnim jezikom” (Eko, 1973, 44).

E. Moren je još eksplicitniji: „Budući da je jezik najsavršeniji od svih sistema znakova, sa 
njegovom dvostrukom artikulacijom i njegovom izvanrednom funkcionalnošću i složenošću, ostaje 
otvoreno pitanje nisu li svi znakovni sistemi koje semiologija iznosi na videlo atrofirani i kao takvi 
kusi primeri u poređenju sa sistemom jezika koji je potpuno završen i oblikovan model” (Moren, 
1973, 134).
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sredstvima (pokret, mimika i sl.). Svaki govornik, pored jezičke kompetencije 
koja podrazumeva znanje o ispravnom ili pogrešnom oblikovanju iskaza i o od-
nosima koji vladaju u jezičkim strukturama, poseduje i komunikacijsku kompe-
tenciju koja predstavlja „sposobnost govornika da unutar komunikacijske matrice 
kojom raspolaže odabere onaj jezični podsistem koji je najadekvatniji izvanjezič-
nom kontekstu u kojem komunicira” (Шкиљан, 1989, 47).

S obzirom na to da je na radiju i na televiziji reč o javnoj, dakle službenoj 
upotrebi jezika, odnos uloga je načelno službeniji, dakle eksplicitniji – ali ne po-
djednako u svim emisijama ili u svim tipovima poruka. U zavisnosti od različitih 
sadržaja, namene i tipova poruka, postoji unutrašnje nijansiranje, razlaganje jezi-
ka (upotrebljenog na radiju i na televiziji) na različite komunikacijske, žanrovske 
i tematske podtipove. 

Upotreba prirodnojezičkog koda na radiju i na televiziji specifična je jer 
mora da se primeri (navedenim) karakteristikama ovih dvaju medija, intencija-
ma masmedijske komunikacije, različitim kontekstima, temama i situacijama i 
mogućnosti izrazito raznorodne i raznovrsne publike. S tim u vezi, često citirana 
Makluanova krilatica Medij je poruka označava, u stvari, da je svaka poruka u 
velikoj meri određena sredstvom, medijem komunikacije, kojim se prenosi i da 
u zavisnosti od vrste medija jedna ista poruka može različito biti doživljena, pa 
i shvaćena. To zapravo ukazuje na to da je neophodno u komunikaciji putem 
radija i TV, da bi se poruka razumela, voditi računa o kontekstu medija, odnosno 
o medijskom jeziku i njegovim karakteristikama. Pored već navođenih bitnih ka-
rakteristika, treba uvek uključiti, odnosno ne treba zaboravljati, kontekst mesta 
i kontekst vremena: ono što se čuje na radiju ili čuje i vidi na TV obično se ne 
događa (sem, na primer, direktnih prenosa npr. neke kulturne ili sportske prired-
be, političkog skupa, predstave i sl.) u trenutku kada se o tome govori ili kada se 
to prikazuje. Takva složenost komunikacijskog konteksta uslovljava čitav sistem 
jezičkih potkodova koji se odlikuju različitim funkcijama. 

S obzirom na to da svaki komunikacijski akt sadrži šest elemenata: pošilja-
lac, primalac, kod, poruka, kanal i kontekst, izvesno je da na lingvističkom nivou 
ovim elementima odgovaraju šest osnovnih funkcija jezičke delatnosti, koje je 
još 1960. eksplicirao R. Jakobson: emotivna (ili ekspresivna), konativna, fatička, 
metajezička, poetska i referencijalna.26 

U takvom rasporedu referencijalna funkcija usmerava se na kontekst, sa 
tendencijom da denotira, da označi realne stvari; emotivna ili ekspresivna funkcija 

26  R. Jakobson je prvi put izneo ovu podelu 1960. godine na Konferenciji posvećenoj pitanjima 
stila (na Univerzitetu Indiana, SAD). Do tada je bila poznata podela K. Bilera na ekspresivnu, 
apelativnu i reprezentativnu funkciju jezika, kojoj je J. Mukaržovski dodao i estetsku, a Malinovski 
fatičku funkciju (Dezideri, 1987, 49-50).
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usredsređena je na pošiljaoca – njen cilj je da direktno izrazi govornikov stav o ono-
me o čemu govori, o predmetu poruke, i da izazove emocionalne reakcije; konativna 
(ili imperativna, Eko,1973, 71) usmerena je prema primaocu i u funkciji je skretanja 
pažnje i izdavanja naređenja primaocu; fatička ili kontaktna (ili vezivna, Eko, o.c.) 
čiji je cilj da se stupi u kontakt putem fizičkog kanala i psihološke veze između po-
šiljaoca i primaoca, da se proveri ili potvrdi veza između sagovornika, da se održi 
kontakt ili privuče pažnja sagovornika; metajezička se odnosi na jezik-kod i poetska 
(ili estetička, Eko, o.c.) usmerena je na poruku sa željom da obrati pažnju primaoca 
na formu poruke. Činjenica je da u jednoj jedinoj poruci mogu da koegzistiraju sve 
ove funkcije i da su te funkcije prisutne gotovo u svakom govornom aktu. Činjenica 
je, isto tako, da su sve te funkcije svodive na jednu – komunikacijsku,27 odnosno 
da ta funkcija predstavlja rezultantu svih ostalih. Za jezik na radiju i televiziji ova 
funkcija je primarna. Naravno, ovde je reč o upotrebi jezika i to u vidu funkcije 
govora u datom sociokulturnom i situacionom kontekstu. Takva uloga upućuje na 
funkcionalni ili diskursni ili pragmatički ili kontekstualni ili retorički aspekt jezičke 
komunikacije (na radiju i na TV). Pri tom je uvek reč o pristupu koji je određen 
„upotrebom forme i okruženjem” (Filmor, 1976, 87), nastojanjem da se poruke pla-
siraju na taj način da ih onaj kome su upućene (slušalac – gledalac, publika – audi-
torijum – masa), razume i prepozna šta je namera (intencija) onoga ko poruku šalje 
– šta njome želi da postigne,28 a da bi to postigao nastoji da poruku plasira što uver-
ljivije. Uverljivost se tiče i sadržaja i načina saopštavanja i jezičkih sredstava koja se 
koriste za organizaciju poruka. Čitava armija novinara, urednika, lektora, reditelja, 
snimatelja, organizatora, realizatora, tehničara, spikera i drugih koji funkcionišu kao 
kolektivni odašiljači ili prenosioci poruka na radiju i na TV, nastoji da što uverljivije 
i prihvatljivije, sistematičnije, kraće, organizuje, oblikuje i predstavi, izloži – izgo-
vori veoma različite poruke zamišljenim sabesednicima. Kad čovek reši da govori, 
važno je da ima šta reći, da ima to kome reći i da izabere najbolji i najrazumljiviji 
način da to izrazi. To se odnosi i na govorno-jezičku aktivnost putem radija i televi-
zije. Ali, ono što je za svaku komunikaciju bitno, a za komunikaciju ovih medija ili 
kanala naročito bitno, jeste da razumeti poruku ne znači i prihvatiti je (Vunderlih, 
1984, 23–69). Mehanizmi prihvatanja poruke ne zavise prevashodno od jezika. Za 
to je neophodno da auditorijum veruje u istinitost sadržaja poruke i da ima pove-
renje u medije (tzv. kredibilitet medija u komunikologiji) kao komunikatore. Da 
bi se obezbedilo prihvatanje poruka, retorika radija i televizije nastoji da mobiliše 

27  „Od svih funkcija jezika koje se spominju [...] jednu niko ne osporava – to je komunikativna 
funkcija” (Тошовић, 1988, 64).

28  „Govoreći, ja pokušavam da saopštim nešto svome slušaocu, navodeći ga da prepozna moju 
nameru (intenciju) da mu upravo to saopštim [...] On razume šta ja govorim čim u izričaju onoga što 
ja govorim prepoznaje moju intenciju kao intenciju da upravo to kažem” (Serl, 1991, 96). 
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auditorijum, slušaoce-gledaoce, ‘mase’, apelujući i na emocije i na stereotipe, više 
nego na logičku argumentaciju. Takozvana nova retorika ili moderna retorika radija 
i televizije odlikuje se ekspanzijom jednog naročitog tipa govorništva zasnovanog 
na tekstu i imitaciji neposrednog, razgovornog tipa komunikacije, zatim na uticaju 
tehničkih sredstava, većem insistiranju na zanimljivosti, improvizaciji, korišćenjem 
novih saznanja iz psihologije, komunikologije, psiholingvistike i sociolingvistike.

Iz raznovrsnih funkcija radija i televizije proističu i veoma raznovrsni 
programi, vrlo različiti radijski i televizijski žanrovi, pa i vrlo velika jezička ra-
znovrsnost. Mora se naglasiti da često upotrebljavane sintagme „jezik radija i 
televizije” kao i „jezik štampe, radija i televizije” ili „jezik mas-medija” i „jezik 
sredstava masovne komunikacije” ne označavaju neki poseban, jedinstven tip 
radio-televizijskog jezika, jezičke upotrebe sa jedinstvenim tipom jezičke orga-
nizacije poruka i leksičko-sintaksičkih osobenosti. Pomenute sintagme odnose se 
na već opisane specifičnosti komunikacije putem navedenih medija. Kombina-
cija medijskih specifičnosti, vrste emisija, vrste žanra i, naročito, teme onoga o 
čemu se saopštava, situacije u kojoj se saopštava, kao i odnosa među učesnicima 
jezičkog kontakta – stepen njihove socijalne kohezije, oformljuju poseban funk-
cionalni stil29 u jeziku odnosno funkcionalno-stilski registar, sa nizom podstilova 
(Tošović, 1988), podregistara i varijeteta (Radovanović, 1986), odnosno funkci-
onalnih varijeteta koji odgovaraju određenoj situaciji (Hajmz, 1980), podjezika 
(Škiljan, 1989), podstilova i žanrova (Bahtin, 1980;  i Tošović, 1988 i 1991). 

S obzirom na to da je jezik radija i televizije namenjen javnoj komunikaciji, 
podrazumeva se da je reč o funkcionalnoj raslojenosti standardnog, dakle normi-
ranog tipa prirodnog ljudskog jezika u određenom društvu, jer taj tip od svih soci-
olekata ima najširi komunikacijski doseg. Upotreba standardnog jezika na radiju i 
na TV uzrokovana je, opet, velikim razlikama u jezičkoj kompetenciji primalaca 
– slušalaca i gledalaca, za koje se ne može pouzdano znati kakav bi im tip jezika 
najviše odgovarao.30 Zato se odabira standardni tip kao najrašireniji, najneutral-
niji, odnosno tip kojim većina publike manje-više vlada – između ostalog i zato 

29  Već u programskom tekstu Praškog lingvističkog kruga – Teze Praškog lingvističkog kružoka 
iz 1929. godine eksplicitno se govori o tome da jeziku treba pristupati kao sistemu funkcija koje 
uslovljavaju raslojavanje jezika u obliku takozvanih funkcionalnih stilova. Sociolingvistička 
strujanja su 70-ih godina prošlog veka stavila u centar upotrebu apstraktnog jezičkog sistema i 
sistematsko proučavanje korelacije jezičkih i društvenih sistema. Za razradu funkcionalno-stilskog 
pristupa jeziku, a pre svega jeziku masovnih medija, još preciznije – jeziku štampe i publicistike – 
ili tzv. publicističkog odnosno novinarskog stila – naročito su zaslužni ruski (Kožina, Kostomarov, 
Solganjik, Vinogradov, Vasiljeva, Zilbert), kao i češki i slovački autori (Bečka, Jedlička, Mistrik). 

30  „Činjenica da milioni ljudi istovremeno slušaju radio-program utiče na prihvatanje njegovog 
jezika kao standarda (npr. engleski Bi-Bi-Sija) i daje mu najviši status i autoritet u okviru zajednice” 
(Kristal, 1987, 392). 
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što se taj tip jezika organizovano i masovno uči, pre svega, u školi. Velika većina 
autora, koji su istraživali uglavnom jezik štampe – ređe jezik radija i TV, polazila 
je od toga da u tim medijima treba upotrebljavati standardni tip jezika.31 Kada je u 
pitanju jezik štampe, to je isključivo standardni tip jezika (pisanog, naravno). Ali, 
na radiju i na TV-u i to zavisi od tipa programa, vrste emisije i novinarskog žanra: u 
informativnim, obrazovnim, naučnim programima i programima iz oblasti kulture 
(vesti, izveštaji, reportaže, komentari, prikazi, beleške i sl.), odnosno u programi-
ma koje pripremaju i realizuju, izvode, profesionalni učesnici (novinari, spikeri, 
voditelji i sl.)32 smatra se da je obavezna upotreba standardnog jezika; međutim, u 
raznim kontakt-emisijama, intervjuima, anketama, emisijama u kojima učestvuju 
neposredno neprofesionalni učesnici, u raznim dokumentarnim emisijama, doku-
mentarnim i igranim filmovima (na TV-u), kao i u raznim radio i TV dramama, u 
emisijama o mladima i za mlade, upotrebljavaju se i dijalekti i žargoni i kolokvi-
jalni tip jezika. Danas je masovna pojava jednog kolokvijalno-žargonskog tipa, pre 
svega u emisijama radija i TV za mlade, zasnovanog na izvornoj upotrebi engle-
skog jezika (Јоцић, 2000). Očite su dakle, dve tendencije: s jedne strane, insistira-
nje na upotrebi standardnog jezika radi bolje razumljivosti na većem prostoru, kao i 
zbog društveno-kulturne obaveze širenja i negovanja standardnojezičkog modela;33 
s druge strane, insistiranje na autentičnosti, izvornosti i jezičkoj raznovrsnosti radi 
postizanja veće komunikacijske bliskosti i identifikacije sa auditorijumom, opet 
radi boljeg prihvatanja i razumevanja. 

S obzirom na širinu i intenzitet uticanja i na veoma raznovrsnu strukturu 
njihovih programa i emisija, radio i televizija su u svakom slučaju autentični sve-
doci jezika određenog društva, u određenom vremenu, na svim jezičkim nivoima, 
uključujući pre svega standardni jezik, kao i neke nestandardne oblike jezika, 
govorni jezik i pisani jezik, ali i bitni instrumenti širenja i ukorenjivanja komu-

31  Vidi npr. od stranih istraživača Lič 1966; Vinogradov 1971; Kostomarov 1971; Svetana 1976; 
Solganjik 1981; Mistrik 1985; Žilber 1986; Kristal 1987; Bel, 1993. U sociolingvističkoj literaturi 
i u još uvek malobrojnim istraživanjima ovoga tipa na srpskom jeziku, polazilo se od istog stava. 

32  Naročito ako njihovu ulogu posmatramo i kao ulogu retora, govornika, jer „Poput Aristotela 
i Kvintilijana, Desoar smatra da govorniku nije dopuštena upotreba dijalekatskog jezika (Petrović, 
1975, 87). Poslednjih godina, međutim, u nekim zemljama, na primer u Engleskoj, dosta se 
raspravlja o tome da li treba dati prednost standardnoj nasuprot regionalnoj ili formalnoj nasuprot 
neformalnoj upotrebi jezika i u govoru profesionalnih učesnika na radiju i TV.  

33  „Međutim, u moderno doba, kad su ljudi tako razigrano pokretljivi i kad se publikaciona 
delatnost i mediji masovne komunikacije obraćaju istovremeno publici u mnogim predelima, 
dijalekatska raznolikost se pretvara u objektivnu smetnju. Takve prilike prirodno rađaju 
unifikacionu tendenciju koja vodi uopštavanju književnog jezika umesto teritorijalnih dijalekata 
[...] U seljakov život su se probili radio i televizija koji uvode jasno izgovorenu reč na književnom 
jeziku svakodnevno u većini seoskih domova” (Ивић, 1971, 92–93). 
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nikacionih jezičkih obrazaca, kojima se služe a koje i sami stvaraju,34 bogate i 
široko popularišu. 
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COMMUNICATION THROUGH RADIO AND TELEVISION –
CONTEXTUAL FRAMEWORK

Summary

This paper represents an attempt to concisely but also comprehensively – from 
communicological, sociolinguistic, psycholinguistic and linguistic points of view – 
present the characteristics and complexity of the process of communication through the 
radio and television as media of mass communication, as well as the multiple contextuality 
of that process and the central role of the verbal, natural code within it.

Key words: communication, context(s), radio, television, media languages, 
communication models, verbal code.
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ДИСКУРСНА РЕФЛЕКСИВНОСТ У АКАДЕМСКИМ 
ТЕКСТОВИМА – КОНТРАСТИВНИ ПРИСТУП*

Рефлексивност академског дискурса је језичка појава којој се у ан-
глистичкој лингвистици посвећује значајна пажња, али је готово непозната 
у нашој науци о језику. Из тог разлога, овим радом се жели скренути пажња 
на ову варијабилу академског дискурса која је, пре свега, условљена култур-
ном традицијом аутора, али и специфичношћу жанра у којем се испољава. 
Анализом и упоређивањем елемената дискурсне рефлексивности у академ-
ским чланцима писаним на енглеском и српском језику, могуће је доћи до 
закључка о  сличностима  и разликама у начину употребе ових јединица у два 
академска дискурса. У раду ће се, најпре, предложити њихова класификација 
према функцијама које врше у научноистраживачким радовима, а затим ће 
се, на основу резултата добијених упоређивањем рефлексивних јединица из 
два испитана језичка корпуса интерпретирати степен у којем је дискурсна 
рефлексивност присутна у енглеском и српском академском дискурсу, и с 
тим у складу, извести закључак о стилским преференцијама аутора из две 
језичке заједнице. 

Кључне речи: дискурсна рефлексивност, академски дискурс, енглески 
и српски академски чланци, стилска преферентност.

1. увОд

Дискурсна, или текстуална рефлексивност, коју је Џ. Лајонс (Lyons, 
1977, 5) описао као „способност сваког природног језика да може да се од-
носи на себе самог и да сам себе описује”, језичка је појава којој се у ан-
глистичкој лингвистици посвећује значајна пажња (Woolgar, 1988a, 1988b; 
Denzin,1 1994; Finlay, 1998, 2002; Johnson, Duberley, 2003; Ädel, 2006; 
Mauranen, 2007, 2010; Toumi, 2009), али је готово непозната у нашој науци о 
језику. У односу на академски дискурс, ова појава се тумачи као могућност 

* Овај рад урађен је у оквиру пројекта бр. 178014, Динамика структура српског језика, који 
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

1  Аутор је познат по идеји да „у друштвеним наукама постоји само интерпретација. 
Ништа не може да говори само за себе” (Denzin, 1994). 
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која се пружа ауторима академских публикација да допринесу разумевању 
пропозиционог садржаја који представљају својој читалачкој публици и која 
омогућава, како ауторима, тако и читаоцима да постану свесни академског 
текста као медијума који се користи као врста научностручног писменог 
саопштења.

На дискурсну рефлексивност у академском дискурсу пажњу је скре-
нула финска лингвисткиња Ана Мауранен (Маuranen, 1993), истражујући 
реторику академског дискурса. Она наглашава чињеницу да се овај термин 
често користи да означи метадискурс у ужем смислу и да га чине језичке 
јединице које се односе на академски текст као комуникативни чин којим 
се преноси пропозициони садржај. Међутим, да би се добила јаснија сли-
ка о дискурсној рефлексивности, неопходно је, најпре, објаснити сам појам 
метадискурс у академском диксурсу, који је у последњих двадсет и више 
година био предмет интересовања бројних лингивиста, као и назначити 
различите приступе овом појму (Vande Kopple, 1985; Crismore, 1989, 1990; 
Crismore, Farnsworth, 1990; Mauranen, 1993; Markkanen, Steffensen, Crismore, 
1993; Hyland, 1996, 1998, 2000; Ventola 1998; Valero-Garces, 1996; Crawford 
Camiciottoli, 2003; Dahl, 2004; Ädel, 2006; Blagojević, 2008; Toumi, 2009; 
Bunton, 1999).

Након што изнесемо основна тумачења појмова ‘метадискурс’ и ‘дис-
курсна рефлексивност’ и подвучемо разлику између њих, покушаћемо да 
извршимо класификацију елемената који припадају дискурсној рефлексив-
ности на основу функције које они имају у научноистраживачком раду као 
жанру писаног академског дискурса, да би затим, представили контрастив-
но испитивање ове појаве у два академска дискурса – енглеском и српском, 
у циљу сагледавања начина на који се рефлексивне јединице, како у квали-
тативном, тако и у квантитативном смислу, користе у научноистраживач-
ким радовима српских и енглеских аутора. Оваква контрастивна студија има 
своје упориште у претпоставци да је дискурсна рефлексивност варијабла 
академског дискурса која се у различито испољава у академским дискурси-
ма аутора из различитих писаних култура (Mauranen, 1993).

2. дефинисања пОјма ‘дискурсна рефлексивнОст’ 
Као што је речено, дискурсна рефлексивност је појам који се најчешће 

користи да означи метадискурс у ужем смислу, док се сам појам ‘метадис-
курс’ дефинише као ‘текст о тексту’, односно језички материјал чија је улога 
да „означи ауторову комуникативну намеру у представљању пропозиционе 
материје” (Hyland, 2005, 20). То значи да аутору академског текста стоји на 
располагању читав конгломерат језичких јединица који му омогућавају да 
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„организује, класификује, тумачи, процењује и искаже своју реакцију на ма-
теријал који приказује” (Vande Kopple, 1985, 83). Како су ове језичке једини-
це веома различите по својој формалној реализацији, њихова разноврсност 
је навела бројне истраживаче на пољу метадискурса да их различито име-
нују, утврђују и класификују. Но, без обзира на постојеће разлике, поготову 
у терминолошком погледу2, можемо препознати два основна приступа ме-
тадискурсу као језичкој појави: интегративни и неинтегративни приступ, 
који резултирају и одговарајућим моделима на основу којих се утврђују ме-
тадискурсни елементи (Mauranen, 1993, 145–155). 

Први, интегративни приступ, инсистира на моделу у који су укључене 
како језичке јединице које указују на однос између аутора академског текста 
и његовог антиципираног читаоца (интерперсонални метадискурс) тако и 
језичке јединице помоћу којих се текст повезује у логичку и кохерентну це-
лину и које омогућавају читаоцу да се лакше оријентише кроз текст (тексту-
ални метадискурс). С друге стране, неинтегративни модел, који се назива и 
рефлексивни модел, укључује само језичке јединице које се односе на начин 
на који се актуелни текст3 остварује (Ädel, 2006, 167–179; Mauranen, 2007, 
2010). Из тог разлога, Мауранен инсистира на термину ‘текстуална/дискур-
сна рефлексивност’, као погоднијем од термина ‘метадискурс у ужем смис-
лу’4, наводећи да овај термин директно упућује и подсећа на „традиционал-
ну дистинкцију у модалној логици између de re и de dicto модалитета, што 
ће рећи, на дистинкцију између израза којима се чињенице саопштавају и 
самих чињеница. Посматрано на тај начин, рефлексивност се односи на из-
разе који се означавају као de dicto” (Mauranen, 1993, 145). 

Дискурсна или текстуална рефлексивност у академским чланцима 
може се дефинисати као ауторов експлицитни коментар на текући дискурс 
и присуство дискурсне рефлексивности и тексту указује да је аутор свес-
тан свог текста као облика језичке експресије, да је свестан себе као аутора 
текста, као и да је свестан потенцијалног читаоца као читаоца баш тог те-
кста (Toumi, 2009, 66). Њена основна функција била би у томе „да подржи 
пропозициони садржај текста тако што га чини кохерентним, читљивим и 
убедљивим на начин како то сам аутор жели. На тај начин, дискурсна ре-

2  Упоредити: Vande Kopple, 1985; Crismore, Farnsworth, 1990; Nesh, 1992.
3  У овој дефиницији се инсистира на придеву ‘актуелни’, јер се узима у разматрање само 

текући текст,  којим се директно преноси пропозициони садржај, а искључује реферирање на 
друге текстове са сличном тематиком – појава која се у овим врстама истраживања најчешће 
означава као ʻинтертекстуалностʼ (Ädel 2006).

4  По свом садржају, тј. врстама елемената које укључује, метадискурс схваћен у ужем 
смислу одговара готово у потпуности тактичком метадискурсу Волтера Неша (Nesh, 1992, 
114–115). 
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флексивност остварује своја два главна циља: да дискурс учини експлицит-
нијим и прецизнијим и да стратешки управља самим дискурсом” (Mauranen, 
2010, 19).

3. утврђивање и класификација елемената дискурсне рефлексивнОсти 
На основу анализе научноистраживачких чланака српских и ен-

глеских аутора, дошли смо до закључка да је успешно ексцерпирања ре-
флексивних елемената из овог истраживаачког корпуса могуће само ако се 
узме у обзир шири реченични, а кад је то потребно, и међуреченични кон-
текст, јер се једино на тај начин може извршити валидно утврђивање ових 
елемената и њихово разграничавање од нерефлексивних. Приликом таквог 
разграничавања, треба имати на уму да ће се нека језичка јединица сврстати 
у групу рефлексивних елемената, само уколико се односи на актуелни, а не, 
као што смо навели, на други текст / текстове на које аутор у свом излагању 
реферира, уколико се односи само на писца актуелног текста, а не на друге 
ауторе који се наводе у тексту, и уколико се односи на читаоца управо тог 
конкретног текста, а не на апстрактну читалачку публику, односно дискур-
сну заједницу у општем смислу те речи.

Примењујући функционални критеријум при разврставању елемената 
дискурсне рефлексије, дошли смо до закључка да је њих могуће поделити 
у четири групе, у које су, без остатка, разврстани сви идентификовани ре-
флексивни елеменати,5 а на основу следећих типова ауторове интервенције 
у тексту:

‒ Ауторово упућивање на текст и његову структуру (У уводном делу 
рада, ...овде..., сада..., у закључку; односно: In introduction, …, now,…
here,... etc.);

‒ Ауторово упућивање на ток излагања материје, односно ‘кретање’ 
дискурсне радње кроз текст (Показаћемо у следећем одељку..., На-
вешћемо примере..., Као што је већ речено у претходном делу рада; 
односно: As I have stated earlier…, I shall show below…);

5  Овај модел класификације елемената дискурсне рефлексије и њихово сврставање у че-
тири функционалне групе веома је сличан моделу који је ауторка користила за потребе истра-
живања дискурсне рефлексије у истраживачким чланцима из природних и друштвених наука 
(видети: Благојевић, 2012), међутим, под предпоставком да ће двоструко већи број академ-
ских чланака од оних који су били укључени у прво истраживање, и то само из друштвених 
наука, пружити разноврсније (а свакако и бројније) примере испољавања дискурсне рефле-
ксивности, првобитни модел је проширен, те се категорија која се односила на пишчево екс-
плицитно присуство у тексту испољила кроз две функционалне групе: ауторово обраћање 
читаоцу и ауторово самореферирање.
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‒ Ауторово обраћање читаоцу (Хајде да размотримо..., Како би ово 
протумачили?; односно: How are we to read this?…, Let’s consider the 
following example…);

‒ Ауторово самореферирање (Наравно, ја немам намеру да говорим 
о..., Ризиковаћу да кажем.., ?; односно: As far as I know…, I do not 
argue here…).

Међутим, приликом разврставања рефлексивних елемената на основу 
функције које имају у одређеном дискурсном сегменту, појавили су се про-
блеми њиховог разграничавања, о чему ће бити речи у сегменту рада који 
следи. 

3.1. Проблеми разврставања рефлексивних елемената у 
функционалне групе 

Приликом разврставања рефлексивних елемената у групе често је те-
шко разграничити рефлексивне елеменате којима аутор читаоца упућују на 
дискурсну радњу која је већ била у претходном делу текста, или на ону која 
ће тек уследити, и притом користи или прво лице једнице или прво лице 
множине, од оних рефлексивних елемената који чине групу ауторовог само-
реферирања. За остварење ове друге функције, аутор такође може да кори-
сти прво лице једнине да би себе означио као индивидуалног истраживача, 
или, пак, прво лице множине да би на себе реферирао као на део академске 
заједнице. Но, без обзира на то, аутор користи ову реторичку стратегију да 
би изразио свој став или мишљење, тумачио идеје или интерпретирао до-
бијене резултате и сл., или да би се обратио читаоцу позивајући га да с њим 
учествује у разматрању чињеница. Овај се проблем може решити уколико 
се узме у обзир семантика глагола који се користи уз заменице првог лица 
једнине, односно множине којим се означава аутор текста: тако, уколико су 
ове заменице праћене глаголима илокуције или кретања (прећи на, демон-
стрирати, показати, итд, односно: turn to, show, come to, etc.), као што је 
то илустровано примерима 1а и 1б, онда ће се такви рефлексивни елементи 
сврстани  у групу означену као ‘рефлексивност дискурсне радње’, а уколико 
су у питању глаголи који означавају неку врсту менталне активности (смат-
рати, мислити, закључити...; to recognize, to think, to contemplate…), онда ће 
се сврстати у групу ауторовог самореферирања (примери 2а и 2б):

1а) Сада ћемо се задржати на разматрању како људи долазе до својих ка-
узалних атрибуција и које ефекте ове атрибуције имају на њихово наредно 
понашање. 
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1б) However, the way we understand the technology and its associated changes at 
the threshold of the new millennium, I shall show below, depends not just on who 
is presenting the argument on the basis of what interests but also on the temporal 
assumptions that are brought to the analysis.

