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УВОДНА РЕЧ  

Чињеница да полисемија није предмет истраживања само у пољу 

лингвистике, већ и филозофије, а у новије време, нарочито, психологије 

сасвим довољно говори о њој као интердисциплинарном истраживачком 

изазову. Чак и уколико се ограничимо само на лингвистичко поље, приметна је 

смена различитих перцепција овог појма и, последично, постојање различитих 

приступа њему, што сведочи о његовој комплексности, a у оквиру савременог 

когнитивног модела, проучавање полисемије добиja и кључни значај у 

семантичким истраживањима.  

Уочени и истакнути значај проучавања полисемије у савременој 

лексикологији мотивисао је настанак ове монографије у облику исцрпног 

прегледа кључних теоријских појмова и термина везаних за полисемију, као и 

могућих тумачења наведеног језичког феномена. С обзиром на усредсређеност 

ове студије на полисемију у енглеском и српском језику, те примарно 

ослањање на англистичку и србистичку литературу, сва објашњења 

илустрована су и поткрепљена примерима из енглеског и/или српског језика, 

који су у многим случајевима аналогни, а свим примерима на енглеском језику 

придружен је превод на српски језик. Стога, монографија може бити од 

користи у лексиколошким и лексикографским проучавањима различитих 

аспеката полисемије речи у страним и матерњим језицима који се код нас 

изучавају, укључујући, наравно, и контрастивна истраживања.     

Циљ монографије јесте пружање свеобухватног, језгровитог и 

систематског прегледа различитих приступа дефиницији, класификацији и 

интерпретацији појма полисемије. Стога је њен садржај подељен на пет 

тематских целина од којих је свака обухваћена засебним поглављем. Након 

уводног поглавља следи прва тематска целина која се бави дефинисањем појма 

полисемије, али и појмова који су са поменутим централним најуже повезани, 

попут значења уопште, примарног и секундарних значења и полисемичне 

структуре. Друго поглавље представља различите класификације полисемије. 

У трећем поглављу обрађује се питање дистинкције између полисемије и 

хомонимије, док се у следећем сагледава дистинкција између полисемије и 

моносемије. Најобимније и најсложеније пето поглавље, на коме је тежиште 

књиге, нуди исцрпан преглед различитих интерпретација полисемије које су се 

јавиле под окриљем теорија развијаних у оквиру четири главна правца: 

структурализма, генеративизма, когнитивизма и рачунарског приступа. Ово 

поглавље завршава се рекапитулацијом постојећих теоријских интерпретација 
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полисемије истичући њихове сличности и разлике, као и међусобну 

повезаност.     

Монографија је заснована на прилагођеном и проширеном другом 

поглављу или лексиколошком делу теоријског увода докторске дисертације 

ауторке на тему Полисемија у речницима енглеског и српског језика: 

теоријско-методолошки и практични аспекти обраде, одбрањене 16. октобра 

2014. године на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду пред 

комисијом у саставу: проф. др Твртко Прћић (ментор), доц. др Катарина 

Расулић и доц. др Душанка Вујовић. Чланицама комисије се најискреније 

захваљујем на изузетно корисним стручним сугестијама и саветима, који су 

значајно допринели квалитету ове монографије, а ментору проф. др Твртку 

Прћићу дугујем посебну захвалност за подстицај за бављење овом изазовном 

темом, као и за драгоцену помоћ и подршку коју ми пружа у мом 

научноистраживачком раду чији се резултати делом очитују и у овој књизи.     

Свакако, за све евентуалне недостатке у погледу форме или садржине 

текста монографије одговорном се може сматрати једино ауторка.  

 

У Новом Саду, у јесен 2017. године   

А. Х. П. 

 

 



 

 

1. ОПШТА ДЕФИНИЦИЈА ПОЛИСЕМИЈЕ 

У овом поглављу разматрају се различите дефиниције полисемије 

понуђене у англистичкој и србистичкој литератури, а све у циљу формулисања 

јединствене, потпуне и свеобухватне дефиниције овог појма. При том се 

дефинишу и појмови уско повезани са појмом полисемије, а то су основно или 

примарно значење и секундарна значења.  

Термин полисемија (енг. polysemy) увео је у 19. веку семантичар Бреал 

(1897) као део свог проучавања промена значења, тврдећи да она подразумева 

појаву у којој једна реч добија ново значење поред већ постојећег. Као пример 

би се могла навести именица head у енглеском или глава у српском језику, чије 

се основно значење у обама језицима односи на део тела људи и животиња, 

како и проналазимо у дефиницијама у Oxford Dictionary of English (2. издање, 

2003): ‘the upper part of the human body, or the front or upper part of the body of an 

animal, typically separated from the rest of the body by a neck and containing the 

brain, mouth, and sense organs’ и Речнику српскога језика Матице српске (2007): 

‘горњи део човечијег, односно предњи део животињског тела, у комe су 

смештени мозак, главна чула и предњи део пробавног и дисајног система’. 

Како у енглеском тако и у српском језику, од овог значења je, између осталих, 

изведено ново значење, које се односи на горњи крај или део неког предмета, 

што се јасно види у дефиницијама у поменутим речницима: ‘the flattened or 

knobbed end of a nail, pin, screw, or match’ (нпр. the head of a nail) и ‘горњи 

проширени заобљени или задебљали крај или део неког предмета; врх, вршак 

на горњем делу нечега’ (нпр. глава ексера, чиоде, итд.).  

Током 20. века заинтересованост за полисемију била је променљива. У 

првој половини 20. века, структурализам је померио своје интересовање са 

дијахронијске на синхронијску семантику, са освртом на психолошки и 

социолошки аспект, али није било интензивног изучавања феномена 

полисемије. Генеративни приступ, такође, није у сам центар пажње ставио 

полисемију и такво стање остаје све до појаве когнитивног приступа значењу, 

који полисемију сагледава као вид категоризације.    

Већ овде, на самом почетку разматрања полисемије, потребно је подвући 

да лексичка полисемија (енг. lexical polysemy) није једини постојећи вид 

полисемије. Тако је, на пример, у литератури позната и тзв. конструкциона 

полисемија (енг. constructional polysemy), која се јавља у оквиру породице 

конструкција попут оне која чини резултативну конструкцију у енглеском, о 

чему пишу Голдберг и Џекендоф (2004), а чији чланови деле извесне особине 

бивајући тако међусобно повезани баш као што су и значења лексеме у њеној 
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семантичкој структури. Такав случај видимо у примеру који наводе поменути 

аутори (2004: 538):  

 

(1) Willy watered the plants flat.  

      Вили је залио биљке тако да су се оне спљоштиле. 

 

Значење наведене реченице може се парафразирати на следећи начин: 

Willy made the plants flat by watering them  (Вили је спљоштио биљке тиме 

што их је залио). Дакле, значење резултативне конструкције разлаже се на 

резултат и средство или начин на који се дошло до резултата, односно на две 

конструкције које имају различита али повезана значења. Повезаност ових 

значења остварена је путем заједничког вршиоца (Willy) и трпиоца радње (the 

plants).  

Пре него пажњу у потпуности посветимо прегледу различитих 

дефиниција полисемије, осврнућемо се на неколика општа запажања 

забележена у србистичкој литератури у вези са овим језичким феноменом у 

погледу узрока његовог настанка, али и типа лексичког фонда у коме се он 

типично јавља.     

Драгићевић (2007: 130) проналази узроке настанка полисемије у 

чињеници да је број предмета и појава око нас много већи од броја лексема 

(енг. lexeme)
1
 којима их означавамо. Уколико би сваки предмет или појавa 

била означена новом, различитом лексемом, то би оптеретило меморију 

говорника, а тиме би и комуникација била отежана и то међу говорницима 

истог језика. Стога се полисемија може окарактерисати као алатка заснована 

на принципу језичке економије, којој језик прибегава како би одговорио на 

новонастале ситуације и потребе, а опет, како не би оптерећивао капацитет 

меморије говорника.  

Полисемија или вишезначност је одлика речи општег лексичког фонда. 

Гортан-Премк (2004: 41) тврди да је моносемичност или једнозначност 

својствена само специјалним речима под којима она подразумева термине 

                                                      
1
 У овом раду одређење лексеме засновано је на дефиницији коју даје Прћић (2016: 

50), а према којој лексема представља мономорфемску или полиморфемску, 

семантичку или функцијску јединицу с утврђеном фонолошком и ортографском 

формом, као и морфосинтаксичком функцијом. При том је потребно нагласити да се у 

овом раду дистинкција између лексеме и речи схвата на основу одређења које нуди 

Драгићевић (2007: 35–36), а према коме је лексема апстрактна јединица под којом се 

подразумевају сви граматички облици и значења једне речи, док реч представља 

конкретну реализацију лексеме у одређеном контексту у коме се испољава један од 

њених граматичких облика и само једно од њених могућих значења.    
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(нпр. волт, ампер), који се одликују конвенционалношћу номинације, или 

туђицама, семантички још неадаптираним (нпр. интервју, сако, мекинтош), а 

чији је семантички садржај врло особен и као такав без великог потенцијала за 

полисемичну дисперзију. Надаље, ова ауторка у категорију моносемичних 

речи сврстава и већину имена сродника, која имају само једну компоненту 

значења – врсту сродничког односа, те немају потенцијал за даљу семантичку 

деривацију. Бројеви су, такође, моносемични, јер осим бројне вредности 

немају других семантичких компонената које би пружиле основу за развој 

нових значења. Стога, поменута ауторка узроке моносемичности налази у 

сиромаштву семантичког садржаја или, прецизније, моноелементности 

семантичког садржаја, из чега се даље закључује да је полисемичност 

последица богатства основног семантичког садржаја, које се даље може 

гранати у нова значења.  

Дешић (1982: 59) закључује да се, што се српског језика тиче, 

богатством значења одликују, пре свега, променљиве речи, што он тумачи 

постојањем везе између богатства облика и богатства значења. Наводи, такође, 

да је полисемичност одлика домаћих, а ређе страних речи. Углавном су то 

речи из свакодневног живота и говора које се односе на делове тела или оно 

што је у вези са њима, породицу и друштвени живот, предмете из свакодневне 

употребе, животиње и биљке са којима се говорници датог језика често 

сусрећу. У погледу творбе речи уочено је да су сложенице склоне полисемији 

у знатно мањој мери у поређењу са простим и изведеним речима, а при том су 

најмногозначније речи са једносложном или двосложном основом, тј. са 

основом од пет фонема, што је, претпоставља се, повезано са принципом 

економичности у језику.  

 Ова општа запажања само су увод у детаљније разматрање дефиниција 

полисемије, а у чему нам као полазна тачка може послужити дефиниција овог 

термина понуђена у неком од речника лингвистичких појмова. У Кембриџовом 

речнику лингвистичких појмова (The Cambridge Dictionary of Linguistics 2013: 

348), полисемија се дефинише као случај у коме једна лексема има два или 

више значења која су међусобно повезана. Фелбаум (2000: 52) метафорично 

описује полисемију као појаву која пакује неколико значења заједно под истом 

етикетом. Липка (2002: 92), пак, крајње поједностављено дефинише 

полисемију као случај у коме једна лексичка јединица има неколико значења. 

Херфорд, Хизли и Смит (2007: 130) тежиште своје дефиниције ипак стављају 

на поменуту везу међу значењима, дефинишући случај полисемије као онај у 

коме једна лексема има неколико врло блиско повезаних значења, при чему 

изворни говорник датог језика има јасну интуицију о томе да су сва значења 
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међусобно повезана на известан начин. Коначно, Круз (2004: 108) као кључну 

компоненту своје дефиниције полисемије наводи већ поменуту међусобну 

повезаност значења једне полисемичне лексеме наглашавајући да је ова веза 

мотивисана, а не арбитрарна. Поменута веза може бити линеарна или 

нелинеарна у зависности од врсте механизма извођења значења дате лексеме о 

чему ће у наредним одељцима бити више речи.   

У дефиницијама у србистичкој лексиколошкој литератури указује се на 

још један значајан аспект феномена полисемије коришћењем термина 

полисемична структура (енг. polysemous structure)
2
. Једна од најзначајнијих 

ауторки србистичке лексиколошке литературе је, свакако, Гортан-Премк 

(2004: 38), семантичарка која, слично Липки, одређује полисемију као 

способност лексеме да се реализује у више значења, која чине њену 

полисемичну структуру. Драгићевић (2007: 129) наводи два могућа тумачења 

термина полисемија. Дакле, под полисемијом се подразумева способност 

лексеме да има више значења, али се овај термин односи и на механизме путем 

којих се изводе различита значења једне лексеме (нпр. метафора, метонимија, 

итд,). Шипка (2006: 40), пак, потпуно структуралистички приступа 

дефинисању појма полисемије, која, према њему, представља разложеност 

значења лексеме на поткомпоненте или мање значењске целине, од којих се 

свака у англистичкој литератури сматра смислом, а у словенској, семом. Према 

овом тумачењу, дакле, полисемична структура једне лексеме представља њену 

значењску целину издељену на поткомпоненте, тј. више различитих значења 

или сема.  

Уследиће покушај формулисања јединствене и свеобухватне дефиниције 

полисемије на основу свих наведених тумачења, која би требало да укључи све 

специфичне компоненте и одлике овог појма. Дакле, полисемија подразумева 

способност лексеме да има два или више значења изведених деловањем 

семантичких деривационих механизама (енг. derivational mechanism) (нпр. 

метафоре, метонимије, специјализације, генерализације), а која су сва 

међусобно мотивисано повезана тако да чине јединствену полисемичну 

структуру дате лексеме. Овако скованом дефиницијом полисемија је сагледана 

са лексиколошког становишта, али не би требало занемарити ни 

лексикографски угао гледања на овај појам с обзиром на комплементарну 

повезаност лексикологије (енг. lexicology) и лексикографије (енг. 

                                                      
2
 Заправо, у србистичкој литератури термин који се употребљава гласи 

полисемантичка структура, али ће се овде употребљавати термин полисемична 

структура јер се он сматра тачнијим, узевши у обзир извођење датог придева од 

именице која гласи полисемија, а не полисемантика.  
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lexicography), посебно када је реч о вишезначним лексемама, те стога следи 

напомена да су сва значења једне полисемичне речи увек представљена у 

оквиру једног речничког чланка.  

 

1.1. Полисемична структура лексеме  

 

Пошто је термин полисемична структура обухваћен претходно скованом 

дефиницијом, неопходно је детаљније објашњење њене унутрашње 

организације. Извођењем два или више значења од основног, директно или 

индиректно, и то путем различитих механизама настаје скуп значења једне 

лексеме, који, према Драгићевић (2007: 131–132), представља њену 

полисемичну структуру. Oва структура се састоји из примарног (енг. primary 

sense), основног (енг. basic sense) или номинационог значења (енг. 

nominational sense) и секундарних значења (енг. secondary senses), при чему, 

како се и наслућује, секундарна значења обично настају од примарног. При 

том се примарно значење у оквиру речничког чланка наводи као прво, док га 

следе секундарна значења по редоследу заснованом на неком од принципа 

попут семантичке блискости, фреквентности употребе, етимологији, итд.  

 

1.1.1. Примарно значење речи 

 

Одређивање примарног значења никако није једноставан задатак ни за 

лексикологе, а ни за лексикографе. У литератури постоје различита схватања у 

вези са одређивањем примарног значења у полисемичној структури једне 

лексеме.  

Круз (2004: 195) сугерише да се одређивање примарног значења може 

извршити на основу различитих критеријума. Један од њих јесте историјски, 

при чему се за примарно узима оно значење које је најстарије забележено у 

језичкој употреби. Међутим, фреквентност употребе је много чешће 

примењивани критеријум, где је, наравно, значење које се најчешће јавља у 

језичкој употреби обележено као примарно. Примарним значењем се може 

сматрати и оно које говорници одређеног језика прво имају на уму када чују 

или прочитају неку реч ван контекста или, пак, значење које представља 

семантичку основу од које су се механизмима полисемије развила секундарна 

значења. Као последњи, Круз (2004: 195) наводи и критеријум према коме је 

примарно значење оно које је најуже повезано са основним људским 

искуством и спознајом света.   
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Драгићевић (2007: 134), међутим, предлаже утврђивање примарног 

значења на основу теста зависности од контекста, те се значење које се 

остварује и ван контекста одређује као примарно, док је за интерпретацију 

секундарних значења неопходан семантички детерминатор, односно лексема 

или група лексема са којом се дата лексема јавља у реченици. Као потврду 

своје констатације, ауторка наводи пример лексеме зуб која је у реченици (2) 

Сломио ми се зуб употребљена у свом основном значењу, јер се оно може 

интерпретирати и без присуства семантичког детерминатора, што није случај у 

реченици (3) Сломио се зуб на чешљу, где је предлошко-падежна конструкција 

на чешљу неопходна за реализацију датог значења, које је, стога, секундарно у 

оквиру полисемичне структуре лексеме зуб.   

Оно што Драгићевић сматра основним или примарним значењем, према 

Згустиној терминологији (1971: 61), одређено је као директно значење (енг. 

direct sense). Дакле, то је значење од кога су сва остала значења једне 

вишезначне лексеме изведена. С обзиром на то да је директно значење 

семантичка основа за даље извођење значења, како тврди поменути аутор, оно 

је и необележено, док су изведена значења обележена као носиоци специфичне 

конотације, или су, пак, фигуративна, итд. Тако, према Згусти (1971: 61–62), за 

енглески глагол devour (прождирати), директно значење је ‘to eat’ (‘јести’), 

док би изведена била ‘to waste or destroy’ (‘уништавати’), ‘to kill or decimate’ 

(‘убијати или пустошити’), ‘to take in greedily with ears or eyes’ (‘упијати 

похлепно ушима или очима’), ‘to absorb the attention of’ (‘окупирати нечију 

пажњу’) и др. Међу секундарним значењима, Згуста разликује пренесена или 

фигуративна и специјализована значења, која се појављују у специфичним 

контекстима, попут одређене научне области, технолошке гране, итд. Он, 

такође, наводи и да је директно значење често и доминантно значење, тј. оно 

које говорници датог језика прво имају на уму на помен одређене лексеме ван 

контекста, у изолацији, али је и сам аутор свестан да је овакво одређење 

сасвим импресионистичко. Свакако, требало би имати у виду да и секундарно 

значење може бити доминантно. Такав случај препознајемо код глагола 

енглеског језика drive (возити), чије је директно значење ‘push’ (‘гурати’), али 

ипак се ‘operate a motor vehicle’ (‘управљати моторним возилом’), иако 

припада секундарним значењима овог глагола, препознаје као доминантно.        

Посматрајући значење из психолингвистичког угла и укључујући и 

прагматички ниво језичке анализе у његово разматрање, Гиора (1997: 185) 

користи термин истакнутo значење (енг. salient meaning), подразумевајући 

под њим оно значење речи које се издваја од њених осталих значења по томе 

што је конвенционално или уобичајено, добро познато, с највишим степеном 
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фреквентности у употреби, прво претпостављено значење у одређеном 

језичком или ванјезичком контексту. Истакнутим значењем лексеме сматра се 

оно које је меморисано у менталном лексикону и прво које имамо на уму при 

сусрету са датом лексемом, али не и значење до којег се долази дедукцијом на 

основу датог контекста. Према хипотези степеноване истакнутости, значење 

може бити истакнуто у мањем или већем степену зависно од тога колико је 

уобичајено, фреквентно у употреби, познато говорнику или прототипско 

(Пелег, Гиора и Фајн 2001: 176). Тако су значења која су ниско фреквентна у 

употреби или која су мање позната говорницима последично и мање 

истакнута. Међутим, семантичка истакнутост је врло зависна и од језичког и 

од нејезичког контекста. Тако, Пелег, Гиора и Фајн (2001: 176) наводе пример 

рачунарске сфере, за чије је познаваоце значење лексеме mouse (миш), које се 

односи на део рачунарске опреме, истакнутије од значења врсте животиње, јер 

је у њиховој сфери интересовања прво поменуто значење фреквентније у 

употреби. Потребно је додати и то да се истакнута значења активирају у свести 

говорника директно из менталног лексикона без утицаја контекста, што 

указује на то да се, при иницијалној менталној обради значења дате лексеме, 

примарно активирају истакнута значења без обзира на то да ли су 

компатибилна са посматраним контекстом (исто). Међутим, то свакако не 

значи да је утицај контекста потпуно искључен при интерпретацији значења. 

Хипотеза степеноване истакнутости истиче тврдњу да разумевање значења 

лексеме укључује два механизма: лексички, који се ослања на истакнутост 

значења, и контекстуални (Пелег и Гиора 2011: 32). Оба механизма делују 

паралелно, али без међусобне интеракције. Лексички механизам делује 

примарно, али паралелно се одвијају и процеси дедукције и предвиђања који 

припадају контекстуалном механизму. Дакле, деловањем примарног лексичког 

механизма, истакнута значења се увек прва аутоматски активирају у свести 

говорника, чак и у случајевима када контекст јасно указује на неко од 

секундарних значења. Уколико активирано истакнуто значење није 

одговарајуће у датом контексту, оно се одбацује као нерелевантно и 

реинтерпретира се активацијом неког од контекстуално условљених значења 

помоћу механизама дедукције и предвиђања. Покушаћемо да илуструјемо 

целокупан процес разумевања значења, укључујући деловање оба поменута 

механизма, примером речи hand (шака), чије је истакнуто значење, свакако, 

оно које се односи на део људског дела, те као такво оно ће бити прво 

активирано у свести при сусрету са реченицом (4) Let me give you a hand with 

the dishes. (Дозволи да ти помогнем око судова), али с обзиром да ово 

најистакнутије значење није компатибилно са датим контекстом, оно се 
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одбацује и, деловањем контекстуалног механизма, активира се одговарајуће 

значење које подразумева помоћ коју пружамо некоме у датој ситуацији.    

Изнета схватања основног значења, или како га Згуста назива, 

доминантног значења, деле заједничку основу која у себи садржи тврдњу да се 

примарно значење одређује на основу своје независности од контекста, или 

аутоматског активирања при сусрету говорника са датом лексемом. Овде се 

истиче слагање са Згустином примедбом да је овакво одређење примарног 

значења у великој мери зависно од језичке употребе појединца, те је самим 

тим и импресионистичко, али, ипак на општем плану, уколико се у обзир узме 

перцепција примарности одређеног значења код већине говорника, могуће је 

аргументовано обележити дато значење као основно. Смештањем основног 

значења у одређени контекст долази до његове модификације и 

реинтерпретације чиме се изводе нова секундарна значења. Одређивање 

примарног значења је од кључне важности у лексикографској пракси, јер је то 

први корак у формирању полисемичне структуре одређене лексеме и њеног 

прилагођавања принципима састављања речничких одредница.  

 

1.1.2. Секундарна значења речи  

 

Секундарним значењима, дакле, припадају сва значења једне 

полисемичне структуре директно или индиректно изведена од примарног или 

основног. Претходно формулисана дефиниција полисемије открива једну од 

њених главних карактеристика, а то је међусобна повезаност значења једне 

лексеме. Лајонс (1977: 551) истиче ову повезаност објашњавајући да су сва 

значења једне лексеме изведена од основног путем различитих механизама. 

Како би илустровао наведену тврдњу, поменути аутор наводи пример лексеме 

енглеског језика mouth (уста) међу чијим значењима се налазе и она 

илустрована изразима the mouth of the river (ушће реке), the mouth of the bottle 

(грлић боце) и speak with somebody’s mouth full (говорити с пуним устима). 

Последњи наведени израз илуструје основно значење дате лексеме, које се 

може дефинисати као део лица људи и животиња у који они стављају храну 

или који користе приликом говора. Путем деловања механизма фигуративног 

проширења значења, изведене су две нове употребе ове лексеме у којима се 

она односи на место где се река улива у море и сужени горњи део боце.  

Како је већ наглашено, Круз (2004: 108) примећује да је веза међу 

значењима у оквиру исте полисемичне структуре мотивисана, а не 

произвољна. Он чак систематизује врсте односа међу значењима једне лексеме 
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сврставши их у две категорије: линеарне и нелинеарне односе, и то према 

механизму извођења секундарних значења од примарног.   

 



 

 



 

 

2. ТИПОВИ ПОЛИСЕМИЈЕ  

Два поменута типа односа међу значењима у једној полисемичној 

структури, утврђена на основу врсте деривационог механизма путем кога су 

настала секундарна значења од основног представљају, заправо, две врсте 

полисемије које Прћић (2008: 294–295) назива линеарном (енг. linear 

polysemy) и разгранатом (енг. non-linear polysemy). Поред две поменуте, у 

овом одељку биће разматране и друге врсте полисемије, такође, утврђене на 

основу специфичности начина извођења значења.    

 

2.1. Линеарна полисемија 

 

Механизми деривације секундарних значења путем којих се успоставља 

линеаран однос међу значењима јесу специјализација (енг. specialization) и 

генерализација
3
 (енг. generalization). Круз (2004: 108) дефинише оба 

механизма на следећи начин: ако је значење А базичније од значења Б и Б је 

специфичније од А, то значи да је Б специјализација значења А (а истовремено 

и А је генерализација значења Б). Како би илустровао деловање објашњеног 

механизма, аутор наводи пример лексеме енглеског језика dog (пас), чије је 

основно значење животиња из рода Canis, док се деловањем механизма 

специјализације долази до ужег значења у оквиру кога ова именица означава 

само мужјака ове животињске врсте. Процес прогресивног сужавања значења, 

Аткинс и Рандел (2008: 284) илуструју следећим низом реченица: 

 

(5) а. She raised the cup to her mouth and drank.  

          Принела је шољу устима и попила. 

      б. Jack doesn’t drink, so I ordered him a Coke. 

         Џек не пије, па сам му наручила колу.  

                                                      
3
 У даљем тексту биће обрађени и метонимијски обрасци по којима се развијају 

секундарна значења из којих ће бити могуће наслутити да се и механизам 

генерализације, и механизам специјализације могу подвести под термин метонимије. У 

овом раду претпоставља се да се управо из поменутог разлога у србистичкој 

литератури, генерализација и специјализација и не препознају као засебни механизми 

полисемије. Ипак, с обзиром на чињеницу да је њихово деловање значајно за 

проучавање полисемије, јер условљава појаву специфичног типа полисемије – 

линеарне полисемије, генерализација и специјализација се у овом раду препознају као 

два независна механизма полисемије.     
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      в. She left her first husband because he drank.  

          Оставила је свог првог мужа јер је пио.  

 

 Очигледно је да су нова значења глагола drink (пити) изведена од 

основног и, истовремено, најопштијег значења присутног у првом примеру, 

најпре, његовим сужавањем услед увођења једне нове компоненте, тј. врсте 

течности која се пије у примеру 5б. (пити алкохол), а потом и две компоненте, 

врсте течности, као и начина на који се она пије у примеру 5в. (прекомерно 

узимање алкохола).  

Овакав процес прогресивног семантичког сужавања најуверљивије 

илуструје линеарну полисемију. 

Како наводе Аткинс и Рандел (2008: 285), постоје и други процеси 

модификације значења који се могу подвести под специјализацију, попут 

амелиорације и пејорације, при којима лексема почетно неутралног значења 

развија позитивну или негативну компоненту значења. Пример таквог процеса 

је енглески придев notorious (озлоглашен), који је првобитно био синониман 

са придевом well-known (познат, чувен), али је подлегао процесу пејорације, 

те данас садржи компоненте ‘познат’ и ‘зао’ у смислу ‘познат по злу, нечему 

лошем’.  

Супротан смер деловања у односу на механизам специјализације има 

генерализација значења, као у случају енглеске лексеме cat (мачка), која се 

примарно односи на домаћу животињу, човековог кућног љубимца, а услед 

проширења значења, она може означити читаву фамилију мачака, укључујући 

лава, тигра, итд.  

 

2.2. Разграната полисемија  

 

Настанак нових секундарних значења може бити и резултат деловања 

механизама метафоре (енг. metaphor) и метонимије (енг. metonymy) у ком 

случају се успоставља нелинеаран однос између примарног и секундарних 

значења. Овде би, свакако, требало напоменути то да се у домаћој 

лексикологији разликују три механизма полисемије: метафора, метонимија и 

синегдоха (енг. synecdoche), док претходно разматрани механизми 

генерализације и спецификације нису препознати. С обзиром на то да се 

заснива на логичкој вези део-целина, што је образац већ препознат у 

когнитивној семантици као једна од метонимијских формула, синегдоха се у 

овом у раду неће посматрати као независан механизам, већ као саставни део 

механизма метонимије.    
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2.2.1. Метафора као механизам извођења значења  

 

Метафора је ступила у средиште интересовања когнитивиста и њихове 

истраживачке делатности осамдесетих година прошлог века, посебно кроз 

дело Лејкофа и Џонсона (1980), које се сматра кључним у контексту 

формулисања и развоја теорије појмовне метафоре, а која представља 

стандардно виђење метафоре у когнитивној семантици.  

Еванс и Грин (2006: 38) тврде да је метафора једна од централних одлика 

људског језика. Она одражава поједине аспекте људске когниције. Кликовац 

(2004: 11) наглашава да метафора и није примарно ствар језика него мишљења, 

јер је и њено постојање у језику, заправо, омогућено њеним постојањем у 

мишљењу, па је у складу са тим и уведен термин појмовна метафора (енг. 

conceptual metaphor). У суштини, метафора представља механизам појмовне 

асоцијације. Ради прецизнијег одређења, потребно је нагласити да је лексичка 

метафора, заправо, механизам полисемије чијим се деловањем изводе 

секундарна значења од основног. Међутим, како се из претходно објашњене 

припадности метафоре сфери мишљења јасно уочава, у основи лексичке 

метафоре (енг. lexical metaphor) налази се појмовна метафора као механизам 

мишљења. Стога, неопходно је најпре разумети суштину појмовне метафоре 

како би се објаснило деловање лексичке метафоре.  

Три су поставке на којима почива теорија појмовне метафоре: метафора 

се схвата као појмовни, а не чисто лексички феномен; метафору би требало 

посматрати као пресликавање једног домена на други и метафора је 

искуствено утемељена. Прва поставка односи се на чињеницу да метафора 

није само језички феномен, већ да она припада механизмима нашег мишљења, 

тј. припада домену когниције, како је већ образложено. Друга тврдња говори о 

постојању метафоричких образаца у чијој се основи налази пресликавање с 

једног појмовног домена на други. Метафорички обрасци су утемељени у 

искуству говорника, што се пре свега огледа у чињеници да апстрактније 

појмове разумевамо путем оних који су нам искуствено познати, односно који 

су део нашег чулног искуства. Тако о животу размишљамо и говоримо као о 

путовању, што препознајемо у метафоричком изразу Делиће и добро и зло на 

свом животном путу, љубави као о ватри, као у изразу Гори у пламену 

љубави, времену као о новцу, као у изразу Трошиш време на неважне ствари, 

итд. Ови примери сасвим јасно указују на чињеницу да апстрактне појмове 

разумевамо и о њима говоримо тако што их конкретизујемо и сводимо на 

познато искуство пресликавајући структуру једног домена, према речима 

Кликовац (2004: 12) чулно сазнатљивог и добро познатог, на други домен. 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

20 

Дакле, правац који ово пресликавање следи је од конкретног ка апстрактном. 

Стога је изворни домен (енг. source domain) конкретан, док је циљни домен 

(енг. target domain) апстрактан. Уколико се ово примени на претходно 

поменуте примере, јасно је да су путовање, ватра и новац изворни домени, док 

су живот, љубав и време циљни, јер се разумевају помоћу поменутих 

искуствено блиских домена.  

Претходно објашњено разумевање апстрактних домена преко оних 

конкретних Лејкоф и Џонсон (1980: 45) илуструју навођењем метафоричког 

обрасца LOVE IS A JOURNEY (ЉУБАВ ЈЕ ПУТОВАЊЕ) који се налази у корену 

следећих метафоричких језичких израза: 

 

(6)  а. This relationship is a dead-end street.  

           Ова веза је ћорсокак. 

       б. We’ve gotten off the track. 

           Скренули смо с пута. 

       в. We’re at a crossroads. 

           На раскршћу смо. 

       г. We’ll just have to go our separate ways. 

           Једноставно ћемо морати да кренемо свако својим путем.  

 

Дати примери јасно показују да нам наше сазнање о физичком свету који 

нас окружује, те који нам је као такав искуствено близак, обезбеђује оквир 

размишљања о односима предмета и појава који примењујемо како бисмо 

разумели и односе у свету апстрактних појмова.  

Ослањајући се на поставке Лејкофа и Џонсона, Кевечеш (2002: 6) 

детаљније објашњава разумевање циљног домена преко изворног, тврдећи да 

се између два домена успоставља низ систематских подударности у смислу да 

се елементи једног домена пресликавају на елементе другог. Користећи већ 

поменути образац Лејкофа и Џонсона ЉУБАВ ЈЕ ПУТОВАЊЕ, Кевечеш (2002: 6) 

објашњава низ пресликавања с изворног на циљни домен на примеру реченице 

(7) We aren’t going anywhere (Ово не води никуда) изговорене у 

одговарајућем контексту. Примаоцу поруке је јасно да се не говори о кретању 

ка одређеној дестинацији, већ о догађању у емотивној вези захваљујући 

деловању когнитивног механизма појмовне метафоре, и то путем 

пресликавања елемената изворног домена, који су у овом случају путници, 

путовање и дестинација, на елементе циљног домена, тако да путници 

представљају љубавнике, само путовање догађања у емотивној вези и 

дестинација крајњи циљ дате емотивне везе. Дакле, постоји систематична 
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подударност између елемената изворног и циљног домена на основу уочене 

сличности.  

На описаном принципу пресликавања заснива се и функционисање 

језичког механизма лексичке метафоре, која подразумева, према дефиницији 

коју нуди Драгићевић (2007: 148), пренос имена с једног појма на други на 

основу сличности. Дакле, у случају лексичке метафоре, с појмовног нивоа 

метафоре, прелази се на ниво самих језичких израза, тј. лексема. Овај 

механизам се активира кад се јави потреба говорника неког језика за 

именовањем одређеног предмета или појаве. Пренос се остварује на основу 

сличности у некој од компоненти датих појмова, као што су функција, облик, 

боја, итд. Гортан-Премк (2004: 90–108) разликује чак седам типова лексичке 

метафоре на основу компоненте на којој се уочена сличност заснива: 

метафоричке асоцијације по облику, боји, према месту и положају, затим оне 

засноване на трансформацијама типа конкретно-апстрактно, те типа 

апстрактно-конкретно, асоцијације засноване на семама колективне експресије 

и асоцијације типа простор-време.  

Извођење новог значења деловањем механизма лексичке метафоре јасно 

се уочава на примеру лексеме глава, која, према Речнику српскохрватскога 

књижевнога језика Матице српске (1967–1976), примарно означава део 

људског тела, а секундарно и 'почетни, чеони, предњи део нечега, почетак' 

(нпр. глава колоне, поворке). Дато секундарно значење изведено је од 

примарног преносом имена глава на нови појам на основу уочене сличности у 

положају. Исти принцип семантичке деривације присутан је и код енглеске 

лексеме hand (шака), која такође, према Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

(9. издање, 2015), примарно означава део људског тела, а секундарно и 

казаљку на сату, где је пренос имена с једног на други појам извршен на 

основу уочене сличности у функцији, што је у овом случају показивање 

нечега.  

Аткинс и Рандел (2008: 287–291) разликују три типа метафоричке 

екстензије значења. Први тип називају општом фигуративном употребом 

лексеме, а илуструју га употребом глагола haunt (походити, опседати) у 

следећим реченицама: 

 

 

          (8)  а. Her ghostly presence now haunts the ruined castle.  

           Њен дух сада походи урушени замак.  
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       б. ... memories of past sins and traumas which then return to haunt them. 

           ... сећања на грехе из прошлости и трауме које се враћају да 

их опседају. 

       в. Modigliani had been haunted by the fear that he would be trapped in  

the south. 

           Модиглианија је опседао страх да ће га ухватити на југу.  

                 г. As night fell I looked for information elsewhere. I haunted bars and 

lowish dives...  

Кад је пала ноћ потражила сам информацију на другом 

месту. Походила сам барове и јефтине клубове... 

 

Основно значење глагола haunt присутно је у реченици (8а) и односи се 

на присуство духова на неком месту. Ово значење има неколико компоненти: 

понављање (духови се стално враћају на исто место), страх (који појава духа 

изазива код присутних особа), ноћ (део дана када се духови јављају). Анализом 

осталих реченица у којима је употребљен исти глагол увиђа се да се нова 

значења развијају путем механизма метафоре на основу сличности са неком од 

компоненти основног значења, па тако је у реченици (8б) значење изведено на 

основу компоненте понављања, у (8в) на основу компоненте страха, а у (8г) на 

основу компоненте ноћног јављања.  

Други тип обухвата метафоричке скупове у смислу да се у појединим 

случајевима читав низ термина у оквиру неке области развија путем метафоре, 

а илустративан пример је терминологија области рачунарства у којој постоји 

низ термина насталих на основу метафоричког обрасца по коме се рачунар 

упоређује са човеком (нпр. вирус, меморија, освежити, итд.), или се, пак, 

рачунарски екран пореди са канцеларијом (нпр. радна површина, корпа за 

смеће, фасцикла, итд.).  

Трећи тип подразумева извођење значења механизмом појмовне 

метафоре, који је претходно већ објашњен.      

У контексту деривационих механизама полисемије, метафора је значајна 

као један од когнитивних процеса који одређује начин на који стварамо 

појмове и именујемо их, те на основу чијих матрица изводимо нова значења 

лексеме од основног. У складу с уоченим значајем метафоре, у 

лексикографској литератури се истиче потреба за промишљеном и 

систематичном обрадом метафоричких значења у речницима како би се 

постигао веродостојан и лако разумљив приказ статуса ових значења у 

семантичкој структури полисемичних одредница (Халас 2016а: 141–142).  

   



Ана Халас Поповић 

23 

2.2.2. Метонимија као механизам извођења значења  

 

Други деривациони механизам нелинеарне полисемије јесте метонимија. 

Као и у случају метафоре, под појмовном метонимијом (енг. conceptual 

metonymy) подразумева се механизам мишљења на коме се заснива лексичка 

метонимија (енг. lexical metonymy) као језички механизам.  

Кевечеш (2002: 145) дефинише метонимију на следећи начин: 

метонимија је когнитивни процес у којем један концептуални ентитет 

(изворни) омогућава ментални приступ другом концептуалном ентитету 

(циљном) у оквиру истог домена или идеализованог когнитивног модела. 

Дакле, један појмовни ентитет се налази у логичкој вези са другим ентитетом, 

док оба припадају истом домену. Уопштено посматрано, најчешћи тип везе 

која се успоставља међу ентитетима је део-целина. Заправо, Раден и Кевечеш 

(2014: 314) тврде да се посредством односа заснованог на разлици између 

целине и дела могу објаснити сви типови веза који стварају метонимију. Тако, 

рецимо, део тела може путем метонимије означити особу, као у примеру (9) 

Требало је нахранити толико уста, где уста представљају особу. Исти случај 

је присутан и у следећим примерима из енглеског језика, које наводи Кевечеш 

(2002: 209), а у којима hand (шака) као део тела означава особу: a factory hand 

(радник у фабрици), from hand to hand (од једне до друге особе), all hands 

on deck (сви на посао). При том, у овом, као и у претходном примеру, оба 

ентитета припадају истом домену људског тела, те се веза међу њима заснива 

на блискости, док је код метафоре, пренос остварен на основу сличности. 

Дакле, како тврди Гибс (1999: 62), у контексту јасног разликовања метафоре и 

метонимије, најважније је обратити пажњу на различите начине остваривања 

везе међу ентитетима. У оквиру метафоре, веза се успоставља између два 

домена, а код метонимије у оквиру једног домена.  

Пантер и Торнбург (2007: 241) наводе читав низ образаца по којима се 

остварују метонимијски преноси међу којима су најчешћи: ДЕО ЗА ЦЕЛИНУ, 

ЦЕЛИНА ЗА ДЕО, РЕЗУЛТАТ ЗА РАДЊУ, ПРОИЗВОЂАЧ ЗА ПРОИЗВОД, УЗРОК ЗА 

ПОСЛЕДИЦУ, али наведеним обрасцима би се могли додати и следећи: 

ИНСТРУМЕНТ ЗА РАДЊУ, ПРЕДМЕТ ЗА КОРИСНИКА, САДРЖАЈ ЗА САДРЖАТЕЉА, 

итд. Поменути обрасци могу се сматрати метонимијским формулама којима 

подлежу тематске групе лексема с тим што свака појединачна тематска група 

лексема подлеже истој метонимијској формули, односно све лексеме које 

припадају истој тематској групи остварују исти метонимијски пренос, у чему 

се управо и огледа регуларност не само деловања метонимије, већ истовремено 
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и семантичке деривације у оквиру полисемичне структуре, која настаје овим 

путем.  

Значај метонимије као механизма регуларне полисемије (енг. regular 

polysemy) препознајемо у раду Милке Ивић (1982), заснованом на 

Апресјановој дефиницији (1974: 16), према којој је полисемија једне лексеме 

са значењима а1 и а2 регуларна уколико у посматраном језику постоји бар још 

једна реч чија се значења б1 и б2 разликују управо онако како се међусобно 

разликују значења а1 и а2, с тим да нити је а1 синонимно са б1, нити је а2 

синонимно са б2. Дакле, случај регуларне полисемије бележи се уколико све 

лексеме једне тематске групе проширују своје значење путем исте 

метонимијске трансформације. Такав је случај са лексемама које означавају 

посуде попут: чаше, шоље, боце, тањира, лонца, шерпе, итд. Све лексеме 

подлежу метонимијском преносу по обрасцу ПОСУДА У КОЈОЈ СЕ НЕШТО ДРЖИ – 

КОЛИЧИНА КОЈА У ЊУ СТАЈЕ (нпр. чаша воде, тањир супе, лонац пасуља, шоља 

чаја, боца вина, итд.). Дакле, два значења поменутих лексема разликују се на 

исти начин, што потврђује регуларност њихове полисемије, односно нова 

значења датих лексема развијају се по истој општој формули регуларне 

полисемије. С обзиром на униформност модела за деривацију нових значења, 

лексикографски задатак при обради случајева регуларне полисемије је знатно 

олакшан, јер се стратегија употребљена при идентификацији значења, рецимо, 

лексеме чаша може применити попут шаблона у случају лексема шоља, боца, 

тањир. Регуларна полисемија, дакле, одражава постојање систематичности у 

лексикону, како наводи Апресјан (2000: 91).     

Нова значења лексема често настају и здруженим деловањем метафоре и 

метонимије, које разматра Гусенс (1990: 323) под термином метафтонимија. 

Такав је случај са лексемом nose у енглеском или нос у српском, која је своје 

значење препознато у фрази have a nose for something односно имати нос за 

нешто развила захваљујући најпре деловању механизма метонимије по 

обрасцу НОС ЗА ЧУЛО МИРИСА, који служи као основа за даљу метафоричку 

надоградњу и проширење значења по обрасцу ЗНАТИ ЈЕ МИРИСАТИ, чиме се 

јасно показује комплементарно деловање метонимије и метафоре (Халас 

2012б: 287).  

Требало би напоменути и то да у неким случајевима није јасно да ли је 

одређено значење изведено деловањем метафоре или метонимије. Као пример 

оваквог случаја, Барч (2003: 71) наводи речи чије се примарно значење односи 

на температуру нечега, али од кога се изводе секундарна значења која се 

односе на боје или карактер особа (нпр. cold – хладно). Тако се извођење 

значења које се односи на боју (нпр. cold colours – хладне боје) од примарног 
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значења температуре нечега (нпр. cold room – хладна просторија) може 

објаснити метонимијском везом заснованом на односу узрок-последица, при 

чему је хладно окружење узрок, а наш телесни осећај хладноће последица. С 

обзиром на то да је сваки телесни осећај и психолошки у смислу да зависи од 

психолошког стања дате особе, јасно је да је телесни осећај хладноће повезан 

са одговарајућим емотивним стањем. Стога се метонимијски пренос даље 

остварује преко наведеног значења телесног осећаја хладноће на значење 

одговарајућег емотивног стања, осећања ригидности, укрућености у 

емотивном смислу. Надаље, метонимијски пренос у супротном смеру, дакле, 

према обрасцу последица-узрок, остварује се са значења емотивног стања као 

последице на значење које се односи на карактер боје као узрока таквог 

осећања. Дакле, у овом случају се заправо о ради о ланчаном метонимијском 

преносу. Међутим, извођење овог значења може се протумачити и као 

метафорички пренос на основу сличности, односно чињенице да постоји 

истоветна веза између одређеног физичког осећаја и одговарајуће емоције као 

и између одређене боје и дате емоције, јер и физичко стање и боја 

представљају узрок датог емотивног стања.  

 

2.3. Енантиосемија  

 

У оквиру дискусије о врстама полисемије, утврђеним на основу 

механизама деривације значења, упутно је истаћи и специфичан вид 

полисемије који се јавља у случају када су различита значења једне лексеме 

супротна, а за који се у србистичкој литератури користе разни називи, као што 

су: аутоантонимија, хетеросемија, антагосемија, антагонимија, унутрашња 

антонимија и, на послетку, и енантиосемија (енг. enantiosemy), који у свом 

раду заговара Шипка (2002: 149). Како Расулић (2016: 179) сматра, 

енантиосемија се може окарактерисати као интралексичка семантичка 

супротност. Анализирајући случајеве енантиосемије у српском језику, Шипка 

(2002: 152) констатује да су овој појави најподложнији глаголи попут: 

позајмити, узајмити, сумњати, санкционисати, битисати, узети, захвалити 

се, заказати, зарибати, итд. Као карактеристичан представник групе глагола 

који испољавају енантиосемију, Шипка помиње глагол позајмити, за који 

Речник српскохрватскога књижевног језика Матице српске (1967–1976) нуди 

два супротна значења: ‘дати на зајам’ и ‘узети на зајам’. Дакле, глагол 

позајмити је полисемичан, јер има више од једног значења у својој 

семантичкој структури, како се у његовом чланку у поменутом речнику јасно 

види, али су дата значења супротна једно другом, те се може закључити да је 
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овде присутна енантиосемија. Расулић (2016: 179) као илустрацију 

енантиосемије наводи примере из енглеског језика међу којима и глагол dust 

који има два супротна значења 'обрисати прашину са нечега' и 'посути 

прашину по нечему'.  

Узимајући у разматрање механизме помоћу којих настају супротна 

значења у оквиру једне полисемичне структуре може се закључити да су 

метафора и метонимија често активирани механизми, нарочито код 

енантиосемичних лексема употребљаваних у супстандарду или сленгу, па је 

тако прилог страшно развио секундарно значење супротно примарном 

захваљујући преносу значења прилога веома или много путем метафоре, тј. 

сличности по интензитету, на дати прилог (нпр. страшно леп). Постоје и 

примери попут именице бисер, која у сленгу може означавати и одличну, и 

глупу идеју, и то захваљући метафоризацији путем ироније. Међутим, 

антонимија се у одређеним случајевима индукује у самом семантичком корену 

лексеме, те се тако две супротности реализују кроз два значења дате лексеме, 

као у случају именице зајам за коју Речник српскога језика Матице српске 

(2007) наводи пример дати на зајам, али и пример узети на зајам.  

 

2.4. Аутохипонимија и аутотропонимија  

 

Аутохипонимија (енг. autohyponymy) и аутотропонимија (енг. 

autotroponymy) се у овом одељку разматрају заједно јер обе појаве настају 

деловањем истог вида специјализације (сужавања) значења, при чему је у 

случају аутохипонимије реч о именицама, док се аутотропонимија односи на 

глаголе. Аутохипонимија подразумева случај у коме једна реч има једно опште 

значење и друго, контекстуално условљено значење, које је настало 

сужавањем општег, представљајући једну његову врсту, тип или варијетет. Као 

илустрација аутохипонимије може се употребити пример који наводи Палмер 

(1981: 86), а односи се на именицу dog (пас), која примарно означава 

представника ове животињске врсте, али секундарно и мужјака ове врсте, што 

је специфичније значење у односу на првопоменуто, те је тако у овом случају 

реч о аутохипонимији као специфичном типу полисемије. Аутотропонимија се 

у лингвистичкој литератури наводи као врста полисемије глагола означавајући 

случај у коме глагол има општију (А) и специфичнију употребу (Б) која се 

тумачи по обрасцу (Б је А на одређени начин). Овакве две употребе глагола 

третирају се као његова различита значења, те је реч о полисемији. Фелбаум 

(2000: 59) илуструје овакав вид полисемије значењима глагола cost (коштати) 

у следећим двема реченицама: (10) This is going to cost you $250 (Ово ће те 
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коштати 250 долара) и (11) This is going to cost you! (Ово ће те коштати!), 

при чему је тумачење примера (11), који представља специфичније значење, 

увек 'коштати много', јер, иако сума није прецизирана, сасвим је јасно да је 

говорник сматра поприличном, значајном, великом. Пример (10) илуструје 

општије, неутрално значење 'коштати извесну суму новца'. Поменута ауторка 

додаје и следеће примере (Фелбаум 2000: 59): (12) Their marriage lasted forty-

five years (Њихов брак је трајао четрдесет и пет година), (13) This marriage 

will last! (Овај брак ће трајати!). Дакле, исти однос постоји и између два 

илустрована значења глагола last (трајати) тако да је општије, неутрално 

значење 'трајати известан временски период' опримеровано реченицом (12), а 

специфичније реченицом (13) у којој се увек подразумева дуго временско 

трајање.  

 

2.5. Лексичко-граматичка полисемија  

 

Лексичко-граматичка полисемија (енг. lexico-grammatical polysemy) је 

заправо тип полисемије који се испољава на нивоу врста речи, и то када једна 

реч може бити употребљена, на пример, и као именица, и као глагол, попут 

енглеске лексеме water (вода, заливати). Неки аутори оваква два јављања 

лексеме третирају као хомониме, што је дискутабилна тврдња с обзиром на то 

да постоји семантичка веза између две граматичке категорије исте лексеме, а 

то није случај код хомонимије. Грицкат (1967: 226) је овај тип полисемије 

назвала граматикалном полисемијом, разликујући чак њена три типа: први, 

који је овде већ наведен и опримерован, а подразумева случај у коме једна 

лексема припада различитим врстама речи; други који се односи на случај у 

коме лексема у свом новом значењу мења неку од својих граматичких 

категорија, нпр. вид у случају глагола, као на пример глагол денути који је 

свршеног вида у значењу које Речник српскога језика Матице српске (2007) 

дефинише као 'ставити, сместити негде', (нпр. денути новац), а несвршеног у 

значењу чија је дефиниција у поменутом речнику 'слагати у стогове, садевати' 

(нпр. денути сено); трећи тип се огледа у рекцији глагола, па тако глагол 

решити, када је праћен конструкцијом да + инфинитив, значи, како у Речнику 

српскога језика Матице српске (2007) налазимо, 'одлучити се за нешто' као у 

реченици (14) Решили смо да ти поклонимо бицикл, а када је овај глагол 

праћен директним објектом, према Речнику српскога језика Матице српске 

(2007), има значење 'наћи правилно решење' као у примеру решити једначину.  
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2.6. Остали типови полисемије  

 

Поред наведених механизама полисемије којима се у највећем броју 

случајева изводе секундарна значења, постоје и други мање уобичајени начини 

њиховог настанка. О њима пише Драгићевић (2007: 135–136), наводећи 

специфичне случајеве неуобичајене деривације секундарних значења, међу 

којима је први случај секундарних значења повезаних наизглед општим 

значењем. Илустративан пример је лексема кора која, према Речнику српског 

језика Матице српске (2007), између осталих, има и следећа значења: 

‘спољашњи омотач стабла, грана, корена дрвета’, ‘спољашњи тврђи део 

пецива’, ‘спољни омотач неких плодова, љуска’, итд. Синхронијски 

посматрано, ниједна од ових употреба се не може сматрати примарном у 

односу на остале, већ се закључује да постоји једно опште значење (‘тврди 

омотач’) које има различите конкретне реализације илустроване претходно 

поменутим примерима. Потребно је уочити и чињеницу да се лексема кора 

никад не употребљава у општем значењу омотача, па се оно не може сматрати 

правим основним значењем, већ само замишљеним примарним значењем.  

Други случај неуобичајеног настанка секундарних значења је 

платисемија (енг. platysemy), коју Грицкат (1967) назива широкозначношћу 

или статичном полисемијом, а која се односи на случај у коме лексема има 

више равноправних значења од којих се сва могу сматрати примарним, попут 

следећих значења придева велик, која наводи Речник српскохрватског 

књижевног језика Матице српске (1967–1976): 'који је изнад просечног, 

обичног или изнад онога чему се супротставља', а) 'опсегом, обујмом, 

размерама', б) 'количином, бројем', в) 'узрастом, растом', г) 'степеном, 

интензитетом, јачином', итд. Тако, значење које се односи на особину нечега 

што је изнад просека по својим димензијама, као у примеру велика соба, не 

може се сматрати примарнијим од значења које се односи на бројност (велико 

одељење) или интензитет (велика срећа), итд.       

Један од алтернативних начина настанка секундарних значења је и путем 

паронимије (енг. paronymy) када једна лексема добија ново, секундарно 

значење на основу своје формалне, ортографске и ортоепске, сличности са 

неком другом лексемом, чије једно од значења постаје и значење 

првопоменуте лексеме. Међутим, може се приметити да дато значење потпуно 

одступа од осталих у полисемичној структури којој је додато. Како наводи 

Драгићевић (2007: 137), такав је случај са глаголом прогледати чије је једно од 

секундарних значења према Речнику српскохрватског књижевног језика 

Матице српске (1967–1976) ‘прегледати, разгледати’, које је, заправо, 
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примарно значење глагола прегледати, али се ово значење нашло међу 

секундарним значењима првопоменутог глагола прогледати због формалне 

сличности ова два глагола.  

Дифузност значења (енг. diffusibility of meaning) се, према Апресјану 

(1995: 179–181), јавља код лексема које имају два или неколико значења уско 

повезаних у тој мери да се између њих не може повући јасна граница како би 

се третирала као засебне употребе, па се, стога, и у речничкој дефиницији 

јављају заједно као једно значење. Такав је случај прилога брзо чија 

дефиниција у Речнику српскохрватског књижевног језика Матице српске 

(1967–1976) гласи 'на брз начин, хитро, нагло', што подразумева, заправо, два 

значења ‘одмах’ и ‘не-споро’, али су ова два значења толико испреплетена да 

су практично и неодвојива.  