2а) Стога закључујемо да је за предвиђање успеха у настави потребно утвр-
дити посебности сваког наставника и степен интегрисаности његових својс-
тава, а не трагати за психолошким профилом универзално успешног настав-
ника.
2б) I shall reflect on the public role of contemporary social theory at the end of 
this paper. 

На крају, треба нагласити да идентификовање рефлективних елемена-
та не подразумева однос један према један (један елемент у једној речени-
ци), већ су честе комбинације неколико типова рефлексије у једној речени-
ци, као што је примерима 3а и 3б:

3a) Овде немам намеру да расправљам
3b) I now turn to an essay written several years earlier.

4. функциОналне групе рефлексивних елемената у енглескОм и српскОм 
академскОм дискурсу

Присуство и начин реализације рефлексивних елементи анализира-
ни су на тридесет научноистрживачких радова аутора из српске говорне 
средине и на истом броју таквих радова аутора из англоамеричке говорне 
средине, из три друштвене науке – социологије, педагогије и психологије. 
Анализирани су научноистраживачки радови из репрезентативних часопи-
са са енглеског и српског говорног подручја, објављених у периоду од 2010. 
до 2012. год.6, и који су имали приближно исти број речи (5300–5500 речи). 
Утврђено је да се функционалне групе рефлексивних елемената реализују 
на сличан формални начин у оба испитана језичка корпуса, о чему ће бити 
речи у делу рада који следи, док је њихова квантитативна анализа указала на 
разлике по питању бројности и дистрибуције ових елемената у два испита-
на корпуса, што, посредно, рефлектује различите ставове које аутори двеју 

6  Истраживачки корпус на српском језику, чинили су чланци из следећих часописа: 1) 
Теме, часопис за друштвене науке Универзитет у Нишу, 2) Социолошки преглед, Социолошко 
друштво Србије, Београд, и 3) Психологија, Друштво психолога Србије, Београд, а на 
енглеском језику, из следећих часописа: 1) British Journal of Educational Psychology, London, 
2) The journal of Value Inquiry, Kluwer Academic Publishers и 3) The British Journal of Sociology, 
London.
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писаних култура имају према комуникативној функцији академског чланка 
као писaни придукта научностручног саопштења. 

4.1. Ауторово упућивање на текст и његову структуру
Рефлексивни елементи који имају функцију упућивања на текст и 

његову структуру спадају у лакоуочљиви тип језичких јединица, јер чи-
таоцима директно скрећу пажњу на структурне делове текста, било да су 
то његове реторички издиференциране целине, као што су увод, предста-
вљање резултата, дискусија и/или интерпретација података и закључак, 
односно: introduction, next section, conclusion, итд., или се у ту сврху користе 
прилошке одредбе за место и време (овде, сада/ here, now). Употреба ове 
врсте реторичке стратегије указује на пажњу коју аутор академског текста 
посвећује самој форми помоћу које саопштава пропозициони садржај, од-
носно, показује да се аутор према свом тексту односи као производу писане 
активности, да га на тај начин доживљава и настоји да га и његов читалац 
на тај начин доживи (Mauranen, 1993).

Најчешћи начин на који аутор реализује наведену реторичку страте-
гију је употребом именица који се односе на форму као целину: рад, текст, 
чланак, на следећим страницама, односно: article, paper, essay, итд, (као у 
примерима 4а и 4б) или на део те целине: увод, закључак, први део, други 
део, односно: introduction, the first part, the second section, итд., као у приме-
рима 5а и 5б:

4а) У тексту се расправља о томе како се све приступа проблему неоколо-
нијализма у европској и домаћоој јавности. 
4б) There are the “techno-power brokers”, so defined in this paper.

5а) У другом делу рада говориће се о начинима мерења каузалних атрибуција 
и даће се приказ једног инструмента (лАЦ- скала) која се у ту сврху 
5б) A key goal of this first section is to elaborate the concept of care, a task which 
we regard primarily as centering upon the enhancement of the concept”s capacity 
to analyse both welfare state variations and change and development

Примери који следе, 6а и 6б, илустрација су за коришћење деиктич-
ких прилога у функцији рефлексивних елемената текста, и мада различитог 
семантичког садржаја, имају исту функцију: да читаочеву пажњу усмере на 
одређени део текста, те их можемо интерпретирати као: „на овом месту те-
кста”, односно „у овом моменту разматрања”: 
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6а) Овде није место за даљу расправу о проблемима одређивања религије 
и религиозности и значају појединих индикатора за мерење религиозности, 
нити дискусију спорења око процеса секуларизације у савременој епохи.
6б) Particular social maps are institutionally propagated, they are based on 
an implicit notion of a median social character and they involve a particular 
understanding of the correct ordering of social time. This last is understood here 
in terms of a schedule of identities.

7а) Но, сад немамо намеру да говоримо о размерама и карактеру нихилис-
тичке кризе на крају овог века, већ ћемо се ограничити на опасност потирања 
слободе и суверенитета у моменту када се посезање за светском моћи у про-
цесу тзв. нелибералне глобализације, тенденцијски наговештава као процес 
фашизација света живота.
7б) Now, the question is how to explain these results.

4.2. Ауторово упућивање на ток излагања материје
Аутор текста упућује читаоца на ток излагања материје користићи језич-

ке изразе који се често у литератури називају маркерима дискурсне радње, 
или акционим маркерима (Crismore, Farnsworth, 1990), да би помоћу њих екс-
плицитно најавио неку тему, идеју, расправу (примери 8а и 8б), или подсетио 
читаоца на њих, пошто их је већ навео или о њима расправљао у претходном 
делу, односно, деловима свог текста. У ту сврху, аутори научноистраживач-
ких текстова најчешће користе глаголе перформативног значења, (закључити, 
резиматрати, образложити, итд., односно: to discuss, to outline, summarize, 
итд. ), као и глаголе комуникације (рећи, приметити, односно: state, say, note, 
итд.) Ови глаголи могу бити употребљени како у активном, као у примерима 
9а и 9б, тако и у пасивном облику, као што је у примерима 10а и 10б:

8а) Прво ћемо говорити о аналогији, на нивоу принципа, а потом, друго, о 
подударностима на нивоу организације.
8б) However, the way we understand the technology and its associated changes at 
the threshold of the new millennium, I shall show below, depends not just on who 
is presenting the argument on the basis of what interests but also on the temporal 
assumptions that are brought to the analysis. 

9а) Као што смо рекли, у оригиналној верзији овај инструмент се састоји од 
10 субскала са по 6 јединица у свакој. 
9б) Control of time in the production process, as I have suggested above, is an 
integral part of the success of industrial capitalism and so is the control of nature 
and the gene-technological control of the processes of life.
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10а) Закључено је стога да је модел дискретне линеарне регресијске анализе 
погодан за испитивањеутицаја когнитивних и конативних карактеристика на 
криминално понашање и да га има смисла примењивати и при анализи ути-
цаја других криминогених фактора.
10б) The parallels between dominant representations of psychological subjectivity 
and social structures have been noted before, with psychology’s models working 
to warrant the contingencies of capitalism as if this was the only possible social 
arrangements.

Исто тако, да би назначио или подвукао важне елементе при излагању 
материје, аутор користи типична жанровска обележја, у која убрајамо из-
разе, као што су: циљ рада, намера овог рада, итд.; односно: the aim of the 
paper, the purpose, итд.):

11а) Циљ овог рада је да нешто боље осветли факторе који утичу на по-
стојање и репродукцију „патријархалне контроле”.
11б) The main purpose of this article is to elaborate a care-centred concept - which 
we name social care -that countenances and develops care as an activity and set 
of relations lying at the intersection of state, market and family (and voluntary 
sector) relations.

Чести су, такође, и примери где се самом академском чланку/тексту 
приписују дискурсне функције саоштавања пропозиционог садржаја: 

12а) Рад разматра доприносе каузалних атрибуција у разумевању људских 
проблема и путева који воде ка промени дисфункционалних понашања и 
осећања
12б) This paper presupposes the importance of state provision of state provision 
of schooling and is offered as a contribution towards understanding the way in 
which the links between this and family relations operate. 

Јасно је да аутор академског текста уз помоћ ове групе рефлексивних 
елемената, као и оне о којој је претходно расправљано, олакшава читаоцу 
пут и оријентацију кроз текст и на тај начин текст чини комуникативнијим, 
односно лакшим за праћење.

4.3. Ауторово обраћање читаоцу 
Друге две врсте дискурсне рефлексивности односе се на испољавање 

ауторовог присуства у тексту, с тим да се прва од њих остварује кроз ауто-
рово обраћање читаоцу, најчешће са циљем да му се скрене пажња на неку 
идеју, закључак, мисао, и сл., и представља реторичку стратегију која, са 
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прагматичке стране, има функцију да изложену материју приближи чита-
лачкој публици уносећи у писмено излагање димензију непосредности, која 
се више сматра особеношћу говорног дискурса. Ова се непосредност, чини 
се, још више потенцира кроз употребу тзв. ‘колективног ми’ код обраћања 
читалачкој публици, што је врста реторичке стратегије која није типична за 
академски дискурс, мада се не може рећи да је он ње у потпуности лишен. 
Најчешће се реализује кроз питање које се упућује читаоцу/читаоцима, као 
што је то у примеру 13а и 13б, с тим да је у оба анализирана корпуса утврђен 
и известан број питања у упитно-одречној форми (као у примерима 14а и 
14б), као и оних са погодбеним начином (примери 15а и 15б):

13а) Какве закључке можемо извести на основу анализираних резултата ис-
траживања?
13б) What model of the social are we subscribing to when access to full humanity 
is indicated by the confirmation of one’s purchasing power?

14а) Нису ли нам овакви разлози довољни да разумемо наше национално биће 
и историјску судбину у косовској епопеји која траје све до данас? 
14б) Might we not be obliged then - concretely, but differently each time - to resist 
withholding any determinate utterance (be it imperative or indicative) from the 
play of the address-event?

15а) Ако бисмо узели у обзир све ове варијабиле, да ли би наши резултати 
били довољно поуздани и одсликавали право стање ствари?
15б) If we consider all of the factors that have been found in this analysis to promote 
or delay leaving home - family background and resources, family structure, and 
region of residence in addition to individuals’ economic resources, can we then 
admit that the opportunity structure is but one factor influencing delaying leaving 
home in Spain? 

Други начин помоћу којег се ова реторичка стратегија реализује јесте 
употребом реченицa које садрже речцу Хајде да... односно Let us... (примери 
16а и 16б), или заповедним реченицама са глаголом у првом лицу множи-
не, као што је то у корпусу на српском језику: Размотимо (сада)... односно 
Note... у корпусу на енглеском језику (примери 17а и 17б): 

16а) Хајде да претпоставимо да су сви анкетирани одговарали на питања у 
временски идеално распоређеним интервалима.
16б) Let us look into the results, keeping in mind the previous posed questions.

17а) Размотримо сада један по један сегмент ове проблематике.
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17б) Note that focusing on this problem will bring a new perspective in dealing 
with it.

Примери ауторовог директног обраћања читаоцима или реферирања 
на читаоца су прилично ретки: 

18а) У чланку који је пред вама, поред акултурације као најсложенијег и 
најобухватнијег културног процеса, дефинишу се и остали процеси културне 
динамике - дифузија, асимилација, селекција, резистенција.
18б) A careful reader may worry that this correlation between one’s own 
performance and judgments of others may have arisen only because we asked 
participants for both statistics in the same experimental session.

4.4. Ауторово самореферирање 
Аутор академског чланака, у зависности од личне преференције, а 

која је, пак, у великој мери зависна од писане традиције којој припада, онда 
када реферира на себе као аутора текста, може користити прво лице једнине, 
или прво лице множине, што се у овом другом случају, може тумачити или 
изразом његове жеље да себе представи скромним чланом научне заједни-
це, или настојањем да се, на неки начин, заштити од ризика преизимања 
личне одговорности за оно што је навео у свом тексту.7 Како предмет овог 
рада није био залажење у фенесе ове врсте, ми смо у рефлексивне елементе 
четврте групе, коју смо назвали ‘ауторово саморефлексирање’, убројили и 
једну и другу врсту испољавања ауторове присутности у тексту. Конкретно, 
то је у академском дискурсу на српском језику значило да смо ексцерпирали 
оне изразе који поседују како личне заменице ја и ми, тако и глаголе са одго-
варајућем личним наставцима, док се то у енглеском академском дискурсу 
односило само на изразе са личним заменицама I и We:

19а) Управо зато, чинило ми се да је излагање словенофилске социјалне фи-
лозофије не само интересантније већ и корисније, јер само познавањем кла-
сичног словенифилства можемо судити о смислу и дометима његове савре-
мене реактуализације.
19б) The challenge for social theory as I see it is to expand the temporal gaze 
to depth and breadth that had so far fallen outside its field of vision, to touch the 
deep structure of social and institutional relations and thus to reach “parts” and 
processes that other social theories can’t reach.

7  О овоме детаљно у чланцима: Vassileva, 2000 и Благојевић, 2011.
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20а) Нема, дакако потребе да сад улазимо у меритум, нпр. њиховог спора 
о примату политике или економије, када је реч о тзв. државном или моно-
полном капитализму, и о другим отвореним контраверзама посткапитализма, 
али је, сматрамо, опортуно указати на значај и актуелност управо ових ана-
лиза у времену неолибералног мондијализма и иманентних му диригистич-
ких и тлачитељских тенденција у савременој правној и политичкој пракси. 
20б) We can treat such frameworks as offering helpful reminders that the platform 
from which we speak is no more than a ramshackle structure built from the lives 
of those we claim to speak about, or (sometimes) for.

Користиће овакве опције, аутор академског текста чини себе ‘видљи-
вим’ у својим текстовима, привлачећи и скрећући читаочеву пажњу на себе 
као аутора текста, и доприносећи, на тај начин, целокупној рефлексивности 
академског текста.

5. дискурсна рефлексивнОст каО варијабла академскОг дискурса

Како су ранија упоређивања рефлексивности у академским тексто-
вима енглеских и неенглеских аутора указала на разлику у њиховом ко-
ришћењу8, то је овде она испитивана у чланцима горенаведених академских 
дисциплина из области друштвених наука, изабраних због тога што испоља-
вају велику сличност по темама којима се баве и по методологији коју при-
мењују у својим истаживањима. Очекивало се да су академски текстови из 
друштвених наука богатији по испољавању рефлексивности, како по број-
ности рефлексивних елемената, тако и по њиховој разноврсности. Што се 
тиче бројности ових елемената, ово је и потврђено у нашем истраживању, 
међутим, дошло се до занимљивог податка да се сви елементи дискурсне 
рефлексије, било да су ексцерпирани из академских чланака природних или 
друштвених наука, могу без остатка распоредити у четири функционалне 
групе, које су представљене на почетку овог рада. С друге стране, могло се 
уочити да дистрибуција ових елемената, као и њихова бројност варирају у 
односу на писану културу из које аутор академског текста потиче, што се 
може видети на основу упоређивања броја јединица дискурсне рефлексив-
ности у два испитана корпуса.

8  На пример, Мауранен (Mauranen, 1993) је уочила да фински академски аутори нису 
склони употреби ових језичких средстава у академским чланцима из економије,а до сличних 
података је дошла и Благојевић (2012б) исптујући их на корпусу академских чланака из 
природних наука. 
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5.1. Упоређивање елемената дискурсне рефлексивности у српском и 
енглеском академском дискурсу

Функционална 
група 

Број 
рефлексивних 
јединица 
у срском 
корпусу 

Број 
рефлексивних 
јединица у 
енглеском 
корпусу 

Број јединица 
по чланку 
у српском 
корпусу 

Број јединица 
по чланку у 
енглеском 
корпусу 

Упућивање на 
текст и његову 
структуру

163 212 5,4 7,3

Упућивање на 
ток излагања 
материје 

189 263 6,3 8,7

Ауторово 
обраћање 
читаоцу 

44 69 1,4 2,3

Ауторово 
самореферирање 95 127 3,1 4,2

Укупно 481 671 16,0 22,3

На основу приложене табеле, лако се може уочити да је дискурсна ре-
флексивност заступљенија у академским текстовима енглеских аутора, како 
у збирном погледу, (просечан број употребљених јединица дискурсне ре-
флексије је 16,0 у академским текстовима српских аутора, а 22,3 у текстови-
ма енглеских аутора), тако и у односу на сваку појединачну функционалну 
групу. Такође се може приметити да су разлике између ова два типа академ-
ског дискурса приметније у погледу прва два параметра на табели, односно, 
у заступљености елемената дискурсне рефлексије који се тичу ауторовог 
упућивање на текст и на ток излагања пропозиционог садржаја, него оних 
који се односе на ауторово непосредно испољавање у тексту, било путем 
обраћања читаоцу или реферирањем на себе као аутора текста. 

Највеће разлике код употребе дискурсне рефлексије у академским 
текстовама  две групе аутора могу се приметити у погледу употребе сред-
става помоћу којих се читалац упућује на ток излагања материје, што по-
тврђује раније запажање ауторке, (Благојевић, 2012а, 2012б), што значи да 
је читање академских текстова српских аутора захтевније, јер тражи  већи 
напор и ангажовање читаоца код праћења излагања материје, што се, опет, 
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у литератури наводи као особеност неких писаних традиција, међу којима 
је и словенска. Поред овога, и резултати добијени упоређивањем језичких 
елемената који указују на ауторово присуство у тексту, такође показују више 
вредности у текстовима аутора са енглеског говорног подручја, мада не тако 
високе као код прва два параметра на приказаној табели, што значи да су ау-
тори са српског говорног подручја нису нарочито спремни да себе отворено 
представљају својим читаоцима, или им се директно обраћају. 

6. закључак 
Дискурсна рефлексивност, као што је показало ово истраживање, 

може се уврстити у варијабле академског писања које су условљене писаном 
традицијом којој аутор академског текста припада. Мањи степен присуства 
дискурсне рефлексивности у академским текстовима српских аутора указује 
да ови аутори не посвећују пажњу академском чланку као комуникативном 
чину на начин на који то чине аутори са енглеског говорног подручја, где се, 
у дугој традицији академског писања,  оно сматра вештином која се учи и 
усваја и не зависи искључиво од талента аутора, како се то често сматра у 
словенској писаној култури (Duszak, 994). У традицији академског писања 
на англоамеричком говорном подручју коришћење елемената дискурсне ре-
флексије, као што су ауторово упућивање на текст и његову структуру, као 
и на ток излагања материје, сматрају се средствима која се користе у науч-
ноистраживачким радовима да би се читаоцима олакшало праћење пропо-
зиционог садржаја у тексту, док им се указивањем на ауторово присуство у 
тексту, омогућава да на правилан начин схвате и интерпретирају  оно што 
аутор сматра важним и на шта жели да скрене читаочеву пажњу. 

Лингвисти који се баве упоређивањима енглеског академског дис-
курса са академским дискурсом словенских народа (Duszak, 1994; Чмејр-
кова, 1996, 2007; Vassileva, 2000; Чамониколасова, 2005; Благојевић, 2012а, 
2012б), сматрају да су академски чланци аутора из енглеског говорног 
подручја, мада писани по утврђеним конвенцијама, мање  формални него 
они чланци чији аутори припадају писаним културама са словенског го-
ворног подручја. Академски текстови које пишу словенски аутори много 
су формалнији  „будући да се упућују непознатом и удаљеном реципијен-
ту” (Чмејркова, 1996, 143), и сиромашни изразима који су одраз ауторовог 
настојања да присније комуницира са читалачком публиком, као што је то, 
како смо навели, употреба елемената дискурсне рефлексије. 

Такође, треба подвући да, мада је ово истраживање указало да се ре-
флексивност академског дискурса у две академске писане традиције разли-
чито манифестује у квантитативном смислу, функције ове језичке појаве у 
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научноистраживачким текстовима су истоветне, што нас наводи на закључак 
да је дискурсна рефлексивност, поред своје културолошке условљености, и 
жанровски условљена језичка појава. У даљим истраживањима ове појаве, 
било би занимљиво упоређивати њене функције са функцијама које се могу 
испољити у неким другим жанровима писменог или усменог академског или 
стручног дискурса, као што су стручни извештај, усмена презентација, итд. 

Истраживање представљено овим радом потврђује констатацију да 
„културе развијају стилове писања у сагласности са својим сопственим ис-
торијама и у односу на потребе и вредности сопствених друштава уз много 
културних варијабли, тако да се могу уочити  различити интелектуални сти-
лови који се комбинују са специфичним обрасцима дискурсне организације 
и дискурсних очекивања” (Чмеjркова, 2007, 75). Међутим, познавање ових 
различитости је важно за ауторе академских текстова који желе да изађу ван 
граница својих националних дискурсних заједница, јер им помаже правил-
но разумевање на нивоу међународне академске комуникације.
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Savka Blagojević

DISCOURSE REFLECTIVITY IN ACADEMIC ARTICLES –  
A CONTRASTIVE APPROACH 

Summary

The paper is based on the research conducted in order to compare the presence of 
discourse reflexivity as it appears in academic research articles written by Serbian and 
English academics and, primarily, to draw attention to it as a cultural and genre-depend-
ant language phenomenon. The paper explains discourse reflexivity as the writer’s explic-
it commentary on his/her own text, and as the writer’s awareness of the potential reader 
as the reader of the actual text. Its pragmatic function is seen as the writer’s contribution 
both to the reader’s successful orientation through the text and to his/her better under-
standing of the writer’s stance. The research has comprised the analysis of 60 academic 
research articles from humanities (sociology, psychology and pedagogy) of approximate-
ly the same length (around 5.300 words), written in Serbian and English (an equal number 
of articles in each of them). The discourse reflexivity items have been extracted from the 
articles by applying the model based on the functions that discourse reflectivity exhibits 
in academic articles, so that all identified items have been classified into four groups, 
according to the activity that the author undergoes in order to: 1) indicate the  article’s 
text and its structure, 2) indicate the process of presenting the propositional material, 3) 
address his/her reader, and to 4) refer to himself/herself as a writer of the article. The data 
obtained by qualitative analysis have been statistically treated and compared in order to 
offer a conclusion about the writing habits of the two groups of academic writers.  Thus, 
a greater number of reflexive units in the articles written by English writers (22.3 items 
per article) in comparison to the number of reflexive units in the articles written by Ser-
bian writers (16.0 items per article) indicates different attitudes towards the use of these 
linguistic devices in the two writing cultures, especially towards those which indicate the 
author’s discourse activities carried out through the text (6.3 items per article in Serbian 
corpus vs. 8.7 items per article in English corpus). So, it can be said that, in contrast 
to their English colleagues, Serbian academic writers are not commonly accustomed to 
using rhetorical strategies by which they facilitate their readers’ handling through the 
text. According to the obtained data, and on the basis of previous research in this field, 
it can be concluded that text reflexivity is a linguistic notion which culturally varies, but 
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at the same time, it is a genre-dependant phenomenon, which is proved by the fact that 
the same types of functions have been identified in all researches articles written by the 
two groups of academic writers. The academic writers who tend to publish their articles 
abroad should be informed about the use of discourse reflexivity in order to better under-
stand academic communication internationally.

Key words: discourse reflexivity, academic research article, Serbian academic dis-
course, English academic discourse, international readership. 
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PISANE IZJAVE O MISIJI/CILJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH 
USTANOVA KAO SPECIFIČAN VID AKADEMSKOG 

DISKURSA1

Pisane izjave o misiji i ciljevima univerzitetskih ustanova predstavljaju 
novu pojavu u javnom i akademskom diskursu u Srbiji. U radu se analiziraju izja-
ve koje su dostupne na veb stranicama visokoškolskih ustanova. Najpre se, na teo-
rijskim postavkama analize žanra, identifikuju žanrovske karakteristike − elementi 
formalne strukture ovih tekstova, kao i karakteristična jezička sredstva (leksička 
i gramatička) u svakom od identifikovanih segmenata teksta. Kako ovi tekstovi 
imaju i neposrednu komunikativnu ulogu, razmatrani su i kao specifičan vid dis-
kursa, u društveno-kulturnom kontekstu u kome nastaju. Kritička analiza diskursa, 
kojom se analizira veza između diskursa i društva i otkriva kako jezik/diskurs uo-
bličava sistem znanja i uverenja u društvu i biva uobličen njime, otkriva kako ove 
izjave konstruišu složenu sliku visokoškolskih ustanova u Srbiji − s jedne strane 
kao akademskih nastavnonaučnih institucija, ali s druge, sve više i značajnije i kao 
specifičnih tržišno orijentisanih uslužnih institucija. 

Ključne reči: izjava o misiji/ciljevima, analiza diskursa, kritička analiza 
diskursa, analiza žanra, akademski diskurs.

1. uvod

U poslednjih desetak godina u našoj akademskoj sredini u različitim obli-
cima pisanog diskursa sve češće se pojavljuje reč ,misija’, koja se koristi kada 
visokoškolska ustanova govori o svojim delatnostima i ciljevima. Izjave o misiji/
ciljevima/viziji, ponikle u korporativnom miljeu razvijenih zapadnih zemalja a 
prenete i u obrazovni kontekst, predstavljaju novu pojavu u javnom i akadem-
skom diskursu u Srbiji. U ovom radu bavimo se analizom ove diskursno-druš-
tvene pojave, na teorijskim postavkama analize žanra i kritičke analize diskursa.1 

1  Rad je urađen u okviru projekta 178014 Dinamika struktura srpskog jezika koji finansira 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Čast nam je da je ovaj rad iz oblasti analize diskursa prilog Zborniku u čast uvaženoj koleginici 
Veri Vasić, čija pionirska istraživanja iz oblasti analize diskursa i pragmatike u našoj sredini 
predstavljaju nezaobilazno štivo za sve buduće istraživače.
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Analizom jezičkih sredstava u izjavama o misiji na veb stranicama visokoškol-
skih ustanova u Srbiji otkriva se kako one konstruišu složenu sliku − s jedne stra-
ne kao akademskih nastavnonaučnih institucija, ali s druge, sve više i značajnije i 
kao specifičnih tržišno orijentisanih uslužnih institucija. Štaviše, mogu se otkriti 
i ideološki elementi koji ukazuju na društvene tokove i uticaje koji deluju na vi-
sokoškolsko obrazovanje, i oblikuju i aktivnosti, svrhu i percepciju univerziteta i 
fakulteta kao institucija. 

U radu će nakon uvoda biti dat kratak pregled osnovnih pojmova i rele-
vantnih prethodnih istraživanja, dok će glavni segment biti posvećen analizi žan-
rovskih karakteristika strukturnih i leksičko-gramatičkih sredstava u izjavama o 
misiji/ciljevima i njihovoj diskusiji, uključujući i interpretaciju u svetlu kritičke 
analize diskursa, a na kraju slede zaključna razmatranja o odnosu ovog konkret-
nog oblika akademskog diskursa i društvenog konteksta.

2. pojam i prethodna istraživanja

Termin ʻizjava o misiji/ciljevima’ predstavlja pomalo nezgrapan prevod 
engleskog termina mission statement. Na srpskom još uvek nema ustaljenog ter-
mina koji bi stajao u naslovu takvih dokumenata ili tekstova, a oni su obično 
naslovljeni samo jednostavno Misija. Sama reč ,misija’ ima više povezanih zna-
čenja. Ako bismo napravili mali test slobodnih asocijacija, verovatno bi veći-
ni ljudi, pogotovo onim malo starijima, reč asoscirala ako ne baš na hrišćanske 
misonare, savezničke vojne misije i diplomatska predstavništva, ono svakako 
na neke specijalne zadatke, od posebne važnosti, koji se obavljaju na naročito 
posvećen način.2 Kolokacija mission statement, koja se može posmatrati i kao 
imenička složenica, u engleskom jeziku je relativno novijeg datuma3, a pojam 
je nastao u kontekstu komercijalnog menadžmenta i u najopštijem smislu znači 
,,kratka zvanična pisana izjava koju neka kompanija, poslovna organizacija, jav-
na ustanova, dobrotvorna organizacija ili slično daje o svojim ciljevima”.4 Ovom 
izjavom se specifikuje svrha kompanije ili organizacije i ona služi kao ideja vo-
dilja: ,,The mission statement should guide the actions of the organization, spell 

2  Rečnik srpskoga jezika Matice srpske navodi: ,,1. zadatak, nalog, uloga (obično od većeg 
značaja, veće važnosti za pojedinca, zajednicu, narod)”, dok se u American heritage dictionary, uz 
već pomenuta značenja, kao jedno od značenja reči mission navodi i: ,,7. An inner calling to pursue 
an activity or perform a service; a vocation”.

3  Prve upotrebe datiraju iz 60-ih godina 20. veka, a najranija zabeležena upotreba u kontekstu 
menadžmenta u obrazovanju je iz 1971. godine (http://www.wordorigins.org/index.php/forums/
viewthread/1566/).

4  Macmillan Dictionary: a short official statement that an organization makes about the work 
that it does and why it does it.

http://www.wordorigins.org/index.php/forums/viewthread/1566/
http://www.wordorigins.org/index.php/forums/viewthread/1566/
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out its overall goal, provide a path, and guide decision-making. It’s like a goal for 
what the company wants to do for the world.’’ (https://en.wikipedia.org/wiki/Mi-
ssion_statement). Izjava o misiji je okrenuta ne samoj organizaciji nego i onima 
kojima ta organizacija nešto prodaje ili pruža usluge, pa se u njoj pominju i kli-
jenti/mušterije, deoničari, korisnici usluga itd., a naročito kako dotična organiza-
cija njima obezbeđuje konkretne usluge i proizvode.

Izjave o misiji kao oblik diskursa privukle su pažnju lingvista, pa su najpre, 
kao što se može i očekivati, analizirane izjave komercijalnih kompanija. Jedan od 
rodonačelnika lingvističke analize žanra, Dž. Svejlz (Swales, Rogers, 1995) kroz 
lingvističku analizu teksta ispitao je kako dve velike korporacije projektuju svoju 
filozofiju, i uprkos jezičkim i retoričkim sličnostima u tekstovima, pokazalo se 
kako se one razlikuju po svojoj komunikativnoj svrsi. Taj rad je značajan jer 
daje smernice za tzv. institucionu lingvistiku, tj. lingvistička istraživanja analize 
žanra i diskursa u različitim institucionalnim profesionalnim kontekstima. Kada 
se konkretno radi o izjavama o misiji u kontekstu obrazovnih institucija, jedan od 
prvih radova bavio se izjavama u britanskom visokom školstvu u procesu refor-
me obrazovanja i njihovim mestom i odnosom prema ,,široj zajednici” (Connell, 
Galasinski, 1998).

U novijim radovima, koji su zasnovani na kritičkoj analizi diskursa naro-
čito se ističe ideološka komponenta izjava o misiji, što je posebno primetno kada 
se radi o razlici između dvogodišnjih i četvorogodišnjih visokoškolskih ustanova. 
Ajers (Ayers, 2005) uočava neoliberalnu ideologiju koja pozicionira dvogodišnje 
koledže (community colleges) u SAD kao institucije koje reprodukuju društvene 
nejednakosti, čiji je obrazovni smisao u tome da zastupaju i obezbede interese 
moćnika, a ne obrazovanje koje bi dovelo do emancipacije širih demokratskih 
slojeva. Do istog zaključka su došli i Vang i saradnici (Wang et al., 2007) koji su 
pokazali kako izjave o misiji dvogodišnjih koledža u SAD u prvi plan u svojim 
misijama stavljaju konkretna praktična znanja koja nude i koja mogu obezbediti 
mogućnost brzog zapošljavanja, što je misija koja je svakako bliska i interesima 
velikih korporacija. De Đenaro (DeGenaro, 2009) ide i dalje i otvoreno kaže kako 
je sve veća tržišna orijentacija visokoobrazovnih ustanova postala zabrinjavajući 
trend, koji čak može ugroziti demokratske procese i progresivne vrednosti aka-
demskog obrazovanja. O ideološkom značaju izjava o misiji svedoči i Atkinson, 
koji je analizom velikog korpusa takvih tekstova iz baze podataka Ministarstva 
prosvete SAD uočio leksičke i strukturne obrasce na osnovu kojih je zaključio 
da ,,university mission statements can operate as cultural-cognitive indicators, or 
ideational indicators of group solidarity, shared beliefs, and human agreement” 
(Atkinson, 2008, 361).

https://en.wikipedia.org/wiki/Decision-making
https://en.wikipedia.org/wiki/Mission_statement
https://en.wikipedia.org/wiki/Mission_statement
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3. izjave o misiji kao žanr i oblik diskursa

Pisane izjave o misiji i ciljevima univerzitetskih ustanova predstavljaju 
novu pojavu u javnom i akademskom diskursu u Srbiji. Na teorijskim postavka-
ma analize žanra, biće identifikovane žanrovske karakteristike ovog specifičnog 
oblika akademskog diskursa − elementi formalne strukture ovih tekstova, kao i 
karakteristična jezička sredstva  (leksička i gramatička) u svakom od identifiko-
vanih segmenata teksta. Kako ovi tekstovi imaju i neposrednu komunikativnu 
ulogu, biće razmatrani i kao specifičan vid diskursa, u društveno-kulturnom kon-
tekstu u kome nastaju, kroz prizmu kritičke analiza diskursa5. Osnovna postavka 
kritičke analize diskursa (KAD) je da uspostavlja vezu između diskursa i društva 
i otkriva kako jezik/diskurs uobličava sistem znanja i uverenja u društvu i biva 
uobličen njime. 

Kritička analiza diskursa teži da otkrije kako se tekstovi konstruišu tako da 
se određeni (i potencijalno indoktrinirajući) aspekti izraze na prikriven i suptilan 
način. Diskurs, tj. jezik shvaćen kao oblik društvene prakse, sagledava se kao 
tekst (tj. proizvod), kao interakcija (tj. procesi stvaranja i interpretacije teksta), 
i kao kontekst (tj. društveni uslovi stvaranja i interpretacije) (Fairclough, 2001, 
21–26). Analiza diskursa obuhvata tri nivoa: opis (formalnih svojstava teksta), 
interpretaciju (odnos između teksta i interakcije), i objašnjenje (odnos između 
interakcije i društvenog konteksta, društvene determinante i društvene efek-
te procesa stvaranja i interpretacije teksta, engl. explanation). U ovom radu se 
primarno bavimo deskripcijom i interpretacijom, a manje kritičkim sociološkim 
objašnjenjima.

3.1. Izjave o misiji visokoškolskih ustanova u Srbiji
Pre nego što se upustimo u samu analizu izjava o misiji, ukratko ćemo 

predstaviti društveni kontekst visokoškolskog obrazovanja u Srbiji. Prvi univer-
zitet u Srbiji osnovan je u Beogradu u 19. veku, i to je najveći i najznačajniji uni-
verzitet u zemlji. Univerziteti u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Prištini osno-
vani su u drugoj polovini 20. veka, dok je početkom 21. veka osnovan i Državni 
univerzitet u Novom Pazaru, za sada jedini integrisani univerzitet, koji je još 
uvek znatno manji od ostalih. Krajem 20. veka osnovani su prvi privatni fakulte-
ti, što je predstavljalo veliku novinu u sferi obrazovanja, a u poslednjih desetak 
godina formirano je i više privatnih univerziteta. Iako su po zakonu izjednačeni, 
pod uslovom da su prošli proces akreditacije, dve kategorije univerziteta se ipak 
različito percipiraju u akademskoj i široj javnosti.

5  Critical Discourse Analysis, prema Fairclough, 1995, 2001 i Wodak, Mayer, 2009. 
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Početak 21. veka u Srbiji je bilo doba velike privatizacije, tranzicije i pro-
mena u svim društvenim i privrednim sferama, pa ni visoko obrazovanje ne pred-
stavlja izuzetak, a prilagođavanje tzv. ,bolonjskoj reformi’ dovelo je i do velikih 
unutrašnjih promena kako u samom načinu rada tako i u celokupnom pogledu 
na svrhu i ciljeve visokoškolskog obrazovanja. U društvu koje je u stalnoj eko-
nomskoj krizi (a treba makar pomenuti i političke i moralne krize), visokoškol-
ske ustanove su suočene sa materijalnim problemima, neizvesnim finansiranjem, 
elaboratima vezanim za akreditaciju studijskih programa. Problemi efikasnosti 
studiranja predstavljaju ogroman izazov i za fakultete i za studente, a ogroman 
društveni problem zapošljavanja diplomiranih studenata zahteva koordinaciju 
svih društvenih sfera i umnogome prevazilazi akademske okvire. U takvoj si-
tuaciji, primetan je iskorak iz čisto akademskih sfera nastave i nauke i pokušaj 
visokoškolskih ustanova da na različite načine odgovore na pomenute probleme. 

U ovom istraživanju otkrivamo kako izjave o misiji konstruišu složenu 
sliku visokoškolskih ustanova u Srbiji − s jedne strane kao akademskih nastav-
nonaučnih institucija, ali s druge, sve više i značajnije i kao specifičnih tržišno 
orijentisanih uslužnih institucija.

Istraživanje je bazirano na korpusu izjava o misiji koje se mogu naći na 
sajtovima univerziteta i fakulteta, državnih i privatnih, a koje su prikupljene i 
obrađene u toku 2012. godine. Pregledani su zvanični sajtovi svih univerziteta, 
a u jezičku analizu su uključeni oni koji imaju ovakve izjave. Rad predstavlja 
početno istraživanje ove pojave, a za nastavak bi trebalo detaljnije razraditi meto-
dologiju, dati pregled svih visokoškolskih ustanova, napraviti veći korpus, uraditi 
statističku obradu leksike i slično.

Pogledajmo najpre koje visokoškolske ustanove imaju izjave o misiji na 
svojim sajtovima. U Tabeli 1 dat je pregled svih državnih univerziteta, kao i fa-
kulteta na čijim su sajtovima jednostavnom pretragom ključnih reči nađene izjave 
o misiji, a i pregled najznačajnijih privatnih univerziteta. Znak + znači da na sajtu 
postoji izjava o misiji, a znak (+) da postoji u nekom dokumentu koji se može 
naći na sajtu, dok znak – znači da nije nađena izjava o misiji. Kod privatnih uni-
verziteta prvi znak se odnosi na univerzitet u celini a drugi na pojedine fakultete 
u njegovom sastavu, do kojih se dolazi preko linka univerziteta.

Tabela 1. Visokoškolske ustanove u Srbiji
Državni Privatni

Univerzitet u Beogradu - (+) Alfa; fakulteti u sastavu -      +

Univerzitet u Novom Sadu -  (+) Educons +

Univerzitet u Nišu - Megatrend; fakulteti u sastavu -     +
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Univerzitet u Kragujevcu - Metropolitan; fakulteti +   +

Univerzitet u Prištini ( sedište u 
Mitrovici i Leposaviću)

- Internacionalni univerzitet u 
Novom Pazaru

-

Državni univerzitet u Novom Pazaru + Singidunum; fakulteti  +    +

Univerzitet umetnosti u Beogradu + Union; fakulteti - +

Poljoprivredni fakultet, ETF (BG) +

Tehnički fakultet u Boru (BG) +

Fakultet za sport (Leposavić) +

Ekonomski fakultet u Subotici (NS) +

FILUM, Pravni, Medicinski, (KG), 
Pedagoški u Jagodini

+

Primećuje se, kada se radi o državnim univerzitetima, da se jedino na saj-
tu Državnog univerziteta u Novom Pazaru i Univerziteta umetnosti u Beogradu 
može naći izjava o misiji, dok za Univerzitet u Novom Sadu ona postoji, ali kao 
deo dokumenta Strategija o kvalitetu, i nije baš lako dostupna na sajtu. U tekstu 
opisa Univerziteta u Beogradu i Kragujevcu postoji deo koji se odnosi na misiju, 
ali on nije strukturno odvojen. Pojedini fakulteti u sastavu svih univerziteta imaju 
izjave o misiji, a u Tabeli 1 su navedeni oni čiji su tekstovi lako dostupni i uvršte-
ni u analizu. Kod privatnih univerziteta, situacija je drugačija, jer većina njih ima 
izjavu o misiji, a pogotovo je imaju gotovo svi fakulteti koji se nalaze u njihovom 
sastavu, a koje ovde nismo pojedinačno navodili.

3.2. Strukturne žanrovske karakteristike
U cilju da sagledamo akademske izjave o misiji kao specijalni oblik žanra, 

primenićemo postavke analize žanra Džona Svejlza (Swales, 1990, 8–10) koji, u 
najopštijem smislu žanr određuje kao ,,particular forms of discourse with shared 
structure, style, content, and intended audience…, which are used by a specific 
discourse community to achieve certain common purposes through socio-rheto-
rical activities of writing.” Analiza žanra uključuje ne samo proučavanje speci-
fičnih jezičkih karakteristika već i analizu društvenog konteksta, kulture, idelo-
logije i organizacije diskursne zajednice i aktivnosti te zajednice. Analiza žanra, 
najčešće primenjena u analizi raznih tipova akademskog diskursa (Swales, 1990; 
Bhatia, 1993; Lakić, 1999; Connor & Mauranen, 1999) predstavlja kombinaciju 
precizne analize teksta i vrlo široko shvaćene analize društvenog konteksta. Sama 
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analiza teksta obuhvata analizu strukture žanra (retoričkih koraka6 i faza koji čine 
žanr) i analizu leksičko-gramatičkih karakteristika. Kako ističe Lakić (2012, 29) 
,,odnos između forme i funkcije … dolazi do punog izražaja u analizi, s obzirom 
da pojedini djelovi teksta imaju određene funkcionalne karakteristike koje su naj-
čeće jasno određene formalnim aspektima, odnosno lingvističkim eksponentima 
ovih funkcija.”

Izjave o misijama akademskih ustanova mogle bi se svrstati u kategoriju 
akademskog promotivnog žanra (Bhatia, 1993), jer iako nastaju u akademskom 
kontekstu poseduju i izražene odlike promotivnog žanra – da privuku pažnju čita-
oca, da na neki način predstavljaju odgovor na njegove potrebe i očekivanja7, da 
prikažu pisca kao kompetentnog, itd. Prema ovim karakteristikama, izjave o mi-
siji slične su nekim drugim oblicima hibridnog akademskog promotivnog žanra 
(kao što su prijave za stipendije, studije, konkurisanje za sredstva za istraživanje, 
itd., koje su analizirali Connor, Mauranen, 1999 i Ding, 2007).

Pogledajmo sada kako bi, u opštim crtama, izgledala analiza struktura 
ovog akademskog žanra. Uobičajeno je identifikovati korake i svrhu koju ti kora-
ci imaju u komunikaciji između pisca (u ovom slučaju visokoškolske akademske 
institucije) i čitaoca, a zatim analizirati leksičko-gramatičke crte. Naravno, ovo 
su samo opšte strukturne karakteristike jer ne sadrže svi primeri iste korake, niti 
su oni uvek poređani istim redosledom.

Kao ilustraciju, dajemo primer jednog teksta sa sajta univerziteta, prenetog 
sa originalnim grafičkim karakteristikama, koji spada među kraće.

Misija i cilj
Univerzitet Singidunum permanentno prati savremene naučne tokove i dostignu-
ća, i prenosi znanja studentima kroz savremene nastavne planove i programe jer 
je naš cilj da mladima obezbedimo kvalitetno studiranje u sopstvenoj zemlji, bez 
potrebe odlaska u inostranstvo.
Misija Univerziteta Singidunum je da omogući prenošenje savremenih znanja, 
metoda i naučnih tehnika koje se primenjuju u razvijenim univerzitetskim centri-
ma evropskih zemalja ali i da preuzme dobre tekovine sistema visokog obrazova-
nja državnih univerziteta u zemlji. Drugim rečima, osnovna misija Univerziteta 
Singidunum je obrazovanje visokostručnih kadrova, specijalista za pojedine obla-
sti, koji bi svojim znanjem pomogli društveni i privredni razvoj i modernizaciju 
Srbije.

6  Lakić (1999) prevodi move kao ,stav’ a step kao ,faza’. Korak (ili stav) je funkcionalna 
jedinica čiju je svrhu moguće identifikovati u semantičkom i funkcionalnom smislu, dok je faza 
manji, strukturno niži oblik.

7   O promotivnom i reklamnom žanru detaljna studija Vasić 1995,  a  uspešna primena 
integrativnog KAD pristupa u analizi promotivnog diskursa predizbornih flajera u Vasić 2011.
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Cilj Univerziteta je da obrazuje i osposobi kadrove koji će imati zavidan stepen 
znanja što bi im omogućilo da budu konkurentni na tržištu rada i sa kojim bi bu-
dući diplomci bez dodatnog usavršavanja mogli da se uključe u savremene tokove 
poslovanja.

Znanje je ponovo na ceni 
pridružite se najboljima!

U Tabeli 2 prikazana je identifikacija retoričkih koraka i specifikacija nji-
hove svrhe:

Tabela 2
KORAK POZICIJA U 

TEKSTU
SVRHA

1. Naslov Naslov ili 
podnaslov

Privući pažnju čitaoca, navesti o 
kakvom se tekstu radi

2. Osnovni podaci o 
visokoškolskoj ustanovi

Početak teksta Dati osnovne afirmativne podatke 
o tipu, kvalitetu i istorijatu 
ustanove

3.  Početna indikacija misije Početak teksta 
ili druga 
rečenica/pasus

Dati čitaocu opšti pozitivni uvid 
o kompetentnosti i društvenom 
značaju ustanove

4. Navođenje konkretnijih 
zadataka, ciljeva institucije

Sredina teksta Istaći vrednost, doprinos, 
savremenost, kompetentnost i 
poziciju ustanove u društvenom 
kontekstu (država, region, 
obrazovanje, standardi, 
studenti…)

5.  Navođenje specifični(ji)h 
ciljeva 

Nakon 
prethodnog 
središnjeg dela

Istaći konkretan doprinos za 
zajednicu, naročito studente, 
povezanost i sl.

6. Zaključni deo Kraj teksta Rezimiranje rečenog na 
upadljiviji način, referiranje na 
budućnost i sl.

Ključni, suštinski koraci su oni u kojima se navode zadaci i ciljevi insti-
tucije, koji čine invarijanti deo strukture ovog žanra, dok su svi ostali koraci 
opcioni i mogu biti realizovani na različite načine. Naročito velika raznolikost 
primećuje se kod zaključnog koraka, koji neretko i izostaje.
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3.3. Leksičke i gramatičke karakteristike 
Lingvistička analiza leksičkih i gramatičkih karakteristika izjava o misiji 

rađena je prema modelu kritičke analize diskursa N. Ferklafa (Fairclough, 2001, 
92–94), što znači da su uzimani u obzir različiti aspekti konteksta, pri čemu smo 
se trudili da damo odgovor na sledeća pitanja: kakva su formalna i semantička 
svojstva odabranih ključnih reči; kako su gramatički enkodirani elementi teksta 
(učesnici, subjekti, procesi, okolnosti, tj. kako su korišćene imenice, glagloli, pri-
lozi, predlozi, sintagme i rečenice); da li je agentivnost jasno iskazana ili ne; da li 
se koriste pasivi, odrične rečenice, nominalizacije; koji su komunikativni tipovi 
rečenica; kako se koriste zamenice i modalizovane sintagme i izrazi?; kako se re-
alizuju elementi značenja koji tekst povezuju sa širim kontekstom – da li postoje 
presupozicije, aluzije i drugi pragmatički značajni elementi?  U analizi smo po-
vezivali nivo deskrpicije i interpretacije, tj. nalazili veze i odnose između samog 
teksta i interakcije sa njegovim autorima i primaocima.

3.3.1. U analizi leksike poći ćemo od opštih karakteristika: 
‒  Naslov analiziranog teksta ili podnaslov dela teksta sadrži reč ,misija’, 

a i varijante: misija i vizija; misija i ciljevi; misija, vizija i ciljevi; ciljevi 
i zadaci 8.

‒  Osnovna stilska odlika je da preovladava formalni stil, uz veliki udeo for-
malne, apstraktne leksike.

‒  U morfološkom pogledu dominiraju složene reči (izvedenice i složeni-
ce), dominiraju imenice (mnogo deverbativnih imenica) i pridevi, uz re-
lativno malo glagola.

‒  Značajno je prisustvo reči stranog porekla (latinizmi, anglicizmi, interna-
cionalizmi, negde je primetan nezgrapan prevod sa engleskog).

Analiza leksike nije rađena statistički, već kvalitativno, identifikovanjem 
ključnih pojmova i uočavanjem konteksta u kome se javljaju. To su:

a) leksika koja označava delatnost i aktivnosti univerziteta: obrazovanje i 
naučnoistraživački rad;
b) leksika koja označava zainteresovane učesnike u procesu visokoškol-
skog obrazovanja (osim univerziteta/fakulteta, to su studenti, nastavni ka-
dar, država, društvo (u smislu zajednice, koja može biti lokalna, regionalna, 
državna, akademska, ili apstraktno shvaćena široka društvena zajednica);
c) proklamovane vrednosti, tj. kolokacije koje u sastavu imaju reč ,vred-
nost‘: (univerzalne duhovne vrednosti, tradicionalne akademske vrednosti, 
humanističke i demokratske vrednosti, podizanje sistema vrednosti).

8  Ova varijanta bi mogla predstavljati uspešan prevod, koji zvuči manje pompezno nego ,misija’.
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Pogledajmo sada detaljnije svaku od značajnih leksičko-semantičkih kate-
gorija. Najpre ćemo razmotriti imenice, kao dominantnu kategoriju punoznačnih 
reči.

a) Delatnost: skoro svi analizirani državni univerziteti i fakulteti imaju 
jasno iskazanu delatnost, kao spoj obrazovne i naučnoistraživačke aktivnosti, dok 
privatni govore gotovo isključivo o obrazovanju, maltene bez pomena naučnoi-
straživačkog rada. Da li bi se ovo moglo tumačiti kao indikacija da već u misiji 
privatni fakulteti stavljaju istraživanja u drugi plan? Kako bi izgledalo poređenje 
naučnih referenci i dostignuća zaposlenih na državnim i privatnim fakultetima? 
U dokumentima za akreditaciju formalno je sve u redu. Kod većine visokoškol-
skih ustanova obrazovna delatnost je u prvom planu, pa se kaže: da doprinese 
obrazovnom napretku, obezbedi kvalitetan obrazovni proces ili najdirektnije re-
čeno: obrazovati / osposobiti / školovati / obezbediti stučnjake / (visokostručne) 
kadrove. U gore navedenoj žanrovskoj retoričkoj strukturi, opis delatnosti je dat 
u trećem, najkasnije u četvrtom koraku.

b)  Učesnici u procesu visokoškolskog obrazovanja:
Država – većina visokoškolskih ustanova u svojim izjavama o misiji pozi-

va se na ʻpokroviteljstvo’ i legitimnost koju su dobili od države (državni univer-
zitet, akreditovan, osnovan po Zakonu, studijski programi u potpunosti usklađeni 
sa Zakonom).

Društvo – većina ističe svoj značaj i posvećenost u okviru zajednice (Sr-
bija, region, savremeno srpsko društvo, razvoj našeg društva) ili šire (evropski 
akademski prostor,  usaglašenost sa evropskim normama).

Kao primer, navodimo deo teksta (podvlačenja su naša) sa Državnog uni-
verziteta u Novom Pazaru, kod koga je specifično to što se pozicionira kao prven-
stveno regionalna institucija, i EDUKONS-a, koji profiliše svoju širu orijentaciju:

Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je odlukom Vlade Srbije 26. oktobra 
2006. godine kao sedmi državni Univerzitet u Srbiji, sa ciljem da doprinese rav-
nomernijem regionalnom razvoju, većoj produktivnosti mladih naučnika i struč-
njaka, pravovremenom i adekvatnom izboru potrebnih profesija i uspostavljanju 
naučno-zasnovanih prioriteta razvoja regije.
Državni Univerzitet u Novom Pazaru je jedini integrisani i prvi zvanično akredito-
vani Univerzitet u Srbiji. Originalni departmantski model organizacije nastavnog 
procesa i dinamični studijski programi, usklađeni sa zahtevima Bolonjske dekla-
racije, pružaju mogućnost stvaranja uvek novih i savremenih profila visokoobra-
zovanih stručnjaka značajnih za razvoj regije, ali i profila konkurentnih na tržištu 
znanja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Misija Univerziteta u Novom Pazaru daje odgovor zašto nam je neophodno pri-
sustvo jednog regionalnog univerzitetskog centra koji treba da brine o razvoju 
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regije, podizanju sistema vrednosti i njegovoj održivosti u dužem vremenskom 
periodu.

***
Misija EDUCONS-a kao integrisane akademske zajednice nastavnika, istraživača, 
umetnika i studenata, je razvoj obrazovanja, usklađenost nastavnih programa s 
evropskim iskustvima i trendovima, atraktivnost i konkurentnost nastavnih progra-
ma na nacionalnom i internacionalnom nivou, kao i dostizanje visoke obrazovne 
i naučne pozicije u zemlji i inostranstvu.

Nastavni kadar – od svih učesnika u obrazovnom procesu nastavnici se 
ubedljivo najmanje pominju, i to u kontekstu usavršavanja (kontinuirano ulaga-
nje u profesionalno usavršavanje, unapređivanje znanja i edukaciju nastavnika i 
saradnika), kao i u kontekstu zajednice nastavnika i studenata, posvećenosti na-
stavnika studentima i isticanja renomiranih nastavnika u svojim redovima (Među 
nastavnicima ovog fakulteta su i veoma poznati dugogodišnji univerzitetski pro-
fesori i naučnici sa velikim međunarodnim iskustvom).

Na osnovu krajnje marginalnog prisustva nastavnog kadra u izjavama o 
misiji može se pretpostaviti da je to nešto što se podrazumeva, predstavlja unu-
trašnja sredstva, pa i ne treba da bude obuhvaćen misijom. Jedini izuzetak je Uni-
verzitet umetnosti koji odmah posle naslova u prvom koraku definiše svoju delat-
nost, geografski okvir i studente i nastavnike kao suštinske učesnike obrazovnog 
procesa: Univerzitet umetnosti u Beogradu je jedini specijalizovani univerzitet 
za umetničko obrazovanje u Republici Srbiji koji okuplja studente i nastavnike iz 
zemlje i regiona Jugoistočne Evrope.

Studenti – oni su svakako najvažniji i najvidljiviji učesnici u visokoškol-
skom obrazovanju. Pomalo iznenađujuće, u izjavama o misiji državnih univerzi-
teta i fakulteta sama reč ʻstudenti’ pojavljuje se vrlo retko. Obrazovne ustanove 
studentima pružaju, omogućuju, obezbeđuju nešto iz svoje delatnosti. Studenti 
su daleko vidljivi kao proizvod obrazovnog procesa (stručnjaci, kadar) u svim 
izjavama privatnih fakulteta i većini državnih, s tim što neki fakulteti sasvim spe-
cifikuju o kakvoj se vrsti stručnjaka radi:  stvaranje stručnjaka nove generacije; 
obrazovanja visoko profesionalnog prosvetnog kadra; da pripremi univerzitetski 
kvalifikovane ekonomiste, menadžere i poslovne informatičare za buduću karije-
ru; da pripremi studente/kinje da postanu odgovorni profesionalci i profesional-
ke, lideri i liderke u obavljanju pravnih poslova9. 

9  Ova rečenica iz misije Pravnog fakulteta Union je jedina u korpusu u kojoj su korišćene rodno 
označene imenice, dok se u svim ostalim tekstovima koriste imenice muškog roda u generičkom 
značenju.
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Kod privatnih visokoškolskih ustanova studenti se mnogo više pominju, a 
pogotovo jer se navode eksplicitno kao studenti i šta im se nudi i šta se od njih 
očekuje, fakulteti im se konkretnije obraćaju, nudeći viziju budućih kompeten-
cija. Jedini državni fakultet koji je u ovom segmentu svoje izjave o misiji sličan 
privatnima je Ekonomski fakultet iz Subotice. Posebno su detaljni delovi teksta 
univeziteta Megatrend i Metropolitan10 (podvlačenja su naša).  