Перспективизација (енг. perspectivization) подразумева контекстуално 

условљену разлику међу финим нијансама значења речи, које се пре могу 

схватити као варијанте једног значења, те обухватити једном речничком 

дефиницијом, као у случају придева храбар (Драгићевић 2007: 138), чије се 

значење људске особине може реализовати у неколико финих нијанси у 

зависности од именице уз коју се употреби. Тако се значење овог придева у 

синтагми храбар сведок односи на испољавање дате особине у само једној 

конкретној ситуацији, док је у синтагми храбар војник у питању неколико 

повезаних ситуација, а најшири ниво перспективизације присутан је у 

синтагми храбар човек, где је у питању много различитих ситуација.  

Широка семантика речи која се манифестује кроз могућност употребе 

дате речи у широком спектру колокација знак је деплеције (енг. depletion) или 

тзв. семантичке истрошености. Илустративан је, у овом случају, енглески 

глагол take (узети) који има мноштво колокативних употреба. Такав случај 

Драгићевић (2007: 139) сматра резултатом деплеције, а не полисемије.  

Сви наведени механизми могу и комплементарно деловати у циљу 

богаћења семантичке структуре лексема. 

 



 

 



 

 

3. ПОЛИСЕМИЈА НАСУПРОТ ХОМОНИМИЈИ  

Лајонс (1977: 550) разликује две врсте лексичке вишезначности: 

хомонимију (енг. homonymy) и полисемију, док Ример (2005: 132) говори о три 

врсте односа између форме лексеме и њене семантичке структуре, 

хомонимији, полисемији и моносемији (енг. monosemy), представљајући их на 

скали на чијем се једном крају налази хомонимија као случај у коме одређена 

лексичка форма има неколико значења, али су она потпуно независна и 

међусобно неповезана заједничким основним значењем. Такав је случај са 

енглеском лексемом bank, која, како налазимо у Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary (9. издање, 2015), може означавати обалу реке, али и пословну 

организацију која нуди финансијске услуге. Дакле, у питању су два 

семантичка садржаја међу којима очигледно не постоји никаква мотивисана 

семантичко-деривациона повезаност, односно која немају заједничку 

семантичку основу из које су изведена. Како би то Гортан-Премк (1984: 12) 

дефинисала, у питању су две различите лексеме формално исте структуре, а 

под формалном истоветношћу овде се подразумева исти морфемски састав две 

лексеме или исти фонемски низ са истим прозодијским обележјима који 

припада истој граматичкој категорији. Ауторка (2004: 150) хомонимију види 

као постојање или потенцијално постојање диверзних семантичких садржаја 

међу којима не постоји никаква семантичка веза ни у погледу семског састава, 

а ни мотивационих асоцијативних веза, али су по облику истоветни. При том 

напомиње да хомонимија није системска појава, већ само чињеница у 

лексичком систему. Као илустрацију случаја хомонимије у српском језику 

наводимо пример глагола играти који се, према Речнику српскога језика 

Матице српске (2007), употребљава у значењу 'проводити време у спортској 

или друштвеној игри' (нпр. играти фудбал, шах, итд.), али и у значењу 

'представљати на сцени, глумити' (нпр. глумити краљицу). Међутим, ова два 

значења нису на претходно описани начин повезана, па их, стога, не би 

требало посматрати као две семантичке реализације једне лексеме, него као 

две хомонимне лексеме иако су ова два значења представљена у наведеном 

речнику у оквиру истог речничког чланка, тј. као случај полисемије.  

На другом крају Римерове скале налази се моносемија као случај у коме 

се одређена форма повезује само са једним значењем, док се у средишњем 

делу скале, између хомонимије и моносемије, налази полисемија као појава у 

којој једна лексема има више значења од којих су сва међусобно повезана 

захваљујући заједничком основном значењу од кога су потекла. Као 
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илустративни пример полисемије, приказан овде у циљу њеног контрастирања 

са хомонимијом, може послужити лексема енглеског језика heart, односно 

лексема српског језика срце, чије се основно значење у обама језицима односи 

на орган у грудном делу људског тела који регулише крвоток и у случају оба 

дата језика од овог значења се путем метафоре изводе два нова значења која 

налазимо у Longman Dictionary of Contemporary English (5. издање, 2009) и 

Речнику српскога језика Матице српске (2007). Оба значења изведена су 

метафором на основу сличности у положају с тим да прво од њих подразумева 

централни део неке области, нпр. a house in the heart of London или срце 

Шумадије, а друго језгро, средишњи део каквог плода, нпр. artichoke hearts 

или срце лубенице. Дакле, мотивисана повезаност ових значења са основним је 

сасвим јасно уочљива, те се ради о различитим семантичким реализацијама 

једне лексеме, односно о случају полисемије.   

У литератури се ипак проналазе покушаји утврђивања стратегија за 

јасно разликовање хомонимије и полисемије како би се, између осталог, 

омогућио и њихов правилан опис у речницима. Тако, Лајонс (1977: 550–569) 

наводи критеријуме за објективно разграничење хомонимије и полисемије.  

Први међу овим критеријумима је етимолошке природе, а заснива се на 

информацији о историјском развоју одређене речи, која често налази своје 

место у оквиру речничких одредница. Према овом критеријуму, случај 

хомонимије је потврђен уколико две лексеме воде порекло од лексема које су у 

одређеном стадијуму развоја посматраног језика биле потпуно формално 

различите. Такав је случај са енглеском именицом ear, чије се употребе 

‘људски орган’ и ‘део биљака житарица’ с разлогом третирају као хомоними у 

речницима, јер воде порекло од именица које су биле формално различите 

лексеме у староенглеском, а потом су се формално изједначиле у периоду 

средњоенглеског (Лајонс 1977: 550).  

Значења једне лексеме, међутим, могу постати хомонимна и услед 

потицања из различитих језика. На пример, према Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary (9. издање, 2015), именица bass која означава врсту рибе потиче од 

именице barse из средњоенглеског, те је, дакле, германског порекла. С друге 

стране, bass као тип људског певачког гласа потиче од италијанске речи basso.  

Наравно, овај критеријум није увек поуздан, јер се етимологија речи у 

појединим случајевима не може увек са сигурношћу утврдити. Поред тога, 

постоје примери парова речи које имају заједничко порекло, али се ипак 

оправдано третирају као хомоними. Такав пример је пар енглеских речи flower 

(цвет) и flour (брашно), које би, према етимолошком критеријуму, требало 

третирати као једну полисемичну лексему, јер су обе настале од исте речи из 
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средњоенглеског (flour). Лајонс (1977: 550) истиче да би значења именице port 

‘лука’ и ‘врста вина’ требало схватити као различите семантичке реализације 

исте лексеме с обзиром на то да обе потичу од латинске речи portus, али то 

никако не може бити случај, јер ова два значења немају никакву мотивисану 

повезаност. Стога, сви наведени примери доказују непоузданост етимолошког 

критеријума.   

Други критеријум јесте међусобна повезаност значења. Као што је већ 

више пута наглашено, полисемија се одликује међусобном повезаношћу 

значења услед њиховог потицања од исте семантичке основе. Аткинс и Рандел 

(2008: 280), бавећи се дистинкцијом између полисемије и хомонимије с 

лексикографског или практичног аспекта, наводе следеће примере: 

 

(15) а. She gave him a punch in the stomach. 

            Ударила га је песницом у стомак.   

        б. It lacks the emotional punch of French cinema. 

            Недостаје емотивна снага француског филма.   

        в. Glasses of punch were passed around. 

              Чаше пунча су се делиле.  

 

У свим овим реченицима јавља се именица punch, али у различитим 

значењима. У реченици (15а) она означава ‘ударац песницом’, док у (15б) 

‘одређену карактеристику нечега, која се памти, оставља добар утисак’, а може 

се уочити и то да је друго поменуто значење изведено од првог деловањем 

метафоре. Значење присутно у реченици (15в), међутим, не дели заједничко 

порекло са претходна два, јер је сасвим очигледно да нису изведена од исте 

семантичке основе, те да је чињеница да имају идентичну форму само резултат 

случајности. Именица punch употребљена у (15в) потиче од речи panch из 

језика санскрита која значи ‘пет’, јер је првобитно дато пиће имало пет 

састојака. Стога је, приликом представљања именице punch у речнику, 

потребно увести две формално идентичне одреднице – прву као полисемичну 

лексему са два значења и другу која је у хомонимском односу са првом.  Како 

Панман истиче (1982: 119), ни за овај критеријум се не може тврдити да је 

апсолутно поуздан првенствено узевши у обзир чињеницу да је међусобна 

повезаност значења градијентна, те се може испољити у мањем или већем 

степену. Повезаност међу неким значењима је очигледнија него код неких 

других. Постојали су покушаји прецизног одређивања степена међусобне 

повезаности значења применом компонентне анализе, те бројањем 

семантичких компоненти које се поклапају. Међутим, овде се поставља 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

34 

питање које су то релевантне компоненте које би у том случају требало узети у 

обзир. Поменути аутор наводи већ поменути случај лексеме bank и њене две 

употребе које се односе на финансијску институцију и обалу реке, а чији 

степен међусобне повезаности зависи од тога које би се семантичке 

компоненте приликом поређења сматрале релевантним. Чак би се ове две 

употребе могле протумачити и као случај полисемије уколико би се 

релевантним сматрале само следеће најопштије компоненте које су им 

заједничке: [физички објекат], [чулно сазнатљиво] и [инаниматно].      

Кастовски (1982: 121–122), говорећи о извесним тестовима за 

препознавање семантичке повезаности, напомиње да се хомонимија препознаје 

у следећим случајевима:  

– уколико два значења исте лексеме припадају различитим 

семантичким пољима, као у случају француске речи voler, чије 

значење ‘летети’ припада пољу глагола кретања у коме се, пак, не 

налази њено друго значење ‘красти’; 

– уколико лексеме, у контексту грађења речи, припадају различитим 

породицама, као што je именица man (човек, мушкарац) у једном 

значењу повезана са речју mankind (човечанство), док у другом са 

manly (мушки), manhood (мушкост). Гортан-Премк (2004: 151) 

такође предлаже критеријум који укључује творбени аспект, а 

своди се на поређење деривационих гнезда посматраних јединица, 

те уколико се њихови деривати граде на исти начин, у питању је 

полисемија, a у супротном, реч је о хомонимима. На пример, од 

именице пол у значењу људске одлике гради се придев полни, а од 

именице пол у значењу тачке на Земаљској кугли (Северни или 

Јужни пол) гради се придев поларни. Пошто је разлика у 

дериватима очигледна закључује се да су у питању две засебне 

лексеме у хомонимском односу.     

– уколико тест координације покаже неприхватљивост реченице у 

којој је тестирана лексема употребљена са два различита колоката, 

као што је то придев fair у примеру (16) *He saw many fair girls and 

games (*Видео је много светлих девојака и игара), где 

очигледно постоје два неповезана семантичка садржаја (особа 

светле пути или косе и поштена игра) које представљају два 

различита придева у хомонимском односу.      
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Овај критеријум, међутим, има неколико проблематичних аспеката. 

Један од њих јесте тај да је повезаност значења градијентна, односно да се 

испољава у различитим степенима, као и тај да ова повезаност често зависи и 

од субјективне процене самих говорника. На пример, неки говорници 

енглеског могу перцепирати две претходно наведене употребе именице ear као 

међусобно повезана значења једне исте лексеме, а не као хомониме.  

Лајонс (1977: 553) претпоставља два могућа начина за заобилажење, али 

не и решавање проблема јасне и прецизне дистинкције између полисемије и 

хомонимије. Један начин јесте максимизација хомонимије (енг. maximization 

of homonymy), што би значило да се за свако значење лексеме формулише 

посебна одредница у речнику, а то би довело до понављања информација и 

значајне редундантности у речнику. Други начин је супротан првом, а 

подразумева максимизацију полисемије (енг. maximization of polysemy), што 

би значило представљање свих употреба једне лексеме у оквиру једног чланка, 

без обзира на њихову повезаност чиме би се смањио број одредница за исти 

фонемски низ. Липка (2002: 157) подржава Лајонсову тежњу ка максимизацији 

полисемије, јер је она у складу са принципима језичке економије. Међутим, 

овде се заузима став да ни један од ових начина није адекватан јер оба 

отежавају корисницима проналажење циљаног значења у речнику, а 

нарушавају и веродостојност приказа семантичке структуре лексеме.  

Како би постигао конзистентно и систематично успостављање 

дистинкције између хомонимије и полисемије, Лајонс (1977: 557) уводи 

граматички или синтаксички критеријум. Поменутом аутору неопходно је 

утврђивање граматичке еквивалеције између посматраних лексема, која 

подразумева синтаксичку и флективну (морфолошку) еквиваленцију. Уз овај, 

неопходно је испуњење још једног критеријума, а то је формална 

еквиваленција између две лексеме, која подразумева истоветност фонолошке 

структуре у говорном језику, односно истоветност у ортоепији, али 

различитост у ортографији, када се ради о хомофонима, или истоветност 

ортографске форме у писаном језику, односно истоветност у ортографији, а 

различитост у ортоепији, када је реч о хомографима. Захваљујући идентичном 

изговору, следећи парови лексема су примери хомофона: flower (цвет) и flour 

(брашно), led (облик прошлог партиципа глагола lead – водити) и lead 

(олово), red (црвено) и read (облик прошлог партиципа глагола read – 

читати), док су инфинитив глагола read и његов прошли партицип хомографи, 

јер деле исти облик у писању, али се разликују у изговору, као и именица wind 

(ветар) и глагол wind (кривудати). Не сме се занемарити ни трећа категорија 

– хомоформе, лексеме које су идентичне у само неким од својих облика (нпр. 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

36 

именица број и императив глагола бројати, број). Све ове три појаве у 

лексичком систему, Гортан-Премк (2004: 150) одваја од хомонимије као 

сличне, али ипак засебне појаве. Ипак, постоје аутори, попут Лајонса, који 

хомофоне, хомографе и хомоформе третирају као примере делимичне 

хомонимије, док случај у коме две форме представљају независне, одвојене 

лексеме, а при том су синтаксички еквивалентне и имају идентичну 

фонолошку и ортографску форму, називају апсолутном хомонимијом (енг. 

absolute homonymy) (1977: 559). Липка (2002: 155) наводи енглеску лексему bat 

као пример апсолутне хомонимије с обзиром да се може употребити у два 

различита, а неповезана значења, ‘палица за крикет’ и ‘врста животиње’, а при 

том су испуњена и остала два услова: две лексеме имају идентичну како 

фонолошку тако и ортографску форму и обе су бројиве именице. Пример 

апсолутне хомонимије су и именице ball (лопта) и ball (бал), јер су и у овом 

случају сва три неопходна услова испуњена: неповезаност значења, 

идентичност фонолошке и графолошке форме и синтаксичка истоветност.     

Као што је већ истакнуто, синтаксичке одлике лексема могу одиграти 

значајну улогу у контексту разграничења хомонимије и полисемије. Један 

морфемски састав или фонемски низ може припадати различитим врстама 

речи испољавајући и различита значења, што би требало препознати као случај 

хомонимије. Као илустративни пример може се навести низ can који се у 

енглеском језику може употребити као модални глагол (моћи), именица 

(конзерва) и прелазни глагол (ставити нешто у конзерву). Заправо, чим 

одређени морфемски састав или фонемски низ у својим различитим значењима 

припада различитим синтаксичким категоријама, односно врстама речи, он 

представља различите лексеме у хомонимском односу, а поменута значења 

припадају семантичким структурама различитих лексема.  

Кауи (2001: 44–47) предлаже комбиновање различитих критеријума за 

објективно разграничење хомонимије и полисемије. На пример, могуће је 

комбиновати критеријуме који се односе на деривацију нових лексема од 

посматране и њену употребу у колокацијским спојевима, а њихова примена 

показана је на примеру лексеме tour (тура, обилазак). У свим својим 

значењима ова лексема даје исти дериват – глагол tour (пропутовати), док се 

само код два значења уочавају додатни деривати tour (у туристичком 

контексту): tourist (туриста), tourism (туризам); tour (у спортском контексту): 

tourist (члан екипе који игра серију званичних мечева у страној земљи). 

Такође, ова именица колоцира са истим глаголима у својим различитим 

значењима: go on/make a tour of the Pyrenees (ићи на пропутовање 

Пиринејима), go on/make a tour of the plant (ићи у обилазак постројења), 
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итд. Примена наведених критеријума показује висок степен међусобне 

блискости и повезаности значења лексеме tour, па се у складу с тим и 

представљају у речницима као случај полисемије, а то значи у оквиру истог 

речничког чланка.  

Семантички односи попут синонимије и антонимије, такође, могу 

послужити као критеријуми за испитивање међусобне блискости значења 

лексеме. Применивши овај критеријум на случај придева thick (дебео, густ), 

Кауи (2001: 50–51) закључује да су употребе овог придева врло повезане јер 

све деле исти антоним thin (танак, редак), а већина и исти синоним dense 

(густ). Потпуно је другачија ситуација са придевом sheer (чист, пуст) чија се 

сва значења замењују различитим синонимима, што се може протумачити као 

доказ хомонимије (Кауи 2001: 52), а то значи да би их требало представити као 

засебне одреднице у речнику.     

Након описа различитих стратегија и критеријума за идентификацију 

хомонимије, односно полисемије јасно је то да је тешко круто повући границу 

између ова два феномена, као и то да они нису апсолутно супротстављени. 

Свакако не постоји јединствени критеријум за разграничење полисемије и 

хомонимије, већ се морају комбиновати различити критеријуми и  тестови.  

  



 

 



 

 

4. ПОЛИСЕМИЈА НАСУПРОТ МОНОСЕМИЈИ 

Према Римеру (2005: 118), један од највећих изазова за сваку семантичку 

теорију је управо поуздано, објективно и теоретски експлицитно разликовање 

полисемије и моносемије, које се своди на утврђивање дистинкције између 

случајева полисемије и случајева семантичке неодређености (енг. semantic 

vagueness) или недефинисаности, односно на одговор на питање да ли је 

употреба одређене лексеме део њене стабилне семантичке структуре као једно 

од њених утврђених значења или је реч о непостојаној и семантички 

неутврђеној употреби условљеној специфичношћу контекста, тј. једној од 

могућих контекстуалних варијација једног утврђеног значења. На пример, 

енглеска лексема neighbour може се употребити двојако, и то у реализацијама 

‘мушка особа која живи поред нас’ и ‘женска особа која живи поред нас’, али 

ове две реализације нису два различита, засебна, дефинисана и утврђена 

значења, већ су оне само две контекстуалне варијације једног значења, те 

илуструју случај семантичке непостојаности, неодређености или 

недефинисаности.  

Уколико је одређена употреба лексеме условљена и мотивисана 

специфичним контекстом у којем се јавља, а при том се губи у другим 

контекстима, не може се сматрати посебним значењем дате лексеме. Круз 

(2004) овакве употребе назива микрозначењима, која немају пуну аутономију у 

смислу независности од контекста услед које би се могла прогласити 

индивидуалним значењима. Круз (2004: 36) наводи пример (17) Haven’t you got 

a knife, Billy? (Зар немаш нож Били?) који се односи на ситуацију за 

кухињским столом, а специфичношћу датог контекста значење се сужава на 

оно које подразумева нож као део прибора за јело. С обзиром на то да се ова 

употреба јавља само у врло специфичном контексту, она се не сматра 

појединачним конвенционалним значењем поменуте лексеме.  

Реченични контекст може, такође, утицати на то да једна од компоненти 

истог значења лексеме буде истакнута у први план тако да остале компоненте 

датог значења остају неактивиране. Еванс и Грин (2006: 354) нуде пример 

енглеске лексеме book (књига), која се појмовно може поделити на два 

аспекта: текст садржан у књизи и књига као физички ентитет са својим 

листовима и корицама. Ова два аспекта су само две компоненте истог значења, 

јер се односе на саставне делове књиге. Поменути аутори пореде следеће 

примере: 
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(18) a. That book is really thick.  

           Та књига је стварно дебела.  

        б. That book is really interesting. 

           Та књига је стварно интересантна.  

  

Прва реченица подразумева књигу као физички ентитет, а друга текст 

садржан у књизи. Који ће од ова два аспекта бити активиран зависи од 

реченичног контекста, али ниједан не представља индивидуално значење.  

Комплексност проблема јасног разликовања моносемије и полисемије 

потврђују и радови који износе различите, па и опречне ставове по питању 

решења датог проблема. Такав је случај са различитим употребама глагола 

енглеског језика keep (држати) за које Џекендоф (1992) тврди да представљају 

различита значења овог глагола, а која налазимо у конструкцијама попут keep 

the money (чувати новац), keep the car in the garage (држати аутомобил у 

гаражи), keep the crowd happy (држати масу срећном) тако да је овде реч о 

случају полисемије. Међутим, Фодор (1998) сматра да се у свим наведеним 

илустрацијама јавља једно значење које има различите варијације у зависности 

од контекста у којем се дати глагол употребљава, те овај пример тумачи као 

случај моносемије.  

Наведеним проблемом лингвистичка истраживања су се недовољно 

систематски и континуирано бавила, како тврди Херартс (1993: 229), и таква 

ситуација се задржала све до развоја когнитивне лингвистике, чији су 

истраживачи посветили знатну пажњу дефинисању поступака за 

диференцијацију значења, односно, према Халас (2013в: 98), за разлагање 

семантичке структуре лексеме на појединачна значења.  

У лингвистичкој литератури налазимо и радове који чак и 

обесмишљавају тенденцију ка јасном разликовању моносемије и полисемије. 

На пример, Олвуд (2003: 55) негира постојање дистинкције 

полисемичност/моносемичност, перцепирајући семантичку структуру лексема 

као семантички потенцијал, односно континуум значења. Рул (1989) заступа 

став да су многи случајеви фреквентних речи енглеског језика, које се 

уобичајено посматрају као полисемичне, заправо примери моносемије, те да 

имају само једно опште значење које се реализује кроз различите модулације 

условљене специфичношћу контекста.  

Ипак, у овом раду прихвата се став који заступа Ример (2005: 124), а 

према коме је семантичка структура лексема разложива на појединачна 

значења, те се не може негирати постојање дистинкције између полисемије и 

моносемије. Исти аутор подржава и тврдњу да је природни правац 
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семантичког описа ка диференцијацији, пре него ка синтези значења једне 

лексеме. Потребно је нагласити и то да се диференцијација значења лексеме 

може вршити с мањим или већим степеном прецизности, односно да је могуће 

установити само главне употребе дате лексеме с једне стране или, пак, 

разложити значењску структуру на финије нијансе, с друге стране (Халас 

2013б: 155).  

Ример (2005: 130) наводи четири главна типа тестова за разликовање 

моносемије од полисемије: логички тестови, синтагматски тестови, 

парадигматски тестови и тестови који укључују дефиниције значења. Како би 

се резултати добијени на неки од четири наведена начина сматрали валидним, 

Ример (2005: 130) инсистира на томе да тестови морају испунити критеријум 

апсолутности, што значи да је довољан један пример у чијем случају дати тест 

не даје тачан резултат да се тај тест не сматра валидним. Дакле, уколико 

постоји иједан случај у коме је полисемија нетачно дијагностикована, 

примењени тест се више не може сматрати употребљивим при анализи 

семантичке структуре или се мора увести додатни критеријум на основу кога 

ће се решити нејасни случајеви.  

Поменути тестови разликују само моносемију од полисемије, али не и 

полисемију од хомонимије.  

Логички тестови засновани су на чињеници да пропозиција и њена 

негација не могу истовремено бити истините за истог референта. Према томе, 

реченица која садржи извесну пропозицију и њену негацију, док је у обема 

употребљена иста реч, може бити смисаона само ако је дата реч двозначна, 

односно уколико означава два различита референта, какав је случај у следећим 

примерима (Ример 2005: 135): 

 

(19) а. Bread is a staple (‘basic foodstuff’), not a staple (‘stationery item’). 

            Хлеб је основна намирница, а не муниција за хефталицу.   

        б. This man is a minister (‘priest’), not a minister (‘politician’).  

            Овај човек је свештеник, а не министар.  

        в. The exam paper was hard (‘difficult’), not hard (‘firm to the touch’). 

            Испит је био тежак, а не тврд.  

 

Дакле, понуђени примери садрже речи које имају два различита значења, 

па илуструју случај полисемије.  

Херартс (2010: 197) наводи пример енглеске именице port која може 

означавати луку, али и врсту слатког вина пореклом из Португала, а чињеницу 

да су ово два различита утврђена значења показује реченица: 
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(20) Sandeman is а port (in a bottle) but not a port (with ships).  

        Сандеман је порто (врста вина) али не и лука.  

 

Дакле, чињеница да је овде реч о двама различитим значењима 

потврђена је логичким тестом, јер у зависности од контекста, port може 

означавати два потпуно различита референта.  

Употребе које илуструју семантичку недефинисаност не пролазе логички 

тест, као у случају енглеске именице student (студент/студенткиња), која 

може означавати и припадника мушког, и припадницу женског пола, али ово 

нису два одвојена значења дате именице, што се потврђује тестом: 

 

(21) I gave the book to a student but not to a student.  

Дала сам књигу студенту/студенткињи али не и 

студенту/студенткињи.  

 

Реченица је нелогична, јер се оба њена деле односе на исти референт. 

Тиме је доказано да је ово случај моносемије, а не полисемије.  

Међутим, како је већ напоменуто, овај тест није дијагностички у погледу 

разликовања полисемије и хомонимије, што показује пример са именицом port 

у коме су у питању две именице у хомонимском односу, јер два значења нису 

међусобно повезана.    

Критика логичког теста заснована је на примерима у којима дати тест не 

даје валидне резултате, јер указује на вишезначност посматране речи и када то 

заправо није случај, као у следећим примерима (Ример 2005: 136):  

 

(22)  а. Said of a non-openable window: It’s a window (‘transparent glass 

fitting’) but  it’s not a window (‘openable transparent glass fitting’).  

             О прозору који није предвиђен за отварање: То је прозор 

(окно) али није прозор.  

         б. Said of performance poetry: It’s poetry (‘not prose’) but it’s not 

poetry (‘traditional poetry’).  

             О извођачкој поезији: То је поезија али није 

(традиционална) поезија.  

 

Постављене пропозиције су истовремено и истините и неистините, те би 

две употребе дате речи требало тумачити као два посебна значења, али овде је 

заправо у питању случај моносемије у коме су само различите компоненте 

истог значења истакнуте у први план у различитим контекстима. Дакле, 
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резултати теста у овом случају нису веродостојни, те се он не може сматрати 

поузданим према критеријуму апсолутности.  

Тестови који се ослањају на синтагматске релације које остварује дата 

лексема могу се поделити на два типа: тестове засноване на анафори и 

синтаксичке тестове.           

Први тип синтагматских тестова заснива се на судовима о 

прихватљивости исказа који садржи различите контексте у којима се дата 

лексема може употребити, као у следећем примеру: 

 

(23) At midnight the ship passed the port, and so did the bartender.  

        У поноћ је брод прошао поред луке, и бармен такође.   

 

Дати исказ садржи израз do so too који за своју интерпретацију захтева 

исти смисао који је присутан у првом делу реченице. Међутим, у овом 

примеру, први део исказа представља контекст у коме именица port означава 

луку, док други део исказа захтева контекст у коме ова именица означава врсту 

вина. Стога је дати исказ семантички неприхватљив доказујући да дата 

именица има два различита значења. Критика овог теста упућена је на рачун 

интуиције говорника укључене у оцењивање природности и прихватљивости 

исказа, а која се не може утврдити као прецизна и стабилна алатка.  