Megatrend
 Fakultet za međunarodnu ekonomiju je posvećen razvoju svakog studenta. Individu-
alni i grupni rad, interaktivnost u nastavi i posvećenost nastavnika studentima treba 
da doprinesu formiranju visokostručnih kadrova, osposobljenih za izazove savre-
menog društva. Naša misija je da obrazujemo studente koji će na najbolji mogući 
način ostvariti svoje životne ciljeve i koji će doprineti razvoju našeg društva.

Metropolitan
Studenti se edukuju za idеntifikаciјu i еvаluаciјu sаvrеmеnih i dоlаzеćih tеhnоlоgiја 
rаdi оdrеđivаnjа njihоvе primеnljivоsti u rеšаvаnju pоtrеbа kоrisnikа, kao i 
anаlizu uticаја tеhnоlоgiје nа pојеdincе, оrgаnizаciје i društvо, uključuјući еtičkе, 
prаvnе i pоlitičkе аspеktе. Potrebno je dеmоnstrirаnjе rаzumеvаnjа nајbоljе 
prаksе i stаndаrdа, kао i njihоvе primеnе, dеmоnstrirаnjе nеzаvisnоg i kritičkоg 
mišljеnjа i vеštinе rеšаvаnjа prоblеmа. 
Jedan od osnovnih ciljeva ovakvog obrazovanja je i razvijanje sposobnosti za tim-
ski rad radi ispunjenja zajedničkog cilja integracijom lične inicijative i grupne ko-
operacije, zatim razvijanje sposobnosti efektivne komunikacije i efikasnosti u radu 
sa klijentima, korisnicima i kolegama, kako verbalne tako i tekstualne, upotrebom 
odgovarajuće terminologije, kao i razumevanje potrebe za kontinualnim učenjem 
u toku čitave karijere.

Pominjanje studenata se u retoričkoj strukturi jasno uočava u četvrtom, i 
naročito petom koraku u gore predstavljenoj šemi, mada, u nekim izjavama stu-
denti se pominju već u početnim koracima. 

U ovom segmentu analize primetna je razlika između državnih i privatnih 
visokoškolskih ustanova. Dok su državni univerziteti i fakulteti više apstraktno 
okrenuti obrazovanju, istraživanjima, studijskim programima i opštim vredno-
stima, privatni se mnogo konkretnije i na mnogo više prostora okreću studenti-
ma, specifikujući svoju misiju kao primarno orijentisanu na stvaranje  kadrova, 
imajući u vidu upravo njihovu tačku gledišta i potrebe. Da li je ovo eksplicitan 
način da se napravi bolji marketing? Istraživanja objavljena u štampi i na brojnim 
sajtovima pokazuju da studenti privatnih fakulteta ističu da im se posvećuje više 

10  Metropolitan kao svoj moto ima: ‘student u centru pažnje’, što gotovo da asocira na trgovački 
moto ,klijent/mušterija je uvek u pravu’.
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pažnje nego onima na državnim fakultetima. Sa suprotne strane, međutim, dolaze 
komentari da se na privatnim fakultetima mnogo lakše dolazi do diplome jer su 
kriterijumi i obim znanja znatno niži. Čini se da privatni fakulteti i deklarativno, 
već u svojim izjavama o misiji, a i faktički, svoju delatnost usmeravaju pre svega 
na studente, trudeći se da im pokažu kako im je stalo do njih.  S druge strane, 
državni univerziteti, gotovo da smatraju da su dovoljni sami sebi i sami za sebe, 
autonomni, hermetični.  

Kada se radi o ostalim vrstama punoznačnih reči, analizirali smo i prideve 
i glagole. Pored prideva koji su opisni i prisvojni izvedeni od imenica (naučni, 
obrazovni, naučnoistraživački, profesionalni, akreditovan...), uočeno je i dosta 
prideva koji označavaju pozitivne osobine (savremeni, inovativan, tradicionalan, 
humanistički...), a značajno je i prisustvo prideva superlativnog značenja (vodeći, 
jedini), kao i superlativa (najveći, najviši (u kolokaciji akademski standardi), naj-
savremeniji, najkvalitetniji (programi, tehnologija), najstariji (univerzitet, insti-
tucija), najbolji (studenti, prakse), najzaslužniji. Prisustvo superlativnih prideva 
ukazuje da se radi o promotivnom žanru, da se radi o pragmatičkoj, persuazivnoj 
i gotovo emotivnoj upotrebi, jer u čisto semantičkom smislu ovakvi sami super-
lativi ne znače ništa jer se nema referentne tačke poređenja11. 

Među glagolima, osim kopule je, dominantna semantička kategorija gla-
gola su oni koji označavaju neke uslužne radnje u kombinaciji sa imenicama: 
obavlja, doprinosi, obezbedi, pruža, osposobi, obrazuje, ostvaruje, realizuje, 
omogući, stvori (uslove)...

3.3.2.  U gramatičkoj analizi bavimo se prvenstveno sintaksičkim aspek-
tima. Rečenice u izjavama o misiji su po pravilu iskazne, često veoma složene, 
kako sa subordiniranim klauzama, tako i sa koordinativnim konstrukcijama. Po 
strukturi, uglavnom su kopulativne rečenice sa imenskim predikativima. Uočava 
se i da je relativno malo glagola, a dominiraju imenice i nominalizacije. Agen-
tivnost je ponekad jasno iskazana, sam univerzitet/fakultet je često i subjekat/
agens rečenice. Češće je apstrahovana i fokusirana na misiju, viziju i cilj, a često 
i gramatički skrivana i iskazana glagolskim imenicama (razvijanje, osposoblja-
vanje, prenošenje...), što nekad može dovesti do nejasnoće.12 Gotovo da nema 
modalizovanih izraza, nema modalnih glagola (sem retko, uglavnom u delu o 

11  Imajući u vidu rang naših univerziteta na svetskim listama i kako je teško čak i najstariji, 
najveći i najznačajniji, Beogradski univerzitet dospeo na Šangajsku listu, ne možemo a da ne 
budemo prilično kritični prema ovim superlativima.

12  Ilustracija iz teksta Univerziteta Metropolitan, gde se vidi gomilanje imenica i nominalizacija, 
a gde je i nejasno ko i kako ,vrši’ pomenuto demonstriranje i razumevanje.
Studenti se edukuju za idеntifikаciјu i еvаluаciјu sаvrеmеnih i dоlаzеćih tеhnоlоgiја rаdi 
оdrеđivаnjа njihоvе primеnljivоsti u rеšаvаnju pоtrеbа kоrisnikа, kao i anаlizu uticаја tеhnоlоgiје 
nа pојеdincе, оrgаnizаciје i društvо, uključuјući еtičkе, prаvnе i pоlitičkе аspеktе. Potrebno je 
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viziji i ciljevima), što ukazuje na čvrst, nedvosmislen, siguran stav prema izlože-
nim propozicijama.

4. diskusija i zaključna razmatranja

4.1. U interpretaciji strukturnih i leksičko-gramatičkih karakteristika izja-
va o misijama, razmatrićemo, prema postulatima KAD, odnos između samog 
teksta i interakcije, tj. procesa njegovog stvaranja i razumevanja. Najizrazitije 
stilsko-jezičke karakteristike - formalni stil, apstraktna leksika i leksika stranog 
porekla, složena sintaksa - ukazuju da se radi o zvaničnom dokumentu, da je de-
latnost o kojoj je reč ozbiljna i značajna, a ustanova koja je obavlja predstavlja se 
kao kompetentna. Uočljivo prisustvo internacionalizama i naročito anglicizama 
ukazuje da se radi o velikom uticaju ne samo engleskog jezika, već i kompletne 
angloameričke akademske kulture. Anglicizmi su nekad u priličnoj meri samo 
fonološki/grafološki adaptirani i neretko neopravdani.13 Indikativno je da se iz 
razvijenih anglofonih sredina prenosi ne samo diskursno-žanrovska forma izjave, 
već, bar deklarativno, i ceo model koncipiranja akademske ustanove. 

Leksiku koja se odnosi na opis delatnosti visokoškolskih institucija smo 
u glavnim crtama analizirali u odeljku 3. Istakli bismo da su većina imenica i 
glagola koji se odnose na nastavnu i obrazovnu delatnost takvi da ističu svrhu i 
cilj. I sama sintagma obrazovni proces jasno ukazuje na težnju da se obrazova-
nje učini što sličnijim proizvodnom procesu, gde se nešto stvara (čest glagol, i 
glagolska imenica stvaranje) i gde se jasno znaju ishodi. Sintagme unapređenje 
kvaliteta, povećanje efikasnosti kao i samo postojanje cele Strategije obezbeđenja 
kvaliteta nisu samo jezičke metafore, već ukazuju i na pojmovnu metaforu koja 
izjednačava visoko obrazovanje i industrijsku proizvodnju. Ali, ne radi se samo 

dеmоnstrirаnjе rаzumеvаnjа nајbоljе prаksе i stаndаrdа, kао i njihоvе primеnе, dеmоnstrirаnjе 
nеzаvisnоg i kritičkоg mišljеnjа i vеštinе rеšаvаnjа prоblеmа.

13  Ponekad se stiče utisak da je neki deo teksta direktno (i ne mnogo vešto) preveden sa 
engleskog. Uz primer koji je dat u fusnoti 12, navodimo još nekoliko: 
Unutrašnja misija Univerziteta u Novom Pazaru je:

‒ produkcija savremenih i dinamičnih studijskih programa koji su u potpunosti prilagođeni 
svetskim standardima i potrebama društva, 

‒ dizajniranje širokog spektra mogućnosti za usvajanje znanja, razvoj veština i izgradnju 
novih stavova kroz dodiplomske, poslediplomske i doktorske studije.

***
 Misija Ekonomskog fakulteta u Subotici je da pripremi univerzitetski kvalifikovane 

ekonomiste, menadžere i poslovne informatičare za buduću karijeru, tokom koje će 
biti sposobni da, kao lideri u organizacijama, svojom individualnošću u timskom radu, 
snagom kumuliranog teorijskog i praktičnog znanja, uz senzitivnost i razumevanje bližeg 
i šireg okruženja, daju signifikantan i trajan doprinos razvoju savremenog društva. 
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o proizvodnji, već o proizvodnji za tržište, pa je i na delu i komercijalizacija i 
marketizacija akademskog obrazovanja.14

Pozivanje na državu, zakon, akreditaciju ima za cilj da ukaže na legiti-
mnost, dok se pozivanje na značaj za razvoj i napredak, Srbije, regije, društva, 
našeg društva, ima za cilj da pozicionira visokoškolsku instituciju u društvenoj 
zajednici i akademskoj zajednici, uključujući i buduće poslodavce za svoje di-
plomirane kadrove. S druge strane, pominjanje (u znatno manjoj meri) šireg re-
giona i, posebno, Evrope artikuliše svest o proklamovanim društvenim ciljevima 
u reformi obrazovanja, uključivanju u evropski obrazovni prostor, i, globalnije u 
evropske političke prostore i zajednicu. 

4.1.1. Na osnovu analize jednog relativno kratkog, gotovo marginalnog 
oblika pisanog javnog diskursa, koristeći teorijski okvir i metodologiju integra-
tivnog pristupa KAD, pokazali smo međusobno uslovljen i određujući odnos iz-
među društva i diskursa, ili kolokvijalno rečeno, da društvena stvarnost i neki 
konkretan oblik diskursa gotovo idu ruku pod ruku. Izjave o misiji, kao specifičan 
žanrovski oblik akademskog diskursa ʻuvezen’ sa reformama, ne predstavljaju 
samo deklarativni, pomodni ukras na sajtu univerziteta, niti imaju samo promo-
tivnu ulogu, već i vrlo ozbiljno reflektuju i model ponašanja i vrednosti, koje se 
perpetuiraju i šire kroz univerzitetsku sredinu. S jedne strane, samo postojanje, 
odnosno nepostojanje vidljive izjave o misiji na privatnim, odnosno državnim 
univerzitetima i fakultetima, ukazuje na razlike u njihovom poimanju samih sebe. 
Zatim, preciznija analiza postojećih izjava o misijama ukazuje na izvesne razlike. 
Neke su manje, ali neke se tiču suštine odnosa prema elementima, činiocima, 
učesnicima i zainteresovanim stranama u visokoškolskom obrazovanju. Državni 
fakulteti još uvek imaju privilegovani status kao ustanove čiji je primarni finan-
sijer država ali je i kod njih prisutno ono što je dominantno kod privatnih, a to je 
primarna okrenutost uslugama koje pružaju, tj. trgovini znanjem, i pridobijanju 
sve većeg broja studenata. Kod njih je i naglašenije isticanje društvenog značaja 
znanja u cilju ekonomskog napretka. Sam ,ekonomski napredak’ bi svakako bilo 
potrebno mnogo detaljnije interdisciplinarno razmotriti, što umnogome preva-
zilazi okvire ovog rada, ali nije naodmet primetiti da je to sintagma kojom se, 
realno, neretko maskiraju i zastupaju tržišne ideologije i interesi kapitala. 

14  O ,,potrebi promene misije univerziteta” i „kreiranju savremenog preduzetničkog univerziteta” 
koji kao ustanova ,,treba da nađe svoje mesto na tržištu znanja” detaljno u Turajlić 2006, a kritički 
komentar na process komercijalizacije i marketizacije akademskih vrednosti u Mišić Ilić 2014 (u 
štampi).
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Biljana Mišić Ilić

UNIVERSITY MISSION STATEMENTS AS A SPECIFIC TYPE  
OF ACADEMIC DISCOURSE

Summary

Mission statements, originating from the corporate world of the developed Western 
countires and soon adopted by their educational institutions, appear as a relatively new 
phenomenon in public and academic discourse in Serbia.  The aim of this paper is to 
examine this discourse and social phenomenon, analyzing the corpus that consists of 
mission statements available at websites of universities and faculties in Serbia, using 
the theoretical postulates of genre analysis and Critical Discourse Analysis. Mission 
statements are short official statements that an organization makes about the work that 
it does and why it does it.  They have been shown to exibit identifiable genre structure 
formal characteristics, as well as to use characteristic lexical and grammatical devices 
in each of the identified text moves.  Since these texts also have direct communicative 
purpose, they have been examined as a specific type of discourse, related to the social and 
cultural context in which they are realized. It has been found that state universities and 
faculties in Serbia tend to have fewer mission statemenents than the private ones, and the 
statements show some differences in respect to profiling institution’s policies, activities, 
priorities and stakeholders. Critical Discourse Analysis, which examines the relationship 
between discourse and society and how language/discourse constructs the knowledge and 
belief systems in a particular society and is at the same time constructed by it, reveals in 
particular how these mission statements construct a complex image of universities and 
faculties – on the one hand as of academic educational and research institutions, but, 
on the other hand, and even more prominently, as of specific market-oriented service 
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institutions. Furthermore, it is possible to reveal ideological elements that point to social 
trends and influences that affect university education, forming the policies, activities, 
purposes and perception of universities and faculties as institutions. 

Key words: mission statement, discourse analysis, Critical Discourse Analysis, 
genre analysis, academic discourse.
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POLITIČKI GOVOR U OGLEDALU PRAGMATIČKIH  
I KOGNITIVNIH TEORIJA1

U radu se na primeru (manjeg segmenta) jednog političkog (parlamentar-
nog) govora opozicionog poslanika predstavljaju najznačajniji aspekti različitih 
pragmatičko-diskursnih teorijskih i metodoloških prosedea. Pokazuje se kako je 
moguće jedan manji segment govora analizirati s drugačijih pozicija i šta se time 
postiže, tj. koji aspekti semiotike teksta i mehanizmi stvaranja značenja (smisla) 
na taj način bivaju potcrtani i „izokvireni” iz prirodnog okruženja kako bi se nji-
hov značaj u (političkoj) komunikaciji uočio/razotkrio/razobličio.

Ključne reči: politički govor, Griceov model komunikacije, teorija relevan-
tnosti, kognitivna teorija pojmovnih integracija, kritička analiza diskursa.

1. griceov model komunikacije i politički diskurs

1.1. U razumevanju principa komunikacije posebno se značajnom poka-
zala teorija Paula Gricea i proklamovano načelo saradnje (kooperativni princip) 
koje je ovaj filozof formulisao pre pola stoleća. Ponašajući se intuitivno, shodno 
načelima saradnje, govornik se zapravo racionalno vlada u verbalnoj interakciji, 
„tražeći” od sagovornika da se takođe pridržava racionalnih postulata. Otuda se i 
može formulisati zajednički komunikacijski okvir, tj. načela kojih se oba učesni-
ka pridržavaju: „neka vaš doprinos razgovoru bude onakav kakav se traži u mo-
mentu kada se traži prema očekivanoj svrsi i pravcu razgovora u kojem učestvu-
jete” (Grice, 1987, 58). Međutim, za razliku od Kantovih četiriju kategorija, koje 
čine obeležja propozicija tzv. metafizičke dedukcije a kojima je on pripisivao 
ontološki status, Griceove četiri maksime, supsumirane u načelo saradanje, jesu 

1  Ovaj rad je izrađen u okviru projekta Standardni srpski jezik: sintaksička, semantička i 
pragmatička istraživanja (178004), čiji je rukovodilac prof. dr Vladislava Ružić, a koji finansira 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
Autor bi želeo da iskoristi priliku i zahvali – kako i za ovu, aktuelnu temu, tako a i još više za čitavu 
prethodnu saradnju – profesorki i mentorki Veri Vasić. Profesorka Vasić je bitno/presudno uticala 
na autorova lingvistička usmerenja i dalje (poslediplomsko) obrazovanje, pa je ovaj prilog samo 
pokušaj njenog studenta da iskaže zahvalnost za sve što je od nje naučio i za ogromno strpljenje i 
posvećenost koje mu je tokom ovih godina ukazivala.

mailto:straxstepanov@yahoo.com
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fleksibilnije i daju više slobode u tumačenju zainteresovanim stranama u komu-
nikaciji. Naime, i sama mera „doprinosa razgovoru”, ali i „očekivana svrha i pra-
vac razgovora” ne određuju se detaljnije, i mehanički se, (eksplicitnim) jezičkim 
sredstvima, nikako ni ne mogu odrediti, jer je svrha u domenu intencije govorika, 
a pravac razgovora, iako, svakako, nužno ima tragove (leksičke eksponente) u 
upotrebljenim jezičkim jedinicama, ostaje ipak zavisan od svrhe interakcije.

Pored četiri maksime konverzacije (kvalitet, kvantitet, relacija, modali-
tet), postoje, priznaje Grice, i drugi tipovi maksima (estetske, društvene, moral-
ne), koje su gdekad eksplicitno formulisane (npr. različite vrste normi) a češće 
implicitno (primerice, princip učtivosti/uljudnosti/, koji Lakoffova,2 pa zatim 
Brownova i Levinson smatraju univerzalnim). Međutim, razgovorne se maksime 
od ovih drugih razlikuju po tome što su „naročito vezane za određene ciljeve ko-
jima razgovor prvenstveno i služi” (Grice, 1987, 59). Drugim rečima, u verbalnoj 
interakciji npr. estetske i društvene maksime – regulisane principom učtivosti i 
ulogom koju akter ima u društvenoj strukturi – mogu doći (i uistinu vrlo često 
dolaze) u konflikt s principima konverzacije (kako ih Grice formuliše), te se stoga 
neretko konverzacione maksime narušavaju [flouting] ustupajući mesto (vodeći 
ka) konverzacionim implikaturama.3

Do nepridržavanja ili narušavanja nekih od načela saradnje u razgovoru 
relativno često dolazi, ali spoznaja da je došlo do narušavanja maksima upravo 

2  Robin Lakoff (1975) postulira tri principa učtivosti [politeness principle]: 1. princip 
formalnosti: drži se povučeno, distancirano [keep aloof], 2. princip popustljivosti/opcionalnosti: 
daj više mogućnosti [give options] i 3. princip drugarstva (‘kamaraderstva’): pokaži simpatiju, 
naklonost, saosećajnost [show sympathy]. U različitim kulturama ova se tri principa mogu, naravno, 
različitio hijerarhizovati i otuda kulturno-jezičke razlike, ali, tvrdi autorka, oni jesu univerzalni. 

3  U razgovoru nastavnika i učenika, na nastavnikovo pitanje „Da li si uradio domaći?”, učenik 
se, ukoliko nema domaći zadatak, može odlučiti za neke od ovih odgovora: „Bio sam bolestan”, 
„Imali smo goste”, „Gledao sam celo popodne tenis” (ističući razloge zbog kojih nije uradio 
domaći), ili „Nažalost, nisam uradio domaći”, pa čak i drskije (a sve uobičajenije!): „Mrzelo me je 
da radim”, „Ma kakvi” i sl. Saobrazno principima verbalne interakcije, nastavnik može u svakom 
od ovih učenikovih iskaza razumeti negativan odgovor na postavljeno pitanje, ali će se – na nivou 
društvene, pa i estetske norme – dakle, prema principu učtivosti, ovi iskazi međusobno više ili 
manje razlikovati i odslikavaće stepen verbalnog bontona (kao odraza opšteg bontona) učenika 
prema nastavniku. Dakle, varijacije odgovora, moglo bi se reći, regulisane su društvenim normama, 
ali njihovo razumevanje počiva na poimanju komunikacije kao svrhovite, svesne i racionalne 
delatnosti obaju učesnika u razgovoru (a to znači: postojanje zajedničkog cilja u govornoj razmeni, 
obostrani doprinos i dogovor da se razgovor nastavi), što znači da je nesporan dijalektički odnos 
između ovih dvaju principa (principa učtivosti i principa konverzacije). Lakoffova, inače, zaključuje 
(1975, 72–73) da se može reći kako „Griceovi konverzacioni principi jesu upotrebljivi samo onda 
kada ne dolaze u sukob s principima učtivosti ili u situacijama u kojima učtiva konverzacija nije 
neophodna i gde se čista informacija prenosi, informacija o spoljnom svetu a ne o ličnim osećajima 
i međuljudskim odnosima govornika i sagovornika.”
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je ono što potvrđuje da maksime postoje, i da se uprkos narušavanju sistemskih 
pravila razgovor nastavlja, generišući razgovorne implikature koje naizgled dere-
gulisani dijalog „vraćaju” u racionalni, regulisani okvir. Grice kaže da se govor-
nik može podrugivati maksimi, tj. „da je može protestno i grubo odbiti”, i tada je 
maksima iskorištena. Konverzacijska se implikatura ostvaruje kada se:

(1) od govornika očekuje da stvarno poštuje konverzacijske maksime ili u 
najmanju ruku načelo suradnje, 

(2) pretpostavlja da je svjestan, ili smatra, da je q potreban da bi moglo 
njegovo izricanje ili tobožnje izricanje p učiniti sukladnim s ovakvom 
presumpcijom, i 

(3) i, uz to, govornik smatra (ili očekuje da slušalac smatra da govornik 
smatra) da je govornik sposoban da razazna ili intuitivno shvati da je 
pretpostavka pomenuta pod (2) stvarno potrebna (Grice, 1987, 61).

1.2. U parlamentarnoj debati 22. marta 2011. na rednovnom skupštinskom 
zasedanju poslanik Č. J. (predsednik/lider opozicionog LDP-a) održao je govor 
koji će izazvati žestoke komentare i različite interpretacije, a u konačnici čak i 
diplomatske demarše afričkih zemalja koje su se našle uvređenim zbog onoga 
što je u govoru izrečeno (tačnije, onim kako su oni interpretirali dati govor). 
Uži kontekst može se odrediti okolnostima u parlamentu: prisustvo predsednika 
Vlade (M. C.) dalo je povoda poslanicima da postavljaju pitanja u vezi s politi-
kom koju Vlada (spro)vodi, a posebno u vezi sa spoljnom politikom u kontekstu 
aktuelnih političkih događanja. Ta aktuelna zbivanja čine širi kontekst i povod 
za govor opozicionog poslanika: u to je vreme, naime, u Libiji besneo građanski 
rat između režima (i pristalica) puk. Moamera Gadafija i njegovih protivnika, 
koje je pomagao NATO. Aspekt sinhroniciteta je, čini se, neodvojiv od tumačenja 
događajā: parlamentarna debata se odvija dva dana pred dvanaestu godišnjicu 
početka NATO bombardovanja Jugoslavije. Opozicioni poslanik (Č.J.) tom prili-
kom izgovara sledeće reči: 

Gospođo predsednice, dame i gospodo narodni poslanici, imam pitanje za 
predsednika Vlade Mirka Cvetkovića. /.../ Naime, tiče se intervencije koja je na-
kon rezolucije Saveta bezbednosti usledila u Libiji. Prvo, mi smo zemlja koja ne 
može da ostane nema na stradanja civila u Libiji. Mi smo zemlja koja i danas oseća 
i na kojoj su vidljivi ožiljci bombardovanja iz 1999. godine. Ne postoji nijedna 
obaveza koja sputava našu vlast da se ponaša onako kako bi morala da se ponaša 
odgovorna vlast u jednoj ozbiljnoj zemlji. Naime, godinama smo verovali kako 
ova država ima specifične odnose sa Libijom, odnose koji prevazilaze politiku i 
mogu se opisati mnogo više kao prijateljski nego kao politički. Ako je sve to zaista 
tako, ako naša vlast misli da bude ozbiljna, onda mora nešto učiniti i vrlo jasno 
saopštiti kakav je njen stav o onome što se dešava u Libiji.



478

Strahinja R. Stepanov

Mi smo stranka koja želi članstvo Srbije u NATO-u. U ćutanju aktuelne 
vlasti prepoznajemo zapravo nemoć da se preuzme ona vrsta uloge koju Vlada 
koja želi da menja zemlju treba da prihvati. Naši političari su se godinama po-
našali kao Gadafijevi klovnovi. Mislim i na one koji danas vode ovu zemlju. Pre 
nekoliko meseci smo odveli jedinicu vojske naše zemlje u Libiju kako bi tamo 
paradirali pred Gadafijem. Nisu bili sami tamo, bili su sa onima koji danas bom-
barduju Libiju. Gadafi je bio isti i tada i danas je.

Naša država, Vlada već je napravila veliku grešku u spoljnoj politici; ostala 
je nema i ćutala je pred brutalnim obračunom Gadafija sa njegovim građanima, 
pred stradanjem civila. Zadovoljili smo se deklarativnom odlukom da prekidamo 
saradnju u oblasti vojne industrije. Potom smo napravili još jednu grešku, pa smo 
ostali nemi i pred novim stradanjem civila, koji ovog puta trpe ne zbog Gadafija 
koji ih ubija, nego zbog bombardovanja, pre svega od strane vojske Amerike, 
Francuske i Velike Britanije i, koliko vidimo, Španije, Italije, Danske, Norveške 
koje su se priključile i pružile podršku toj vojnoj intervenciji. Ta vojna intervencija 
prevazilazi odluke Saveta bezbednosti, koji je doneo rezoluciju kako bi se zaštitili 
civili.

Očekujemo od naše vlade da vrlo jasno saopšti kakvi su stavovi Ministarstva 
spoljnih poslova i Vlade po pitanju na koje ona mora da odgovori, pre svega zbog 
toga što je to naša unutrašnja politička potreba. Da smo članica NATO-a, mi bismo 
se ponašali kao što se danas ponašaju Turska i Nemačka – bili bismo protiv bom-
bardovanja, nasilja i tražili bismo odgovornost za stradanje civila.

Koliko ljudi treba da pogine u Libiji da bi naša vlast postavila pitanje od-
govornosti za tako  nešto, kao punopravna članica UN i zemlja koja je trpela pod 
bombama? Šta radi naš ministar spoljnih poslova, osim što ima tako puno razu-
mevanja za susrete sa kanibalima po Africi, da bi danas bio ministar spoljnih po-
slova koji ne može da saopšti stav države koja prva treba da osudi stradanje civila 
zbog toga što je i sama bila žrtva unutrašnje politike koja je državu konfrontirala 
sa čitavim svetom, a potom i slepila politike koja, iako ima „pametne“ bombe, ne 
pravi razliku između vojnika i civila. /Govor u Narodnoj skupštini RS, Čedomir 
Jovanović (LDP), 22. III 2011/

1.3. [K1]4: Kritiku ponašanja ministra spoljnih poslova i Vlade govornik 
okončava – u skladu s gradacijskom konturom političkoga govora – najpromi-
nentnijim iskazom, zamerajući ministru što nalazi dovoljno vremena za „susre-
te s kanibalima po Africi”, ali da ništa nije učinio da iskaže negodovanje zbog 
civilnih žrtava koje su nastale upravo usled vojne intervencije, tj. primene sile 
NATO snaga. Smer interpretacije govornikovog iskaza polazi od razumevanja 
propozicionalnog sadržaja i odatle se kreće ka ilokucionom efektu/moći, tj. ot-

4  Ovaj simbol u uglastoj zagradi i nadredna cifra koja  stoji uz njega, npr. [K1] ili [K2] itd., 
znači da je to prvi komentar, drugi komentar itd., koji se daje u vezi s analiziranim segmentom 
datog političkog govora.
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krivanju, raspoznavanju namere govornika. Na osnovu interakcijskog modela P. 
Gricea, s osobitim osloncem na maksimu modaliteta kojoj je u osnovi težnja ka 
jasnoći (budi jasan), usredsredićemo se na poslanikov govor, posebno na njegovu 
poslednju rečenicu. Navedena maksima reguliše, između ostalih, pitanja seman-
tičkih opstrukcija, nastalih kao posledica polisemičnosti u prirodnim jezicima. U 
RMS lekseme ‘kanibal’ i ‘kanibalizam’ određuju se na sledeći način: kаnibаl 1. 
ljudožder, 2. surov, krvožedаn čovek; kаnibаlizаm=kаnibаlstvo ljudožderstvo 
zbog glаdi, proždrljivosti ili iz religioznih predrаsudа; fig. okrutnost, nečoveč-
nost, divljаštvo. Tako se u datom iskazu reč ‘kanibal’ mora razdvoznačiti: misli 
li govornik na primarno, denotativno značenje ‘ljudožder’ ili ju je upotrebio u 
značenju ‘ljudi koji su izuzetno okrutni, krvožedni’. To bi, prema tome, bila (so-
cio-)politička, a ne rasna (i rasistička) kvalifikacija. Tek kada se data leksema 
disambiguizira u iskazu, može se pristupiti utvrđivanju istinosnih uslova iskaza, 
tj. određenju koliko je govornik poštovao maksimu kvaliteta. Ukoliko je intencija 
govornika povezana s konotativnim značenjem, onda je smisao njegovog iskaza 
da se ministar inostranih poslova rado susreće s predstavnicima vlasti određenih 
afričkih zemalja koji su skloni okrutnom, nečovečnom ponašanju, a ne ljudož-
derstvu, dakle, koji su tirani i despoti, koje karakteriše strahovlada. Pre će biti 
da izraz „imati razumevanja za susrete s kanibalima po Africi” perifrastičnim 
svojim sklopom može „provocirati” na dodatnu obradu, tj. da se protumači kao 
ogrešenje o maksimu kvantiteta, po kojoj doprinos razgovoru treba biti onoliko 
informativan koliko je neophodno, drugim rečima, izraz „imati razumevanja (...)” 
eufemizam je kojim se sugerira da ministar zapravo podržava takve režime, iza 
čega se krije kritika upućena ministru zbog ponašanja neprimernog prvom diplo-
mati jedne demokratske zemlje.

Činjenica je, međutim, da izjavu opozicionog poslanika mnogi nisu inter-
pretirali na taj način. Sutradan po govoru usledio je kolektivni demarš afričkih i 
arapskih država, koje su osudile poslanika Č. J. zbog njegove „rasističke izjave” 
kojom „vređa (Srbiji prijateljske) države i narode”. Izvinjenje je došlo i od šefa 
diplomatije, koji je, u ime Vlade Republike Srbije, zamolio ove zemlje za opro-
štaj zbog „neprijatnosti” i preneo uveravanja da izjava opozicionog poslanika ne 
predstavlja zvanični stav države i da „rasizmu nikada nije bilo mesta u javnom 
životu Srbije, te da u svakom društvu ima ekstremista, ali da su oni u manjini”. 
Iz ovoga je jasno da su predstavnici afričkih (i arapskih) zemalja, kao i srpski 
šef diplomatije, drugačije protumačili izjavu od onoga što je bila govornikova 
namera. Za razliku od nameravanog značenja govornika, koji je akcenat loci-
rao na „imanju razumevanja”, afrički ambasadori i ministar stavljaju težište na 
drugi deo iskaza („susrete s kanibalima”). Drugim rečima, oni ne vide nikakvo 
ogrešenje ni o maksimu modaliteta ni o maksimu kvantiteta, te iskaz uzimaju 



480

Strahinja R. Stepanov

kao potpuno značenjski (smisaono) samodovoljan u datoj situaciji. Po njihovom 
sudu, govornik je mislio [meant] upravo ono što je rekao [said] – da se ministar 
susretao sa svojim afričkim domaćinima, koji su kanibali, tj. ljudožderi. Upravo 
ova relativna klauza oslikava kakvo je tumačenje govornikovog iskaza od strane 
ambasadorā i ministra. Oni razumeju množinski oblik ‘kanibali’ kao designat 
pluralizacije aktera koji su učestvovali u svakom susretu ministra sa afričkim 
domaćinima, što, svakako, nije u neskladu s neterminološki upotrebljenom rečju 
‘susret’– drugim rečima, ne kao diplomatski susret nego kao svaki kontakt koji je 
ministar imao na afričkom kontinentu sa svojim domaćinima. To indukuje znače-
nja koje su ovoj izjavi dali pomenuti akteri. Ako, prema tome, govornik identifi-
kuje svaki ministrov susret s afričkim stanovnicima kao susret s kanibalima, onda 
se zaista može reći da je govor rasistički, jer sve Afrikance, s kojima je ministar 
stupio u kontakt, određuje kao kanibale, tj. ljudoždere, što je rasistička predra-
suda, karakteristična za ekstremističke partije i lidere. Samo se u tom kontekstu 
može shvatiti zašto ministar naknadno spominje kako „rasizmu nikada nije bilo 
mesta u javnom životu Srbije” i kako su „ekstremisti u manjini”. Opozicionog 
su poslanika okarakterisali kao ekstremistu (i čak rasistu), na osnovu primar-
nog značenje lekseme ‘kanibal’ i pritom se nije ni posumnjalo da se iza tih reči 
može kriti drugačiji smisao i namera. A može se pretpostaviti da ministar nije 
posumnjao da se iza tih reči krije neka druga namera govornika, jer mu je ovakva 
interpretacija politički najviše odgovarala, a imala je svoju potporu u navedenom 
iskazu, tj. u jednoj od semantičkih realizacija sporne lekseme.

1.4. Sve je ovo na tragu ideja Rolanda Barthesa ([1967/]1977), koji je 
ustvrdio da je autor mrtav i da „jedinstvo teksta ne leži u njegovom poreklu već 
u njegovoj destinaciji”. Drugačije kazano, poznato je, od Barthesa, da „tekst nije 
niz reči koje imaju jedno ‚teološko’ značenje nego multidimenzionalan prostor u 
kojem se mnoštvo onoga što je napisano, a ništa originalno, susreće i prepliće”, 
iz čega sledi da „jedanput kada je autor uklonjen, tvrdnja da se tekst može deši-
frovati postaje uzaludna. Dodeliti tekstu autora je limitiranje teksta, nametanje 
krajnjeg označenog [signified], okončanje pisanja”. No stvari, dakako, ipak nisu 
toliko jednostavne, naprotiv, „u multiplicitetu napisanoga, sve treba biti podvr-
gnuto propitivanju”. Iako je govorio o književnom tekstu, Barthesov antiteološki 
pristup otvara polje za reinterpretaciju svakog iskaza i za pokušaj rekonstruk-
cije govornikove namere, ma koliko je različiti sagovornici (primaoci poruka) 
tumačili. U vezi s tim, treba se podsetiti i Foucoultovog pitanja (2003) – šta je 
autor? Ovaj mislilac smatra da više ne bi trebalo da se okrećemo autoru teksta 
kao autoritetu koji će nam otkriti smisao teksta, nego samom tekstu, tj. diskur-
su, koji pokreće pitanja „kako, pod kojim uslovima i u kojoj formi se subjekt 
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pojavljuje u poretku diskursa”.5 Tako u našem slučaju, naknadna objašenjenja 
(pravdanja) opozicionog poslanika (i njegove stranke) kako se u datom iskazu 
reč ‘kanibal’ odnosila na susrete s ozloglašenim tiraninom Džozefom Kabilom i 
ministrom spoljnih poslova Žan-Pjer Bembom, za koje se zna(lo) koliko su bili 
surovi i brutalni, samo su potvrdila da je krajnji označeni ostao otvoren, tj. podlo-
žan različitim interpretacijama, što je vešto iskoristio ministar inostranih poslova 
za difamaciju svoga političkog protivnika.

2. politički diskurs iz ugla teorije relevantnosti

2.1. Pokušajmo sada, oslanjajući se na Gricea i nastavljajući dalje, da 
od kooperacijskih principa krenemo ka teoriji relevantnosti i kognitivizmu. Na 
jednom mestu Mira Ariel (2010, 137) kaže kako je „govornikova obaveza da 
ispravno proceni kojim će kontekstualnim pretpostavkama [assumptions] prima-
lac poruke lakše pristupiti i/ili obraditi ih”. To znači da od načina formulisanja 
rečenice u velikoj meri zavisi kako će sagovornik tumačiti dati iskaz, tj. kojim će 
kontekstualnim pretpostavkama primalac poruke pristupiti na osnovu kojih će se 
dalje odvijati inferencijalni proces. Da ipak postoje neka ograničenja u moguć-
nosti određivanja kontekstualnih pretpostavki i na osnovu njih deriviranih (infe-
riranih) zaključaka, naglašavaju tvorci teorije relevantnosti – jer bi se, inače, u 
svakom iskazu mogao pronaći nekakav osnov za najrazličitije zaključke. Zato se 
i postulira ideja o najneposrednijoj kontekstualnoj pretpostavci. Pošto teoriju re-
levantnosti čine dva elementa – efekat kontekstualne pretpostavke i napor uložen 
u njihovu obradu (procesuiranje) – onda princip kojim se vladaju govornici uspo-
stavlja ravnotežu između ova dva elementa. Iskaz je otuda optimalno relevantan 
[optimally relevant] kada zahteva minimalan napor (utrošak energije /vremena) a 
pritom se dobijaju adekvatne kontekstualne implikacije (Ariel, 2010, 139).

5  Zanimljivo je Foucoultovo navođenje razjašnjenja autorske homonimije Sv. Jeronima (u delu 
De Viris illustribus), i kriterija za određivanje da li neki tekst pripada određenom autoru ili ne. 
Četiri Jeronimova kriterija glase ovako (prema Foucoultu et al., 2003, 384): (1) ako je jedna od 
nekoliko knjiga pripisanih autoru inferiornija spram ostalih, treba biti izbrisana sa spiska, (2) isto se 
treba učiniti ako neki tekstovi protivureče doktrini koju autor zastupa u drugim svojim tekstovima, 
(3) takođe, sa spiska moraju biti izostavljena i dela koja su napisana drugačijim stilom, i koja sadrže 
reči i izraze nekarakteristične za druga autorova dela, i na kraju (4) delovi koji se tiču događaja iz 
vremena posle autorove smrti moraju se smatrati interpolacijama. Ova četiri kriterija jesu, smatra 
Foucoult, u osnovi moderne literarne kritike. Ovi kriteriji, s kojima se Foucoult ne slaže i smatra 
ih limitirajućim za modernu egzegezu, čini se da se skladno uklapaju u diskursno-istorijski pristup 
Wodakove (o tome kasnije). Foucoult pak misli da se ne smemo (su)više okretati subjektu kao 
originatoru teksta (shvaćenom bilo kao autoru dela ili kao nekom od likova u delu) i potom od 
njega tražiti odgovor na pitanje o smislu teksta, nego, obratno, u tekstu tražiti odgovor na pitanje o 
autoru kao varijabilnoj funkciji diskursa i diskurziviteta!



482

Strahinja R. Stepanov

2.2. Za razliku od Griceove teorije, koja nije diferencirala tipove impli-
katura, nego ih je unificirano posmatrala kao partikularne ili generalizovane 
konverzacione implikature, teoretičari relevantnosti postuliraju dva različita 
tipa implikaturnih iskaza – implicirane pretpostavke [implicated assumption] i 
implicirane zaključke [implicated conclusion]. Iako oba fenomena karakteriše, 
kao najvažnija zajednička osobina, to da nisu eksplicitno (tj. kao eksplikature) 
iskazani, njihova je uloga u komunikaciji značajno drugačija – implicirane pret-
postavke (ili premise) osnova su (premda neeksplicirana) za impliciranje zaklju-
čaka. Kao što je rečeno, teorija relevantnosti propagira tzv. inferencijalni model 
komunikacije,6 kojemu stoji nasuprot tzv. kodni model, čije je osnovno obeležje 
da govornik enkodira nameravanu poruku u određeni znak, koji potom „sagovor-
nik dekodira koristeći identičnu kopiju koda, tj. uparivanjem signala s porukom” 
(Sperber, Wilson, 1995, 3–4). Inferencijalni model komunikacije ističe značaj 
dokaza koji govornik pruža sa željom da prenese određeno značenje, a koje sago-
vornik treba da rastumači upravo na osnovu (tog manifestovanog) dokaza koji je 
govornik obezbedio.7 Komunikacija je tako bazirana i odigrava se u određenom 
kognitivnom okruženju [cognitive environment] koje čini „određen broj činjenica 
koje pojedinac može sebi predstaviti” (Sperber, Wilson, 1995, 39) i prihvatiti 
kao istinite ili verovatno istinite. Dakle, govornikov se iskaz valja shvatiti kao 
svrhovita i svesna akcija radi prenošenja određenog sadržaja, poruke, tako da se 
ta informacija učini uzajamno manifestnom – dakle, da bude manifestna i govor-
niku i sagovorniku.8 Ukoliko namera da se datim iskazom prenese određena in-
formacija ne postoji, onda se ni ne može govoriti o ostenzivnoj, demonstrativnoj, 
na ostentativan način ostvarenoj komunikaciji. Uz to, upravo ostenzivnost, kako 
veli R. Carston (2005, 2), „podiže očekivanja određenog nivoa relevantnosti” 
u sagovornikovom kognitivnom sistemu i „nagoveštava (indicira) govornikovu 
komunikativnu nameru”.

6  Treba ipak reći da je zapravo inferencijalni model komunikacije donekle već nagovestio Grice 
u svojim radovima, a da su Sperber i Wilsonova tu ideju doveli do kraja.

7  Naravno da je i u inferencijalnom poimanju komunikacije nužan elemenat dekodiranja, ali 
to nikako nije dovoljno, naprotiv, to je samo jedan od unosaka [input] u dalju nedemonstrativnu 
obradu jezičkog signala.

8  Očigledno veoma bitan pojam u ovoj teoriji je uzajamna manifestnost [mutual manifestness]. 
Prema Sperberu i Wilsonovoj (1995) pretpostavka je manifestna nekoj osobi u određenom trenutku 
ako i samo ako je ta osoba sposobna da pristupi [entertain] toj pretpostavci i prihvati je kao tačnu ili 
verovatno tačnu. A uzajamno manifestna je ona pretpostavka kojoj su dve ili više osoba sposobne 
ne samo pristupiti i prihvatiti je kao tačnu ili verovatno tačnu, nego su ujedno i svesni da im je 
ta pretpostavka manifestna. Ovim se principom (uzajamne manifestnosti) supstituiše dotadašnji 
princip uzjamnog znanja a istodobno se više ne zahteva od dva govornika da zaista pristupaju 
nekoj pretpostavci jednovremeno, nego se samo traži da oni budu u mogućnosti da pristupe nekoj 
pretpostavci.
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2.3. [K2]: Vratimo se sada našem primeru, i pokušajmo utvrditi kako bi 
teorija relevantnosti mogla objasniti način na koji je došlo do ovakve diskrepan-
cije u tumačenju iskaza: /.../ Šta radi naš ministar spoljnih poslova, osim što ima 
tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi /.../. U navedenom 
govoru poslanik kritikuje vlast jer se permanentno ponaša nedemokratski, neci-
vilizovano i nesolid(ar)no: ne reaguje kada opresivni režim tlači sopstveni narod 
(a sklapa poslove s takvim režimom), a ne reaguje ni kada civili stradaju pod 
NATO-bombama, slično kao i 1999. god. u ratu protiv SR Jugoslavije. Inertnost 
i indolentnost Vlade, a posebice njenog ministra spoljnih poslova, jedino se ne 
odražava na „susrete s kanibalima po Africi”, za koje, prema govorniku, oči-
to ministar ima dosta razumevanja. Za poslanika je – pokušajmo rekonstruisati 
njegovu nameru – dati iskaz trebalo da proizvede određeni implicirani zaključak 
(implikaturu). No, pre nego dođemo do zaključka, potrebno je razviti eksplika-
turu [explicature] datog iskaza. Eksplikatura nekog iskaza je prema Sperberu i 
Wilsonovoj (1995, 182) „pretpostavka koju govornik saopštava iskazom I ako i 
samo ako je ona razvitak logičke forme enkodirane iskazom I”, te je, prema tome, 
ona posledica kako dekodirajućeg procesa tako i pragmatičkog inferiranja. Tako 
se reprezentacija naše rečenice, uzmimo da je ona (odeliti) iskaz, može preciznije 
i detaljnije izložiti upotpunjavanjem i obogaćivanjem značenja nejasnih jezičkih 
izraza, pojašnjenjem reference i sl., dakle, umetanjem onih rečeničnih članova 
koji su bitni za istinosne uslove iskaza, tj. za oformljenje pune (celovite) propo-
zicije:

„Šta radi naš [=srpski] ministar spoljnih poslova [na svojim diplomatskim tur-
nejama], osim što [u tim prilikama] ima tako puno razumevanja [=podržava] za 
[diplomatske] susrete sa kanibalima [=vladarima zločincima/tiranima] po Africi.”

Dva se procesa mogu izdvojiti − disambiguizacija, razdvoznačenje [di-
sambiguation] i zasićenje, saturacija [=saturation]. Prvi proces je zapravo odabir 
(selekcija) jednog od mogućih značenja koje obezbeđuje jezički (leksičko-se-
mantički) sistem, a drugi određivanje referencije na osnovu jezičkog izraza, ali 
s obzirom na moguće kontekstualno okruženje i kontekstualne vrednosti. Iako 
ima onih koji smatraju da disambiguizacija nije u domenu pragmatike (nego is-
ključivo semantike), pobornici teorije relevantnosti drže da se do razdvoznače-
nja nikako ne može doći bez uzimanja u obzir namere govornika. To znači da 
je i ovde na delu „strategija razmatranja interpretativnih hipoteza po redosledu 
pristupačnosti, koja se okončava kada je kriterij optimalne relevantnosti zadovo-
ljen” (Carston, 2005, 5). 

[K3]: U takvoj bi se eksplikaturi ograničile istinosne vrednosti propozicije 
samo na one slučajeve kada je u pitanju diplomatski susret, koji pak podrazumeva 
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isključivo susret sa državnim funkcionerima (zvaničnicima), kako je već reguli-
sano diplomatskim protokolom. Time bi se, na prvome stepeniku, izbeglo poop-
štavanje i izjednačavanje afričkih naroda s kanibalima. Takav bi iskaz tada mogao 
postati izvor za aktiviranje (implicirane) kontekstualne pretpostavke, tj. implika-
ture. Po Sperberu i Wilsonovoj (1995, 182), „pretpostavka saopštena iskazom I 
koja nije eksplicitna je implicitna i otuda se naziva implikatura”. Do nje se dolazi 
isključivo pragmatičkim inferencijama. Ta bi implikatura mogla ovako glasiti: 

Ko se susreće s kanibalima i za njih nalazi dovoljno vremena, a ne nalazi shodnim 
da uputi protest ili demarš zbog brutalne primene sile nad nedužnim stanovnicima 
(Libije), onda takva osoba ne zaslužuje da vodi srpsku diplomatiju i treba da se 
pozove na odgovornost. 

Iz ovoga dalje sledi da je ciljani (implicirani) kontekstualni zaključak: 
„ministar ne zaslužuje da obavlja svoju funkciju i trebalo bi da bude smenjen”. 
Oslanjajući se na ono što prethodi datom iskazu, tj. kakvo je tekstualno okruže-
nje, a imajući u vidu ključnu tezu teorije relevantnosti da iskaz podiže očekivanje 
sopstvene relevantnosti, tako da sagovornika vodi ka nameravanom značenju, 
tada se za ovakav kontekstualni implicirani zaključak može reći da je lako pristu-
pačan i da je govornik upravo na njega računao. Teorija relevantnosti još ističe da 
je za pojednica u komunikaciji najvažniji (pozitivan) kognitivni efekat − kontek-
stualna implikacija, što je upravo u prethodnoj analizi i pokazano (ministar treba 
da bude smenjen).

Međutim, ministar i ambasadori afričkih zemalja izveli su potpuno druga-
čiji zaključak, opet pristupajući kontekstu koji oni smatraju najrelevantnijim i na 
osnovu kojeg su inferirane sasvim drugačije implikature. Njima se, naime, učinio 
plauzabilnijim kontekst u kojem će se izraz „imati razumevanje za susrete sa ka-
nibalima” tumačiti kao predikacija koja referira na afričke narode, posredstvom 
sinegdohe [tipa pars pro toto]. Redosled koraka, dakle, izgleda ovako: prvo se 
leksičkom unosku ‘kanibal’ pripisuje značenje ‘ljudožder’, zatim se metonimij-
skom transformacijom „susreti sa kanibalima po Africi” tumače kao „susreti sa 
narodima Afrike, tj. Afrikancima”, a iz toga proizilazi da govornik smatra sve 
narode Afrike ljudožderima:

„Šta radi naš [=srpski] ministar spoljnih poslova [na svojim diplomatskim tur-
nejama], osim što [u tim prilikama] ima tako puno razumevanja [=podržava] za 
[brojne] susrete sa kanibalima po Africi [afričkim ljudožderima = Afrikanci koje 
ministar susreće na svojoj turneji su ljudožderi].”

Na osnovu ovoga lako se mogao izvesti zaključak o rasističkim svetona-
zorima govornika, budući da, shodno ovoj interpretaciji, drži da su svi Afrikanci 
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ljudožderi, što znači da ih smatra primitivnim, kulturno zaostalim i manje vred-
nim (a to jeste osnovno obeležje rasističke ideologije). 

2.4. Koji su kognitivno-psihološki razlozi za ovakvo drastično interpreta-
tivno odstupanje od „prave” komunikativne namere govornika? Uporište nalazi-
mo u prethodno pomenutoj ideji o tzv. uzajamnoj/zajedničkoj manifestnosti, koja 
ne govori o zajedničkom znanju, nego samo o mogućnosti da se neka „činjenica 
učini manifestnom pojedincu u određenom trenutku” i da je ovaj „predstavi i 
prihvati kao tačnu”, u nekom kognitivnom okruženju koje predstavlja „skup či-
njenica manifestnih pojednicu” (Sperber, Wilson, 1995, 39). Iz ovoga sledi da je 
pojedinčevo totalno kognitivno okruženje „funkcija njegovog fizičkog okruženja 
i njegovih kognitivnih sposobnosti i to kako činjenica koje su mu poznate tako i 
onih kojih može postati svestan”. Ako prihvatimo da je i za govornika i za prima-
oca poruke određena činjenica postala manifestna, tj. da je uzajamno manifestna 
i da postoji kognitivno okruženje dvaju učesnika u političkoj debati (opozicionog 
poslanika i ministra) koje obojica dele (što znači da postoji deo fizičkog okruže-
nja i deo kognitivnih sposobnosti koji su obojici manifestni, ali nikako i identič-
ni), to još uvek ne znači da će komunikativna namera govornika biti prihvaćena 
od strane primaoca poruke kako govornik želi: 

pošto fizičko okruženje nije nikada identično, i pošto na kognitivne sposobnosti 
utiču prethodno memorisane informacije koje se, dakle, razlikuju od pojedinca do 
pojedinca, kognitivna okruženja dvaju učesnika u razgovoru nikada se totalno ne 
poklapaju, niti oni [sagovornici] moraju doći do istih kognitivnih pretpostavki (to 
je samo mogućnost ne i neumitnost) (Sperber, Wilson, 1995, 43).

2.5. Prema tome, moglo bi se pretpostaviti da je raison d’être za govornika 
sledeći: moj govor je usmeren ka kritici ponašanja Vlade i njenog ministra. Fizički 
kontekst koji prethodi mom iskazu o kanibalima sadrži sledeće iskaze i stavove: 
naša vlast se ponaša neodgovorno, ona je neozbiljna („ /.../ ako naša vlast misli 
da bude ozbiljna, onda mora nešto učiniti i vrlo jasno saopštiti kakav je njen stav 
o onome što se dešava u Libiji”), naša vlast ćuti i ne izjašnjava se jer je nemoć-
na („u ćutanju aktuelne vlasti prepoznajemo zapravo nemoć”), naši su političari 
Gadafijeve marionete i simpatizeri („naši političari su se godinama ponašali kao 
Gadafijevi klovnovi”), Vlada je sve vreme ćutala o stradanju civila („ostali smo 
nemi i pred novim stradanjem civila, koji ovog puta trpe ne zbog Gadafija koji ih 
ubija, nego zbog bombardovanja, pre svega od strane vojske Amerike, Francuske 
i Velike Britanije i...”) i zato se govornik pita: „Šta radi naš ministar spoljnih 
poslova osim što ima tako puno razumevanja za susrete sa kanibalima po Africi 
/.../?” Govornik je, izvesno je, smatrao da su njegovo prethodno političko delo-
vanje (širi politički kontekst) i navedeni kotekst sasvim dovoljni da primaocima 
poruke učine manifestnom njegovu nameru da izraz „susret sa kanibalima” nosi 
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poruku „susret sa ozloglašenim zločincima, poput Kabile i Bembe”, što je dalje 
trebalo da dovede do kontekstualnog zaključka, koji smo gore već naveli. 

Na drugoj strani, ministar je smatrao da izraz „susret s kanibalima” čini 
manifestnom kognitivnu pretpostavku govornika da su „svi Afrikanci kanibali”, 
tj. da se iza upotrebe takvog izraza u iskazu govornik potrudio da aktivira rasi-
stičke predrasude koje gaji spram afričkih naroda. Jednom kada je primalac po-
ruke takve pretpostavke aktivirao, više se ne dovodi u pitanje koji je bio njegov 
pravac razmišljanja: iz takve pretpostavke lako se zaključuje da govornik zastupa 
ekstremističku (rasističku) ideologiju. To što „dozvoljava”, tačnije objašnjava, 
teorija relevantnosti, takvu vrstu različitih interpretacija izvedenih prema načinu 
pristupanja kognitivom okruženju, mi bismo mogli procenjivati s obzirom na kri-
terij bitan za ovu teoriju: koliko je dati ko(n)tekst mogao dati povoda baš za takvu 
interpretaciju. No, ostaje činjenica da upravo teorija relevantnosti kao graduelna 
(više-manje), a ne ekskluzivistička teorija (da/ne), dopušta da su pretpostavke 
aktivirane ostenzivnom komunikacijom manje ili više pristupačne za obradu, da 
im se lakše ili teže prilazi, kao i da je utrošak (vremena) za njihovu obradu razli-
čit (potrebno je više ili manje vremena). Ali pošto je nemoguće ispitati kakva su 
kognitivna okruženja obojice sagovornika, obe interpretacije su dokaz kako jedan 
te isti izraz, kao dostupan jezički materijal, tj. eksponent, može pružiti osnov za 
posve različite interpretacije i iz toga proizišle posledice.

3. mentalni prostori i politički diskurs

3.1. U poslednje vreme kognitiviste sve više privlači tzv. teorija pojmov-
nih integracija, čije postulate izlažu Fauconnier i Turner u svojim radovima. 
Kako ova dvojica autora ističu – teorija pojmovne (konceptualne) integracije, 
predstavlja u izvesnom smislu „opštu teoriju mišljenja”, tako što je mreža poj-
movnih integracija [conceptual integration network] osnova koja povezuje odre-
đeni broj mentalnih prostora [mental spaces], tzv. ulaznih prostora [input spaces], 
zatim generički prostor [generic space]9 i konstituišući, na kraju, ciljni domen 
– blend, odnosno amalgam [blended space],10 tj. integrisani prostor s emergen-
tnom strukturom (Fauconnier, Turner, 2001, 6–12).11 Ovom su teorijom, zapravo, 

9  Povezivanje [mapping] ulaznih prostora počiva na sledećim odnosima (između elemenata tih 
prostora): istost, sličnost, analogija, pragmatičke funkcije metonimije, sinegdohe.