Према синтаксичким тестовима, свака разлика у некој од синтаксичких 

одлика доказ је и семантичке разлике, односно постојања различитих значења 

једне лексеме. Међутим, ни овај тип теста се не може сматрати поузданим, јер 

синтаксичке разлике доводе до различите интерпретације исказа, али се дата 

разлика не мора рефлектовати увек у семантичкој структури посматране 

лексеме.    

Следећи тип укључује парадигматске тестове. Један од таквих тестова 

ослања се на морфофонемске односе. Уколико лексема има различите 

фонолошке и морфолошке реализације у корелацији са различитим значењима, 

она се сматра полисемичном. Тако се израз going to само у свом 

интенционалном значењу може употребити у форми gonna (Ример 2005: 146): 

 

(24) a. I’m gonna get married.  

            Венчаћу се.  

        б. I’m going to/*gonna the chapel.  

            Идем у капелу. 
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 Ипак, оваква тврдња није чврсто утемељена с обзиром на то да свака 

фонолошка или морфолошка варијација лексеме не имплицира увек и разлику 

у значењу.  

Тест заснован на синонимском односу формулисан је тако да уколико се 

интерпретације различитих употреба лексеме могу заменити различитим 

синонимима, у питању су различита значења исте лексеме. Такав случај 

препознаје се у примеру енглеског глагола take, чије се две употребе ‘похађати 

курс’ и ‘узети’ могу заменити различитим синонимима, study и remove, те се, 

према томе, могу сматрати различитим значењима посматраног глагола (Ример 

2005: 147). Ипак, с обзиром на то да је прецизност одређивања синонима 

дискутабилна, овај тест се обично не примењује.  

Следећи тип теста заснива се на дефинисању значења, па, уколико се у 

разматрање узму следеће употребе именице port: ‘мешано слатко вино из 

Португала’ и ‘слатко вино из Португала из одређене године’, не може се рећи 

да су у питању дефиниције два различита значења, јер се обе могу подвести 

под једну општу дефиницију ‘слатко вино из Португала’, што није случај са 

употребама ‘лука’ и ‘врста вина’, које се стога могу сматрати засебним 

значењима. 

Овај тест поистовећује број значења једне лексеме са бројем 

металингвистичких парафраза које су потребне не би ли се тачно дефинисала 

њена семантичка структура. Дакле, онолико колико је дефиниција за опис 

одређених употреба дате лексеме, толико је и њених различитих значења. 

Међутим, овај тип теста се најчешће одбацује у лингвистичким круговима као 

непоуздан.  

Годард подржава виђење Вјежбицке по коме је тест заснован на 

дефинисању значења валидан и конзистентан, те се може применити при 

препознавању случајева полисемије и разграничењу појединачних значења, а 

дистинкција између полисемије и моносемије, односно семантичке 

неодређености постаје сасвим јасно видљива уколико су дефиниције пажљиво 

и прецизно формулисане (наведено у Рејвин и Ликок 2000: 4). Ипак, Херартс 

(1993) упозорава да полисемија може бити резултат полисемичности речи 

употребљених у самој дефиницији значења, те упућује на једну од дефиниција 

коју нуди Вјежбицка, и то за лексему bachelor (нежења), а која гласи 

‘неожењен човек за кога се сматра да би могао да ступи у брак’. Међутим, 

Лејкоф (1987) примећује да и Тарзан и папа имају статус неожењених 

мушкараца, али се за њих не може рећи да су нежење, јер су неожењени из 

другачијих разлога. Стога, Вјежбицка предлаже прецизнију дефиницију: 

‘човек који се никада није женио, али који се може оженити уколико то жели’. 
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Херартс (1993), међутим, препознаје двосмисленост код употребљеног глагола 

‘моћи’, јер су у датом контексту могућа два тумачења: ‘имати дозволу за 

женидбу’ и ‘имати такву могућност у физичком смислу’, што последично 

доводи и до двосмислености саме лексеме bachelor. У том смислу потребно је 

у дефиницији обезбедити једнозначност употребљених речи, али Херартс не 

проналази адекватну методологију за овакав задатак.      

У литератури се често помиње то да примена сва три теста не даје увек 

исте резултате, па се може закључити да ипак не постоји јасна и оштра 

граница између полисемије и моносемије. Овo запажање је у складу и са 

владајућим мишљењем да је значење флексибилна категорија. Рејвин и Ликок 

(2000: 5) верују да се значења лексеме не могу перцепирати као стабилни и 

утемељени ентитети, већ пре као подскупови семантичких компоненти које се 

међусобно преклапају.  

Међутим, постоје и друге теорије које уводе сопствене тестове за 

дијагностиковање полисемије с једне, и моносемије, с друге стране. Једна од 

њих је психолингвистичка теорија значења, чији је кључни појам ментални 

лексикон (енг. mental lexicon). Експериментална алатка за анализу значења 

назива се семантичкa истакнутост која се објашњава следећим примером: 

уколико говорник, на пример, енглеског језика чује реч doctor (лекар), а затим 

на екрану угледа одређени низ слова и при том је упитан да ли дати низ 

представља реч или не, говорник реагује брже, односно даје одговор у краћем 

временском року уколико је на екрану реч nurse (медицинска сестра) него 

нека друга, која није семантички блиска речи doctor. Исти експериментални 

принцип може се применити и при утврђивању двозначности. Уколико је дата 

реч двосмислена попут енглеске речи bank, оба могућа значења су 

истовремено активирана у уму говорника (‘установа’ и ‘обала реке’). 

Смештањем речи у контекст избор се ограничава на само једно могуће 

значење. Постоје наговештаји да се принцип семантичке примарности може 

применити у циљу разликовања полисемије или хомонимије од моносемије. 

Уколико се, дакле, одређено значење селектује као примарно у датом 

контексту у односу на неко друго, то је сигнал за постојање полисемије или 

хомонимије. Међутим, представљена теорија захтева даљи развој кроз 

истраживачки рад.  



 

 

 

 

 



 

 

5. ТЕОРИЈСКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ ПОЛИСЕМИЈЕ  

У овом одељку биће представљене различите интерпретације полисемије 

које су се јавиле у лексиколошкој теорији, а које су класификоване у четири 

главна приступа овом појму: структуралистички, генеративистички, 

когнитивистички и рачунарски приступ. 

 

5.1. Структуралистичке интерпретације   

 

Структуралистичко поимање језика везује се за дело Фердинанда де 

Сосира, швајцарског лингвисте, који се сматра утемељивачем савременог 

структурализма (енг. structuralism). Његово дело из 1916. године Курс опште 

лингвистике (Cours de Linguistique Générale) може се окарактерисати као 

колевка покрета данас познатог под називом структурална лингвистика из које 

су потекли многи и данас прихваћени структуралистички термини и правци.  

Централна идеја структурализма јесте та да је сваки језик јединствени 

систем знакова. У складу с тим је и тврдња Бугарског (1996: 101) да језик 

почива на принципу симболизације захваљујући коме се објекти и апстракције 

представљају језиком. Ипак, како је већ претходно истакнуто, језик је систем, 

те је функционалност део његове природе, а остварује се постојањем 

одређених правила у његовим оквирима. Како напомиње Бугарски (1996: 102), 

језик је динамичан систем знакова и правила. Сваки језички знак састоји се од 

означеног, тј. појма с једне, и означитеља, акустичке или графичке представе с 

друге стране, док је веза између ове две компоненте знака арбитрарна, 

немотивисана или конвенционална. Језички знак је апстрактна јединица, јер 

означено не укључује конкретне, физички опипљиве предмете, већ појмове, те 

и означитељ не укључује физичку реализацију одређеног следа гласова или 

слова него нашу акустичку или визуелну представу тог следа.  Како се језички 

знак не може дефинисати сопственим физичким својствима, он добија своју 

вредност тек у оквиру система и на основу односа са другим знаковима. 

Остварујући међусобни однос, знакови формирају знаковне системе, што даље 

имплицира да језик, заправо, није јединствен систем, већ да представља систем 

састављен од више система, попут фонолошког, лексичког, граматичког, 

семантичког, итд. Сваки од ових система има сопствене јединице. Тако, 

јединице са значењем су речи које се међусобно комбинују чинећи реченицу 

по одређеним правилима која припадају граматици.  

У оквиру семантичког система, структуралистички приступ значењу 

очитује се у теорији означавања и делу Огдена и Ричардса (2001), који значење 
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схватају као ментални садржај или појам који се уобличава у језичке јединице 

и као такав преноси у процесу комуникације. Детаљнији увид у схватање 

значења стиче се анализом семиотичког троугла који представљају два 

наведена аутора (Огден и Ричардс 2001: 19): 

 

 

Дијаграм 1: семиотички троугао 

(преузето и адаптирано из Огден и Ричардс 2001: 19) 

 

Дакле, према дијаграму, симбол, односно лексема као језички ентитет 

означава одређени референт, ванјезички ентитет, путем мисли или 

референције, менталног ентитета, при чему је симбол директно повезан са 

референцијом, као и референција са референтом, док између симбола и 

референта постоји индиректна веза јер се остварује преко референције. Овакво 

виђење значења било је изложено критикама које у први план истичу 

субјективну природу референције, односно појма, чије се тумачење може 

разликовати од појединца до појединца, што није у складу са очекиваним 

емпиријским поставкама лингвистичке теорије.      

У оквиру структуралистичког приступа, значење и вишезначност биће 

разматрани са становишта теорије лексичких поља, компонентне анализе и 

релационе семантике.  

 

5.1.1. Теорија лексичких поља  

 

Теорија лексичких поља није дала значајан директан допринос 

проучавању феномена полисемије, али је омогућила увид у међусобне 

значењске односе лексема и пружила основу за развој нових модела и 

приступа полисемији, попут компонентне анализе и когнитивног приступа, и 

то првенствено теорије прототипа, који имају централни значај у оквиру 

лексиколошког разматрања вишезначности. Стога је овај одељак усредсређен 

на преглед само кључних момената у развоју ове теорије и њених основних 
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поставки које су значајне за појаву и разраду претходно поменутих модела и 

приступа.  

Теорија о којој је реч темељи се на становишту да језик представља 

прелазни појмовни ниво између нашег ума и света који нас окружује, при чему 

се наша представа стварности схвата као простор испуњен ентитетима и 

догађајима, а издељен је на појмовна поља, која се међусобно граниче. Тако, 

лексичко поље (енг. lexical field) представља скуп семантички повезаних 

лексема, чија су значења међузависна, а која заједно чине појмовну структуру 

за одређени домен реалности. Корени теорије лексичких поља јављају се у 

двадесетим и тридесетим годинама прошлог века. Захваљујући свом 

доприносу, зачетником идеје о лексичким пољима сматра се немачки 

лингвиста Трир, а њеним настављачем такође немачки лингвиста Вајсгербер.  

Једно од основних Трирових запажања јесте то да се речи не могу 

анализирати у изолацији, већ само на основу њиховог односа према њима 

семантички блиским речима. Реч је само део целине, лексичког поља, које је 

носилац значења, а поља су делови веће целине, вокабулара. Стога је читав 

вокабулар једног језика обједињен систем лексема чија су значења међусобно 

зависна, те је свако проширење значења једне лексеме праћено сужењем 

значења једне или више лексема, припадница заједничког поља (наведено у 

Лајонс 1977: 251–252).  

Уопштено говорећи, Трирова визија семантичких и лексичких поља 

темељи се на претпоставци да постоји неуобличена и неструктурирана 

значењска супстанца која се налази у основи вокабулара свих језика. С 

обзиром на то да сваки језик представља реалност на себи својствен начин, он 

формира себи својствене појмове из дате заједничке значењске супстанце, који 

добијају своју форму у датом језичком систему.    

Питање разграничености лексичких поља је дискутабилан аспект ове 

теорије. Трирова визуализација лексичког поља као мозаика који покрива 

читаву површину поља не пружа потпору за објашњење постојања лексичких 

празнина које настају када у језику одређени појам није лексикализован. Лерер 

наводи пример лексичког поља глагола кувања у енглеском у којем проналази 

извесне лексичке празнине, посматрајући га кроз призму две димензије: 

начина на који се производи топлота (електрична енергија или пламен) и 

коришћења воде и/или уља у процесу кувања (наведено у Херартс 2010: 65). 

На пример, у енглеском језику недостају лексеме које би означиле припрему 

хране у тигању без воде и уља, или припрему хране с уљем на отвореном 

пламену, итд. Значајно је запазити и то да поменута ауторка приступа опису 

семантичког садржаја датог поља његовим растављањем на значењске 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

50 

компоненте (у овом случају вода, уље и топлота), чиме се приближава касније 

развијеној компонентној анализи.   

Следећи закључак који се изводи на основу представе лексичког поља 

као мозаика јесте тај да су лексичка поља међусобно јасно и оштро 

разграничена, што важи и за њихову унутрашњу структуру. Међутим, познато 

је да су границе међу појмовима често нејасне, па је стога тешко повући и 

јасне границе између лексичких поља и њихових чланова, нарочито у 

периферним деловима поља, односно на прелазу између два лексичка поља, 

где припадност одређеном пољу није јасно дефинисана.  

Услед наведених недостатака првобитне теорије лексичких поља, Трир 

предлаже концепцију лексичког поља у виду звездастог дијаграма из чијег се 

центра шире зраци који допиру до центара других поља (Трир 1968). На овај 

начин бришу се оштре границе између лексичких поља и успоставља веза 

између њихових чланова, а истовремено отвара и могућност да једна лексема 

буде члан неколико поља, и то тако да у једном значењу припада једном, а у 

другом, нпр. пренесеном значењу, припада другом лексичком пољу, што је 

сасвим очекиван случај код вишезначних лексема. Стога, изводи се закључак 

да је првобитна концепција лексичког поља неподобна за приказ и разумевање 

полисемије. Тек не тако строгим приступом границама лексичких поља и 

њиховој унутрашњој структури отвара се могућност приказа полисемичне 

структуре са различитим, али међусобно повезаним значењима, изведеним из 

истог семантичког центра са којим показују сличност у мањем или већем 

степену. 

За разлику од Трира, Порциг (1934) наводи да је семантичко поље (енг. 

semantic field) засновано на значењском односу између две синтагматски 

повезане лексеме. Дакле, реч је о синтагмама од два члана, именице и глагола 

или именице и придева. Две лексеме у свакој таквој синтагми повезане су 

значењем. Што се тиче перцепције значења, Порциг (1934) тврди да речи 

добијају своје примарно значење захваљујући повезивању са конкретним 

особама, објектима, особинама, активностима, процесима и односима у врло 

специфичним ситуацијама. Неке речи задржавају своје примарно значење не 

ширећи га или не уопштавајући га даље, те као такве улазе у врло ограничене 

колокације. Ипак, већина лексема, иако задржавају и своје примарно значење 

као своје основно значење, бива повезивана са ширим спектром објеката у 

ширем спектру ситуација, што резултира проширењем значења, често 

метафоричке природе. Дакле, принципи проширења значења који су овде 

препознати јесу апстракција и генерализација. Порциг (1934) истиче да су ова 

два принципа условљена слабљењем синтагматских веза између лексема, што 
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показује да синтагматски односи, подједнако као и парадигматски, одређују 

структуру лексичког поља, али и да слабљење синтагматских веза доводи до 

развоја нових значења лексеме, те ширења њене полисемичне структуре.  

 

5.1.2. Компонентна анализа  

 

Компонентна анализа (енг. componential analysis) је модел описа 

семантичког садржаја, заснован на принципу према коме се значење може 

представити помоћу ограниченог скупа семантичких обележја. Поменути 

модел популаризовали су крајем педесетих и почетком шездесетих година 

прошлог века како европски с једне, тако и амерички лингвисти с друге 

стране. Као што је већ напоменуто, у Европи се компонентна анализа развила 

из теорије лексичких поља, а њени зачеци везују се за дело Хјелмслева (1953), 

док свој пуни процват доживљава у раним шездесетим годинама прошлог века 

у делима Потјеа (1964, 1965), Козеријуа (1962, 1964, 1967), Гремаса (1966). 

Касније је компонентна анализа инкорпорирана у оквире генеративне 

граматике, те је у чланку Каца и Фодора (1963) озваничен пренос компонентне 

анализе из структуралистичког у генеративистички оквир.  

Један од недостатака теорије лексичких поља јесте што речи у оквиру 

једног поља нису прецизно дефинисане у погледу свог семантичког садржаја. 

Потрага за решењем овог проблема и потреба за постављањем теорије 

лексичких поља на чвршће теоријске и методолошке основе довела је до 

појаве новог модела описа значења – компонентне анализе. У том циљу, 

Хјелмслев и Јакобсен први уводе појам семантичких обележја илуструјући их 

примерима свега неколико врло једноставних опозиција, као што су дечак-

девојчица (мушко дете-женско дете), коњ-кобила (мужјак-женка), итд. 

(наведено у Херартс 2010: 75). Ипак, основна идеја постаје јасна, а то је да се 

значење може анализирати у виду опозиција дистинктивних обележја (енг. 

distinctive feature), која су најпре коришћена у функционалном приступу 

фонологији у оквиру лингвистичке прашке школе четрдесетих година прошлог 

века, а касније су се проширила и на синтаксички и семантички ниво језичке 

анализе. Обележавање присуства, односно одсуства одређеног обележја 

технички је решено бинарним испољавањем својства, на пример [±неживо]. 

Тиме се, према Липки (2002: 115), успоставља специфичан метајезик, односно 

формализовани систем представљања значења путем теоријских конструката.  

Семе (енг. seme) су основна дистинктивна обележја значења у оквиру 

једног лексичког поља и служе за успостављање контраста међу лексемама 

истог лексичког поља. Класеме (енг. classeme) су врло општа обележја која 
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могу бити заједничка и лексемама које не припадају истом лексичком пољу, а 

могу бити не само лексикализована, већ често и граматикализована, као што су 

опозиције живо/неживо, мушки/женски род и др. (Херартс 2010: 75–77).  

У јужнословенској лексикологији, чији је један од истакнутих 

представника ауторка Гортан-Премк (2004), семантичке компоненте такође су 

означене као семе. Поменута ауторка (2004: 43) дефинише семантички садржај 

лексеме као појмовну интерпретацију референта са релевантним елементима 

реализације, при чему су појмовна вредност и елементи реализације најмањи 

несамостални семантички елементи који у одређеној комбинацији дају 

одређени семантички садржај.   

Заправо, Гортан-Премк (2004) нуди посве другачији модел компонентне 

анализе који не укључује претходно поменуте бинарне опозиције (енг. binary 

opposition), већ опис значења лексеме помоћу скупа семантичких обележја, 

односно сема које су хијерархијски устројене. То значи да све семе у датом 

скупу немају исти статус, већ су поређане према степену општости у складу са 

којим добијају и различите називе. Прва у хијерархијској семантичкој 

структури једне лексеме, као најопштија сема, је грамема (енг. grammeme), 

која, како наводи Гортан-Премк (2004: 11), представља категоријалну 

припадност лексеме, па тако уколико је у питању именица, она означава 

предмете и појаве, глаголи радњу, стање и збивање, итд. Следећа у хијерархији 

по својој општости је архисема (енг. archiseme), која је прва појмовна 

вредност и зато се при разлагању семантичког садржаја лексеме увек наводи 

прва. Она сврстава дату лексему у одређено лексичко поље, као што су, 

рецимо, воће, делови тела, боје, итд., а чији сви чланови деле исту појмовну 

вредност. За архисемом следе остале семе нижег ранга познате као 

диференцијалне семе (енг. differential seme) међу којима, такође, постоји 

извесна хијерархија. О томе пише Радић-Дугоњић (1999: 65), наводећи да 

постоје семе које чине семантичко језгро (енг. semantic core) и оне које чине 

семантичку периферију (енг. semantic periphery). Семантичко језгро чине 

архисема и неколико њој непосредно потчињених диференцијалних сема, док 

остале припадају периферији. Диференцијалне семе представљају 

индивидуалне карактеристике лексема, тј. оне карактеристике по којима се 

једна лексема разликује од друге, док обе припадају истом лексичком пољу.  

Компонентна анализа се може применити и при формулацији 

лексикографских дефиниција значења лексема као речничких одредница, што 

ће бити показано на примеру лексичког поља глагола кретања помоћу 

превозног средства, чија је архисема ‘кретање’ праћена следећом по важности 

диференцијалном семом са којом у овом случају чини семантичко језгро, а то 
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је ‘превозно средство’. Следеће у низу диференцијалне семе даље спецификују 

значење сваке од лексема овог лексичког поља, а тичу се, рецимо, одређене 

средине кретања или површине која условљава употребу одређеног превозног 

средства, па се тако глагол једрити може дефинисати на следећи начин: 

‘кретати се по воденој површини помоћу пловила на једра која покреће ветар’, 

санкати (се): ‘кретати се по снегу помоћу санки’, летети: ‘кретати се у 

ваздуху помоћу крила или машина’ (Халас 2012а: 290).    

Осим у показаном хијерархијском погледу, семе се разликују и по 

степену своје семантичке продуктивности (енг. semantic productivity), што је 

од нарочитог значаја у контексту сагледавања полисемије из угла компонентне 

анализе. За даљи развој семантичке структуре једне лексеме једино су значајне 

семе продуктивне у семантичкој дисперзији (енг. semantic dispersion), 

односно оне које су извор настајања нових значења. Гортан-Премк (2004: 38) 

наводи пример лексеме кљун, констатујући да су семе или елементи укључени 

у основно значење архисема ‘орган код птица’, сема облика ‘издужен’, места 

‘предњи део’ и намене ‘хватање хране’. При том је сема облика продуктивна у 

семантичкој дисперзији, јер су се на основу сличности од ње развила нова 

секундарна значења укључујући ‘врх опанка’, ‘навише савијен врх саоница’, 

‘прамац’ и др. Од семе места, а на основу сличности по облику, развила су се 

такође нова секундарна значења лексеме кљун: ‘издужена и чврста уста неких 

риба’, ‘кљунаст израштај на глави неких змија’.  

У циљу дефинисања смисла лексеме као прве компоненте њеног 

значења, Прћић (2016: 50) представља модел компонентне анализе који 

укључује употребу дескриптивних обележја, а који при том није заснован на 

бинарним опозицијама, већ на градијентном разликовању присуства одређеног 

својства. Смисао се, према овом моделу, представља скупом довољног броја 

дескриптивних обележја која дефинишу одређену класу ванјезичких ентитета. 

Дескриптивно обележје (енг. descriptive feature) се може изједначити са 

претходно употребљаваним термином дистинктивно својство. Као што је 

напоменуто, адекватна дефиниција смисла захтева довољан број обележја, што 

значи само онолико колико је потребно да се целовито опише дати ентитет, 

али укључујући само она обележја која су семантички релевантна, тј. која 

изражавају типична својства одређеног ентитета, па као таква имају 

дијагностичку улогу у идентификацији смисла. Стога, према овом моделу, 

обележја се деле на дијагностичка (енг. diagnostic feature) и недијагностичка 

(енг. non-diagnostic feature), тј. узгредна. Након одређивања довољног броја 

дијагностичких обележја, потребно их је и хијерархијски устројити према 

логичким и хронолошким принципима. Прћић (2016: 51–52) нуди пример 
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дефиниције смисла лексеме chair (столица) према поставкама датог модела 

компонентне анализе, према којој довољан број дијагностичких обележја чини 

следећи скуп: [A PIECE OF FURNITURE], комад намештаја, [A HORIZONTAL 

SURFACE], водоравна површина, [ABOVE THE GROUND], изнад земље, 

[SUPPORTED], подупрта, [WITH A BACK], с наслоном, [FOR ONE PERSON], за једну 

особу, [FOR SITTING UPON], за седење. На овај начин, навођењем довољног 

броја типичних својстава, дефинише се типични представник одређене класе 

ентитета, у овом случају намештаја за седење. Укључивањем и других 

обележја, могуће и недијагностичких или модификацијом типичних могу се 

дефинисати и остали чланови дате категорије, који су мање типични 

представници. Овим се дати модел компонентне анализе сасвим приближава 

теорији прототипа, према којој постоји различитост статуса чланова једне 

категорије, полазећи од централног члана, најтипичнијег представника, 

односно прототипа, па крећући се ка периферним члановима, који испољавају 

различит степен сличности са прототипом. Дакле, овај модел напушта неке од 

карактеристика класичне компонентне анализе према којој се повлаче јасне 

границе између категорија, што имплицира да одређени ентитет потпуно 

припада датој категорији или се потпуно из ње искључује, те се ради о 

недвосмисленом присуству или одсуству датог својства. Најважнији допринос 

новог приступа је у градијентности припадности ентитета одређеним 

категоријама, као и градијентном присуству дистинктивних својстава, чиме се 

постиже већа усклађеност са нашом менталном перцепцијом ванјезичких 

ентитета, њихових типичних карактеристика и односа према сродним 

ентитетима.   

Може се, дакле, уочити међусобна комплементарност различитих 

приступа лексичком значењу. Теорија лексичких поља у први план поставља 

повезаност значења лексема које припадају истој категорији, док је применом 

модела компонентне анализе омогућено стицање увида у семантички садржај 

појединачне лексеме, а теорија прототипа даје допринос расветљењу 

унутрашње организације лексичких поља, односно категорија по принципу од 

прототипа ка периферији. Овакво комплементарно деловање три различита, 

али ипак повезана приступа, омогућава далекосежнији увид и у полисемичну 

структуру лексема у смислу разлагања појединачних значења на компоненте 

на основу којег се може посматрати продуктивност компонената и пратити 

путања извођења осталих значења, али и уочити њихова међусобна повезаност 

услед припадности истом пољу и настанка од заједничког центра. Ова 

констатација, такође, отвара нове видике и у лексикографској пракси у 

погледу, најпре, састављања речничких дефиниција за опис појединачних 
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значења, и то у складу са лексиколошком теоријом, а затим и организације 

речничког чланка у смислу редоследа значења према блискости са 

прототипским.  

 

5.1.3. Релациона семантика  

 

Други кључни аспект структуралистичког приступа значењу, поред 

декомпоновања значења, јесу различити типови лексичких односа који су 

предмет разматрања релационе семантике (енг. relational semantics) у оквиру 

које постоји неколико приступа, а заједничкa за све њих јесте идеја о томе да 

су речи организоване на основу семантичких веза и односа градећи 

семантичку мрежу (енг. semantic network). Па тако да би се сазнало значење 

речи мора се сазнати положај дате речи у семантичком простору лексикона. 

Основне и најфреквентније врсте смисаоних односа (енг. sense relation) међу 

лексемама укључују: синонимију (енг. synonymy), антонимију (енг. 

antonymy), хиперонимију (енг. hyperonymy) / хипонимију (енг. hyponymy), 

меронимију (енг. meronymy), тропонимију (енг. troponymy) и др. Важно је 

напоменути и то да су сазнања и постулати релационе семантике значајни 

првенствено по томе што представљају стубове на које се ослања развој 

рачунарског приступа лексичкој семантици, па и полисемији.   

Када се разматра полисемија у оквирима релационе семантике, 

неизоставно у жижу интересовања доспева лексичко-семантичка мрежа речи 

Ворднет (енг. WordNet), која је повезана са рачунарском семантиком тиме што 

обезбеђује податке, тј. дескриптивне формате на основу којих се конструише 

формализовани лексикон. Ворднет је пример практичне примене концепта 

смисаоних односа. Његова срж јесте лексичка база података за енглески и низ 

других језика, организована на основу смисаоних односа, и то синонимије, 

антонимије, хипонимије и меронимије. Фонтенел (2012: 438) га назива мајком 

свих семантичких мрежа.  