10  Mentalni prostori ekstrahuju segmente reprezentacija entiteta i odnosa iz nekog frejma, 
scenarija, skripta i sl. 

11  Na kojim kognitivnim i jezičkim mehanizmima počiva teorija pojmovne integracije 
Fauconniera i Turnera? Emergentna struktura dobija se selektivnom projekcijom i stapanjem 
[selective projection and fusion], i to procesima mentalnog upotpunjavanja (podacima iz tzv. 
enciklopedijskog znanja), dinamičke razrade blenda i njegovom elaboracijom (što zapravo znači 
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njeni tvorci pokušali „da na sveobuhvatan način osvetle mentalne operacije od-
govorne za konstruisanje novih pojmovno-značenjskih sadržaja” (Rasulić, 2008, 
271). Razlozi kojima se čovek rukovodi tvoreći pojmovne amalgame uzrokuju i 
određuju kako će integrisani prostor izgledati, tj. šta će se iz tih primarnih izvora 
zadržati, a šta će biti zanemareno, odnosno „previđeno” pri selegiranju (tj. selek-
tivnoj projekciji).12 

3.2. Kako se teorijom pojmovnih integracija, kao teorijski pogodnim ko-
gnitivnim prosedeom, može objasniti nastali politički nesporazum, tj. različite 
interpretacije spornog segmenta (već analiziranog) političkog govora?13 Ako uče-
snici u političkoj komunikaciji (direktni učesnici: opozicioni poslanik i ministar; 
indirektni − ambasade afričkih zemalja) konstruišu značenja, odnosno daju smi-
sao iskazu/tekstu tokom diskursa (u ovom slučaju za vreme političke debate, ali i 
posle nje), tj. ako oni konstruišu različite (ma koliko oni slični i podudarni mogli 
biti) mentalne prostore inicirane, podstaknute i povezane s kontekstualnim para-
metrima, naša hipoteza glasi da se politički nesporazum, tj. različita interpretacija 
(dela političkog) iskaza može objasniti upravo različito ustrojenim (generičkim 
prostorom i) amalgamom, drugim rečima, kognitivne operacije primaoca poruke 
uobličavaju takav smisao iskaza koji nije podudaran onom koji je govornik oda-
slao, odnosno kako je govornik nameravao da signal/iskaz bude shvaćen.14 Mogu 
se pretpostaviti dva izvora nesporazuma: neprozirnost (nejasnost) podataka u ula-
znom prostoru 1 (UP1) (to je, dakle, onaj deo koji je vezan za propozicionalnu 

da takav pojmovni amalgam može zatim „regularno“ stupati u različite komunikacijske sheme i 
odnose, biti dalje razrađivan, modifikovan, modelovan itd.).

12  Bitno je, dakle, naglasiti da amalgam poseduje svoju (emergentnu) strukturu, i da, kao novi 
domen (koji, zapravo, ima uporište u izvornim domenima), zahteva i uspostavljanje svoje (autonomne) 
„fizionomije” i strukture. Finalni segmenti su npr. leksikalizacija, frazeološke inovacije i sl. koji se 
kao amalgam dalje iskorišćavaju i, eventualno, ukorenjuju [opportunism and entrenchment] – što 
znači da blend može nastati i ad hoc u razgovoru, a da se potom može „odomaćiti” u jeziku i tako 
postati izraz/fraza/konstrukcija koja će biti inkorporirana u jezički sistem. 

13  Inače, teoriju pojmovnih integracija neki smatraju „premoćnom”, pa otud i besmislenom, jer 
se njome mogu objasniti sve pojave – ma koliko različite bile – vezane za integracijske procese. 
Zbog toga su Fauconnier i Turner uveli tzv. principe optimalnosti (ograničenja): i. integracijski 
princip (reprezentacija u amalgamu posmatra se kao singularna jedinica), ii. topologijski princip 
(odnosi u blendu bi trebalo da se poklapaju s odnosima u drugim prostorima), iii. mrežni princip 
(reprezentacija u blendu bi trebalo da sačuva povezanost/mapiranost s izvornim prostorima), iv. 
princip raspakivanja (interpretator bi morao biti u stanju da odgonetne strukturu u drugim prostorima 
mreže), v. princip dobrog razloga (pridavanje važnosti elementima u blendu) i vi. metonimijsko 
stezanje (kompresovanje distance među metonimijski vezanim elementima). 

14  Jer, na kraju, konceptualna integracija [conceptual blending] objašnjava i kako se same 
informacije integrišu.
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dvosmislenost u govornikovom iskazu) i različit ustroj drugog ulaznog prostora 
(UP2) (ili više njih), koji čini (kontekstualnu) pozadinu diskursa.

Govornikov tekst oformljuje prostor koji sadrži neke konstituente/elemen-
te i odnose među njima, a što sagovorniku, tj. primaocu datog iskaza/teksta treba 
da posluži kao osnova putem koje će konstruisati nove, srodne mentalne prostore 
i provesti tako kognitivne operacije da pravilno inferira nameravano značenje 
govornika. Tako dati govornikov iskaz formira ulazni prostor 1 (UP1), no ukoliko 
iskaz sadrži nedovoljno precizne ili dvosmislene izraze, konstrukcije, fraze i dr. 
elemente, onda i kognitivne operacije primaoca informacije, pošto mogu biti vo-
đene drugačijim pravcem i uputama, lako prouzrokuju nesporazume i pogrešno 
shvatanje govornikovih namera i nameravanog značenja njegovog teksta.

[K4]: Opozicioni je govornik mogao imati upravo ovakav sklop mentalnog 
prostora, i psihološke operacije koje prate takvu organizaciju mentalnog prostora, 
uz odgovarajuće kontekstualne činjenice:

Fauconnier (1997, 35) kaže da su jezičke forme tek instrukcije, poput putokaza, koji

konstruišu međusobno povezane domene, i ti jezički izrazi nemaju po sebi značenje nego samo

značenjski potencijal, koji se na jedan ili drugi način ostvaruju u diskursu (Isto, 37). Mentalni su

prostori „konstrukti drugačiji od jezičkih struktura, no stvoreni u diskursu prema smernicama

koje obezbeđuju jezički izrazi, [i ti se] (...) mentalni prostori mogu predstaviti kao strukturirani,

inkrementabilni skupovi elemenata (a, b, c,...) i odnosa među njima (R1ab, R2a, R3cbf,...), tako da

im novi elementi mogu biti priključeni a novi odnosi ustanovljeni” (Fauconnier, 1994, 16). Ako

to shematski prikažemo (sh. 1), onda bi – u toku diskursa kreiran – mentalni prostor opozionog

govornika mogao, na koncu, poprimiti upravo takav izgled kakav smo reprodukovali u prostoru

blenda. Ulazni prostori 2 i 3 sadrže elemente (u govoru) koji ukazuju na činjenice o brojnim

civilnim žrtvama i stradanjima i neadekvatnoj (upravo nepostojećoj) reakciji naše diplomatije

(ćutanje kao tiha podrška). Zatim se mentalni prostor obogaćuje novom informacijom o

susreti s

kanibalima /

govornikov iskaz

Nedemokratsko i

necelishodno ponašanje

naše diplomatije u vremenu

tragedije u Libiji.

Stradanje nevinih

o kojima niko ne

brine.

Srbija je takođe

pretrpela

bombardovanje

zbog unutrašnjih

konflikata

Stradanje civila u

Libiji

ULAZNI prostor 2

ULAZNI prostor 1

ULAZNI prostor 3

GENERIČKI

prostor

Prostor BLENDA

Shema 1

Fauconnier (1997, 35) kaže da su jezičke forme tek instrukcije, poput pu-
tokaza, koji konstruišu međusobno povezane domene, i ti jezički izrazi nemaju 
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po sebi značenje nego samo značenjski potencijal, koji se na jedan ili drugi na-
čin ostvaruju u diskursu (Isto, 37). Mentalni su prostori „konstrukti drugačiji od 
jezičkih struktura, no stvoreni u diskursu prema smernicama koje obezbeđuju 
jezički izrazi, [i ti se] (...) mentalni prostori mogu predstaviti kao strukturirani, 
inkrementabilni skupovi elemenata (a, b, c,...) i odnosa među njima (R1ab, R2a, 
R3cbf,...), tako da im novi elementi mogu biti priključeni a novi odnosi ustanov-
ljeni” (Fauconnier, 1994, 16). Ako to shematski prikažemo (sh. 1), onda bi – u 
toku diskursa kreiran – mentalni prostor opozionog govornika mogao, na kon-
cu, poprimiti upravo takav izgled kakav smo reprodukovali u prostoru blenda. 
Ulazni prostori 2 i 3 sadrže elemente (u govoru) koji ukazuju na činjenice o broj-
nim civilnim žrtvama i stradanjima i neadekvatnoj (upravo nepostojećoj) reakciji 
naše diplomatije (ćutanje kao tiha podrška). Zatim se mentalni prostor obogaćuje 
novom informacijom o nepriličnim ministrovim susretima s nedemokratskim li-
derima (=kanibalima) nekih afričkih zemalja (inkrementacija podataka), koja se 
skladno uklapa u celokupnu sliku (o ratnim strahotama i nečovečnosti) i time se 
uspostavlja složenija struktura (nove relacije), koja otkriva i (krajnju) nameru 
govornikovog nastupa: kritika politike ministarstva i ministra spoljnih poslova 
i zahtev za izmenom takve politike (i smenom samog ministra). Zaključujemo, 
u ovome slučaju, emergentna struktura nije nova jezička tvorevina (izraz, kon-
strukcija i sl.), nego poruka sama, tj. razumevanje rečenog; nakon slaganja [com-
position] i upotpunjavanja [completion], kao elaboracija [elaboration] dolazi im-
plicirani zaključak o potrebi za ministrovom smenom.

Tako, međutim, nisu izgledali kognitivni ulazni prostori ministra (a, uz 
njega, i ambasadora pojedinih afričkih zemalja), koji je na osnovu ulaznog pro-
stora 1 kognitivnim operacijama bitno drugačije osmislio (generički prostor i) 
prostor blenda. Jer, „razvoj je diskursa sukcesija kognitivnih konfiguracija: svaka 
daje podsticaj nerednoj, pod pritiskom gramatike i konteksta; jezički izraz koji 
se pojavljuje u diskursnom stadijumun ograničava konstruisanje nove konfigu-
racije, zajedno s prethodnim konfiguracijama diskursnog stadijuman-1 i brojnim 
drugim faktorima” (Fauconnier, 1997, 38). To smo pokušali rekonstruisati u sh. 
2: bazični prostor [base space], koji čini znanje o (stvarnom) svetu, već uskladi-
štene informacije, oblikovan je na osnovu sagovornikovih frejmova i kognitivnih 
modela.15 No, osim postojećeg znanja i memorije, i iskazi doprinose izgradnji 
mentalnih prostora, pa je tako UP1 sadžao elemente koji su se u sagovorniko-
vom mentalnom prostoru drugačije povezali i saobrazili sa postojećim. Pridodata 
informacija doprinosi usložnjavanju prostora blenda formirajući inferencijalni 

15  Fauconnier (Mental Spaces...: 2) veli da „kada su elementi i veze mentalnog prostora 
organizovani poput paketa koji nam je od ranije poznat, možemo reći da je tada mentalni prostor 
uokviren [framed]”.
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zaključak sasvim drugačiji od onog kakav je u svom mentalnom prostoru imao 
govornik (ali zato u skladu sa sagovornikovim optimizacijskim transferom, čime 
se izbegavaju kontradiktornosti u mentalnom prostoru) i značajno različit od go-
vornikovih namera:

Teorija konceptualnih integracija govori o razvoju/konstruisanju mentalnih prostora ali i o

tome kako se oni kombinuju da bi proizveli nove zaključke. Blend nasleđuje delimično strukturu

i elemente iz dvaju i više ulaznih prostora. U našem je slučaju iskaz govornika predstavljao

ulazni prostor 1 (UP1), dok smo kao ulazni prostor 2 (UP2) postulirali sagovornikov mentalni

prostor, kognitivno relevantan u datom diskursu (koji bi mogao glasiti „Opozicioni poslanik je

poznat po radikalnim i ekstremističkim stavovima”), i to je rezultiralo i različitim blendom,

odnosno nesporazumom koji je iskrsao.

4. OD PRAGMATIKE I KOGNITIVIZMA KA KRITIČKOJ LINGVISTICI

4.1. Jedan od vodećih kritičkih lingvista Norman Fairclough kaže da se „u ljudskim

aktivnostima veze i odnosi između uzroka i posledice mogu izobličiti do neraspoznavanja, te

ʻkritikaʼ ima zadatak da učini vidljivim međuovisnost datih aktivnosti i stvari” (Fairclough,

1985, 747), drugačije kazano, kako društvene institucije raspolažu ideološko-diskurzivnim

formacijama, tako da diskurzivne (jezičke) norme prikrivaju ideološke i da je sve konstruisano

susreti s

kanibalima

Opozicioni poslanik

smatra (sve) afričke

narode ljudožderima.

Ekstremizam i

neumerenost opozicionog

govornika

Opozicioni

poslanik je poznat

po radikalnim

stavovima.

ULAZNI prostor 2

ULAZNI prostor 1

/ govornikov iskaz

GENERIČKI

prostor

Prostor BLENDA

Shema 2

 

Teorija konceptualnih integracija govori o razvoju/konstruisanju mental-
nih prostora ali i o tome kako se oni kombinuju da bi proizveli nove zaključke. 
Blend nasleđuje delimično strukturu i elemente iz dvaju i više ulaznih prostora. 
U našem je slučaju iskaz govornika predstavljao ulazni prostor 1 (UP1), dok smo 
kao ulazni prostor 2 (UP2) postulirali sagovornikov mentalni prostor, kognitivno 
relevantan u datom diskursu (koji bi mogao glasiti „Opozicioni poslanik je po-
znat po radikalnim i ekstremističkim stavovima”), i to je rezultiralo i različitim 
blendom, odnosno nesporazumom koji je iskrsao.

4. od pragmatike i kognitivizma ka kritičkoj lingvistici 
4.1. Jedan od vodećih kritičkih lingvista Norman Fairclough kaže da se „u 

ljudskim aktivnostima veze i odnosi između uzroka i posledice mogu izobličiti do 
neraspoznavanja, te ʻkritikaʼ ima zadatak da učini vidljivim međuovisnost datih 
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aktivnosti i stvari” (Fairclough, 1985, 747), drugačije kazano, kako društvene 
institucije raspolažu ideološko-diskurzivnim formacijama, tako da diskurzivne 
(jezičke) norme prikrivaju ideološke i da je sve konstruisano po njima/u skladu s 
njima stvarajući određen diskursni poredak (nekakav društveni common sense), 
pred kritičku lingvistiku postavlja se zadatak iznalaženja metode denaturalizo-
vanja (defamilijarizacije) takvog ustoličenog (naturalizovanog) poretka, u kojem 
društvene strukture određuje osobine diskursa, kao što i diskurs, povratno, deter-
minira društvene strukture. Tako se kritička analiza diskursa (ili kritička lingvi-
stika) pojavljuje kao metod (ili skup heterogenih metoda) za ispitivanje odnosa 
moći, dominacije, hegemonije (u nekom društvu) reflektovanih (iskazanih) kroz 
jezik, tj. ona se javlja kao instrument za „demistifikaciju diskursa razotkrivajući 
ideologije” (Wodak, Meyer, 2001, 10). Kritička lingvistika se, kao reakcija na 
„izolacionističke” (sistemskolingvističke) pristupe jeziku (pre svega, na čomski-
jansku generativnu gramatiku), prirodno naslanja na pragmatiku, jer ova prouča-
va odnos između jezika i konteksta, rečenog [said] i mišljenog [meant], rečenič-
nog značenja [sentence meaning] i govornikovog značenja [speaker meaning]. 
U tom kontekstu Kress (1989) izdvaja sledeće postulate od kojih treba da polazi 
kritička lingvistika: a) jezik je primarno društveni fenomen, b) ne samo pojedinci 
nego i institucije i drušvene grupe poseduju svoje specifične jezičke izraze i način 
upotrebe jezika, c) tekstovi su relevantne jedinice jezika u komunikaciji, d) adre-
sati (čitaoci/slušaoci) nisu samo pasivni primaoci poruka itd. Kritička analiza dis-
kursa zapravo prihvata halidejevski pogled na jezik, prema kome reči nikada nisu 
neutralne (isp. Fiske, 1994), i zastupa ideju da se tekst može razumeti tek sagle-
davanjem čitavog konteksta u kome nastaje – istorijskog, društvenog, političkog i 
sl. Kritička analiza diskursa pruža teorijske osnove i različite metodološke prakse 
za razotkrivanje društvenih problema koje indukuju (mainstream) ideologija i 
odnosi moći [power relations], a sa ciljem aktivnog (nenasilnog) pružanja otpora 
nametnutom ideološkom okviru i tekstualnom/diskursnom prosedeu i poretku u 
koji smo manje ili više nesvesno uronjeni (usidreni). 

4.2. Različiti pristupi u okviru kritičke analize diskursa učinili su ovu dis-
ciplinu metodološki veoma heterogenom, ali zajednički imenitelj – kritički od-
nos prema tekstu i propitivanje odnosa koji se odslikavaju u njemu – drži takve 
raznorodne prosedee u okvirima ovog disciplinarnog polja. Van Dijkov (2008b) 
sociokognitivni model, moglo bi se reći, otvorio je vrata kritičkoj analizi dis-
kursa kao na neki način autonomnom ali interdisciplinarnom domenu lingvisti-
ke. Iako umnogome počiva na strukturnoj analizi (različitih jezičkih nivoa), Van 
Dijk posmatra čitav komunikativni događaj otelotvorenim u društveno-istorij-
skom kontekstu, s participantima i aktivnom ulogom ne samo adresanata nego i 
adresata. Koristeći se teorijskim konstruktima mikro- i makrostruktura, on ih po-
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vezuje s tri nivoa „biv(stvov)anja” teksta (strukturnim, produkcijskim/pojetičkim 
i poimajućim=kako se razumeva) i kontekstom u kom je ovaj napisan/ostvaren. 
Van Dijkov analitički aparat podrazumeva: a) analizu istorijskog, političkog i 
socijalnog konteksta nekog teksta, b) analizu društvenih grupa i odnosa moća, 
c) identifikaciju odnosa mi/oni, d) ekspliciranje pretpostavljenog i impliciranog, 
i e) ispitivanje jezičkog plana (leksički izbor i sintaksička struktura itd.). Slično 
ovome, i Ruth Wodak je fundirala svoj diskursnoistorijski pristup (tzv. Bečka 
škola analize diskursa). Ona kaže da diskursna sociolingvistika ne treba samo da 
se svede na ispitivanje odnosa teksta i (istorijsko-političkog) konteksta nego i da 
ispita podležuće mehanizme koji doprinose (ne)poretku diskursa. I Ruth Wodak 
smatra da jezik „manifestuje društvene procese i interkacije i da ih konstituiše” 
(Wodak, Ludwig, 1999, 12). Prema Wodakovoj i Ludwigu „diskurs uvek podra-
zumeva moć i ideologiju. Ne postoji interakcija gde odnosi moći ne prevladavaju 
i gde vrednosti i norme nemaju bitnu ulogu”  (Isto, 12). K tome, „diskurs je uvek 
istorijski, tačnije, povezan sinhrono i dijahrono sa ostalim komunikativnim doga-
đajima koji se dešavaju”, što uzrokuje postojanje različitih interpretacija nekog 
teksta/diskursa, uslovljenih postojećim (prethodnim) znanjem recipijenata poru-
ke: „samo jedna jedina ispravna interpretacija ne postoji – hermeneutički pristup 
je neophodan. Interpretacije mogu biti manje ili više plauzibilne i adekvatne, ali 
ne mogu biti istinite” (Isto, 13). U ovom se razmišljanju Wodak i Ludwig čak i 
na jezičkom planu (planu formulacije) približavaju stajalištima koja nalazimo 
kod Sperbera i Wilsona: o graduelnosti kontekstualnih pretpostavki i zaključaka 
(dakle, jačih i slabijih implikatura [strong/weak implicatures]), kao i onome čime 
Barthes završava svoj traktat o „smrti autora”, a u kontekstu tumačenja (književ-
nog) dela – po kome je, ekovski rečeno, sve otvoreno!

Wodak smatra, kako ističe u svom „triangulacijskom” pristupu, da je neop-
hodno uzeti u obzir četiri nivoa kontekstualne analize: a) neposredni jezički (tek-
stualni) kontekst, b) intertekstualne i interdiskursne veze između iskaza, tekstova, 
žanrova i diskursa, c) nejezičke društvene varijable i institucionalne okvire, i d) 
širi društveno-politički i istorijski kontekst u kojima se određeni komunikacij-
ski čin i verbalna interakcija odigrava. Diskursno-analitički pristup koji Wodak 
razrađuje u okviru kritičko-lingvističkih studija podrazumeva: a) određenje spe-
cifičnih tema sa rasističkim/antisemitskim/etno-nacionalističkim elementima, b) 
utvrđivanje diskursnih strategija, i c) registrovanje i analiza jezičkih sredstava 
kojima se takvi diskriminatorski diskursi realizuju (Wodak, Meyer, 2001, 72). 
Fokus jezikoslovaca u ovakvom pristupu može biti, dakle, na različitim jezičkim 
pitanjima (Isto, 72–73) – kako se identifikuju akteri i atribuiraju, koje se predi-
kacije upotrebljavaju, kako izgleda argumentacija i sl., što je saglasno kritičko-
diskursnoj analitici, koja razlikuje tri centralna domena jezičke realizacije sve-
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ukupne društvene ontologije – prvi čine predstave (reprezentacije) sveta, drugi 
čine odnosi među ljudima, a treći različiti identiteti pojedinica. 

4.3. [K4]: Ukoliko bismo diskursno-istorijski metod analize diskursa pri-
menili na govor Č. J. u skupštini, onda bismo se morali – zbog ograničenosti 
prostora – usredsrediti samo na neke od parametara koje Wodak predlaže da se 
uzmu u razmatranje u ovakvom pristupu. Obaveznu analizu većeg broja „kontek-
stualnih omotača”, tj. kontekstualnih slojeva na različitim nivoima takođe bismo 
morali redukovati svodeći je na neposredan tekstualni kontekst. 

Dakle, diskursno-istorijska hermeneutika – kao kritičko-lingvistički pra-
vac razumevanja uslova konstituisanja društvenih odnosa i odnosa moći u druš-
tvu, kao način analiziranja procesa transponovanja hegemonijskih odnosa u jezik 
i realizacije takvih odnosa kroz jezik, i kao metoda de/rekonstrukcije ideološkog 
diskursa, tj. raskrivanja istinskog smisla koji je u pozadini takve komunikacije 
i jezičke realizacije – mogla bi, takođe, ispitati navedeni segment govora koji 
smo prethodno već analizirali. Prema tzv. triangulacijskom modelu/pristupu, koji 
Wodakova zagovara, ne samo neposredni jezički, tj. tekstualni i intertekstualni 
kontekst nego i nejezičke društvene faktore kao i širi društveno-političko-istorij-
ski kontekst neophodno je uzeti u razmatranje kako bi se dobili validni rezultati, 
no ovom prilikom takva će kompleksna analiza izostati, a naše će se posmatranje 
ograničiti isključivo na neposredni tekstualni predložak:

strategija ciljevi sredstva primeri iz teksta
referencija/
nominacija

konstrukcija 
opozicije mi/
oni

kategorizatori Gadafijevi klovnovi
Vlada Mirka Cvetkovića
Kanibali (u Africi)
Gadafijev režim
(nedužni) civili
NATO pakt

predikacija atribuiranje 
društvenih 
aktera 
pozitivno/ 
negativno: 
derogatorno/ 
afirmativno

kvalifikatorski 
predikatori

Gadafi /.../ koji ih ubija
/.../ odveli smo jedinicu vojske kako 
bi tamo paradirali pred Gadafijem
/.../ [Vlada] ostala je nema i ćutala 
U ćutanju aktuelne vlasti 
prepoznajemo nemoć /.../.
/.../ brutalan obračun Gadafija 
sa njegovim građanima /.../.  
[nominalizacija]



494

Strahinja R. Stepanov

argumentacija opravdavanje 
iznetih 
stavova/
kvalifikacija

toposi Argument proživljenosti - pošto 
se nama desilo nešto slično, sada 
mi ne smemo ostati nemi pred 
zločinima koji se drugde dešavaju

intenzifikacija modifikacija 
epistemičkog 
statusa 
propozicija

leksičko-
semantička 
razina reči

(Vlada) bi morala da se ponaša 
odgovorno → implikacija: Vlada 
nije odgovorna
godinama smo verovali→ a sad se 
pokazuje da to nije tako
Očekujemo od naše vlade → 
neodređenost u pogledu realizacije
Da smo članica NATO-a → 
kontrafaktuelnost

Na prvom, nominacijskom nivou analize uočljiva je dihotomna strategija 
suprotstavljanja mi/oni u nekoliko domena – Gadafijev režim // građani; opozi-
cija (koju predstavlja govornik) // Vlada (režim); Gadafi // NATO i dr. Izrazito 
derogativnu nominaciju nalazimo u primerima Gadafijevi klovnovi (za naš režim) 
i kanibali u Africi (za pojedine vladara s Crnog kontitenenta). U osnovi je nekih 
drugih izraza nediskretno predstavljenje, tj. generalizacija, kao nerazlikovanje 
među pojedinicima. Takav se način prikazivanja društvenih aktera naziva asi-
milacijom, i smatra se bitnim manipulativnim sredstvom jer se stigmatizuju – 
samo na principu etničkog, verskog, rasnog (ili nekog drugog) obeležja – grupe 
koje nisu homogene a koje štaviše ni ne deluju sinhronizovano, koordinirano. 
Atribuiranje aktera se vrši i pomoću različitih predikacija, tako da – ukoliko je 
upotrebljena glagolska leksema ubi(ja)ti – (u interpretaciji) derivirani postverbal 
sugeriše, tj. kategorizuje jasno takve osobe/režim: Gadafi/Gadafijev režim ubija 
→ Gadafi ubica/Gadafijeve ubice... Različite modifikacije epistemičkog statu-
sa propozicija takođe intenzifikuju (ili deintenzifikuju) predikacije, čineći iskaze 
„ubojitijim” i upečatljivijim.

5. zaključak

U ovom smo prilogu dali neke naznake kako se sve politički diskurs, zapra-
vo samo jedan manji odeljak teksta (političkog govora), može analizirati uvaža-
vajući (konverzaciono-) pragmatičke, kognitivne i kritičke (kritičkolingvističke) 
aspekte tog diskursa. Svako od ovih teorijskih i metodoloških stanovišta unosi u 
analizu neku svoju značajku, ono što je uopšte temelj datog pristupa (discipline). 
Time se najočitije pokazuje koliko je Van Dijk (2008a) u pravu kada – pokušava-
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jući odgonetnuti i utvrditi, omeđiti politički diskurs od drugih diskursa − na kraju 
prihvata kao najmerodavniji kontekstualni kriterij. Jer, ni konverzacijske maksi-
me, ni implikature/eksplikature, ni pojmovne integracije, na koncu, ni različite 
diskursne strategije (nominacijske, predikacijske, argumentacijske i dr.) nisu ek-
skluzivno ili imanentno samo u polju politike i političkog diskursa: one su karak-
teristične i za medijski, i za religijski, i za, na kraju krajeva, svakodnevni diskurs 
(kvantitavni i kvalitativni odnos među njima naravno značajno varira, kao i fre-
kvencija pojedinih od datih sredstava/strategija). Sve ove aspekte, dakako, sadrži 
i politički diskurs, ali način upotrebe i ciljevi (namere) govornika, njegova uloga 
(funkcija) i institucionalni položaj u društvu, (veće ili manje) disponovanje (za-
konima i ustavom legitimizarnim) „polugama moći”, te kontekst u kome se takva 
komunikacija odigrava (čitav govorni događaj) čine politički diskurs različitim 
i drugačijim od drugih, a zbog aktuelnosti i posledica koje proizvodi – vrednim 
analize i tumačenja.
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POLITISCHE REDE IM SPIEGEL PRAGMATISCHEN  
UND KOGNITIVEN THEORIEN 

Zusammenfassung

Der Artikel stellt die wichtigsten Aspekte der verschiedenen pragmatischen und 
diskursiven theoretischen und methodischen Ansätze am Beispiel (kleiner Segmente) ei-
ner politischen (parlamentarischen) Rede vor. Es wird gezeigt, dass es möglich ist, ein 
kleines Segment der Rede von verschiedenen Standpunkten aus zu analysieren und damit 
auf einige Aspekte der Semiotik des Textes und die Mechanismen der Herstellung der 
Bedeutung (Sinn) im Text hinzuweisen. So werden diese Aspekte aus dem natürlichen 
Umfeld „ausgerahmt/ausgesetzt“ und dadurch unterstrichen, um ihre Wichtigkeit in der 
(politischen) Kommunikation festzustellen.

Schlüsselwörter: politische Rede, das Grice‘sche Kommunikationsmodell, 
Relevanztheorie, kognitive Theorie der konzeptuellen Integration, kritische 
Diskursanalyse.
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ЕТИМОЛОШКА МЕТАФОРА  
У АДМИНИСТРАТИВНОМ ДИСКУРСУ1

У представљању апстрактнијих појмова, метафорички процес се чини 
неизбежним. Да би се то у пуној и правој мери показало, неопходан је ети-
молошки приступ. У овом раду се, на примеру лексике административног 
(бирократског) дискурса, значења неких лексема које су, према речницима 
савременог језика, употребљене у свом основном смислу, (пре)испитују с 
обзиром на етимологију. Тако се идентификују метафоре чији изворни појам 
одговара етимолошком значењу, а циљни актуелном значењу лексема. Ут-
врђују се њихове везе са неким појмовним метафорама познатим из лите-
ратуре, као и неке појмовне метафоре које тамо нисмо нашли. Закључује се, 
пре свега, да су те познате појмовне метафоре и бар неке новоидентифико-
ване у употреби стотинама година, те да је праћење етимолошког развоја од 
изузетног је значаја за проучавање метафоре, јер омогућава утврђивање (чес-
то заборављених) корена метафоричког мишљења, постављајући тако осно-
ву за правилно схватање и објашњење како тог битног когнитивног процеса 
тако и одговарајућих језичких појединости. 

Кључне речи: етимологија, етимолошка метафора, појмовна метафо-
ра, теорија појмовне метафоре, лексема, административни дискурс.

1. увОд

Појам метафоре је поникао из реторике у којој представља један од 
централних предмета проучавања од пре нове ере (Ortony, 1993). Више од 
два миленијума доминирало је схватање да је реч о стилској фигури која 
на основу имплицитног поређења неки ентитет означава иначе неодгова-
рајућим називом. Теорија појмовне метафоре (Lakoff & Johnson, 1980), у 
конструктивистичкој традицији, проширује тај појам на општи когнитивни 
процес помоћу кога се један појмовни домен разуме с обзиром на други.

Овај рад у принципу полази од теорије појмовне метафоре, коју, опет, 
настоји да прошири како би обухватила једну битну – етимолошку, димен-

1 Аутору је изразито задовољство и привилегија да, макар на овако симболичан начин, изрази 
захвалност својој менторки и пријатељу на изузетном професионализму, предусретљивости и 
разумевању, у снажном уверењу да ће прилика за то изражавање тек бити.
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зију. Конкретно, на примеру лексике административног (бирократског) дис-
курса, значења неких лексема које су, према речницима савременог језика, 
употребљене у свом основном смислу, (пре)испитујемо с обзиром на њи-
хову етимологију, коју проверавамо у Етимологијском рјечнику хрватско-
га или српскога језика П. Скока. Тиме се откривају метафоре чији изворни 
појам одговара етимолошком значењу, а циљни актуелном значењу лексема. 
Утврђујемо њихове везе са неким појмовним метафорама познатим из лите-
ратуре, као и неке појмовне метафоре које тамо нисмо нашли.

Када је реч о литератури, проучаваоци појмовне метафоре редовно 
здраво-за-готово узимају актуелни „основниˮ смисао лексема као буквалан, 
неметафорички. Нека истраживања указују на значај метафоричког миш-
љења у језичкој еволуцији (в., нпр., Gibbs, 1998), али експлицитне систе-
матске анализе појмовних метафора на основу саме етимолошке структуре, 
колико нам је познато, сасвим су изузетне. 

Надовезујући се на неке резултате утицајне синхронијско-дијахро-
нијске студије И. Свитсер (Sweetser, 1990), који указују на то да су се многи 
појмови, данас наизглед буквални, историјски развили управо путем многих 
од данас потпуно „активнихˮ појмовних метафора, З. Кeвечеш констатује да 
ти појмови сада припадају циљном домену тих метафора (Kövecses, 2005, 
151). Кад је реч о историјски значајним паровима метафоричких домена, из-
ворни и циљни домени су, током историјског развоја, мењали места, тако да 
циљни домен метафоре почне да се перципира као њен изворни домен, или 
обратно (Kimmel, 2001, 104). Можда најчешће евидентиран је двосмерни 
однос између дискурса о природи и дискурса о људској (друштвеној) сфери, 
где је природно хуманизовано, а људско натурализовано (исто, 105).

2. анализа

2.1. На основу анализираних етимолошких метафора, идентификова-
не су следеће појмовне метафоре познате из литературе.

кОнтрОла је гОре (Lakoff & Johnson, 1980, 18)
Префикс над- у лексемама надлежан и надлежност (од глагола лећи), 

затим надзирати (од глагола зрсти†; Skok, 1973, 661), које подразумевају 
контролу, указује на наведену појмовну метафору.

кОнтрОла је држање (Kövecses, 2002, 209)
„Држава од држати значи првобитно оно што држи властеоски (фе-

удални) господарˮ (Skok, 1971, 76).
кОмуникација је језичка кОмуникација (Radden, 2003, 102)
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Поствербали уговор и договор постали су од префиксалних сложе-
ница с глаголом говорити, деноминала од говор (Skok, 1971, 597). Глагол 
расписати (изборе, референдум, и сл.) настао је префиксацијом од писати. 

напредак је кретање унапред (Ortony, 1993, 221)
Глаголи напредовати, од кога је девербал напредак, и унапредити, 

са изведеним имперфективом унапређивати и њиховим номинализацијама 
унапређење/унапређивање,  изведени су од прилога (на)пред (уп. Skok, 1973, 
32). Први би се према етимологији могао дефинисати као „ићи напредˮ, а 
други „довести у положај напредˮ.

правда/правО је права (линија) (Goatly, 2011, 31)
Лексеме право, правичан, праведан, (не)оправдан у основи имају при-

дев прав – „управљен напредˮ (Skok, 1973, 26). Слично је са сложеницама 
правосуђе, правосудни, правобранилац.

кОнтрОла делОвања је кОнтрОла кретања, специфична инстанца метафо-
ре делОвање је кретање (Lakoff & Johnson, 1999, 271)

Агентивна именица управник, апстрактна именица (само)управа и 
придев (само)управни постали су од глагола управити, а значењски су веза-
ни за његов имперфектив управљати, чији је основни смисао „дириговати”, 
„давати правац” (Skok, 1973, 26-27).

Агентивна именица гувернер води порекло од грч. kybernan („упра-
вљатиˮ), преко лат. gubernare („управљатиˮ, „владатиˮ) и старофранцуског 
governer (OUP, n.d.).

Опазити је знати (Hampe, 2011, 207)
Наведена метафора је, такође, специфична инстанца метафоре ге-

неричког нивоа ум је телО, за коју Свитсерова (Sweetser, 1990) показује да 
је најважнија у концептуализацији менталних процеса већ хиљаде година 
(Kövecses, 2005, 103-104).

Придевска поименичена изведеница сведок, с деноминалом сведо-
чити, апстрактумом сведочанство, садржи прасл. корен *ifеd- > ved- и по 
етимологији значи „conscius” (Skok, 1973, 575), односно „ко с другима зајед-
но нешто знаˮ (Ђорђевић 1997, 330).

2.2. Идентификоване су и следеће појмовне метафоре, од којих бар 
неке изгледају активне и у савременом пресеку.
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Обавеза је везанОст

Апстрактна именица обавеза је девербал од обавезати, добијеног 
префиксацијом од глагола везати (Skok, 1973, 583).

Прасл. и свесл. глагол платити значи „solvere” (Skok, 1972, 678), од-
носно „одрешити, разрешити: А) свезу и сл.ˮ (Ђорђевић, 1997, 1401). Од 
њега су постали имперфектив плаћати, поствербали наплата, уплата, ис-
плата и сл., као и придев (бес)платан.

Глагол разрешити (какве функције, дужности) настао је префикса-
цијом од решити, који потиче из бсл. и прасл. а значи опет „1° solvereˮ, а 
такође и „2°  поништити,  раскинути,  3°  ослободити,  опростити, ментовати  
(религијски  језик,  од  гријеха),  4°  (интелектуални,  судски  језик,  објекти  
питање,  научне  задатке,  проблеме)  одгонетати,  доћи  до резултата  (у)ˮ 
(Skok, 1973, 141).

правО је ред

Глаголи наредити, одредити, уредити, и сл., њихове номинализације 
наредба, одредба, уредба и сл., имају у основи ред, а у административном 
дискурсу обично илуструју правне акте. То је и данас активна метафора, 
што показује основни смисао глагола уредити, који је и даље „довести у  
ред,  у  уредно  стање ... ” (РСКЈ VI, 1976, 565), док исти смисао глагола 
наредити Речник српскохрватскога књижевног језика наводи као други, уз 
напомену да је застарео (РСКЈ IV, 1971, 610).

апстрактнО Ограничење је физичкО Ограничење 
Глаголи забранити, спречити, ограничити, као и њихови девербали 

забрана, спречавање, ограничење потврђују наведену метафору. Она се по-
тврђује и примерима из свакодневног дискурса попут притиснути, устеза-
ти се, и сл.

аспекат непОљОпривреде је аспекат пОљОпривреде

Пољопривредна делатност је била кључни импулс развоју људске ци-
вилизације. Њена витална улога и значај у животу Homo agricolaе дали су 
неодољив изворни појмовни домен за наведену појмовну метафору. Неке од 
бројних потврда те архетипске метафоре из свакодневног дискурса су: сито 
и решето, став, спас(и)ти (од ие., прасл. и свесл. пасти [Skok, 1972, 614]), 
грабити, лопта (према балто-сл., прасл. и свесл. лопата [Skok, 1972, 318]), 
лоза... 

Глагол вршити из административног (и уопште формалног) дис-
курса је ие., прасл., јсл. и рус. пољопривредни термин у значењу „terére 
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frumentum” (Skok, 1973, 625), тј. „врћи храну” (Ђорђевић, 1997, 1503). А 
калкови супруг(а), супружник одражавају порекло од прасл. и свесл. терми-
на за стављање волова у јарам (Skok, 1973, 31).

Идентификована је и појмовна метонимија: седење за делатнОст тО-
кОм седења. Наиме, процесна именица седница и глагол заседати, чији је 
девербал заседање, воде порекло од глагола сести (Skok, 1973, 251), док је 
председник калк (преведеница) према итал. presidente од лат. prae- + sedere 
(исто, 35) „седетиˮ. Одређење глагола засести у Речнику српскохрватско-
га књижевног језика: „1. а. сести, посадити се. б. добити, заузети место 
(службу), сместити се. в. састати се у седницу отпочети рад  у седници.ˮ 
(РСКЈ II, 1967, 214), указује на то да није реч о мртвој метонимији.

Ван административног дискурса такође можемо наћи потврде наведе-
не појмовне метонимије, нпр. седељка. На такав начин, она је специфична 
инстанца метонимије стање за дОгађање (Panther & Thornburg, 2003, 258).

У административном дискурсу налазимо и етимолошке метафоре/ме-
тонимије чије одговарајуће појмовне метафоре/метонимије тек треба утвр-
дити додатним потврдама. Рецимо,

„Веома важна је с културнохисторијског гледишта парасинтактичка сложе-
ница *за кона »од почетка« > закон, која је свеславенски и праславенски 
nomen actionis од  перфектива зачети ... Значила је првобитно »оно што је 
зачето« ... а затим »1° обичај, 2° тестаментум (дијелови св. писма), 3° брак, 
4° вјера«, 5° Gesetz, loi«” (Skok, 1971, 316).

Такође, лексичка породица бирати, изабрати, избори, одбор, сабор и 
сл. изведена је од основа свесл. глагола брати ие. порекла у значењу „носи-
ти, донети” (Skok, 1971, 201-202). Још неки примери су и лексеме дужност, 
странка, наследити, доходак (од ходити, дакако [Skok, 1971, 675]), помило-
вање, амнестија (према грч. amnēstia „заборавност” [OUP, n.d.]), Скупшти-
на, итд.

3. закључак

И у оваквом истраживању сасвим скромног обима, показало се да су 
неке актуелне појмовне метафоре, на делу стотинама година, у овом случају 
у српскохрватском језику, што потврђују етимолошке метафоре које их реа-
лизују. Могуће је, штавише, да су неке од њих старије од тог језика, односно 
да сежу до (балто-)словенског или, чак, до индоевропског прајезика. Такве 
историјске метафоре које су и данас у употреби у више језичких и култур-
них заједница могу бити веома бројне. То су, сматрамо, нека битна питања 
за предстојећа историјски освешћена когнитивна истраживања.



502

Марко М. Јанићијевић

С тим у вези, појмовне метафоре до сада идентификоване у литерату-
ри, односно језичке метафоре које их реализују, ваља преиспитати увођењем 
етимолошких критеријума, јер се могу открити случајеви да је погрешно 
као изворно значење узето савремено значење уместо етимолошког. У так-
вим случајевима, дакле, била би реч о метафори која је у употреби још откад 
је етимолошко значење било актуелно.

Праћење етимолошког развоја од изузетног је значаја за проуча-
вање метафоре, јер омогућава утврђивање (често заборављених) корена 
метафоричког мишљења, постављајући тако основу за правилно схватање 
и објашњење како тог битног когнитивног процеса тако и одговарајућих 
језичких појединости.

СИМБОЛИ И СКРАЋЕНИЦЕ

* – реконструисан облик
† – ишчезао облик
> – „развило се у”
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грч. – грчки
ие. – индоевропски
итал. – италијански
јсл. – јужнословенски
лат. – латински
прасл. – прасловенски
рус. – руски
свесл. – свесловенски
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Marko Janićijević

ETYMOLOGICAL METAPHOR IN ADMINISTRATIVE DISCOURSE

Summary

In the representation of more abstract concepts, the metaphorical process seems 
indispensable. In order to demonstrate this conclusively and convincingly, an etymological 
approach is needed. Therefore, in this paper, based on the example of the administrative 

http://oxforddictionaries.com/
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(bureaucratic) discourse lexis, the meanings of the lexemes which are, according to the 
dictionaries of contemporary language, used in their literal sense are (re)considered 
with regard to etymology. This way, we identify metaphors which have, as their source 
concept, the etymological lexeme meaning and, as the target concept, the contemporary 
lexeme meaning. We establish relations with some conceptual metaphors known from 
the literature, as well as some conceptual metaphors that are not to be found there. We 
conclude, first and foremost, that these well-known conceptual metaphors and at least 
some newly identified ones have been in use for hundreds of years, and that tracing their 
etymological development is of exceptional significance for metaphor studies, as it allows 
for the establishment of the roots of metaphoric thinking, and, thus, setting the basis for 
the correct understanding and explanation of this major cognitive process, as well as the 
corresponding linguistic particularities.

Key words: etymology, etymological metaphor, conceptual metaphor, conceptual 
metaphor theory, lexeme, administrative discourse.
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IZ DISKURSA IMENOVANJA:  
NAZIVI KOZMETIČKIH PROIZVODA  
U SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU1

U radu se analiziraju nazivi kozmetičkih proizvoda kompanije Avon u ka-
talozima na srpskom i mađarskom jeziku. Posmatra se zastupljenost domaćih, 
odomaćenih i stranih neadaptiranih elemenata, a pažnja je posvećena i karakteri-
stičnim sintagmatskim spojevima i tvorbenim modelima. 

Ključne reči: srpski jezik, mađarski jezik, kontaktna lingvistika, kontrastiv-
na analiza, terminologija, nominacija, kozmetički proizvodi.

1. Globalizacija, kao proces povezivanja ekonomskih i finansijskih tokova 
na svetskom nivou i stvaranja svetskog tržišta, nesumnjivo vodi i stvaranju glo-
balne kulture, koja zadire u gotovo sve oblasti čovekovog života. U tom procesu 
očigledan je uticaj modela ponašanja i stavova karakterističnih za angloameričko 
govorno područje, što se vidi i u originalno skovanom terminu globalna anglo-
COOLtura (Prćić, 2005, 144). 

Ovaj uticaj naročito je vidljiv na planu shvatanja lepog i ružnog, pojmova 
koji se u velikoj meri mogu relativizovati, a čije su konkretizacije i pojavni oblici 
uslovljeni vremenskim i prostornim momentima, odnosno povezani s različitim 
epohama i kulturama (Eko, 2004; Eko, 2007). Težnja za privlačnim fizičkim 
izgledom nije izum angloCOOLture, međutim kriterijumi za određivanje privlač-
nog i odbojnog u savremenom svetu manje-više jesu pod njenim uticajem. Na 
tom planu značajnu ulogu imaju modne kuće i proizvođači kozmetičkih prepa-
rata od kojih su mnogi prerasli u multinacionalne kompanije. Ove kompanije su 
i pokretači i rezultat povezivanja proizvođača i potrošača na svetskom nivou, pri 
čemu značajnu ulogu ima informisanje potrošača o vrstama, kvalitetu i prednosti-
ma određenih proizvoda, odnosno njihovo reklamiranje. Promovisanje proizvoda 

1 Ovaj rad nastao je u okviru projekta Sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja stan-
dardnog srpskog jezika (178004), koji finansira Ministarstvo prosvete,  nauke i tehnološkog razvoja 
Republike Srbije.
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putem reklama ima dugu tradiciju i razrađene strategije u zavisnosti od vrste proi-
zvoda i ciljnih grupa.2 Pojedine kompanije periodično objavljuju i kataloge svojih 
proizvoda koji se takođe mogu smatrati vrstom reklamnog materijala.

Jedna od poznatijih multinacionalnih kompanija koja se bavi proizvod-
njom i distribucijom prvenstveno kozmetičkih proizvoda, ali i modnih detalja i 
proizvoda za kuću, jeste Avon.3 Prodaja Avonovih proizvoda vrši se isključivo 
preko kataloga koji se pojavljuju tronedeljno, a dostupni su i u papirnom i u 
elektronskom izdanju. Za lingvističku, pa i širu kulturološku analizu zanimljiv 
je podatak da su, pored engleskog, ovi katalozi dostupni na oko trideset jezika: 
albanskom, bosanskom, bugarskom, češkom, francuskom, grčkom, gruzijskom, 
hrvatskom, italijanskom, kineskom, mađarskom, makedonskom, poljskom, por-
tugalskom, rumunskom, ruskom, slovačkom, slovenačkom, srpskom, španskom, 
turskom, ukrajinskom i dr. 

Katalozi ove kompanije sadrže preko 300 proizvoda, a ovom prilikom ana-
liziraće se samo nazivi kozmetičkih proizvoda u katalozima na srpskom i mađar-
skom jeziku.

Prikupljena građa pogodna je kako za kontaktnu tako i za kontrastivnu 
analizu. U nazivima ovih proizvoda prisutni su i domaći i strani elementi, ovi dru-
gi i adaptirani i neadaptirani. Karakterišu ih tvorbene mogućnosti i sintagmatski 
spojevi specifični za ova dva jezika, ali i oni koji su nastali pod uticajem drugih 
jezika.

2. Avonovi proizvodi mogu se posmatrati razvrstani u kolekcije. Original-
ne Avonove kolekcije često već svojim nazivom otkrivaju namenu, zajedničko 
svojstvo, i na taj način usmeravaju kupce na odabir proizvoda određene vrste. 
Preduslov je, naravno, znanje engleskog jezika. Na primer, naziv kolekcije Anew 
sugeriše negu na osnovu obnavljanja i postizanje svojstava mladolike kože, So-
lutions nagoveštava rešavanje određenih problema, Clear Skin je kolekcija na-
menjena čišćenju kože mlađih korisnika, adolescenata, održavanju higijene kože 
sklone mašćenju, bubuljicama i miteserima, Naturals upućuje na prirodne sastoj-
ke, Skin so Soft na izuzetnu mekoću kože, Care na brižljivost u nezi kože, Color 
Trend da proizvodi pripadaju modernim i inovativnim postupcima u šminkanju, 
Nail Experts su sredstva za negu noktiju, Foot Works je kolekcija za negu stopala. 
Neke od ovih kolekcija imaju i svoje „potkolekcije” najčešće razvrstane prema 
starosnoj dobi korisnika ili specifičnoj nameni. Tako, na primer, Anew ima Anew 
Vitale (25+), Anew Reversalist (35+), Anew Ultimate 7s (45+), Anew Platinum 

2  Sveobuhvatnu i detaljnu studiju novinskih reklamnih oglasa dala je V. Vasić (1995) sagledavši 
ovaj diskursni model hronološki, tipološki, iz perspektive govornih činova, tekstualnih, gramatičkih 
i leksičkih karakteristika. 

3  Za detaljnije informacije up. izvore na kraju ovoga rada.
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(55+), Anew Clinical i Anew Genics, a Solutions: Solutions Youth Minerals (30+), 
Solutions Ageless Bloom (40+), Solutions Hydra Beyond, Solutions Beautiful 
Hydration i Solutions Sensitive Botanicals.

Nazivi kolekcija se, i u srpskom i u mađarskom katalogu, najčešće zadrža-
vaju u izvornom obliku: Hydra Beyond hidratantna maska – Hydra Beyond hi-
dratáló arcpakolás; Anew Genics krema – Anew Genics krém; SuperShock tečna 
senka za oči – SuperShock folyékony szemhéjfesték; Dancefloor Diva sjaj za usne 
– Dancefloor Diva szájfény; Ideal Flawless puder u kamenu – Ideal Flawless 
kőpuder; Ideal Luminous rumenilo – Ideal Luminous arcpirosító.

U katalogu na srpskom jeziku u samom nazivu proizvoda češće izostaje 
naziv kolekcije, ali je on vidljiv na osnovu slike i propratnog teksta:4 Svelucavi 
balzam za usne – Color Trend Sparkle ajakbalzsam; Krema za predeo oko očiju 
SPF 15 – Sensitive Botanicals bőrnyugtató szemránckrém SPF 15; Dnevna kre-
ma SPF 20 – Youth Minerals energizáló nappali krém SPF 20; Noćna krema – 
Sensitive Botanicals bőrnyugtató, hidratáló éjszakai krém.

Zabeleženi su i primeri u kojima je na mađarski jezik preveden ceo naziv 
kolekcije ili neki njegov deo: Mineral Gems Diamond Blush losion za telo – 
Testápoló ásványi anyagokkal a gyémántfényű bőrért; Silky Moisture dvofazno5 
ulje u spreju – Selymesen hidratáló szaténfényű olajspray; Daily Shine Supreme 
serum za sve tipove kose – Hajfényszérum minden hajtípusra; Mocha Latte Smo-
ky Eye set – Mocha Latte sminkszett a füstös szemekért.

2.1. Nazivi proizvoda pojavljuju se u formi sintagme čiji je upravni član 
imenica koja imenuje tip kozmetičkog sredstva. Tu se mogu izdvojiti dve klase 
leksema: 1) one čija se namena zna i bez konteksta ili im je značenje određeno 
samim pojavljivanjem u katalogu kozmetičkih proizvoda i 2) one koje prvenstve-
no referišu o strukturi, pojavnom obliku supstanci od kojih je proizvod sačinjen.

U obe klase su, i u srpskom i u mađarskom jeziku, najviše zastupljene 
domaće i odomaćene internacionalne lekseme. Prvoj klasi pripadaju, na primer, 
reči kojima se označavaju sredstva za pranje i održavanje lične higijene kao što 
su: sapun – szappan, šampon – sampon, kupka – habfürdő/tusfürdő, zatim ona 
za negu balzam – balzsam, eliksir – elixír, maska – pakolás/maszk, šminka na-

4  Bitni elementi, ponekad i ključni za razumevanje namene i svojstava nekog proizvoda, jesu 
propratni tekstovi i fotografije proizvoda i ambalaže, osoba koje ih koriste i reklamiraju, sastojaka, 
ambijenta koji odgovara određenoj kolekciji i drugi pažljivo odabrani efekti. Dizajn ovih kataloga 
i rezultat koji se njime postiže može biti predmet jedne posebne analize.

5  Složeni pridev dvofazni ovde ne označava da se proizvod sastoji od dve faze u smislu da ima 
dva razvojna stepena ili da se proces njegovog delovanja odvija u dva perioda, već da se sastoji od 
dva homogena dela, dve komponente koje se razlikuju po svojim fizičkim svojstvima. Proizvod 
se nalazi u providnoj bočici, komponente su različite boje, sjedinjavaju se mućkanjem i deluju 
istovremeno. 
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menjena bojenju, ulepšavanju ili prekrivanju neželjenih pojava na licu rumenilo 
– arcpirosító, podloga – alapozó, ruž – rúzs, puder – púder, korektor – korrektor, 
mirisi parfem – parfüm, dezodorans – dezodor/deo. U drugu se mogu uvrstiti 
lekseme tipa krema – krém, losion – lotion/testápoló, tonik – tonik, mleko – tej, 
ulje – olaj, gel – gél/zselé, emulzija – emulzió, serum – szérum, lak – lakk i one s 
opštim značenjem sredstvo, tretman – készítmény. 

Englesko spray u mađarskom katalogu napisano je izvorno, a u srpskom 
adaptirano sprej. Konsultovani mađarski rečnici stranih reči navode izvornu or-
tografiju i više varijanti adaptirane ortoepije: spré (srpski - špre) szpré (srpski 
– spre) ili szpréj (srpski – sprej). Umesto odomaćenog viasz, u mađarskom kata-
logu je preuzeto englesko wax, leksema koja nije zabeležena u pomenutim rečni-
cima. U srpskom se javlja vosak.

Zabeleženo je i nekoliko primera u kojima je u srpskom uobičajena upo-
treba strane reči, doduše adaptirane i poznate korisnicima, dok su u mađarskom 
prisutne domaće i odomaćene reči, često srasle u složenice: ajlajner – szemhéjtus 
(doslovno: tuš za očni kapak), maskara – szempillaspirál (doslovno: spirala za 
trepavice), krejon – szemhéjtus, szemkontúrceruza  (doslovno: olovka za konturu/
oivičavanje oka), piling – radír (doslovno: brisalica),6 roll-on7 – golyós dezodor 
(doslovno: dezodorans sa kuglicom).

2.2. Opšti naziv kozmetičkog proizvoda često se specifikuje imenovanjem 
delova tela za koje je predviđen. U toj funkciji se u srpskom najčešće pojavljuje 
akuzativ s predlogom za sa značenjem namene. Pojmom u akuzativu označen je 
deo tela, a upravna imenica je iz kategorije materije, odnosno hemijskog sred-
stva (Arsenijević, 2003, 121). Na dubinskom planu ova konstrukcija ima funkciju 
priloške dopune (Arsenijević, 2003, 114). Mađarski ekvivalent ovakvog sinta-
gmatskog spoja najčešće je složenica nastala od dve imenice čiji prvi član takođe 
ima prilošku funkciju (Andrić, 2009, 279). U oba jezika se, dakle, ove jedinice 
mogu razviti u rečenicu u kojoj se rekonstruišu glagoli tipa nanositi, stavljati, 
mazati i sl. Na primer: krema za ruke ← krema koja se maže na ruke – kézkrém 
← krém, amelyet a kézre kenünk. Ovom modelu pripadaju i sledeći primeri: kre-
ma za stopala – lábkrém; krema za lice – arckrém; krema za predeo oko očiju – 
szemránckrém, szemkörnyékápoló; maska za lice – arcmaszk, arcpakolás; maska 
za kosu – hajpakolás; krejon za oči – szemkontúrceruza, szemceruza; senka za 
oči – szemhéjpúder;  lak za nokte – körömlak; piling za telo – testradír; sprej za 

6  Leksema radír primarno ima značenje gumica za brisanje. Zapravo je i nastala od složenice 
nemačkog porekla  radírgumi (= Radiergummi) osamostaljivanjem njenog prvog dela. Može se 
uočiti sličnost funkcije ovog predmeta i kozmetičkog sredstva – fizičko odstranjivanje, skidanje, 
uklanjanje, grebanje neke materije s površine nečega. 

7  U katalogu je napisano izvorno roll-on. Rečnik novijih anglicizama (Vasić, 2001, 208) 
predlaže transkribovano rolon.
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telo – testpermet, deo spray; ruž za usne – ajakrúzs; sjaj za usne – szájfény; bal-
zam za usne – ajakbalzsam.