Овај пројекат покренули су амерички психолингвисти Милер и Фелбаум 

на Универзитету Принстон. База података је најпре створена за енглески, а 

касније и за низ других језика. Постоји чак и европски Ворднет (енг. Euro 

WordNet), кojи представља мултијезичку базу за холандски, италијански, 

шпански, немачки, француски, чешки и естонски, у коме су мреже речи 

структуриране по узору на америчку мрежу за енглески језик.  

У оквиру ове мреже, именице, глаголи, придеви и прилози груписани су 

у скупове засноване на смисаоним односима. Заправо, основни смисаони 

однос заступљен у овој мрежи јесте синонимија, јер је пројекат заснован на 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

56 

уверењу да се значења речи могу представити низовима синонима, тзв. 

синсетима (енг. synset) (Фонтенел 2012: 438). Херартс (2010: 158) нуди 

пример именице chair (столица) за коју се у поменутој мрежи нуде следеће 

интерпретације дате у виду скупова синонима:  

1. chair – a seat for one person, with a support for the back (седиште за једну 

особу са наслоном): he put his coat over the back of the chair and sat down 

(пребацио је свој капут преко наслона столице и сео)  

2. professorship, chair – the position of professor (позиција, звање професора): 

he was awarded an endowed chair in economics (додељено му је звање 

професора економије)  

3. president, chairman, chairwoman, chair, chairperson – the officer who presides 

at the meetings of an organization (службеник који председава састанцима у 

једној организацији): address your remarks to the chairperson (упутите своје 

примедбе председавајућем) 

4. electric chair, chair, death chair, hot seat – an instrument of execution by 

electrocution; resembles an ordinary seat for one person (инструмент за 

егзекуцију електричном струјом; личи на уобичајено седиште за једну 

особу): the murderer was sentenced to die in the chair (убица је осуђен на 

смрт у електричној столици)  

 

Као што се у претходним примерима види, свако од понуђених значења 

представљено је помоћу низа синонима, дефиницијом и примером, при чему 

лексичке јединице у оквиру једног скупа не морају бити потпуни синоними. 

Може се, дакле, запазити то да је оваква лексичко-семантичка мрежа заснована 

на интеракцији полисемије са различитим лексичко-семантичким односима, а 

примарно синонимије, док секундарно хиперо/хипонимије. Најпре, као што је 

већ назначено, за свако значење понуђен је посебан, различит, специфичан низ 

синонима, јер се, како наглашава Расулић (2016: 129), синонимија две 

лексичке јединице заснива на истоветности њихових примарних (основних) 

значења, при чему синонимија може постојати и између неких од секундарних 

значења, али не и свих њихових могућих значења. Тако је, како се на основу 

низова синонима у претходном примеру види, у значењу професуре именица 

chair првенствено синонимна са именицом professorship, када означава особу 

на челу одговарајућег организационог или административног тела, синонимна 

је примарно са именицом president, а у значењу инструмента за егзекуцију са 

именицом electric chair.   

Како је већ истакнуто, ова мрежа заснована је и на интеракцији 

полисемије и хиперо/хипонимије. За свако значење понуђена је и листа 
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хипонима и хиперонима. Овде је представљен пример који илуструје 

хиперониме другог значења и неколико хипонима првог значења лексеме chair  

(Херартс 2010: 159): 

 

professorship, chair (звање професора) 

   => position, post, berth, office, spot, billet, place, situation (позиција, место, 

ситуација) 

         => occupation, business, job, line of work, line (занимање, посао) 

               => activity (активност) 

                     => act, human action, human activity (чин) 

                           => event (догађај) 

                                 => psychological feature (психолошка црта) 

                                       => abstraction (апстракција) 

                                             => abstract entity (апстрактни ентитет) 

                                                   => entity (ентитет) 

 

 

chair (столица) 

=> armchair (фотеља) 

=> barber chair (берберска столица) 

=> chaise longue, chaise, daybed (отоман) 

=> folding chair (столица на склапање) 

=> lawn chair, garden chair (баштенска столица) 

=> rocking chair, rocker (столица за љуљање) 

=> throne (трон) 

=> wheelchair (инвалидска колица) 

 

Присутни су и други смисаони односи, попут антонимије, меронима и 

холонима (енг. holonym). Ворднет садржи не само лексеме, већ и лексичке 

спојеве, нпр. идиоме. Функцијске речи нису укључене. Присутна је и 

информација о деривационо повезаним речима, реченичном оквиру у коме се 

одређени глагол јавља, као и о релативној фреквентности употребе дате речи.  

Како тврде Милер и др. (2008: 330), почетна ставка лексичке семантике 

јесте повезивање форме и значења пресликавањем. Исто важи и за Ворднет где 

је то постигнуто помоћу лексичких матрица попут следеће (исто): 
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Илустрација 1: Лексичка матрица у Ворднету  

(преузето и адаптирано из Милер и др. 2008: 330) 

 

Форме речи су дате у колонама, а значења у редовима. Свака ћелија у 

матрици показује да се формом у датој колони исказује значење у 

одговарајућем реду. Тако, ћелија Е1,1 показује да се формом Ф1 исказује 

значење З1. Уколико се, пак, у истој колони налазе две ћелије, дата форма речи 

је вишезначна; уколико се у истом реду налазе две ћелије, дате две форме су 

синонимне. Полисемија и синонимија су у оквиру овог приступа 

комплементарни аспекти поменутог пресликавања. Како поменути аутори 

(Милер и др. 2008: 330) наводе, оне се, заправо, јављају приликом приступа 

информацијама из менталног лексикона: слушалац или читалац који 

препознаје форму може се сусрести са њеном вишезначношћу, а говорник који 

исказује одређено значење врши одабир међу синонимима. То, такође, 

имплицира да постоји двосмерна релација између форме и значења. Први смер 

је од значења ка одговарајућој форми којом би се оно исказало, а други од 

форме ка одговарајућем значењу.  

Дефиниције значења у мрежи Ворднет засноване су на диференцијалној 

теорији према којој се значење може представити било којим симболом који 

омогућава теоретичару да идентификује и разликује значења одређене 

лексеме. Дакле, захтеви које поставља диференцијална теорија су скромни, али 

ипак довољни за конструисање поменутих пресликавања. Уколико је корисник 

речника који чита дефиницију значења већ усвојио дати појам и потребно је 

само да га идентификује, дефиниција синонимом је сасвим довољна. Тако се 
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одређено значење у лексичкој матрици може представити једноставним 

излиставањем форми које га исказују, а које чине скуп синонима или, тзв. 

синсет, који служи као дефиниција лексикализованог концепта. Милер и др. 

(2008: 331) наводе пример енглеске именице board. Говорници који знају да 

board може означавати комад дрвета, али и групу људи, могу идентификовати 

одговарајуће значење само на основу синонима plank (даска) и committee 

(комитет), којима се тако диференцирају два могућа значења ове именице. 

Синсет, тако, не објашњава шта дати концепт јесте, већ само констатује да он 

постоји. Лексичка матрица се може схватити као пресликавање између 

написане речи и синсета. Уколико не постоји одговарајући синоним, проблем 

полисемије разрешава се употребом кратке напомене, као у следећем примеру: 

{board, (a person’s meals, provided regularly for money) (редовни оброци које 

је особа уплатила)}.   

С обзиром да садржи опсежну базу података, Ворднет се користи у 

рачунарској лингвистици као извор лексичке информације. Јасно је да сама 

информација о семантичким односима не пружа целовиту дефиницију значења 

одређене лексеме, већ је уз њу потребна и допуна речничком дефиницијом. 

Ворднет је, заправо, речник прилагођен језику који препознаје рачунар, те је, 

стога, ова мрежа и нашла своју примену у рачунарској лексикологији. 

Истовремено, Ворднет се може сматрати речником заснованим на 

психолонгвистичким принципима. Најзначајнија одлика ове мреже речи јесте 

покушај организације лексичке информације на основу значења речи, а не 

њихове форме. У том смислу, Ворднет је сличнији тезаурусу него класичном 

речнику, али издиже се и изнад нивоа тезауруса јер низови синонима, од којих 

сваки исказује одређени појам, стоје у извесном међусобном односу, те су везе 

остварене и између појмова а не само између речи, што имплицира да Ворднет 

повлачи јасну дистинкцију између појмовног и лексичког нивоа у смислу да 

постоје семантичко-појмовне везе између низова синонима, а лексички односи 

међу речима у оквиру синонимског низа (Фелбаум 1998: 8). Стога, Ворднет не 

би требало окарактерисати само као електронски тезаурус. Он је један од 

начина за повезивање традиционалне лексикографске информације и њеног 

приказа са савременом рачунарском техником у служби брзе претраге 

речника.   
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5.2. Генеративистичке интерпретације  

 

Према тврдњи Херартса (2010: 101), компонентна анализа је учинила 

свој прави пробој на сцену лингвистичке анализе тек након изласка из 

структуралистичког оквира када су је Кац и Фодор увели у свет 

генеративизма (енг. generativism) 1963. године. Овај приступ, касније чешће 

називан Кацовим моделом, своди се, у грубим цртама, на комбинацију 

структуралистичког модела анализе, формалистичког система дескрипције 

(опис значења у оквирима формалне граматике) и менталистичког схватања 

значења (психолошки приступ значењу). Према речима наведених аутора, 

семантичка теорија описује и образлаже способност говорника једног језика да 

интерпретирају реченице, разумеју више могућих интерпретација једне 

реченице, детектују семантичке неправилности, парафразирају, итд. (Кац и 

Фодор 1963: 176).    

Кац и Фодор не одустају од методе разлагања значења на компоненте, 

али у измењеном облику, који је у складу са принципима формалне граматике, 

што значи да се значењска структура лексеме представља помоћу рачвастог 

дијаграма, чинећи чланак у формализованом речнику (Кац и Фодор 1963: 186).  

 

 

Дијаграм 2: Приказ семантичке структуре лексеме bachelor (нежења) према Кацу и 

Фодору (преузето и адаптирано из Кац и Фодор 1963: 186) 



Ана Халас Поповић 

61 

Овим дијаграмом приказана је структура формализованог речничког 

чланка за енглеску именицу bachelor (нежења) који садржи саму одредницу, 

информацију о врсти речи и две врсте семантичких компоненти: селекциона 

ограничења (енг. selectional restriction) и идиосинкратичке означитеље (енг. 

idiosyncratic distinguisher), од којих се први приказују у облим, а други у 

угластим заградама. Прва врста означитеља односи се на правила 

синтагматских односа при комбиновању лексема, као што је у овом примеру 

означитељ (мужјак/мушки пол), који сугерише да се дата именица може 

употребљавати само у контексту у коме је реч о припаднику мушког пола. 

Друга врста означитеља односи се, пак, на специфичност одређеног значења 

лексеме или семантичко својство по коме се одређено значење разликује од 

осталих, односно на основу којег се у контексту разрешава двосмисленост 

употребе дате лексеме. Оба означитеља се могу активирати у циљу тумачења 

намераваног значења у реченици. Тако, захваљујући активацији одговарајућег 

означитеља, у овом случају (млад), у реченици (25) The old bachelor finally died 

(Стари нежења је напокон умро), говорници искључују сва остала значења 

именице bachelor изузев намераваног ‘нежења’. Заправо, говорници искључују 

остала значења дате именице, па и значење ‘млади витез који служи под 

заставом другог витеза’, при чему се поменуто значење раздваја на означитељ 

селекционих ограничења (млад) и идиосинкратички означитељ ‘витез који 

служи под заставом другог витеза’. Прво поменути означитељ има кључну 

улогу у спречавању двосмислености јер онемогућава комбинацију са изразом 

стари нежења, с обзиром да су придеви стар и млад међусобно искључиви. 

Дакле, као што Кац и Постал (1964) закључују, све семантичке информације 

представљене су у основној, дубинској структури. Према моделу Каца и 

Фодора, семантичке аномалије избегнуте су применом пројекционих 

правила (енг. projection rules) на основу којих се појединачне лексеме и 

њихова значења комбинују у реченичне конституенте, а они опет у реченицу 

чинећи њено јединствено значење (Кац и Фодор 1963: 196). Тако је израз 

стари нежења настао спајањем појединачних лексема стари и нежења и 

њихових засебних значења. Уколико се bachelor овде схвати у значењу ‘млади 

витез’ долази до истовремене употребе значењских компоненти ‘стар’ и 

‘млад’, што се одбацује као семантички неправилно, а што није случај код 

значења ‘нежења’ или ‘носилац одговарајуће дипломе’. 

Овде је приметна чињеница да, док је фокус компонентне анализе на 

појединачном значењу лексеме, у генеративистичком контексту, акценат је на 

целокупној значењској структури лексеме, чиме се стиче јаснији увид у њену 

вишезначност с обзиром на осврт на међусобни однос њених појединачних 
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значења. Формалистички приступ Каца и Фодора, дакле, узима у обзир како 

синтагматске, тако и парадигматске значењске односе, али, ипак, прави корак 

напред у односу на класични структуралистички приступ, који само 

идентификује и класификује парадигматске и синтагматске значењске односе 

и својства. Генеративистички приступ, пак, показује да су поменути односи 

последица постојећих основних значењских својстава и деловања 

пројекционих правила. Осим тога, овај приступ уводи и психолошки елемент у 

сагледавање значења, јер је један од централних аспеката управо анализа 

способности говорника да интерпретира значење реченице, што се надовезује 

на идеју Чомског везану за постојање језичке компетенције говорника. Дакле, 

генеративистички приступ Каца и Фодора има чврсто структуралистичко 

утемељење, али и надоградњу у виду формалистичког описа и менталистичког 

осврта. Формалистички приступ полисемији омогућио је јасан и аналитички 

приказ вишезначне структуре, што имплицира и јасну идентификацију и 

диференцијацију појединачних значења помоћу две врсте означитеља, што је 

од кључног значаја за лексикографску обраду полисемије. Поменути приступ 

је, такође, дао и објашњење поступка препознавања намераваног значења у 

датом контексту.     

У свом даљем развоју, генеративна семантика долази до тачке 

удруживања компонентне анализе и формалне логике у циљу разлагања 

значења лексема, при чему се значењска својства сматрају предикатима, док се 

значење лексичке јединице назива пропозицијом. Увођење термина и 

принципа формалне логике у анализу значења довело је до развоја формалне 

семантике. Наклоњеност формализацији допринела је развоју рачунарске 

семантике у оквиру рачунарске лингвистике, а психолошки приступ језичкој 

анализи у оквиру генеративизма подстакао је развој новог теоријског оквира – 

когнитивне семантике.   

 

5.3. Когнитивистичке интерпретације   

 

Когнитивна семантика (енг. cognitive semantics) започиње свој развој 

седамдесетих година прошлог века под окриљем когнитивне лингвистике, која 

тежи да језик сагледа као део људских когнитивних способности и процеса. 

Новина коју уноси когнитивизам (енг. cognitivism) јесте сагледавање значења 

као манифестације појмовне структуре, односно организације менталне 

представе у језику. Према Еванс и Грин (2006: 157), когнитивна семантика је 

утемељена на четири принципа: 
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1.  Појмовна структура (енг. conceptual structure) је утемељена у чулној 

перцепцији.   

2.  Семантичка структура (енг. semantic structure) је појмовна     

     структура. 

3.  Представа значења је енциклопедијска.  

4. Конструисање значења је засновано на концептуализацији (енг. 

conceptualization). 

 

Први принцип се тиче природе односа између појмовне структуре и 

спољног света, који доживљавамо кроз своје чулно искуство на коме се 

заснива појмовна структура. Заправо, чулно искуство је у нашем уму 

организовано у виду сликовних схема на основу којих се формирају појмови.   

Когнитивна семантика се темељи и на уверењу да постоји директна веза 

између језика и појмова, а не између језика и објеката у спољном свету, што 

имплицира да је појмовна структура у нашем уму посредник између спољног 

света, који перцепирамо чулима, и језика. На основу овога долази се до 

закључка да је семантичка структура у језику заснована на појмовној 

структури у нашем уму тако да се значења лексема могу назвати језичким 

концептима или појмовима. Ипак, когнитивисти тврде да се семантичка 

структура не може у потпуности изједначити са појмовном, јер значења, тј. 

скуп лексичких појмова, представља само подскуп целокупног скупа појмова 

који постоји у уму говорника, што је и очекивано јер имамо много већи опсег 

мисли, идеја, осећања, који се у целости не може рефлектовати у језику.  

Тврдња да је семантичка структура по својој природи енциклопедијска 

односи се на когнитивистичко поимање значења речи по коме се оно формира 

не само активацијом језичког знања, већ и широког ванјезичког знања у вези 

са одређеним појмовним доменом. Круз (1986: 16) иницира ову идеју иако је 

његов приступ лексиколошком значењу стуктуралистички и компонентни, 

истичући потребу за увођењем енциклопедијског знања (енг. encyclopedic 

knowledge) у дефиниције значења лексема, те је тако повлачење границе 

између значења лексема и енциклопедијског знања, које се тиче ванјезичких 

референата, крајње арбитрарно. Енциклопедијско знање означено је 

различитим терминима у лингвистичкој литератури, и то као знање о стварном 

свету, социо-културолошко знање, претходно стечено знање, здраворазумско 

знање, итд. Еванс (2009: 17) дефинише енциклопедијско знање као детаљно, 

опширно и структурирано знање које људи поседују, а помоћу кога 

категоризују ситуације, догађаје и ентитете са којима се сусрећу у 

свакодневном животу и свету уопште, и знање на које се ослањамо при 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

64 

бројним вишим когнитивним операцијама, попут концептуализације, 

закључивања, резоновања, избора, као и знање на коме почива језик, као део 

људских когнитивних способности.    

Последњи наведени принцип уводи идеју да је конструисање одређеног 

значења последица процеса концептуализације, коју Кликовац (2004: 9) 

дефинише као образовање појмова на основу нашег физичког, чулног, 

емоционалног и интелектуалног искуства из света који нас окружује. Дакле, 

концептуализација подразумева низ когнитивних операција и активацију 

претходно стеченог знања. Конструисање значења се заснива на стратегијама 

закључивања које су повезане са различитим аспектима појмовне структуре и 

организације, а укључује и низ појмовних пресликавања, што је повезано са 

теоријом појмовног обједињавања о којој ће бити речи у даљем тексту овог 

поглавља.  

Уопштено посматрано, према когнитивном приступу, полисемија 

израста из моносемије, што значи да постоји једно значење из кога се остала 

значења лексеме развијају на основу контекста, комуникативне намере 

говорника, итд. Значења сваке појединачне лексеме сматрају се засебним, али 

повезаним семантичким ентитетима, односно лексичким појмовима и као 

такви меморисани су у менталном лексикону.  

Когнитивну лингвистику је најбоље окарактерисати као систем неколико 

водећих принципа који су се развили у неколико међусобно комплементарних 

теорија, које се често и међусобно преклапају. Свака од ових теорија даје 

специфичан допринос изучавању лексичког значења, а неке од њих су следеће: 

теорија прототипа, теорија идеализованих когнитивних модела, теорија 

појмовног обједињавања, теорија домена, семантика оквира. 

 

5.3.1. Теорија прототипа  

 

Један од стубова темељаца теорије прототипа јесте појам 

категоризације (енг. categorization). Под њим се подразумева способност 

говорника да препознају ентитете као чланове одређених група, односно 

категорија. Како Џекендоф (1983: 77) тврди, способност категоризације 

ентитета нам је неопходна када користимо претходно стечено искуство како 

бисмо интерпретирали ново.  

Витгенштајн је у свом делу Филозофска истраживања (Philosophical 

Investigations 1980) поставио темеље појма категоризације, покушавајући да 

дефинише реч Spiel (игра). Приметио је да не постоји јединствени скуп 

особина које деле све игре, односно сви чланови ове категорије, а на основу 
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којих би се игре могле јасно разликовати од чланова других категорија, те 

повући јасна и оштра граница између дате и других категорија. Ово опажање 

води ка закључку да категорија није структурирана помоћу скупа заједничких 

дистинктивних својстава како тврди класична теорија категоризације која 

потиче од Аристотеловог учења. Заправо, Витгенштајнови закључци одбацују 

идеју класичне семантике о томе да  постоји скуп неопходних и довољних 

својстава на основу кога се утврђује да ли одређени ентитет у потпуности 

припада одређеној категорији или се из ње потпуно искључује. Према 

Витгенштајновом ставу, категорију дефинише унакрсна мрежа сличности. 

Постоје својства која су типична за одређену категорију. Сваки члан дате 

категорије поседује известан број ових типичних својстава, али, свакако, не 

сва, што значи да не постоји подскуп одређених типичних особина које 

поседују сви чланови дате категорије. Дакле, типична својства категорије 

јављају се у различитим комбинацијама у зависности од конкретног члана 

одређене категорије о коме је у датом контексту реч. Витгенштајн објашњава 

да границе категорије нису јасне и оштро повучене, те да је она структурирана 

по принципу који метафорички назива принципом породичне сличности (енг. 

family resemblance), јер се њихове заједничке особине међусобно преклапају и 

унакрсно укрштају, баш као особине чланова породице (Рејвин и Ликок 2006: 

13). Својим објашњењем појма категорије, Витгенштајн утире пут каснијој 

формулацији четири својства која дефинишу феномен прототипичности (енг. 

prototypicality) о чему ће у даљем тексту бити више речи. 

Следећи значајан корак у разматрању појма категоризације учињен је 

седамдесетих година прошлог века када Рош (1973, 1975) објављује резултате 

својих психолингвистичких истраживања унутрашње структуре категорија,  

када су и постављени темељи теорије прототипа. Рош је са својим 

сарадницима извела серију психолошких експеримената. Експерименти се 

углавном своде на задатак испитаника да рангирају чланове дате категорије 

према степену у коме су они њени репрезентативни представници. 

Најједноставнији задатак подразумевао је оцењивање чланова категорије 

оценама од 1 до 7, при чему 1 представља одличан пример дате категорије, а 7 

веома лош пример. Једно од истраживања обухватало је проучавање назива 

примарних боја у широком спектру различитих језика. Утврђен је универзални 

скуп примарних боја, међу којима постоји извесна хијерархија, што доводи до 

закључка да су неке од боја проминентније у нашем поимању од осталих, у 

смислу да се лакше памте и енкодирају у језику. Овим запажањем се потире 

још једна поставка класичне семантике према којој сви чланови једне 

категорије имају исти статус. Резултати наведених експеримената јасно 
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указују на чињеницу да су неки чланови репрезентативнији представници дате 

категорије од других чланова, док се у њеном средишту налази њен 

најтипичнији представник, односно прототип (енг. prototype). Рош (1977) 

закључује да ентитете сврставамо у одређене категорије на основу њихове 

сличности са прототипом, који поседује најистакнутије карактеристике 

одређене категорије. У овом контексту, важно је питање које поставља Тејлор 

(1989: 52) о томе како се формира прототип категорије. Рош представља два 

модела одређивања прототипа (Рејвин и Ликок 2006: 15). Према првом, 

постоји само један прототип категорије и то је онај њен члан који поседује 

највећи број типичних особина, док према другом моделу, постоји неколико 

прототипских чланова једне категорије при чему сваки поседује различит скуп 

типичних својстава који нису нужно слични. Тејлор нуди још једно објашњење 

(1989: 53) да чланови стичу статус прототипа на основу фреквентности свог 

јављања у свакодневној употреби. Ипак, поменути аутор се више залаже за 

објашњење по коме прототип постаје онај члан који поседује типичне особине 

дате категорије, те који обезбеђује флексибилност категорије у смислу да се у 

њене оквире могу увести нови чланови, али тако да се не ремети њена 

структура.    

Чланови једне категорије, дакле, показују различит степен сличности са 

прототипом, те је тако припадност одређеној категорији, заправо, градијентна. 

Сличност са прототипом одређује и унутрашњу структуру и организацију 

категорије, па се тако ближе центру налазе чланови сличнији прототипу, а са 

удаљавањем од центра опада и њихова сличност са прототипом да би се на 

периферији нашли чланови са најмањим степеном сличности са централним 

чланом. На самом рубу категорије налазе се чланови за које је нејасно да ли 

припадају датој или, пак, суседној категорији. Прћић (2016: 59) наводи пример 

категорије птица чији је прототип врабац док се од њега прогресивно 

удаљавају ка периферији врсте попут славуја, тукана, пеликана, пингвина, да 

би се дошло до крајње периферије поља где се налазе чланови чија је 

припадност датој категорији дискутабилна, као што је то кљунар или слепи 

миш. Дакле, како тврде Крофт и Круз (2004: 77), позиција индивидуалног 

члана унутар категорије одређена је његовом репрезентативношћу. Ово 

надаље потврђује да дефинисање категорија са јасно одређеним границама 

није у складу са стварном говорниковом перцепцијом и одликама његовог 

когнитивног и психолошког апарата. Јасно је дефинисано само средиште 

категорије. Стога и Рош (1978: 56) заговара идеју да категорије нису оделите 

већ да чине континуитет, те да их не разумевамо помоћу њихових граница, већ 

њихових јасних случајева. У прилог овоме говори и пример категорија боја и 
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старијих особа (Левандовска-Томашчик 2007: 145). Да границе ових 

категорија нису круте и децидно одређене говори и чињеница да се не може са 

сигурношћу утврдити тачка у којој дате категорије почињу, односно престају, 

тј. које су границе старосне доби особа које се сматрају старијим или које су 

границе опсега нијанси црвене боје.  

Резултати описаних истраживања уведени су у лингвистичке оквире 

током раних осамдесетих година прошлог века, а Херартс (1989) даје њихов 

преглед сажимајући их у четири карактеристике појма прототипичности:  

 

1) у оквиру категорије постоји градијентност типичности (енг. 

gradience of typicality): није сваки члан  подједнако репрезентативан 

члан категорије; 

2) категорије немају јасно дефинисане границе; 

3) категорије се не могу дефинисати помоћу јединственог скупа 

неопходних и довољних својстава; 

4) категорије имају структуру засновану на принципу породичне 

сличности, односно семантичка структура има облик зракастог 

скупа значења која се преклапају.    

 

Полисемија се перцепира као облик категоризације у 

когнитивнолингвистичком теоријском оквиру. Стога, како Бругман (1981) 

наводи, полисемична структура је категорија коју чине категорије подзначења, 

односно њена појединачна значења. Када је реч о појединачном значењу као 

категорији, њени чланови су употребе датог значења у различитим 

контекстима. Узевши у обзир све наведено, намеће се очигледан закључак да 

се четири одлике прототипичности могу применити и на случај полисемичне 

структуре. Као чланови једне категорије, и значења једне речи се међусобно 

разликују према својој структурној тежини, јер могу припадати централним 

или периферним у зависности од броја значењских компонената које деле са 

прототипским значењем. Заправо, организација полисемичне структуре 

одсликава опадајућу скалу степена блискости са прототипом идући од центра 

структуре ка њеној периферији (Херартс 2001: 11), те се може рећи да 

поменута структура има одређени вид хијерархијске организације. Друго, 

полисемична структура се одликује флексибилношћу, јер се може ширити 

услед извођења нових значења која се уграђују у већ постојећу структуру. 

Дакле, извођење нових значења не захтева образовање нове категорије, већ 

само прилагођавање већ постојеће новим члановима. Треће, различита значења 

у истој полисемичној структури деле известан број компонената, али ниједно 
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не поседује све прототипске компоненте. Четврто, полисемична категорија је 

заснована на принципу породичне сличности, јер су сва значења међусобно 

повезана захваљујући томе што су директно или индиректно изведена од истог 

прототипа, основног значења, те имају извесне заједничке компоненте.  

Бругман (1981) првобитно, а потом и Лејкоф (1987) износе своје виђење 

према коме би полисемичне речи и њихову значењску структуру требало 

схватити као зракасту категорију (енг. radial category). Бругман и Лејкоф 

(1988) даље разрађују ову замисао тврдећи да се значењска структура 

полисемичне речи састоји од одређеног броја радијално распоређених и 

међусобно повезаних значења. Централни члан има улогу когнитивног модела 

од кога се мотивисано изводе остали чланови категорије, који су са центром 

повезани различитим механизмима семантичке деривације: метафором, 

метонимијом, трансформацијом сликовних схема, итд. Дакле, основно значење 

је центар полисемичне категорије, јер оно држи на окупу остала значења у 

структури (Халас 2013а: 271). У вези са мотивисаношћу извођења нових 

значења у оквиру полисемичне структуре требало би истаћи и Лејкофову 

(1987) напомену о томе да се дата проширења категорије могу објаснити али 

не и предвидети.  

Користећи управо модел зракасте категорије као вид визуелног 

представљања лексичке семантичке структуре, који су увели Бругман и Лејкоф 

(1988), Кликовац (2004: 169–188) описује и објашњава полисемичну структуру 

префикса раз-. У зракастој структури префикса раз- постоји нулто, опште 

значење које подразумева кретање од центра ка периферији и истовремено на 

различите стране и прво навише па наниже. Ово опште значење се 

конкретизује путем значења која чине семантичку структуру овог префикса. 

Најтипичније међу њима је значење које се односи на ситуацију у којој се 

извесна целина разбија на делове који се растурају на све стране (значење 1), а 

на основу природе почетне целине од овог значења изведена су три 

подзначења. Реализацију првог од њих (1.а) видимо на примеру глагола 

растурити (почетна целина је предмет), другог (1.б) на примеру глагола 

разићи се (почетна целина су предмети збијени у групу) и трећег (1.в) на 

примеру глагола разлити се (почетна целина је материја). Друго значење 

директно изведено од општег, нултог значења односи се на ситуацију у којој 

се ентитет повећава, а у зависности од тога у колико димензија се дати ентитет 

повећава, ово значење се развија у три подзначења која егземплификују 

следећи глаголи: расцветати се (2.а, ентитет повећава запремину), 

растањити (2.б, ентитет се повећава у двема димензијама) и растегнути (2.в, 

ентитет се повећава у једној димензији). Треће значење, директно изведено од 
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нултог, подразумева ситуацију у којој су ентитет или материја прекривени или 

прожети групом предмета, једним дводимензионалним предметом или 

материјом која се центрифугалним покретом разилази на све стране. Од овог 

значења изведена су два подзначења; прво у чијем случају је резултат 

претходно описане ситуације то да простор остаје чист, а опримеровано је 

глаголом рашчистити се (3.а) и друго које означава крајњу ситуацију у којој 

ентитет остаје огољен што видимо на примеру глагола расповити (3.б). 

Значења 1, 2, и 3 су централна у целокупној категорији о којој је реч јер су 

најпродуктивнија, а при том је значење 1 најтипичније, а на њега се надовезују 

значења 2 и 3. Од нултог значења се директно развија и значење 4 и то 

метафоричким преносом кретања одозго наниже на кретање дуж скале како 

показује глагол расхладити. Изведена подзначења такође су продуктивна у 

семантичкој дисперзији па се од њих изводе нова значења. Тако је од 

подзначења 1.а. изведено значење 5 које се односи на ситуацију у којој се 

површина ентитета оштећује услед деловања спољне силе ка његовом 

средишту као у примеру разјести. Значење 6 изведено је од подзначења 1.б. и 

у датом случају само се један ентитет креће центрифугално у разним правцима 

(нпр. разлетети се), али је значење 6 постало и основа за извођење значења 7 

усредсређеног на поглед по ентитету који прелази описану путању (нпр. 

разгледати). И подзначење 2.б. је продуктивно па је од њега с једне стране 

изведено значење 8, а оно подразумева ситуацију у којој се предмет ослобађа 

из лежишта ротирањем (нпр. рашрафити), те с друге стране значење 9 у чијем 

случају се дугуљастим предметом чини широк хоризонтални покрет (нпр. 

размахнути се). Надаље, од подзначења 3.б. изведено је значење 10 према 

коме се са ентитета скида предмет који се на њему налази (нпр. раседлати). 

Кликовац (2004: 187) примећује да значења 6, 7, 8 и 9 нису обухваћена 

почетним општим значењем, али су повезана са централним значењима. Ипак 

не може се тврдити да постоји семантичко језгро заједничко свим значењима 

посматраног префикса, па стога неки чланови категорије немају ништа 

заједничко (нпр. значење 4 нема директне везе са значењима 1, 2, и 3). 

Коначно, визуализација зракасте категорије на примеру значењске структуре 

префикса раз- изгледа овако: 
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Дијаграм 3: Значењска структура префикса раз- представљена као зракаста                   

категорија (преузето из Кликовац 2004: 186) 

 

Предност модела описа полисемије као зракасте категорије Еванс (2005: 

40) види, пре свега, у томе што он јасно показује градијентност међусобне 

повезаности значења и њихове блискости са прототипом с обзиром да су нека 

од значења ближа прототипском, док су друга уже повезана са неким другим, 

изведеним значењем у структури. Такође, пошто је у питању мотивисана 

мрежа значења у којој је једно значење изведено од другог путем неког од 

деривационих механизама, овај модел омогућава и увид у путању деривације 

сваког појединачног значења у структури. Херартс (2001: 11) закључује да 

модел зракасте категорије истиче мултидимензионалну природу полисемичне 

структуре која израста из деривационих веза међу значењима. Халас (2016б) 

представља начин надоградње модела зракасте категорије, којим би се 

постигао још детаљнији приказ унутрашње организације полисемичне 

структуре.   

Еванс (2005: 34), пратећи Лејкофов модел, на сличан начин описује 

полисемичну структуру говорећи о томе да сва њена значења формирају 
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мотивисану значењску мрежу око централног значења са којим су повезана 

путем поменутих деривационих механизама. Централно значење се може 

утврдити применом једног од четири могућа критеријума: 1. централно 

значење је, хронолошки гледано, прво утврђено значење, 2. централно значење 

представља најдоминантнију или најфреквентнију значењску компоненту у 

датој семантичкој мрежи, 3. централно значење је оно које се може одредити 

као природна основа од које су остала значења у датој структури изведена 

што, такође, имплицира и то да су значења у тој структури у различитој мери 

предвидива на основу централног значења, 4. централно значење је оно које се 

у највећој мери подудара са нашим искуством у вези са датом категоријом на 

феноменолошком нивоу (нпр. у случају именице време наше субјективно 

искуство у контексту овог појма је првенствено повезано са трајањем, те би 

значење које се односи на време као категорију која се може мерити 

одређеним јединицама, према овом критеријуму, требало утврдити као 

централно) (Еванс 2005: 44).    

Еванс и Грин (2006: 332) даље објашњавају да се деловањем поменутих 

механизама  формирају ланчано повезана значења, те ови значењски ланци 

заправо чине полисемичну структуру речи. Као пример овакве ланчане 

повезаности значења може послужити Тејлорова (1989: 105) илустрација за 

полисемичну структуру енглеског глагола climb (пењати се) која низом 

примера показује различита значења овог глагола и везе које постоје међу 

њима: 

 

(26) а. The boy climbed the tree.  

           Дечак се попео на дрво. 

б. The locomotive climbed the mountside. 

         Локомотива се попела уз планинску падину.   

        в. The plane climbed to 30,000  feet.  

            Авион се попео на висину од 30.000 стопа.  

        г. The temperature climbed into the 90s.  

            Температура се попела до деведесетог подељка.  

        д. Prices are climbing day by day.  

            Цене се пењу из дана у дан.  

        ђ. The boy climbed down the tree and over the wall.  

            Дечак се спустио низ дрво и прешао преко зида.  

        е. We climbed along the cliff edge.  

            Пењали смо се дуж ивице литице.  
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Реченица (26а) показује основно значење овог глагола, које обухвата 

кретање од ниже ка вишој тачки уз помоћ удова, а може се односити како на 

људе тако и на четвороножне животиње. Значење у реченици (26б) задржава 

све претходно наведене компоненте, с тим да су у питању точкови уместо 

удова. Треће значење јесте повезано са претходна два, али само компонентом 

кретања навише. Ова заједничка компонента присутна је и у примерима (26г) и 

(26д), с тим да је повезана са компонентом постепености, а присутно је и 

деловање механизма појмовне метафоре на основу којег су оба значења и 

изведена, и то по обрасцу ПОВЕЋАЊЕ ИНТЕНЗИТЕТА ИЛИ ВЕЛИЧИНЕ ЈЕ КРЕТАЊЕ 

НАВИШЕ, који је, како пише Расулић (2004: 181), врло продуктиван у 

енглеском језику, те је чест случај да лексеме које подразумевају вертикалну 

димензију у простору развију значење које се односи на одговарајући степен 

интензитета. Међутим, компонента кретања од ниже до више тачке, која је 

заједничка за сва претходно поменута значења, није присутна у примерима 

(26ђ) и (26е). У њима је само задржана компонента начина кретања и употребе 

удова, али не и правца кретања (од ниже ка вишој тачки). На основу свега 

наведеног, Тејлор (1989: 108) закључује да значења јесу, ипак, међусобно 

повезана, али у виду семантичког ланца попут: А → Б → В → Г итд. Уочљиво 

је да је значење А повезано са значењем Б на основу извесне заједничке 

компоненте или компонената. Значење Б постаје основа за извођење значења 

В, које је на исти ланчани начин повезано са значењем Г итд. Семантичка 

повезаност постоји, дакле, између чланова који се у ланцу налазе непосредно 

једно уз друго, док значења која су међусобно удаљенија могу имати врло 

мали број заједничких карактеристика, што је примећено и у случају модела 

зракасте категорије. Сваки члан у датом ланцу може бити основа за даље 

извођење значења, што значи да је семантичка дисперзија континуиран и 

стално понављајући процес (Халас 2014б: 158), те последично, категорије 

засноване на принципу породичне сличности могу имати врло сложену 

структуру.  

Поред већ приказаног модела зракасте категорије, у когнитивној 

лингвистици постоје још два модела визуализације лексичке семантичке 

структуре засноване на принципу породичне сличности: модел 

преклапајућих скупова (енг. model of overlapping sets) и модел схематске 

мреже (енг. model of schematic network). 

Визуализација модела преклапајућих скупова, коју нуди Херартс (1995б: 

25), представљена је следећим дијаграмом: 
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              а. 'може да лети'                                   д. 'није домаћа животиња' 

              б. 'има перје'                                         ђ. 'леже се из јајета' 

              в. 'има облик латиничног слова с'      е. 'има кљун' 

              г. 'има крила' 

 

Дијаграм 4: Модел преклапајућих скупова за категорију bird (птица) 

(преузето и адптирано из Херартс 1995б: 25) 

 

Чланови категорије су груписани на основу заједничких особина тако да 

припадају једном скупу. Скупови се могу међусобно преклапати уколико деле 

неке од особина, а површина у оквиру које долази до максималног преклапања 

скупова представља прототип категорије.  

Модел схематске мреже увео је Ланакер (1987, 1991). Међу значењима 

постоје две врсте веза: везе схематизације и везе екстензије. Схематизација 

подразумева везу између надређеног и подређеног скупа. Тако је категорија 

bird (птица) схематска у односу на robin (црвендаћ), sparrow (врабац), 

ostrich (ној) и друге врсте птица. Подскуп који укључује црвендаћа, врапца и 

коса чини прототипски центар категорије, док је подскуп chicken (кокош) 

екстензија датог прототипа.  
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Дијаграм 5: Схематска мрежа као комбинација зракасте категорије и  

преклапајућих скупова 

(преузето и адаптирано из Левандовска-Томашчик 2007: 157) 

 

Овај тип визуализације представља комбинацију модела зракасте 

категорије и модела преклапајућих скупова, што се и види на дијаграму чији 

доњи ниво представља преклапајуће скупове, а горњи зракасту категорију.   

У закључку о схватању и представљању полисемије у оквиру теорије 

прототипа наглашава се то да овај модел омогућава подробнији увид у 

унутрашњу организацију полисемичне структуре усредсређујући се на њен 

центар као језгро од кога се развија читава структура, као и на међусобну 

повезаност значења као кључну и специфичну одлику полисемије. Дакле, 

примена теорије прототипа при анализи полисемичне структуре омогућава 

јасан увид у путање међусобне мотивисане повезаности значења (Халас 2015: 

79).     

 

5.3.2. Теорија идеализованих когнитивних модела  

 

Схватање полисемичне структуре као зракасте категорије значења 

подстакло је развој теорије о идеализованим когнитивним моделима, коју 

заступа Лејкоф. Заправо, настанак ове теорије заснован је на другачијем 

тумачењу ефеката прототипа, које износи поменути аутор тврдећи да су 

ефекти прототипа резултат чињенице да је наше знање структурирано тзв. 

когнитивним моделима. Бавећи се рефлексијом појмовне структуре у језику, 

аутор у својој књизи Жене, ватра и опасне ствари (Women, Fire and Dangerous 
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Things 1987) представља студију теорије о идеализованим когнитивним 

моделима, које дефинише као менталне просторе који нам пружају апстрактан 

оквир за разумевање одређених појмова. Дакле, идеализовани когнитивни 

модели (енг. idealized cognitive model) рефлектују идеју да је наше знање 

језика повезано са нашим знањем о свету и да је то знање о свету организовано 

у виду когнитивних модела, структурираних скупова уверења и очекивања 

која усмеравају наше когнитивне операције, укључујући и употребу језика. 

Ови модели су названи идеализованим јер одсликавају идеализоване 

околности а не онакве какве заправо јесу. Тако, на пример, идеализовани 

когнитивни модел брака одговара уобичајеним очекивањима људског друштва 

везаних за пол супружника, старосну доб у којој ступају у брак, итд. Појам 

нежење разумевамо и дефинишемо у односу на овај идеализовани когнитивни 

модел, али се зато јављају и случајеви када није јасно да ли бисмо неког могли 

назвати нежењом или не, јер се наше знање о свету и датим околностима не 

поклапа са идеализованим когнитивним моделом брака, као на пример када је 

реч о хомосексуалцима, муслиманима који могу имати четири супруге а имају 

две или три, итд. (Лејкоф 2014: 108). Стога, запажамо да идеализовани 

когнитивни модели не одсликавају сву комплексност реалности. Поменути 

пример, такође, показује и то да нове појмове са којима се сусрећемо 

интерпретирамо на основу већ постојећег искуства и познатих категорија, 

односно идеализованих когнитивних модела.  

Поједини појмови засновани су на читавом скупу идеализованих 

когнитивних модела, какав је случај са појмом мајке (Лејкоф 2014: 110), чије 

разумевање укључује следећи скуп модела: модел рађања, генетички модел, 

модел одгајања, модел брака, генеалошки модел. Ово запажање је од значаја у 

контексту разумевања полисемије у светлу теорије идеализованих 

когнитивних модела, јер се приликом проширења значења именице мајка 

активирају различити модели из наведеног скупа (Лејкоф 2014: 112). На 

пример, приликом извођења значења у коме је ова именица употребљена у 

реченици (27) Понављање је мајка знања активиран је модел рађања, а у 

случају значења у реченици (28) Брине се о њему као да му је мајка активиран 

је модел одгајања.  

У литератури се помињу различити типови идеализованих когнитивних 

модела, попут метафоричких, метонимијских модела и сликовних схема. 

Сликовна схема (енг. image schema) је термин који је увео Џонсон (1987). 

Сликовне схеме су структуре које су део нашег чулног и уопште телесног 

искуства из света који нас окружује, те које се понављају и на основу којих 

нова искуства повезујемо са већ познатим тако да оне организују наше 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

76 

разумевање и на основу њих образујемо појмове. Такође, Џонсон (1987) скреће 

пажњу на то да постоје искуствене корелације између неких сликовних схема.  

У литератури се Лејкофов приступ полисемији и значењским мрежама 

речи препознаје као приступ потпуне спецификације (енг. full-specification 

approach), а одликује га, како се из самог назива може претпоставити, 

изражена атомизираност семантичке структуре и њена врло детаљна 

представа. Укратко, то би значило да се примери који би се могли тумачити 

као различите варијације једне употребе дате лексеме, у оквиру овог приступа, 

третирају као њена појединачна значења, што ће бити илустровано 

Лејкофовим тумачењем полисемичне структуре предлога over (изнад, преко), 

која је, како његов приступ предвиђа, организована према сликовним схемама 

заснованим на нашем просторном искуству.  

Прототипско значење предлога over представљено је сликовном схемом 

која укључује елементе значења ‘above’ (изнад) и ‘across’ (дуж, преко) 

(Бругман и Лејкоф 1988: 481). Остала значења овог предлога структурирана су 

у односу на ову прототипску сликовну схему опримеровану реченицом (29) 

The plane flew over (Авион је прелетео (летећи прошао изнад):  

 

 

Дијаграм 6: Централна сликовна схема предлога over (изнад и преко) 

(преузето и адаптирано из Бругман и Лејкоф 1988: 482) 

 

ТР представља трајектор, тј. ентитет који се креће по одређеној путањи 

односно трајекторији, а ОР је оријентир, тј. статична раван у односу на коју се 

прво поменути ентитет креће. Трајектор и оријентир су генерализације појмова 

предмет и тло, преузете из Ланакеровог модела когнитивне граматике 

(Ланакер 1987).   

Варијације у односу на ову прототипску сликовну схему настају услед 

измена својстава оријентира и присуства или одсуства контакта између 
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трајектора и оријентира, као и у зависности од природе овог контакта. Тако, на 

пример, оријентир се може хоризонтално ширити, што Лејкоф (1987: 421) 

илуструје примером (30) The bird flew over the yard (Птица је прелетела 

двориште (летећи прошла преко дворишта), у коме се лет птице (ТР) 

простире дуж површине дворишта (ОР), а при том нема контакта између два 

ентитета. Овај случај који сматра посебним значењем предлога over, Лејкоф 

илуструје следећом сликовном схемом:  

 

 

Дијаграм 7: Сликовна схема за пример The bird flew over the yard  

(Птица је прелетела двориште).  

(преузето и адаптирано из Бругман и Лејкоф 1988: 482) 

 

Постоје и варијације у којима се јавља и хоризонтално, и вертикално 

проширење, као у примеру (31) The plane flew over the hill (Авион је прелетео 

преко брда), што је приказано следећом сликовном схемом: 

 

Дијаграм 8: Сликовна схема за пример The plane flew over the hill 

 (Авион је прелетео преко брда).  

(преузето и адаптирано из Бругман и Лејкоф 1988: 483) 

 

 

Варијације настају и у случајевима где постоји контакт између два 

ентитета, што илуструју следеће реченице (32) John walked over the bridge, (33) 
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John walked over the hill, (34) John climbed over the wall, а представљене су 

следећим сликовним схемама: 

 

 

Дијаграм 9: Сликовна схема за пример John walked over the bridge  

(Џон је ходао преко моста).  

(преузето и адаптирано из Лејкоф 1987: 422) 

 

 

 

Дијаграм 10: Сликовна схема за пример John walked over the hill 

 (Џон је ходао преко брда).  

(преузето из Лејкоф 1987: 421) 
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Дијаграм 11: Сликовна схема за пример John climbed over the wall  

(Џон је прешао преко зида).  

(преузето и адаптирано из Лејкоф 1987: 422) 

 

 Бругман и Лејкоф (1988: 484) напомињу да су све ове схеме међусобно 

повезане извесном сличношћу, али су све повезане и са централном или 

прототипском схемом представљајући њене варијације. Дакле, сви претходно 

приказани примери представљају индивидуалне сликовне схеме од којих се 

свака, на известан начин, може сматрати спецификацијом централне схеме. 

Међутим, Лејкоф (1987) истиче да су индивидуалне схеме подложне 

трансформацијама, те трансформације сликовних схема сматра механизмом 

полисемије. Он тврди да постоји скуп основних сликовних схема као што су: 

CONTAINER (САДРЖАТЕЉ), SOURCE (ИЗВОР), GOAL (ЦИЉ), LINK (ВЕЗА), UP (ГОРЕ) и 

DOWN (ДОЛЕ) међу којима постоје природне везе или искуствене корелације на 

основу којих долази до трансформација сликовних схема услед чега настају 

нова значења. Такав је случај са корелацијом између схема PATH (ПУТАЊА) и 

END OF PATH (КРАЈ ПУТАЊЕ), која доводи до настанка новог значења предлога 

over (преко), што се види у следећим реченицама (Еванс и Грин 2006: 337–

338): 

 

(35) a. John walked over the hill. (PATH) 

            Џон је ходао преко брда. (ПУТАЊА) 

        б. John lives over the hill. (END OF PATH)     

            Џон живи преко брда. (КРАЈ ПУТАЊЕ)  
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 У датом примеру, ново значење овог предлога изведено је 

трансформацијом сликовне схеме кретања дуж одређене путање у схему 

позиционирања у крајњој тачки путање, а оваква трансформација омогућена је 

постојањем искуствене корелације између поменуте две схеме. Заправо, 

приликом поменуте трансформације долази до померања фокуса са путање 

кретања на циљ кретања, а као последица таквог померања крајња тачка 

путање ступа у средиште пажње у ком случају је изведено ново значење датог 

предлога.    

 Сликовне схеме су подложне и метафоричким трансформацијама услед 

којих долази до метафоричког проширења значења као у следећем примеру 

(Бругман и Лејкоф 1988: 498):  

 

 (36) She has a strange power over me.  

          Она има чудну моћ нада мном.   

 

 У овом примеру, већ разматрана схема датог предлога очитована у 

просторном значењу 'изнад' подлеже метафоричком проширењу по обрасцу 

КОНТРОЛА ЈЕ ГОРЕ на основу кога је изведено метафоричко значење 

контролисања неке особе.   

Разматрајући полисемичну структуру истог предлога, Расулић (2004: 96–

147) закључује да дати предлог, у домену физичког простора, означава четири 

типа односа ентитета: положај (позиционирање ентитета са горње стране 

референтног ентитета, нпр. (37) The lamp hung over the table (Лампа је висила 

изнад стола), интеракција (деловање или утицање једног ентитета на други, 

нпр. (38) We roasted the meat over the fire (Пекли смо месо над ватром), 

путања (кретање ентитета у простору са горње стране референтног ентитета са 

једне на другу страну, нпр. (39) The bomber flew over the peak (Бомбардер је 

пролетео изнад врха), покривање (потпуно или делимично заклањање доњег 

ентитета горњим, нпр. (40) …another curtain over its doorway (Још једна 

завеса преко врата). Сваки од наведених типова има свој прототипски случај 

чије се варијације јављају у конкретним реализацијама у зависности од 

природе ентитета који су у датом просторном односу. Наравно, деловањем 

метафоре, од значења везаних за просторно-физички домен развија се и низ 

нових значења која се односе на апстрактне домене, од којих Расулић (2004), 

између осталих, наводи: количина/број, интензитет, контрола, време, итд. На 

овај начин настају нова појмовно-значењска уланчавања којима се проширује 

целокупна значењска структура овог предлога. Кликовац (2006: 393) значења 

овог предлога посматра из перспективе концептуализације локализатора, који 
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је у типичном случају дводимензионалан, али нетипични случајеви настају 

када се овакав локализатор концептуализује као садржатељ, те поменута 

ауторка наводи пример којим то и илуструје: (41) He had simultaneously begun 

to fill his time by painting floral patterns all over the house… (Истовремено је 

почео да испуњава своје време сликајући цветне мотиве свуда по 

кући...).  

Еванс и Грин (2006: 340) истичу два проблема везана за приступ потпуне 

спецификације. Први проблем односи се на немогућност разликовања 

полисемије од моносемије или семантичке неодређености. Одређена лексема 

није полисемична уколико је извор њених различитих употреба контекст, а не 

информације ускладиштене у семантичкој меморији, као у случају енглеске 

лексеме thing (ствар), која се може означити као било који ентитет, а да при 

том свака од могућих употреба дате лексеме није ускладиштена у семантичкој 

меморији као индивидуално значење, већ је потпуно одређена и условљена 

контекстом, те представља контекстуалну варијацију одређеног 

конвенционалног значења. Други пример који нуде поменути аутори (Еванс и 

Грин 2006: 340) је лексема aunt, која се може односити и на очеву, и на 

мајчину сестру, те је разлика између две употребе у потпуности зависна од не-

језичког контекста. Стога, полисемија подразумева опсег конвенционалних 

значења једне лексеме, док је семантичка недефинисаност резултат 

непостојања конвенционалних значењских разлика, тј. неутврђености дате 

употребе одређене лексеме као посебног значења ускладиштеног у нашој 

семантичкој меморији.  

Овде би, такође, требало нагласити да приказ полисемичне структуре 

према приступу потпуне спецификације, с обзиром на бројност индивидуалних 

значења, знатно отежава њено лексикографско представљање у оквиру 

речничког чланка.  

Дакле, Лејкофов модел потпуне спецификације не препознаје 

дистинкцију између полисемије (установљених значења регистрованих у 

семантичкој меморији) и семантичке недефинисаности (значењских нијанси 

које се јављају само у специфичном контексту), јер не узима у обзир улогу 

контекста у варирању установљених значења, већ сваку варијацију третира као 

ново, посебно и специфично значење у полисемичној структури одређене 

лексеме. То за собом повлачи и други проблем у вези са Лејкофовим моделом, 

а то је чињеница да он не нуди јасно дефинисане критеријуме на основу којих 

се утврђује шта се подразумева под засебним значењем.  

Вероватно потакнути потребом за отклањањем недостатака Лејкофовог 

приступа лексичком значењу, Еванс и Тајлер (2003) формулишу принцип 
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принципијелне полисемије (енг. principled polysemy), који је усмерен ка 

остварењу два циља: дефинисању критеријума на основу којих се утврђује које 

употребе се могу сматрати посебним значењем, чиме би се успоставила и 

дистинкција између полисемије и моносемије, а тиме и семантичке 

недефинисаности и установљењу прототипског или централног значења за 

одређену зракасту категорију. Формулисана су два критеријума на основу 

којих се може утврдити да ли се одређена употреба лексеме може сматрати и 

њеним новим, посебним значењем, те случајем полисемије, и то на примеру 

већ разматраног енглеског предлога over: 

1. Да би се одређена употреба сматрала посебним значењем, она мора 

укључивати и компоненту која није у потпуности просторна или, пак, 

укључивати просторни однос између ТР и ОР који је различит од осталих 

утврђених просторних значења посматраног предлога; 

2. Дато значење мора бити независно од контекста, што значи да се не 

може извести као варијација неког другог значења употребљеног у 

специфичном контексту. Тако, у примерима (42) A hawk is hovering over the hill 

(Јастреб лебди изнад брда) и (43) The helicopter was hovering over the village 

(Хеликоптер је лебдео изнад села) постоји исти просторни однос између 

ТР и ОР, а ниједна реченица не имплицира било какво не-просторно значење, 

те су обе илустрације истог значења. Уколико се претходна два примера 

упореде са реченицом (44) Tom nailed a wooden board over the hole in the ceiling 

(Том је закуцао дрвену даску преко рупе на таваници), јасно је да она 

илуструје другачији просторни однос између ТР и ОР, јер је даска постављена 

испод отвора на таваници, а поред тога укључује и не-просторну значењску 

компоненту покривања, чиме је испуњен први критеријум. У погледу другог 

критеријума, значење у последњем наведеном примеру се не може извести као 

варијација централног значења ‘изнад’ само уз суделовање контекста и/или 

ванјезичког знања, те испуњава услов контекстуалне независности, што значи 

да дато значење јесте пример полисемије, а не семантичке недефинисаности.  