U građi se često pojavljuje i kvalifikativni akuzativ deverbativnih imeni-
ca koji je, na dubinskom planu, zastupnik predikacije (Arsenijević, 2003, 114). 
Objekat deverbativnih imenica nastalih od tranzitivnih glagola iskazuje se geniti-
vom (mleko za čišćenje lica ← mleko /koje/ čisti lice). Kao ekvivalent ovog srp-
skog modela u mađarskom se javlja složenica koja je prema svojim morfološkim 
karakteristikama particip imperfekta (glagolski pridev sadašnji). Ovaj tip parti-
cipa imperfekta nastaje spajanjem glagola s objektom, pri čemu objekat zauzima 
poziciju ispred glagola i nema akuzativni nastavak (arctisztító tej ← tej /amely/ 
tisztítja az arcat).8 Participska složenica po pravilu je preponovana u odnosu na 
upravnu reč i ima atributsku funkciju. Primeri ovog tipa su i: krema za uklanjanje 
dlačica – szőrtelenítő krém; tretman za zatezanje tela – testfeszesítő krém; krema 
za omekšavanje peta – sarokpuhító krém; gel za oblikovanje biste – mellfeszesító 
zselé; piling za čišćenje pora – pórustisztító arcradír; gel za čišćenje pora – póru-
stisztító gél; ulje za jačanje noktiju – körömerősítő folyadék; sprej za neutralisa-
nje neprijatnih mirisa stopala – lábszagűző spray.

Participi se upotrebljavaju i u funkciji imenica, bez upravne reči, onda 
kada je u srpskom upravni član neutralna imenica sredstvo: sredstvo za čišćenje 
lica – arctisztító; sredstvo za skidanje laka sa noktiju – körömlakklemosó.

Particip imperfekta javlja se i kada u srpskom nije eksplicirana deverbativ-
na imenica, odnosno dubinska predikacija. Najčešći su participi u čijoj je osnovi 
glagol ápol (= negovati), što ukazuje na to da se i u srpskom on može rekonstru-
isati (serum za suve krajeve ← serum za negu suvih krajeva kose ← serum /koji/ 
neguje suve krajeve – hajvégápoló szérum ← szérum /amely/ ápolja a haj végét), 
a izostao je najverovatnije zato što se podrazumeva: krema za telo – testápoló 
krém; krema za stopala – lábápoló balzsam; stik za stopala – lábápoló stift.

Osim navedenog glagola, u osnovi participa zabeleženi su glagoli lágyít (= 
omekšavati): tretman za ogrubelu kožu stopala ← tretman za omekšavanje ogru-
bele kože stopala ← tretman koji omekšava ogrubelu kožu stopala – bőrlágyító 
lábradír ← lábradír amely lágyítja a bőrt; i dúsít (= činiti bujnim, povećavati 
volumen): šampon za volumen ← šampon koji povećava volumen – hajdúsító 
sampon ← sampon, amely dúsítja a hajat.

Neretko je ekvivalent srpske konstrukcije za + akuzativ mađarska imenica 
s padežnim nastavkom -ra/re. To je nastavak za sublativ, primarno mesni padež 
koji označava spoljašnji prostorni odnos, ima obeležje usmerenosti, ali i krajnjeg 
cilja kretanja i odgovara na pitanje kuda (Andrić, 2002, 167). Osim prostornog, 
može imati i druga značenja, među kojima je i značenje namene koje ima u zabe-

8  Ovaj tip leksikalizovane objekatske sintagme opisuje E. Andrić (2009, 273–274).
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leženim primerima: balzam za osetljivu kožu – balzsam érzékeny bőrre; tonik za 
tanku kosu – tonik vékonyszálú hajra; šampon za sve tipove kose – hajfénysam-
pon minden hajtípusra; šampon za tretiranu9 kosu – sampon festett hajra; gel 
krema za lice – gélkrém arcra; blatna maska za lice – iszappakolás arcra.

Kauzalni padežni nastavak -ért u građi se pojavljuje sa značenjem cilja: 
sjaj za punoću usana – szájfény a teltebb ajkakért.

Kozmetički proizvodi služe i uklanjanju, suzbijanju, sprečavanju nekih 
neželjenih pojava i stanja. Struktura kojom se ovo iskazuje sastoji se od upravne 
imenice, kojom se imenuje proizvod, i genitiva s predlogom protiv, kojim se 
označava neželjena pojava.10 Čest ekvivalent srpske konstrukcije protiv + geni-
tiv u mađarskom je nominativ s postpozicijom ellen. U zabeleženim primerima 
ova postpozicija dobija sufiks -i za tvorbu prideva, čime postaje pogodna za atri-
butsku funkciju. Zapravo, zajedno s imenicom iza koje stoji predstavlja atribut 
upravne imenice koja se smešta na kraj sintagme: losion protiv celulita – na-
rancsbőr elleni testápoló; tretman protiv celulita – narancsbőr elleni krémzselé; 
tretman protiv akni – pattanás elleni zselé; 2 u 1 šampon i balzam protiv peruti 
– 2 az 1-ben korpásodás elleni sampon és balzsam.

Za potkožne masne naslage u srpskom je već uobičajen naziv celulit, a 
sredstvo kojim se on uklanja javlja se i s prefiksoidom anti-: anticelulit tretman.11 
U mađarskom katalogu celulit se imenuje domaćom složenicom nastalom od 
imenica narancs (= narandža) i bőr (= koža): narancsbőr. Celulit vizuelno i pod-
seća na narandžinu koru, a taj je izraz inače u upotrebi i u srpskom. U srpskom 
je umesto domaće reči bubuljice upotrebljena reč akne, dok je u mađarskom u 
upotrebi domaća reč pattanás.

U primeru tretman protiv bora – ránctalanító szérum jasno se vidi agluti-
nativni karakter mađarskog jezika. Od imenice ránc (= bora) najpre je, dodava-
njem sufiksa -talan/telen, nastao pridev koji označava nepostojanje, neposedova-
nje onoga što označava imenica u osnovi (Andrić, 2002, 130) – ránctalan (= bez 

9  Glagolski pridev trpni tretiran, u funkciji atributa imenice kosa, upućuje na kosu koja je bila 
podvrgnuta nekom procesu, promeni i sl. Najčešće se misli na farbanje/bojenje, što se vidi u delu 
mađarskog naziva festett – farban/bojen. Međutim, može se odnositi i na drugu vrstu hemijskog 
sredstva ili postupak koji može oštetiti kosu (npr. peglanje, odnosno ravnanje).

10  I. Antonić (2005, 175) model genitiva s predlogom protiv „kojim se iskazuje suprotstavljanje, 
protivljenje nekoga nekome ili nečemu”, tzv. opozitivni genitiv, ilustruje primerima u kojima se 
kao upravni element pojavljuju glagoli i dekomponovane predikacije. U zabeleženim nazivima 
kozmetičkih proizvoda ovaj tip genitiva javlja se uz upravnu imenicu i dobija kvalifikativno 
značenje. Međutim, moguća je i rekonstrukcija, na primer, glagola boriti se: losion protiv celulita 
← losion koji se bori / kojim se borimo protiv celulita.

11  Ovu sintagmu beleži S. Kljakić (2011, 46). Za leksemu anticelulit, koja se u njoj pojavljuje u 
atributskoj funkciji, primećuje da pripada onima čije je strano poreklo nesumnjivo, da je ortografski 
i fonološki uklopljena u sistem srpskog jezika, ali ne i morfološki (str. 41).
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bora). Zatim je ovako nastali pridev dobio sufiks -ít koji služi tvorbi faktitivnih 
glagola (Andrić, 2002, 122) – ránctalanít (= činiti da /nešto/ bude bez bora, ukla-
njati bore), a od ovog glagola je načinjen particip imperfekta ránctalanító (= koji 
čini da /nešto/ bude bez bora, koji uklanja bore).

2.3. Različita svojstva kozmetičkih proizvoda u oba jezika specifikuju se 
pridevima. U građi su zastupljeni domaći pridevi, u srpskom izvedeni od imenica 
i glagola nastavcima -(a)n/-ni, -av, -iv/-ljiv, -ast, kao i glagolski prilozi i pride-
vi u funkciji prideva, a u mađarskom nastavcima -i, -s, -ékeny/-ékony i, takođe, 
participi u funkciji prideva: noćni – éjszakai, dnevni – nappali, dvobojni – kettős, 
četvorobojni – négyes, tečni – folyékony, svetlucav – tündöklő/csillámló, penušav 
– habzó, hranljiv – bőrtápláló, penast – habzó, kremasti – krémes, umirujući – 
bőrnyugtató, toniran – színezett. Ova jezička sredstva koriste se i u tvorbi prideva 
nastalih od leksema stranog porekla: hidratantni – hidratáló, regenerativni – re-
generáló (ali i domaće bőrmegújító), energetski – energizáló, revitalizirajući – 
revitalizáló, multivitaminski – multivitaminos.12

Bez tvorbenog nastavka u mađarskom su upotrebljeni pridevi stranog po-
rekla luksuzni – luxus i intenzivni – intenzív, a pridev dugotrajni – extratartós kao 
prvi deo složenice dobija internacionalno extra-. U srpskom sufikse za tvorbu pri-
deva nisu dobile lekseme gel13 i anticelulit u spojevima gel krema (u mađarskom 
složenica gélkrém) i anticelulit tretman. 

Pridevi dnevni (= nappali) i noćni (= éjszakai) određuju doba dana kada 
se proizvod primenjuje: dnevna krema – nappali krém, noćna krema – éjszakai 
krém. 

Pridevi nastali od glagola informišu o dejstvu određenog proizvoda. Re-
konstrukcijom glagola sintagma se razvija u rečenicu (hidratantna krema ← kre-
ma koja hidrira – hidratáló krém ← krém amely hidratál): hranljiva maska za 
lice – bőrtápláló arcmaszk; hidratantni tretman – hidratáló készítmény; regene-
rativna krema – bőrmegújító krém; regenerativni serum – bőrmegújító szérum; 
energetska kupka – energizáló tusfürdő; revitalizujući balzam – revitalizáló 
balzsam; umirujuća podloga – bőrnyugtató alapozó; svetlucava senka za oči u 
prahu – tündöklő szemhéjpúder; svetlucavo ulje u spreju – csillámló olajspray.

Pridevima se iskazuju i karakteristike proizvoda koje se odnose na njihovu 
strukturu, sastav, čvrstinu, taktilni utisak, kvalitet i sl.: penasto/penušavo sredstvo 

12  O srpskim sufiksima za tvorbu prideva up. detaljnije kod I. Klajna (2003, 253–313), a o 
mađarskim kod B. Keszler (2000, 316–317) i E. Andrić (2002, 117–118, 127–130).

13  Leksema gel pripada u potpunosti adaptiranim na svim jezičkim nivoima (Kljakić, 2011, 
41). Međutim, ovde treba primetiti da se to odnosi na njenu samostalnu upotrebu ili ukoliko se 
javlja kao drugi član sintagme (str. 40, 42). U spoju gel krema, ona ostaje morfološki neadaptirana 
i predstavlja obrazac koji je u srpskom u porastu pod uticajem engleskog jezika (Prćić, 2005, 177; 
Kljakić, 2011, 42).
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za čišćenje lica – habzó arctisztító; kremasto sredstvo za čišćenje lica – krémes 
arctisztító; tečni sapun – folyékony szappan; tečna senka za oči – folyékony 
szemhéjfesték; multivitaminska krema – multivitaminos krém; dvobojna senka 
za oči – kettős szemhéjpúder; dugotrajna maskara – extratartós szempillaspirál; 
luksuzne ampule za lice – luxus arcápoló ampullák; intenzivna krema – intenzív 
krém; tonirani balzam za usne – színezett ajakápoló.

2.4. Lokativom s predlogom u proizvod se specifikuje prema formi, struk-
turi u kojoj se pojavljuje. Vezu između prethodne grupe i ove možemo usposta-
viti preko primera tečna senka za oči i senka za oči u prahu u kojima se razlika 
u jednoj vrsti kozmetičkog proizvoda ogleda u različitim agregatnim stanjima, 
označenim pridevom ili imenicom u lokativu s predlogom u. Ovom tipu srpske 
konstrukcije u mađarskom odgovaraju dve imenice u nominativu od kojih su 
neke srasle u složenicu: ulje u spreju – olajspray; korektor u stiku – korrektorstift; 
puder u kamenu – kőpúder; senka za oči u prahu – szemhéjpúder; dezodorans u 
spreju – deo spray; vosak u spreju – wax spray.

2.5. Deo naziva kozmetičkog proizvoda često čini naziv materije koja ulazi 
u njen sastav. To su, na primer, ekstrakti biljaka, domaćih ili odomaćenih, odno-
sno internacionalnih: čičak – bojtorján, crna ribizla – feketeribizli, crvena dete-
lina – réti lóhere, grožđe – szőlő, đumbir – gyömbér, đurđevak – gyöngyvirág, 
kamilica – kamilla, kopriva – csalán, krastavac – uborka, malina – málna, ovas 
– zab, ruža – rózsa, soja – szójabab, trešnja – cseresznye, hibiskus – hibiszkusz, 
zeleni čaj – zöldtéa, lotos – lótusz, maslinovo ulje – olívaolaj, kakao buter – ka-
kaóvaj.

Lekovita svojstva aloje i ženšena poznata su već neko vreme na ovim pro-
storima. U srpskom je aloja napisana adaptirano, u mađarskom neadaptirano i 
specifikovano aloe vera (= prava aloja). Mađarski rečnici navode adaptirano 
aloé i áloé. U rečnicima oba jezika nalazimo i ginseng. U srpskom je u upotrebi 
i ženšen, što se javlja u katalogu, a u mađarskom ginszeng, grafijski adaptirano 
od ginseng.

Marakuja je biljka poreklom iz Južne Amerike. Za nju se u različitim je-
zicima koriste različita imena. U srpskom katalogu pojavljuje se adaptirano, pod 
imenom koje je u upotrebi upravo u većem delu Južne Amerike (Brazil, Paragvaj, 
Ekvador, Peru, Kolumbija) – maracujá, maracuyá, dok je u mađarskom katalo-
gu prisutna složenica passiógyümölcs, u kojoj se vidi da je prvi deo preuzet iz 
složenog naziva koji se pretežno upotrebljava na engleskom govornom područ-
ju – passion fruit, passionfruit, a drugi deo čini domaća reč gyümölcs (= voće). 
Konsultovani srpski rečnici ne sadrže naziv ove biljke, a u mađarskim postoji 
samo u jednom (Tolcsvai, 2007), ali ne kao passiógyümölcs, već kao marakuja 
ili maracuja.
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Argan je biljka koja raste u Maroku. Od te biljke pretežno se koristi ulje 
koje se dobija preradom semenki iz koštica plodova sličnih maslini. Dvočlani 
naziv arganovo ulje, s pridevom izvedenim od imenice argan, pojavljuje se u 
srpskom katalogu, a u mađarskom nalazimo složenicu argánolaj. Ni u jednom 
pregledanom rečniku nije zabeležena ova reč.

U rečnicima nije zabeležen ni naziv šea puter – shea vaj, sastojak koji se 
dobija iz koštunjavog ploda afričkog drveta čiji je naziv u engleski jezik (shea 
three) unet iz jednog od lokalnih jezika države Mali. U mađarskom je napisano 
izvorno, dok je u srpskom adaptirano kao šea.

Osim biljaka u sastav proizvoda ulaze i minerali, vitamini i razni drugi 
lekoviti i hranljivi sastojci: AHA kiselina – AHA-sav, beta karoten – béta-karotin, 
glicerin – glicerin, kalcijum – kalcium, salicilna kiselina – szalicilsav, vitamin 
E – E-vitamin, minerali mrtvog mora – holt-tengeri ásványok, glina – agyag, 
matični mleč – méhpempő, čokolada – csokoládé, crni kavijar – fekete kaviár.

Ovi gradivni elementi se u srpskom nalaze u instrumentalu s predlogom s 
i predstavljaju tip kvalifikativnog instrumentala. I. Antonić (2005, 258) za ovaj 
tip instrumentala navodi primere u kojima se kao upravni element javljaju nazivi 
namirnica (torta s orasima, pita s mesom, čaj s limunom) i uočava da se gradiv-
ni pojmovi koji se pojavljuju u instrumentalu smatraju poželjnim, a namirnica-
ma, koje su od njih sačinjene, pripisuje se visoka kulinarska vrednost, što je pak 
uslovljeno kulturnim kontekstom. Ovo zapažanje nesumnjivo se može proširiti i 
na kozmetičke proizvode, budući da se u instrumentalu pojavljuju nazivi biljaka 
i drugih supstanci za koje se smatra da imaju određena lekovita i druga poželjna 
svojstva. Domaći i sastojci koji se već duže vreme upotrebljavaju na ovim pro-
storima upućuju na već poznato i provereno dejstvo, a strani i nedovoljno poznati 
računaju na poverenje u sastojke tradicionalno primenjivane u nekim drugim, za 
ove prostore egzotičnim, kulturama. Neretko se kombinuje više sastojaka, doma-
ćih i stranih, čime se pojačava utisak delotvornosti proizvoda.

I u mađarskom se često upotrebljava instrumental s ovim značenjem: 
gel krema za lice sa krastavcem i zelenim čajem – gélkrém arcra uborkával és 
zöldtéával; krema za lice sa sojom i vitaminom E – arckrém szójababbal és E-
vitaminnal; krema za ruke sa glicerinom, kalcijumom i vitaminom E – kézkrém 
glicerinnel, kalciummal és E-vitaminnal; sredstvo za čišćenje lica sa alojom i 
đumbirom – arctisztító aloe verával és gyömbérrel; balzam za usne sa matičnim 
mlečom – ajakbalzsam méhpempővel; kupka sa mirisom đurđevka – habfürdő 
gyöngyvirágillattal; gel za tuširanje sa ekstraktima kamilice i ovsa – tusolózse-
lé kamilla- és zabkivonattal; losion sa beta karotenom – lotion béta-karotinnal; 
sredstvo za čišćenje mitisera sa salicilnom kiselinom 2.0% – arctisztító mitessze-
res börre 2% szalicilsavval; maska sa arganovim uljem – hajpakolás marokkói 
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argánolajjal; krema za predeo oko očiju sa ekstraktom crnog kavijara – szem-
környékápoló gél fekete kaviárral; puter za telo sa mineralima mrtvog mora – 
testápoló holt-tengeri ásványokkal; šampon sa arganovim uljem – sampon maro-
kkói argánolajjal.

Skraćenicom SPF, od engleskog Sun Protection Factor, u oba kataloga 
označava se prisustvo zaštitnog faktora u nekom proizvodu: balzam za usne SPF 
15 – ajakbalzsam SPF 15. 

U oba kataloga upotrebljava se neadaptirana leksema anti-aging kao za-
visni član sintagme anti-aging kompleks/komplex koja pak predstavlja sastavni 
deo proizvoda. Konsultovani mađarski i srpski rečnici ne beleže ovu leksemu:14 
krema za ruke sa anti-aging kompleksom – Bőrmegújító kézkrém anti-aging kom-
plex-szel.

Brojni su i primeri u kojima je ekvivalent srpskog instrumentala imeni-
ca s atributskom funkcijom, pozicionirana ispred upravne reči, bez nastavaka: 
šampon sa trešnjinim cvetom – cseresznyevirág sampon; sredstvo za čišćenje 
lica s ružom – rózsa arctisztító; šampon za volumen sa malinom i hibiskusom – 
hajdúsító málna és hibiszkusz sampon; šampon i balzam sa crvenom detelinom i 
crnom ribizlom – réti lóhere és feketeribizli sampon és balzsam; šampon sa kopri-
vom i čičkom – csalán és bojtorján tápláló sampon; šampon sa kamilicom i alo-
jom – kamilla és aloe vera regeneráló sampon; krema za telo sa tajlandskim cve-
tom lotosa – Thaiföldi lótuszvirág testápoló krém; hidratatntna krema za stopala 
sa kakao buterom i glicerinom – glicerin és kakaóvaj mélyhidratáló lábkrém; 
ampule za revitalizaciju lica sa kineskim ženšenom – Kínai ginseng revitalizáló 
arcápoló ampullák; hidratantna maska za lice sa maslinovim uljem – Mediterrán 
olívaolaj hidratáló arcpakolás; Krema za telo sa afričkom šea puterom i čokola-
dom – Afrikai shea vaj és csokoládétrüffel testápoló krém.

2.6. Karakterističan red reči u ovim sintagmama u srpskom je: pridev + 
upravna imenica + akuzativ s predlogom za sa značenjem namene + instrumental 
s predlogom s(a) sa značenjem sastavnog dela. U mađarskom je pravilo da su svi 
atributski elementi preponovani u odnosu na upravnu imenicu, pri čemu pridevi 
i pridevski upotrebljene imenice stoje ispred participa. Imenica sa značenjem sa-
stavnog dela u instrumentalu i imenica sa značenjem namene u sublativu distri-
buiraju se iza upravne imenice: hidratantna krema za stopala sa kakao buterom 
i glicerinom – glicerin és kakaóvaj mélyhidratáló lábkrém; kremasto sredstvo 
za čišćenje lica sa kineskim ženšenom – kínai ginseng revitalizáló krémes arcti-
sztító; luksuzne ampule za lice sa ekstraktima crnog kavijara – luxus regeneráló 

14  Potvrdu da ova leksema postoji u srpskom jeziku nalazimo kod S. Kljakić (2011). Ona je 
navodi među ortografski i fonološki neuklopljenim leksemama (str. 41), beleži je u sintagmatskom 
spoju anti aging tretman i daje definiciju tretman za ublažavanje efekta starenja (str. 46).
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arcápoló ampullák fekete kaviárral; tečni vosak u spreju za sve tipove kose – haj-
formázó wax spray minden hajtípusra.

2.7. Građa je pokazala veću mogućnost mađarskog jezika za tvorbu slože-
nica, što je rezultat njegovog aglutinativnog i sintetičkog karaktera. Na primer, 
sredstvo za skidanje laka sa noktiju u mađarskom je körömlakklemosó, složenica 
koja se sastoji od imenica köröm (= nokat) i lakk (= lak), prefiksa le (= s-), glago-
la mos (= prati) i nastavka za particip imperfekta -ó. U srpskom se upotrebljava 
i aceton, međutim ne postoji reč kojom bi se obeležilo sredstvo koje ima istu 
namenu, ali ne sadrži ovu materiju. Ima termina koji se sastoje od tri, pa i četiri 
imenice: hajfényspray (haj + fény + spray) – sprej za sjaj kose, szemhéjpúderalap 
(szem + héj + púder + alap) – baza za senku za oči.

3. Analiza oko 200 naziva kozmetičkih proizvoda u Avonovim katalozima 
na srpskom i mađarskom jeziku pokazala je da je u oba jezika najfrekventnija 
domaća i odomaćena leksika, kako za označavanje samog proizvoda, tako i za 
specifikovanje njegove namene, sastojaka i drugih svojstava. Inovacije na leksič-
kom planu u oba jezika primetne su prvenstveno u uvođenju novih sastojaka, do-
nedavno nepoznatih na ovim prostorima. Teškoće u razumevanju mogu izazvati i 
strane reči preuzete kao neadaptirane u oba jezika.

Unutarjezičke karakteristike ogledaju se u sintagmatskim i tvorbenim mo-
delima – u srpskom dolazi do izražaja razuđeniji sistem predloško-padežnih kon-
strukcija, a u mađarskom tvorba složenica. 

IZVORI

Avon Cosmetics Hungary Kft. (2013). Preuzeto 11. marta 2013, sa  http://www.avon.hu. 
Avon PR Srbija. Preuzeto 11. marta 2013, sa http://www.avon.rs
Avon Products Inc. (2013). Preuzeto 13. aprila 2013. sa http://www.avoncompany.com/

LITERATURA

Andrić, E. (2002). Leksikologija i morfologija mađarskog jezika. Novi Sad: Filozofski 
fakultet u Novom Sadu, Odsek za hungarologiju.

Andrić, E. (2008). Struktura sintagmi i rečenica u savremenom mađarskom jeziku. Novi 
Sad: Filozofski fakultet, Odsek za hungarologiju.  

Andrić, E. (2009). U duhu jezičke i kulturne koegzistencije. Novi Sad: Akademska knjiga 
– Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak u Novom Sadu.

Bakos, F. (2003). Idegen szavak és kifejezések szótára (2. kiadás, változatlan lenyomat). 
Budapest: Akadémiai Kiadó.

http://www.avon.hu.
http://www.avon.rs/PRSuite/eBrochure.page?index=1&cmpgnYrNr=201304


516

Dušanka S. Zvekić-Dušanović

Benkó, L. (Ed.) (1976). A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Harmadik kötet. 
Budapest: Akadémiaki Kiadó.

Eko. U. (2004). Istorija lepote. Beograd: ΠΛATΩ.
Eko, U. (2007). Istorija ružnoće. Beograd: ΠΛATΩ.
Filipović, S. (2003). Anglicizmi iz registra mode u srpskom jeziku: formalna analiza. 

Прилози проучавању језика. 34: 179–196.
Keszler, B. (2000). A szóképzés. U: Keszler, B. (Ed.) (2000). Magyar Grammatika. 

Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.
Kljakić, S. (2011). Anglicizmi u semantičkom polju nege tela. Прилози проучавању 

језика. 42: 37–52.
Levasics, E., Surányi, M. (1988). Szerbhorvát-Magyar kéziszótár (4. kiadás). Budapest: 

Terra.
Palicsh, E. (1988). Magyar-Szerbhorvát kéziszótár (4. kiadás). Budapest: Terra.
Prćić, T. (2005). Engleski u srpskom. Novi Sad: Zmaj.
Tolcsvai Nagy, G. (2007). Idegen szavak szótára. Budapest: Osiris Kiadó.
Tótfalusi, I. (2004). Idegenszó-tár: Idegen szavak értelmező és étimológiai szótára. 

Budapest: Tinta Könyvkiadó.
Vasić, V. (1995). Novinski reklamni oglas: Studija iz kontekstualne lingvistike. Veternik: 

LDI.
Vasić, V., Prćić T., Nejgebauer, G. (2001). Rečnik novijih anglicizama: Du yu speak 

anglosrpski? Novi Sad: Zmaj.
Zaicz, G. (Ed.) (2006). Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. 

Budapest: Tinta Könyvkiadó.

*

Антонић, И. (2005). Синтакса и семантика падежа. У: Пипер, П., Антонић, И, Ружић, 
В., Танасић, С., Поповић, Љ., Тошовић, Б. (2005). Синтакса савременога 
српског језикa. Проста реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ, 
Београдска књига – Нови Сад: Матица српска, 119–300.

Арсенијевић, Н. (2003). Акузатив с предлогом у савременом српском језику. Зборник 
Матице српске за филологију и лингвистику. XLVI/1: 107–263.

Арсенијевић, Н. (2003). Акузатив с предлогом у савременом српском језику. Зборник 
Матице српске за филологију и лингвистику. XLVI/2: 53–216. 

Клајн, И. (2003). Творба речи у савременом српском језику. Део 2, Суфиксација и 
конверзија. Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства – 
Институт за српски језик САНУ – Матица српска.

Клајн, И., Шипка, М. (2006). Велики речник страних речи и израза. Нови Сад: 
Прометеј.

Николић, М. (уред.) (2007). Речник српскога језика. Нови Сад: Матица Српска.



517

IZ DISKURSA IMENOVANJA: NAZIVI KOZMETIČKIH PROIZVODA U ...

Dušanka Zvekić-Dušanović

FROM APPELLATIVE DISCOURSE:
THE NAMES OF COSMETIC PRODUCTS IN SERBIAN AND HUNGARIAN 

Summary

This paper analyses the names of cosmetic products of the Avon company, whose 
catalogues are, apart from English, available in more than 30 languages, including 
Serbian and Hungarian. In the catalogues written in the two mentioned languages, 
the relationship between native and foreign elements is being observed, as well as the 
typical syntagmatic and formation models. The collected examples – around 200 names 
– show that native and adopted words are the most frequent ones in both languages, 
with a tendency to import new words, primarily those which name the substance, i.e. 
the ingredients of certain products. Difficulties in understanding may be represented by 
those names which designate the genuine names of collections and which are most often 
not translated or adapted in either language. The syntagmatic and formation levels show 
visible intralingual characteristics of Serbian and Hungarian – the disperse system of case 
constructions in Serbian and the formation of compounds in Hungarian.

Key words: Serbian language, Hungarian language, contact linguistics, contrastive 
analysis, terminology, cosmetic products.
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