Након излагања основних поставки теорије идеализованих когнитивних 

модела, сасвим је очигледно њено прожимање и комплементаран однос са 

теоријом прототипа. Дакле, и у оквирима теорије идеализованих когнитивних 

модела препознајемо издвајање прототипског значења које око себе окупља 

остала значења у структури. На примеру предлога over видели смо да и 

значењска структура разматрана из угла теорије идеализованих когнитивних 

модела садржи мрежу међусобно повезаних значења међу којима се разликују 

она ближа прототипу и она перифернија, па је, рецимо, значење ‘изнад’ 

типичније од метафоричког значења ‘имати контролу над чим’. Стога се, и у 
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оквиру поменуте теорије, значењска структура може представити као сложена 

зракаста категорија.   

 

5.3.3. Теорија појмовног обједињавања   

 

Теорија појмовног обједињавања утемељена је у постулатима других 

двају теорија у оквиру когнитивне семантике: теорије појмовне метафоре (енг. 

Conceptual Metaphor Theory) и теорије менталних простора (енг. Mental Spaces 

Theory). Заправо, корени ове теорије налазе се у истраживању Фоконијеа и 

Тарнера (2003). Првопоменути аутор је развио теорију менталних простора, 

док се Тарнер бавио појмовном метафором. Преузимајући одређене аспекте 

теорија којима су се претходно бавили, ова два аутора развила су теорију 

појмовног обједињавања.  

Њена основна идеја јесте та да је значење структура која се конституише 

процесом интеграције, али која, при том, представља више од једноставног 

збира садржаја њених саставних делова. Такође, према овој теорији, процес 

појмовног обједињавања (енг. conceptual blending) један је од општих и 

основних когнитивних операција.  

Поменута когнитивна операција одвија се у оквиру мреже појмовног 

обједињавања (енг. conceptual blending network) која се састоји од неколико 

елемената, а почетни су улазни простори (енг. input space), који су заправо 

ментални простори (енг. mental space), као и све остале структуре које чине 

ову мрежу. Управо је теорија менталних простора наметнула идеју да 

елементи који чине дату мрежу нису домени знања (енг. domain of knowledge), 

већ ментални простори. Домени знања су релативно стабилне, већ утврђене 

структуре, док су ментални простори привремене структуре створене 

приликом текућег процеса конструисања значења. Ови простори се могу 

мењати док траје дати процес мишљења и комуникације.  

Елементи једне улазне једнице операцијом пресликавања повезују се са 

елементима друге улазне јединице, у чему се препознаје сличност нове теорије 

са теоријом појмовне метафоре, чији је модел састављен од два домена, те се 

елементи изворног домена пресликавају на елементе циљног домена. 

Пресликавање се остварује између елемената повезаних сличношћу.  

Поред улазних простора којих може бити чак и више од два, мрежа 

појмовног обједињавања укључује и генерички простор (енг. generic space) са 

којим су повезани улазни ментални простори, а који садржи информацију 

довољно апстрактну да буде заједничка за све улазне менталне просторе. 

Елементи генеричког простора пресликавају се на одговарајуће елементе у 
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сваком од улазних простора. Четврти тип простора у мрежи појмовног 

обједињавања је стопљени простор, односно онај који садржи интегрисањем 

насталу структуру, а то је појмовни амалгам (енг. blend). Он садржи 

информацију која се не налази ни у једном од улазних менталних простора. 

Дакле, појмовни амалгам узима елементе свих улазних простора, а онда их 

спаја и ствара нову структуру, која се разликује од свих улазних јединица. Овај 

финални простор садржи кохерентну информациону структуру која се 

привремено активира у уму говорника за потребе текућег процеса разумевања. 

Ово новонастало значење приказано је на дијаграму елементима у појмовном 

амалгаму који нису повезани ни са једним од улазних простора.  

 

Дијаграм 12: Основна мрежа појмовног обједињавања 

 (преузето и адаптирано из Фоконије и Тарнер 2002: 46) 

 

Како Кулсон (1997: 224) сумира, процес појмовног стапања одликује се 

унакрсним пресликавањем (енг. cross-space mapping), затим чињеницом да 

улазни простори губе своје одлике у овом процесу, често асиметричним 

пресликавањем у коме је утицај једног простора над другим већи, као и 

појавом нових одлика.  

Еванс и Грин (2006: 406) нуде објашњење конструисања значења путем 

појмовног обједињавања на примеру реченице (45) That surgeon is a butcher 

(Тај хирург је касапин), која је метафорична, али се не може у потпуности 
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објаснити применом теорије појмовне метафоре. Применом ове теорије 

значење метафоричких исказа разлаже се на низ пресликавања са изворног на 

циљни домен, па се тако, у конкретном случају, циљни домен ХИРУРГ разумева 

на основу изворног домена КАСАПИН, САТАРА се пореди са СКАЛПЕЛОМ, ТЕЛО 

ЖИВОТИЊЕ са ЉУДСКИМ ТЕЛОМ и СЕЧЕЊЕ са ОПЕРИСАЊЕМ. Међутим, постоји 

аспект датог исказа који се не може објаснити применом теорије појмовне 

метафоре, а то је негативна конотација коју садржи поменута реченица. 

Концептуализација хирурга као касапина подразумева то да особа о којој је 

реч недовољно добро или непрофесионално обавља свој хируршки посао, 

услед чега говорник заузима негативан став према хирургу о коме је реч. 

Дакле, приликом процеса пресликавања јавља се потпуно ново додатно 

значење, које превазилази оквире објашњења које нуди теорија појмовне 

метафоре. Овде у помоћ прискаче теорија појмовног обједињавања, која 

поменуту реченицу тумачи на следећи начин. Улазни простори садрже 

елементе везане за обављање посла хирурга с једне и касапина с друге стране 

спецификујући вршиоца радње, онога над којим се врши дата радња, 

инструмент, радни простор, поступак, циљ радње, итд. Структуре оба улазна 

простора пројектују се у амалгам. Међутим, специфични елементи и 

професионалне вештине везане за појам касапина и његов посао нису 

одговарајуће за вршење операција над људима, што је посао хирурга. Стога, 

концептуализација хирурга као касапина, која се јавља у амалгаму, 

подразумева поседовање неадекватних вештина за вршење операција над 

пацијентима, те се такав хирург, последично, оцењује негативно. Ово 

новонастало значење, односно негативна конотација, представља додатну 

структуру насталу у амалгаму, који тако укључује структуре оба улазна 

простора, али и поменуту новонасталу структуру некомпетентног хирурга, 

која, пак, не постоји ни у једном од улазних простора. Састављањем елемената 

из улазних простора у амалгаму успостављају се односи који нису постојали у 

појединачним улазним просторима. Захваљујући неусаглашености између 

елемената улазних простора, која настаје након њиховог спајања у амалгаму, 

изводи се ново додатно значење. Улога генеричког простора је да садржи 

схематизовану информацију која служи као основа за успостављање 

унакрсних пресликавања између два улазна простора, као што су у овом 

случају схеме: вршилац радње, инструмент, поступак, итд. Генерички простор 

омогућава идентификацију парова између улазних простора, служећи као 

шаблон за заједничку структуру. Управо се ови парови могу пројектовати на 

појмовни амалгам. Целокупна мрежа појмовног обједињавања за наведени 

пример дата је у следећем дијаграму:  
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Дијаграм 13: Мрежа појмовног обједињавања за реченицу That surgeon is a butcher 

 (Тај хирург је касапин).  

(преузето и адаптирано из Еванс и Грин 2006: 406) 

 

Стога, метафоричка пројекција попут оне у претходном примеру у 

потпуности је објашњена применом теорије појмовног обједињавања 

захваљујући томе што она уводи и стопљени простор у коме делује механизам 

путем кога настаје нова структура, додатно значење присутно у датом примеру 

уз метафорички образац. Наравно, теорија појмовног обједињавања се може 

применити и на изразе који нису метафорички.  

Појмовно обједињавање ја важан механизам у развоју лексичке 

полисемије. Фоконије и Тарнер (2003: 5) виде полисемију као резултат 

појмовног обједињавања. Они чак истичу да је полисемија неизоставни и 

рутински исход појмовног обједињавања, али да често њена појава остаје 

неопажена. Фоконије и Тарнер (2003: 6), као репрезентативан пример 

додавања новог значења путем појмовног обједињавања, наводе лексему 

marriage (брак) и то употребљену у изразу same-sex marriage (истополни 

брак), при чему долази до проширења категорије, у овом случају категорије 

брака. Овај израз захтева стварање стопљеног менталног простора у коме ће се 
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модификовати основно значење лексеме брак. Израз истополни брак припада 

менталном простору који се односи на везу између двоје одраслих људи истог 

пола, док се лексема брак налази у менталном простору у коме она означава 

конвенционалну брачну везу, тј. везу између двоје одраслих људи супротног 

пола. Ова два ментална простора представљају улазне просторе чији се слични 

елементи повезују у генеричком простору, а потом пројектују у појмовни 

амалгам где се препознају неупарени елементи на основу којих се формира 

ново значење лексеме брак, а то је да она може подразумевати и везу између 

две особе истог пола.    

Као пример паралелан претходном, Фоконије (2003: 18) наводи израз 

computer virus (компјутерски вирус) где долази до повезивања менталног 

простора који се односи на рачунарски софтвер и простора који се односи на 

медицину, при чему амалгам садржи новонастало значење изведено и 

деловањем механизма метафоре.  

Фоконије и Тарнер (2003: 9) говоре о градијентности појмовног 

обједињавања која узрокује градијентност полисемије. Дати феномен 

објашњен је на примеру семантичке структуре лексеме father (отац). Почетни 

степен појмовног обједињавања у случају ове лексеме јесте значење које се 

остварује кроз однос отац-дете, а које настаје у оквиру сасвим једноставне 

мреже појмовног обједињавања у коме је структура у појмовном амалгаму 

готово у потпуности пресликана са обједињене структуре из два улазна 

простора, од којих први садржи врсту датог односа, а други две особе између 

којих се дати однос успоставља. Ова једноставна мрежа је само почетак опсега 

појмовног обједињавања различитих степена комплексности, што имплицира 

да дата лексема има опсег различитих значења. Следећи степен у континууму 

јесте значење присутно у примеру (46) The Pope is the Father of all Catholics 

(Папа је отац свих католика) (Фоконије и Тарнер 2003: 13), при чему се из 

првог простора који садржи појам сродничке везе имплициране лексемом 

отац пројектује друштвени аспект очинске улоге ауторитативности, главе 

породице, одговорности, вођства, док се из другог пројектују специфичне 

одлике католицизма. Затим, у континууму даље следи значење присутно у 

примеру (47) George Washington is the father of our country (Џорџ Вашингтон 

је отац наше државе) (Фоконије и Тарнер 2003: 13), у којем се однос отац-

дете пресликава на однос оснивач-држава, где се инсистира на сличности два 

домена породичних односа и државних односа, па се може говорити о 

метафоричности овог значења лексеме отац. Овакав континуум представља 

једну лексему у различитим употребама кроз које се испољавају њена 

различита значења, а она се систематично развијају, јер код свих у основи 
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постоји иста конструкција XYZ, односно X је Y од Z. Захваљујући овој 

чињеници, појмовна обједињавања се такође развијају систематично, те 

резултирају полисемичношћу дате лексеме. Интересантно је уочити да, према 

овом виђењу, полисемија није одлика самих лексема, већ узгредни продукт 

процеса појмовног обједињавања. Тако и језички изрази имају улогу да 

подстакну конструисање значења, а не да га само опримерују.  

 

5.3.4. Теорија домена  

 

Ланакерова (1987) теорија домена је, такође, заснована на поставци да је 

значење енциклопедијске природе, те да се лексички појам или значење 

лексеме не може разумети без ослањања на шире структуре знања о свету 

уопште. Ланакер ове структуре знања назива доменима. Као и теорија 

идеализованих когнитивних модела, и ова теорија се надовезује на Филморову 

теорију семантике оквира о којој ће касније бити речи. Домен (енг. domain) 

представља предзнање које нам омогућава разумевање и употребу лексичких 

појмова у језику. На пример, врео, хладан, млак су лексички појмови у оквиру 

домена температуре, те без претходног познавања температурног система не 

би било могуће разумети дате појмове. Према Ланакеровом моделу, домени су 

хијерархијски организовани, што имплицира да један лексички појам може 

бити надређени неком другом, али истовремено и подређен појму изнад њега у 

хијерархији, као у примеру именице лакат која се разумева позивањем на 

појам руке, а он се опет разумева позивањем на појам тела. 

Тврдња око које се слажу стуктуралисти и когнитивисти јесте да 

значење не постоји као изолована и независна категорија, већ постоји само у 

спрези са контекстом, којим је условљено. Међутим, структуралисти и 

когнитивисти немају исто схватање појма контекста. За структуралисте, 

контекст је ствар синтагматских и парадигматских односа између знакова, те 

се контекст остварује унутар језичког система. Когнитивисти, пак, сматрају да 

је контекст не само језички већ и ванјезички фактор, јер је значење когнитивна 

структура уграђена у обрасце знања и уверења, те се значење одређене језичке 

форме разумева само у контексту других когнитивних структура. Тејлор (1989: 

84) наводи пример лексеме Monday (понедељак) чије се значење очитује само 

у контексту појма week (седмица). Појам week се, пак, разумева на основу 

познавања понављајућег циклуса дана и ноћи. У крајњем случају, значења 

лексеме day (дан), week (седмица) и Monday (понедељак) формирају се у 

контексту знања о појму времена. Уколико се ова тврдња повеже са 

Ланакеровом теоријом, седмица се дефинише као семантички домен на основу 
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кога се разумева значење лексеме понедељак. Тако, свака когнитивна 

структура може послужити као когнитивни домен за разумевање значења 

лексеме која му по својој концептуализацији припада. Језичка форма добија 

своје значење путем наглашавања одређеног дела релеватног домена, што 

говори о унутрашњој структури домена која се састоји од схема или скупа 

схема. Ланакерова (1987) дефиниција схеме подразумева апстрактну представу 

заједничких својстава чланова категорије, па је стога не би требало 

поистоветити са Лејкофовим термином сликовне схеме. Појмови седмица, дан 

и понедељак настају када се активирају одговарајући сегменти домена 

времена, тј. профилишу одговарајућом схемом. Појам седмица структуриран је 

својом схемом у виду низа одвојених ентитета, док следећа схема профилише 

први од ових сукцесивних ентитета који представља појам понедељак. Према 

Ланакеру (1987: 148), време и тродимензионални простор су тзв. основни 

домени, тј. они се не могу даље разлагати на једноставније јединице. Остали 

основни домени укључују категорије које доживљавамо чулима, попут 

температуре, боје, укуса, али и психолошка стања, као што су задовољство и 

ентузијазам. Чест је случај да значење језичке форме ниче из неколико 

различитих домена истовремено. Активација неколико домена истовремено 

неопходна је за препознавање ентитета који означава, на пример, golfball 

(лоптица за голф), како наводи Тејлор (1989: 85), и то домена као што су 

облик, боја, величина, материјал, текстура, итд. Потпуно дефинисање појма 

захтева и познавање правила игре голфа. Поменути процес перспективизације, 

који подразумева изношење у први план једног дела целине, уско је повезан са 

механизмом метонимије, који се често активира приликом проширења 

полисемичних мрежа.  

Ослањајући се на Ланакерову теорију, Тејлор (1989: 100) објашњава 

полисемију путем семантичких и когнитивних домена. Уколико различите 

употребе једне лексеме захтевају позивање на различите домене или скупове 

домена, дата лексема је полисемична. Поменути аутор наводи пример енглеске 

лексеме pig (свиња), која се у једној од својих употреба повезује са доменом 

одговарајуће врсте животиња, док у другој, са доменом људских навика у 

исхрани (Тејлор 1989: 100). Међутим, постоје и случајеви у којима је лексема 

полисемична иако се њене различите употребе повезују са истим доменом, али 

је у том случају он структуриран различитим алтернативним схемама. Као 

илустрација оваквог случаја може послужити придев high (висок) у изразима 

high ceiling (висока таваница) и high building (висока зграда). У оба случаја 

ради се о домену вертикалног простора. Ипак, у изразу high ceiling, high 
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одређује позицију ентитета у вертикали, док је код израза high building у 

средишту висина самог ентитета.  

У неким случајевима је тешко јасно разлучити да ли две употребе исте 

лексеме представљају њена два различита значења или два начина испољавања 

једног значења. У циљу систематичног разграничења значења примењују се 

различити тестови за утврђивање полисемије. Тест који нуди Тејлор (1989: 

101) почива на тврдњи да полисемичне и моносемичне лексеме различито 

утичу на интерпретацију реченице. У реченици (48) I don’t want to have a pig in 

the house (Не желим свињу у кући), лексема pig је полисемична и као таква 

узрокује двосмисленост реченице, јер се може односити на врсту животиње, 

али и на прождрљиву особу. У случају употребе моносемичне лексеме у 

реченици, њена интерпретација није отежана двосмисленошћу, већ 

неодређеношћу, као у примеру (49) There’s a bird in the garden (Птица је у 

врту), где је лексема bird (птица) неодређена, јер се може односити на било 

коју врсту птице. Стога се дистинкција између моносемије и полисемије овде 

своди на разликовање неодређености и двосмислености.  

 

5.3.5. Теорија семантичких оквира  

 

Објашњавајући поставке своје теорије, Филмор (1982) дефинише 

семантички оквир (енг. semantic frame) као схематизацију искуства која 

постоји на когнитивном нивоу и чува се у дугорочној меморији. Значење речи 

се не може разумети независно од оквира са којим је асоцијативно повезано. 

Заправо, Филмор користи тековине гешталт психологије за развој своје 

теорије. Оквир представља сложену структуру знања која нам омогућава да 

разумемо групу међусобно повезаних, значењски блиских лексема. Оквир је, 

дакле, мрежа знања која повезује више домена од којих сви учествују у 

конструисању значења одређене језичке форме. Овај термин је првобитно 

коришћен у истраживањима о вештачкој интелигенцији. Оквири се могу 

сматрати општим обрасцима знања о одређеном централном појму. То су 

конфигурације конвенционализованог знања заснованог на културним 

обрасцима, те то знање деле припадници бар једног сегмента одређене језичке 

заједнице. Ипак, оквир даје идеализовану представу о датом појму 

садржавајући све типичне карактеристике.  

Конкретније, оквир је схематизована представа типа ситуације са њој 

припадајућим типичним учесницима и појмовима, тј. семантичким улогама, 

које се овде називају елементима оквира. У семантичкој анализи заснованој на 
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теорији оквира, под контекстом се подразумева фраза или клауза, а у најширем 

смислу и реченица у којој се посматрана лексема појављује у корпусу.  

Комуникација је могућа захваљујући чињеници да употребљене речи и 

фразе активирају одговарајуће оквире у уму говорника, које деле припадници 

исте језичке заједнице тако да на исти начин интерпретирају дати исказ. Као 

пример, Аткинс и Рандел (2008: 146–147) наводе реченицу (50) Jo asked her 

brother to help her (Џо је замолила брата да јој помогне), која се 

интерпретира повезивањем лексеме ask (замолити) са оквиром REQUEST 

(молба), који садржи следеће елементе: особа која нешто моли, особа која је 

замољена и предмет или радња у вези са којом је особа замољена. Поменути 

елементи се користе и при интерпретацији других лексема које припадају 

описаном оквиру у енглеском или српском језику: order (поруџбина, налог), 

appeal (апел, жалба), command (наређење), suggest (предлагати), beg 

(преклињати) и др.   

Чест је случај да различита значења исте речи, чија је семантичка 

структура прилично комплексна, активирају различите компоненте оквира. На 

пример, уколико нечији рођендан ове године пада у понедељак, лексема 

понедељак користи се само да би означила први дан у седмици. Уколико се 

неко, пак, жали на то да се увек лоше осећа понедељком, у питању није само 

чињеница да је то први дан седмице, већ се наглашава и то да долази 

непосредно након викенда. Дакле, у оба случаја у први план се истиче или се 

перспективизује само један аспект оквира, док се остали аспекти потпуно 

потискују. 

Теорија оквира се бави и питањем двозначних језичких израза при чијем 

тумачењу је битно који оквир ће бити активиран да би се постигло 

одговарајуће тумачење. С тим у вези, Кулсон и Оукли (2000: 34) уводе појам 

померања оквира (енг. frame-shifting), који се односи на реорганизовање 

података из једног оквира у други, што илуструју примерима који показују 

различита тумачења лексеме bounce (поскочити, одскочити) до којих се 

долази на основу познавања додатног контекста:   

 

(51) а. Jamie came bouncing down the stairs.  

           Џејми је сишла низ степенице одскакујући.  

       б. Paul ran over to kiss her.  

            Пол је притрчао да је пољуби.  

(52) a. Jamie came bouncing down the stairs.  

            Џејми је сишла низ степенице одскакујући.  
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       б. Paul rushed off to get the doctor.   

           Пол је одјурио по лекара.  

 

У реченици (51а), bouncing подразумева поскакивање од радости, што се 

закључује на основу додатног контекста који пружа реченица (51б), док у 

другом пару реченица исти израз значи силажење низ степенице без контроле 

покрета услед чега долази до повређивања субјекта, на шта указује реченица 

(52б). Како би се остварила веза између додатног контекста датог у 

реченицама (51б, 52б), које указују на разлику између два тумачења израза 

bouncing, и радње субјекта у реченицама (51а, 52а) потребна је активација 

претходно стеченог знања, односно посезање за оквирима смештеним у 

дугорочној меморији говорника према којима се конструише одговарајуће 

значење израза, односно који омогућавају повезивање ситуација чија веза није 

на први поглед уочљива.    

Филморова теорија оквира дефинише значење на два нивоа. Први ниво 

укључује идентификацију релевантних елемената и ентитета, као и појмовне 

улоге коју имају у посматраној ситуацији. Други ниво је више лингвистички 

по својој природи, а показује како одређени изрази и граматичке структуре 

истичу одређене аспекте дате ситуације. Филмор (1977) илуструје примену ове 

теорије на примеру оквира трговинске трансакције, који укључује речи као 

што су купити и продати, а може се дефинисати као ситуација у којој једна 

особа долази у посед ентитета који је првобитно припадао другој особи, што је 

резултат међусобног договора обе стране, односно чина у коме прва особа 

другој даје одређену суму новца за купљени ентитет. Претходно знање 

примењено у овој ситуацији је познавање купопродајних односа и улоге новца, 

тако да су основне категорије потребне за опис значења глагола као што су 

купити и продати: купац, продавац, роба и новац. Сваки од два поменута 

глагола уобличава одређену перспективу у односу на ситуацију трговинске 

трансакције истичући одговарајуће аспекте дате ситуације. На пример, у 

случају глагола купити, купац је субјекат реченице, роба директни објекат, а 

продавац и новац се појављају у виду предлошких фраза, на пример, у 

енглеском и српском језику, као у реченици (53) Tom bought a car from me for 

€5000 (Том је купио аутомобил од мене за 5.000 евра).  

Филмор и Аткинс су својим истраживањем елемената оквира 

обухватили анализу реченица узетих из корпуса америчког енглеског. 

Употреба корпуса као извора емпиријских података и састављање 

електронског речника са дефиницијама заснованим на теорији оквира постали 

су темељ пројекта Фрејмнет (енг. FrameNet), зачетог на Универзитету Беркли, 
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који за семантику оквира представља оно што је за структуралистичке 

лексичке односе представљао Ворднет. Електронска лексичка база података у 

оквиру Фрејмнета тренутно садржи више од 10.000 лексичких јединица 

повезаних са око 900 хијерархијски устројених оквира и илустрованих са више 

од 135.000 обележених реченица преузетих из корпуса. Фрејмнет је пројекат 

везан за рачунарску лексикографију, чији је задатак ексцерпција синтаксичких 

и семантичких података о речима енглеског језика из електронског корпуса 

користећи како мануелне тако и аутоматске процедуре. Само име пројекта 

указује на његову заснованост на семантици оквира. Основне јединице 

лингвистичке анализе у оквиру Фрејмнета су оквир и лексичка јединица. 

Фрејмнет идентификује и описује семантичке оквире и анализира значења 

речи кроз призму оквира, али узима у обзир и синтаксичке одлике речи, 

анализирајући како се семантичке одлике рефлектују у синтаксичкој форми. 

На овај начин постиже се систематичан опис значења речи, на основу кога се 

могу саставити речници и оформити електронски лексикони који нуде 

свеобухватнију и доследнију представу семантичке структуре одређене речи 

(Филмор и Аткинс 2000: 103). Како истичу Аткинс, Рандел и Сато (2003: 337), 

анализа семантичке структуре лексеме на основу Фрејмнета је врло детаљна, 

што значи да она диференцира значајан број значења идући до најфинијих 

нијанси, те поменути аутори додају да је знатно лакше груписати сродна 

значења него шира значења „разбити” на неколико ужих. Развој лексичке базе 

података попут Фрејмнета представља и допринос рачунарској лексичкој 

семантици с обзиром на то да се може употребити као извор података за 

обраду природног језика.  

 

5.4. Рачунарски приступ  

 

Пре разраде рачунарског приступа потребно је повући јасну дистинкцију 

између његова два кључна термина: рачунарске лингвистике (енг. 

computational linguistics) и обраде природног језика (енг. Natural Language 

Processing, NLP). Како наводе Глиоцо и Страпарава (2009: 1), рачунарска 

лингвистика подразумева коришћење рачунара у сврхе изучавања 

лингвистичке теорије, док је обрада природног језика повезана са софтверским 

инжењерством и односи се на стварање рачунарских апликација за обраду 

текста у сврхе решавања одређених практичних проблема попут оних 

лексикографских везаних за састављање речничких чланака, идентификацију 

значења, итд. Стога је рачунарска лингвистика наука, док је обрада природног 

језика скуп њених технолошких импликација. Рачунарска лингвистика је грана 
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науке о језику, док обрада природног језика припада области рачунарског 

инжењерства. 

Полисемија је као феномен представљала изазов за рачунарску 

лингвистику и рачунарску обраду природног језика још од првих 

истраживачких корака у овим пољима педесетих и шездесетих година 

прошлог века. Суштина изазова у вези са рачунарском обрадом полисемије 

лежи у идентификацији и диференцијацији појединачних значења 

полисемичне лексеме или аутоматском повезивању изговорене или написане 

речи са њеним намераваним значењем у датом контексту. Рејвин и Ликок 

(2000: 26) тврде да је знатно лакше аутоматски идентификовати значења 

хомонима него значења вишезначних лексема. На пример, једноставније је 

аутоматски разликовати употребу лексеме bat у значењу врсте сисара од оне у 

значењу палице за бејзбол, него употребе у којима ова лексема означава 

палицу за бејзбол с једне и ону за крикет с друге стране, јер постоји већа и 

очигледнија разлика међу контекстима у којима су употребљени хомоними, 

него међу контекстима испољавања двају значења једне вишезначне лексеме.  

Лексичко раздвозначавање (енг. lexical disambiguation), у свом 

најширем смислу, није ништа друго до одређивање значења речи у контексту, 

што је несвестан умни процес. Међутим, за рачунарски приступ полисемији то 

је кључни проблем. У рачунарској лингвистици, идентификација и 

диференцијација значења се дефинишу као аутоматско одређивање 

одговарајућег значења речи у одређеном контексту. Заправо, како Еџир и 

Едмондс (2007: 2) тврде, овај процес би требало разумети као класификацију; 

значења речи су класе, контекст је извор података, а свако појављивање речи 

се сврстава у неку од могућих класа на основу података које пружа контекст, 

при чему је оваква дефиниција валидна само под претпоставком да речи имају 

ограничен скуп значења, попут листе значења коју у оквиру чланка за 

појединачну одредницу нуде речници.  

Потреба за утврђивањем инвентара значења појединачних речи 

покренула је истраживања у области аутоматске идентификације и 

диференцијације значења, а при том се такав инвентар мора одликовати 

јасноћом, доследношћу и исцрпношћу (Еџир и Едмондс 2007: 9).    

Дакле, јасно је да се аутоматска идентификација значења врши на основу 

контекста који, пак, рачунар интерпретира само као низ слова, гласова или 

речи, али не и као значењску целину, као што то чини наш ум када разумевамо 

одређено значење речи, а при том нам је на располагању и наше опште знање о 

свету. Рејвин и Ликок (2000: 23) наводе мишљење Бар-Хилела, стручњака за 

потпуно аутоматско машинско превођење, који сматра да је потпуно 
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аутоматска идентификација значења немогућа узимајући у обзир чињеницу да 

говорник енглеског језика непогрешиво додељује право значење лексеми pen у 

изразу the box is in the pen (кутија је у обору) у коме је реч о врсти 

садржатеља, а не о алатки за писање. Правилно тумачење је последица 

активације ванјезичког, тзв. енциклопедијског знања или знања о свету 

уопште, за шта рачунар нема способност. Стога би аутоматска идентификација 

значења била могућа једино опскрбљивањем рачунара целовитим ванјезичким 

знањем, које је безгранично, те је овај задатак немогуће испунити.  

Важност претходно објашњеног проблема потврђује и чињеница да је, у 

оквиру рачунарског приступа, полисемија дефинисана управо у контексту 

идентификације значења, као што то чини Адам Килгариф, истакнути 

представник овог приступа. Килгариф (1992: 125) формулише дефиницију 

полисемије на основу критеријума довољне фреквентности (енг. sufficient 

frequency) и недовољне предвидивости (енг. insufficient predictability), према 

коме се одређена употреба лексеме може сматрати засебним значењем 

уколико је довољно често заступљена у корпусу тако да се може сматрати 

припадајућом дефинисаном лексикону. У погледу предвидивости, Килгариф 

(1992: 3) предлаже скалу на чијем једном крају се налази хомонимија као 

пример потпуне непредвидивости у смислу да две употребе лексеме нису 

повезане заједничком семантичком основом тако да се једно значење никако 

не може предвидети на основу другог. Друга крајност јесте потпуна 

предвидивост где се једна употреба лексеме потпуно може предвидети и 

извести на основу друге тако да је редундантно означити је као засебно 

значење. Дакле, полисемија заузима средиште скале предвидивости, односно 

уколико се према степену предвидивости одређена употреба лексеме налази у 

средишњем делу скале она се може сматрати засебним значењем. Заправо, у 

оквиру рачунарске лингвистике, полисемија је само један аспект проблема 

много већих размера – двозначности, која обухвата синтаксичку двозначност 

(разликовање глагола table од именице table), као и хомонимију.  

Основни проблем за процес аутоматске идентификације и 

диференцијације значења јесте дефинисање и одређивање појма значења речи, 

јер, како наводи Килгариф (2007: 29), не постоји јединствени критеријум на 

основу кога би се могла одредити граница између два значења, односно тачка 

у којој се опсег једног значења завршава, а другог почиње. Килгариф (2008: 

136) закључује да значење речи није појам који се може јасно и децидно 

дефинисати, већ да је то променљива категорија у смислу да се не може 

одредити јединствени скуп значења за појединачну реч, већ да тај скуп варира, 

укључујући различита значења у зависности од корпуса који се посматра, 
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намене за коју се такав скуп саставља, итд. Дакле, значења речи се дефинишу 

према потребама у датом тренутку и ситуацији, па се тако формира један скуп 

значења одређене речи за потребе састављања речника, који, пак, не мора бити 

идентичан оном састављеном за сврхе обраде природног језика, итд. 

(Килгариф 2008: 151).   

Килгариф (2008: 150) још додаје и то да су значења речи недефисана 

осим ако не постоји образложење за њихово груписање или некакав контекст у 

коме је оправдано и смислено повући одређене дистинкције међу значењима. 

Поменути аутор (исто) чак не сматра значење основном јединицом у овом 

контексту, већ су то појављивања речи у корпусу од којих свако може 

припасти једноj или неколиким групама. Оне групе које су довољног опсега и 

довољно различите од осталих могу представљати појединачна значења.  

Приликом сагледавања аутоматске идентификације и диференцијације 

значења с теоријског аспекта, Глиоцо и Страпарава (2009: 4) истичу да се у 

оквиру рачунарске лингвистике у жижу интересовања ставља теорија 

семантичких поља јер се сматра подесном основом за развијање начина 

представљања лексичких података и приступа њима. Поменути аутори (2009) 

представљају модел за решавање проблема идентификације и диференцијације 

значења који користи достигнућа теорије семантичких поља на основу којих 

дефинишу један од кључних термина рачунарске лингвистике, термин 

семантичких домена.   

Сваки семантички домен (енг. semantic domain) представља одређену 

сферу људског знања попут права, науке, политике, итд. Семантички домен је 

конструкт изведен на основу појма семантичког поља које се задржава на 

лексичком нивоу, док се семантички домен може односити и на ниво текста. 

На лексичком нивоу, семантички домени представљају скупине лексичких 

појмова, односно скупове лексема специфичних за дати домен. Поменути 

аутори (2009: 21) наводе пример домена ЗООЛОГИЈЕ у оквиру кога се налазе 

појмови пас и сисар, а повезани су релацијом ‘је’. На овај начин се, у оквиру 

домена, препознају класе уско асоцијативно повезаних лексичких појмова. 

На нивоу текста, семантички домен је скуп текстова о истој теми. Он је 

заправо колекција текстова који се односе на исту област знања. Речи у оквиру 

једног домена међусобно су тематски повезане. Могућност уочавања таквих 

речи у колекцијама текстова загарантована је лексичком кохерентношћу. 

Основна хипотеза на којој је заснована лексичка кохерентност јесте да велики 

проценат појмова исказаних у истом тексту припада истом домену. Стога, 

семантички домени су кључни појам у рачунарској лингвистици јер 

омогућавају стварање потпуно аутоматских стратегија за прикупљање 
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података из корпуса путем дефинисања одговарајућих алгоритама. Лексичка 

кохерентност омогућава раздвозначавање двозначних речи усредсређивањем 

на оно значење које је одговарајуће у датом домену. Тако, ван контекста, реч 

се може односити на више различитих домена, али њеном употребом у 

контексту само једно значење избија у први план, и то оно специфично за 

посматрани контекст, тј. домен знања. Речи које се јављају у истом домену 

раздвозначавају се на основу различитих колокација у којима се јављају у 

текстовима специфичним за дати домен. 

Поменути аутори (2009: 33) предлажу да се модел домена употреби за 

формулисање метода за обраду лексичке двозначности (енг. lexical ambiguity) 

и променљивости. Под двозначношћу се подразумева повезивање једне речи 

са неколико различитих домена, док се лексичка променљивост (енг. lexical 

variability) односи на повезивање неколико различитих речи са истим 

доменом. На пример, лексема вирус повезује се како са доменом рачунарства 

тако и са доменом медицине илуструјући двозначност. С друге стране, домен 

медицине повезује се са различитим терминима, попут ХПВ, ХИВ илуструјући 

променљивост (Глиоцо и Страпарава 2009: 34).  

Двозначност и променљивост су два истакнута проблема у лексичкој 

семантици и лексикографској пракси, а уско су повезана са лексикографским 

изазовом идентификације и диференцијације значења. Свака апликација 

намењена аутоматској идентификацији и диференцијацији значења пред собом 

има два главна задатка: дефинисање адекватног скупа значења којима би се 

описали одговарајући појмови и стварање алгоритма којим би се доделили 

адекватни појмови посматраној речи употребљеној у различитим контекстима. 

Дакле, неопходно је доделити одговарајуће значењe лексеми употребљеној у 

одређеном контексту селекцијом из претходно већ дефинисаног скупа њених 

могућих значења. Висок степен прецизности и тачности јесте основни услов 

који сваки систем за идентификацију и диференцијацију значења мора да 

задовољи како би био употребљен у апликацијама обраде природног језика. У 

остварењу тог циља, како тврди Шипка (2006: 170), први корак јесте 

формирање тзв. лексичке базе знања. Један од начина за постизање тога јесте 

ослањање на електронске, машински читљиве речнике као изворе сазнања о 

различитим, лексикографски устројеним значењима речи. Други начин јесте 

симулација људског разумевања и перцепције вишезначности коришћењем 

статистичких анализа великих текстуалних корпуса како би се установили 

колокацијски обрасци по којима се речи јављају заједно у контексту.  

Како наводе Рејвин и Ликок (2000: 24), као представник првог начина, 

Леск (1986) је развио метод за повезивање и селектовање речничких 
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дефиниција значења које садрже исте речи, па тако уколико се за пример узме 

реч pine cone (шишарка) која је састављена од речи pine која има два и cone 

која има три главна значења, систем има пред собом шест могућих 

комбинација за извођење значења речи pine cone, при чему се као одговарајућа 

бира она комбинација која укључује дефиниције за речи pine и cone које имају 

заједничке елементе, у конкретном случају, речи зимзелено и дрво. Према 

Килгарифу (1992: 19), основна идеја оваквог поступка јесте та да се свако 

значење јавља у окружењу ограниченог скупа речи, а добро састављен речник 

би требало да користи неке од речи тог скупа у самој дефиницији датог 

значења. Према алгоритму, улазна реченица садржи посматрану реч 

употребљену у оквиру одређеног скупа речи, а онда се тражи поклапање 

између речи датог скупа и речи употребљених у дефиницијама сваког значења 

дате лексеме. Оваква процедура гарантује тачност од 50‒70%.  

Вокер (1987) развија систем који се ослања на проналажење и издвајање 

дефиниција које су повезане истом тематском облашћу, а ове области су 

одређене према класификацији извршеној у Longman Dictionary of 

Contemporary English. Тематска област са којом се повезује одређени 

текстуални низ је она за коју је везана већина речи у датом низу, а могуће 

дефиниције које се потом селектују су оне које су повезане са том тематском 

облашћу у речнику. Каснији радови укључују комбиновање више метода за 

аутоматску идентификацију значења заснованих на коришћењу машински 

читљивих речника (Рејвин и Ликок 2000: 25).    

Појава електронских корпуса са значајним бројем ускладиштених 

лексема (више милиона) омогућила је спровођење опсежних анализа 

колокацијских спојева у којима се јављају посматране вишезначне речи, чиме 

је, у делатности рачунарске лингвистике, превласт преузела статистичка 

анализа корпуса. Овакви системи идентификације значења усредсређени су на 

примере реченица у којима је употребљена посматрана лексема, од којих сваки 

илуструје одређено њено значење. Скупина сродних примера чини модел 

одређеног појединачног значења. Када су такви модели за одређену реч 

формирани, систем селектује најподеснији модел под који се може подвести 

свако ново јављање посматране лексеме у корпусу. Подесност модела се 

одређује на основу његове сличности са контекстом у коме је примећена нова 

употреба дате речи. Недостатак оваквог приступа заснованог на корпусу јесте 

тај што се разлагање корпуса, који садржи различите контексте у којима се 

дата лексема јавља, на појединачна значења не може вршити аутоматски, већ 

само уз ангажовање појединца, што захтева уложени напор и време.  
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Међутим, постоје и методе које се заснивају на комбиновању употребе 

машински читљивих речника и анализе корпуса, попут Мајнднета (енг. 

MindNet). Према опису који нуде Долан, Вандервенде и Ричардсон (2000: 186), 

Мајнднет представља базу детаљних података о језичком контексту у коме се 

речи јављају у корпусу изграђеном на основу машински читљивих речника, а 

значење речи је дефинисано обрасцем њене контекстуализоване асоцијативне 

повезаности са другим речима дуж разних семантичких димензија попут 

односа хипонимије, или функцијских улога положаја, намене, итд. Пример 

који ови аутори наводе (2000: 187) обухвата речи handle (дршка), sword (мач) 

и door (врата) између којих постоји врло комплексна мрежа асоцијативних 

веза на основу које се гради детаљна слика о могућим значењима речи handle, 

на пример. Заправо, оваква мрежа показује како се на основу ограниченог 

скупа речничких значења речи може извести неограничени број различитих 

могућих значења те речи. Према речима ових аутора (2000: 86), обрада 

дефиниција значења и илустративних реченица из корпуса подразумева 

проширење скупа појединачних значења у комплексну мрежну структуру која 

обухвата семантички простор коме дата значења припадају, при чему се ова 

мрежа може стално проширивати новим асоцијативним везама. Према овој 

замисли, идентификација значења речи своди се на повезивање појединачног 

јављања одређене речи у корпусу са одговарајућим обрасцем контекстуалног 

понашања те речи, а који се налази у претходно описаној мрежној структури. 

У овом поступку се, заправо, изналазе сличности између језичког контекста у 

коме је реч пронађена у корпусу и одговарајућег језичког контекста који 

постоји у оквиру поменуте мрежне структуре. Стога, значење речи је високо 

контекстуализовано представљајући само део знатно ширег обрасца који се 

активира у комплексној мрежи, те се као основна идеја ове методе намеће 

закључак да појединачна, засебна значења речи не постоје, већ постоје само 

обрасци употребе речи, па и овај систем обрађује значење као образац који се 

активира у оквиру комплексне семантичке мреже. Коначно, предност оваквог 

метода огледа се у комплексном и контекстуализованом приказу значења речи 

који омогућава увид у најфиније значењске нијансе.   

Конекционизам (енг. connectionism) је метода која заснива алгоритам за 

аутоматску идентификацију и диференцијацију значења на концепту 

активације који, како наводи Шице (2000: 205), сматра суштински значајним за 

објашњење процеса идентификације значења у људском уму, тврдећи да се од 

могућих значења дате речи активира оно које одговара датом контексту, док 

остала значења остају деактивирана.      
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Као закључак, након прегледа досадашњих метода аутоматске 

идентификације и диференцијације значења, наводимо запажање Јаровског 

(2010: 332) о томе да су досадашње методе постигле значајну прецизност и 

тачност у препознавању крупних значењских разлика, али да као изазов и даље 

остаје диференцијација финијих значењских нијанси и подзначења. Ипак, 

непрекидно траје рад на унапређењу аутоматске идентификације значења и 

уклањања до сада уочених недостатака. Рачунарска лингвистика се развија у 

смеру формирања све већих база података, тј. колекција текстова за 

ексцерпирање података, што ће омогућити опсежније семантичке анализе. 

 

5.5. Рекапитулација интерпретација полисемије 

 

Проучавање полисемије, њене природе и карактеристика као засебног 

феномена, али и у вези са ширим појмом семантичке двозначности, има дугу 

историју с почецима који датирају још из времена стоика. Као логична 

последица тако дуге присутности у сфери лингвистичког интересовања и 

истраживања јавио се низ различитих интерпретација појма полисемије и 

њених аспеката, попут поимања значења уопште, механизама и принципа 

настанка полисемије, њеног разликовања од хомонимије, итд. Заправо, 

тумачење феномена полисемије развијало се и мењало у складу са настанком и 

развојем различитих праваца у лингвистици уопште, а у оквиру њих и 

различитих теорија лексичке семантике. У циљу приказа развоја и промена 

поимања полисемије, у претходним одељцима представљен је преглед 

интерпретација полисемије у оквиру четири главна лингвистичка правца, 

структурализма, генеративизма, когнитивизма и рачунарске семантике, и њима 

припадајућих теорија. На основу детаљног увида у целокупан опсег поменутих 

приступа и теорија закључује се да се истраживачко интересовање за 

полисемију током времена мењало, те да су јој поједини приступи посветили 

значајну пажњу, третирајући је као једно од централних и кључних питања, 

док су јој други придавали значај у мањој мери. Ипак, у новије време, 

полисемија оправдано окупира пажњу лексиколога, између осталог, и због 

присутне свести о значају овог теоријског питања и важне практичне 

импликације, првенствено на пољу лексикографске обраде полисемије.  

Представљени преглед теоријских интерпретација полисемије јасно 

указује на чињеницу да се оне у великој мери наслањају, надовезују једна на 

другу, па и проистичу једна из друге, те да се међусобно допуњују, прожимају 

и преклапају, и то не само теорије које припадају истом, већ и оне које 

припадају различитим правцима. Тако се у поставкама теорије лексичких поља 
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препознају темељи компонентне анализе, који подразумевају објашњење 

значења речи путем његовог разлагања на компоненте. На поједине поставке 

поменуте теорије ослања се и теорија прототипа, у оквиру когнтивистичког 

приступа, чија основна идеја проистиче из описа унутрашње структуре и 

организације лексичких поља у којој постоји централни члан и периферни 

чланови. Међутим, компонентна анализа и теорија прототипа су и међусобно 

повезане с обзиром на то да компонентна анализа уводи градијентност 

типичности чланова категорије и дефинише прототипског члана навођењем 

довољног броја типичних обележја, у чему се јасно препознају извесна 

преклапања са поставкама теорије прототипа. Компонентна анализа се у 

одређеном облику налази и у основи генеративистичког приступа лексичком 

значењу, док релациона семантика са својом централном идејом везаном за 

смисаоне односе и изградњу семантичких мрежа чини темељ развоја 

рачунарског приступа лексичком значењу. Теорије настале под окриљем 

когнитивизма се међусобно прожимају, а нарочито теорија прототипа и 

теорија идеализованих когнитивних модела, и то у погледу ослањања на идеју 

о постојању менталних, когнитивних конструката на основу којих 

интерпретирамо нове феномене са којима се сусрећемо, укључујући ту и нова 

значења речи. Преклапање постоји и између теорије домена и теорије 

семантичких оквира, такође у погледу тумачења појмова на основу ширих 

структура знања, које се у првопоменутој теорији називају доменима, а у 

другопоменутој оквирима. Теорија семантичких оквира је послужила и као 

основа за стварање лексичких база података неопходних за развој рачунарске 

обраде полисемије и рачунарске лексикографије.  

Ипак, међу представљеним правцима, по свом уделу у истицању значаја 

полисемије, издваја се, како многи аутори, а међу њима и Херартс (2007: 

1160), тврде, когнитивна лингвистика, јер је утицала на развој лексикологије 

више од свих других новијих теорија, а и обновила је истраживачко и научно 

интересовање за теоријске и прaктичне аспекте појма полисемије.  

Важно је, такође, уочити и то да једино теорија прототипа настоји да 

објасни унутрашњу структуру и организацију полисемичне структуре. Тиме 

она стиче значај и као подесна теоријска основа за лексикографску праксу 

обраде полисемичних лексема, јер указује на начин на који је потребно 

структурирати и организовати речнички чланак како би он веродостојно 

одсликао дату полисемичну структуру.  

Након прегледа теоријских интерпретација полисемије увиђа се и 

тенденција садашњих, а да се претпоставити и будућих истраживања овог 

језичког феномена, која је усмерена ка постављању чврсте основе за 
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успостављање система рачунарске обраде природног језика, укључујући и 

прецизнију и напреднију аутоматску идентификацију и диференцијацију 

значења, чији ће резултати наћи примену првенствено у лексикографској 

пракси обраде и приказа полисемије речи. Стога се очекивани правац будућих 

истраживања може одредити као лексиколошко-лексикографски.   

 



 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Апресјан 1974: Apresjan, J. Regular Polysemy. Linguistics 142: 5–32.   

Апресјан 1995: Апреян, Ю.Д. Избранные труdы, том 1, Лексическая 

семантика: Синонимические средства языка, 2-е изд., испр. И доп., Школа 

„Языки русской культурьi”, Издательская фирма „Восточная литература”, 

Москва.  

Апресјан 2000: Apresjan, J. Systematic Lexicography. Oxford University Press, 

Oxford. 

Аткинс, Рандел и Сато 2003: Atkins, S., Rundell, M. and Sato, H. The Contibution 

of Framenet to Practical Lexicography. International Journal of Lexicography 

16: 333–357.  

Аткинс и Рандел 2008: Atkins, B. T. S. and Rundell, M. The Oxford Guide to 

Practical Lexicography. Oxford University Press, Oxford. 

Барч 2003: Bartsch, R. Generating polysemy: Metaphor and metonymy. In: R. 

Dirven and R. Pörings (Еds.). Metaphor and Metonymy in Comparison and 

Contrast. Mouton de Gruyter, Berlin, 49–74.  

Бреал 1897: Bréal, М. Essai de Sémantique: Science des Significations. Hachette, 

Paris.   

Бругман 1981: Brugman, C. Story of OVER. M.A. Thesis. University of California, 

Berkeley.   

Бругман и Лејкоф 1988: Brugman, C. and Lakoff, G. Cognitive Topology and 

Lexical Networks.  In: S. Small, G. Cottrell and M. Tannenhaus (Eds.). Lexical 

Ambiguity Resolution. Morgan Kaufman Publishers, Inc, San Mateo, 477–507.  

Бугарски 1996: Бугарски, Р. Увод у општу лингвистику. Чигоја штампа, 

Београд.  

Витгенштајн 1980: Витгенштајн, Л. Философска истраживања. Друго, 

прегледано и поправљено издање. Нолит, Београд.  

Вокер 1987: Walker, D.E. Knowledge resource tools for accessing large text files. 

In: S. Nirenburg (Ed.). Machine Translation: Theoretical and Methodological 

Issues. Cambridge University Press, Cambridge, 247–261.   

Гибс 1999: Gibbs, R.W.Jr. Speaking and thinking with metonymy. In: K.U. Panther 

and G. Radden (Eds.). Metonymy in Language and Thought. John Benjamins 

Publishing Company, Amsterdam, 61–76.    

Гиора 1997: Giora, R. Understanding figurative and literal language: The graded 

salience hypothesis. Cognitive Linguistics 8/3: 183–206. 

Глиоцо и Страпарава 2009: Gliozzo, A. and Strapparava, C. (2009). Semantic 

Domains in Computational Linguistics. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

104 

Голдберг и Џекендоф 2004: Goldberg, A.E. and Jackendoff, R. The English 

Resultative as a Family of Constructions. Language 80/3: 532–568.  

Гортан-Премк 1984: Гортан-Премк, Д. Полисемија и хомонимија у 

српскохрватском језику. Јужнословенски филолог 40: 11–19.   

Гортан-Премк 2004: Гортан-Премк, Д. Полисемија и организација лексичког 

система у српскоме језику. Друго издање. Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

Гремас 1966: Greimas, A. Sémantique structurale: recherche de méthode. Larousse, 

Paris. 

Грицкат 1967: Грицкат, И. Стилске фигуре у светлу језичких анализа. Наш 

језик 16/4: 218–235.  

Гусенс 1990: Goosens, L. Metaphtonymy: the interaction of metaphor and 

metonymy in expressions for linguistic action. Cognitive Linguistics. Vol. 1/3: 

323–340.  

Дешић 1982: Дешић, М. Из српскохрватске полисемије. У: Д. Ћупић (ур.). 

Лексикографија и лексикологија. Зборник реферата. Српска академија 

наука и уметности, Институт за српскохрватски језик, Филолошки 

факултет, Београд; Институт за јужнословенске језике Филозофског 

факултета, Матица српска, Нови Сад, 57–64.   

Долан, Вандервенде и Ричардсон 2000: Dolan, W., Vanderwende, L. and 

Richardson, S. Polysemy in a Broad-Coverage Natural Language Processing 

System. In: Y. Ravin and C. Leacock (Eds.). Polysemy. Theoretical and 

Computational Approaches. Oxford University Press, Oxford, 178–204. 

Драгићевић 2007: Драгићевић, Р. Лексикологија српског језика. Завод за 

уџбенике, Београд.  

Еванс 2005: Evans, V. The Meaning of Time: Polysemy, the Lexicon and 

Conceptual Structure. Journal of Linguistics 41 (01): 33–75.  

Еванс 2009: Evans, V. How Words Mean: Lexical Concepts, Cognitive Models and 

Meaning Construction. Oxford University Press, Oxford.  

Еванс и Грин 2006: Evans, V. and Green, M. (2006). Cognitive Linguistics. An 

Introduction. Edinburgh University Press, Edinburgh.  

Еванс и Тајлер 2003: Evans, V. and Tyler, A. (2003). The Semantics of English 

Prepositions: Spatial Scenes, Cognition and the Experiential Basis of Meaning. 

Cambridge University Press, New York, Cambridge.   

Еџир и Едмондс 2007: Agirre, E. and Edmonds, P. (Eds.). Word Sense 

Disambiguation. Algorithms and Applications. Springer, Berlin.  

Згуста 1971: Zgusta, L. Manual of Lexicography. Mouton, the Hague, Paris. 



Ана Халас Поповић 

105 

Ивић 1982: Ивић, М. О регуларној полисемији у лексиколошкој теорији и 

лексикографској пракси. У: Д. Ћупић (ур.). Лексикографија и 

лексикологија. Зборник реферата. Српска академија наука и уметности, 

Институт за српскохрватски језик, Филолошки факултет, Београд; 

Институт за јужнословенске језике Филозофског факултета, Матица 

српска, Нови Сад, 77–81. 

Јаровски 2010: Yarowsky, D. Word Sense Disambiguation. In: N. Indurkhya and 

F.J. Damerau (Eds.). Handbook of Natural Language Processing. Second 

edition. CRC Press, New York, 315–338.  

Кастовски 1982: Kastovsky, D. Wortbildung und Semantik. Francke/Bagel, 

Tübingen, Düsseldorf.  

Кауи 2001: Cowie, A. P. Homonymy, polysemy and the monolingual English 

dictionary. Lexicographica 17: 40–59.  

Кац и Постал 1964: Katz J.J. and Postal, P.M. An Integrated Theory of Linguistic 

Descriptions. MIT Press, Cambridge, MA.  

Кац и Фодор 1963: Katz, J. and Fodor, A. The structure of a semantic theory. 

Language 39: 170–210.   

Кевечеш 2002: Kövesces, Z. Metaphor. A Practical Introduction. Oxford 

University Press, Oxford. 

Килгариф 1992: Kilgarriff, A. Polysemy. An unpublished doctoral dissertation. 

University of Sussex, UK. http://www.kilgarriff.co.uk/Publications/1992-K-

thesis.pdf (преузето 22.7.2016) 

Килгариф 2007: Kilgarriff, A. Word Senses. In: E. Agirre and P. Edmonds (Eds.). 

Word Sense Disambiguation. Algorithms and Applications. Springer, Berlin, 

29–46.    

Килгариф 2008: Kilgarriff, A. I Don’t Believe in Word Senses. In: T. Fontenelle 

(Ed.). Practical Lexicography. A Reader. Oxford University Press, Oxford, 135–

151.  

Кликовац 2000: Klikovac, D. Semantika predloga. Filološki fakultet, Beograd.  

Кликовац 2004: Кликовац, Д. Метафоре у мишљењу и језику. Библиотека ХХ 

век, Београд.  

Козерију 1962: Coseriu, E. Teoría del lenguaje y linguística general: cinco 

estudios. Gredos, Madrid.  

Козерију 1964: Coseriu, E. Pour une sémantique diachronique structurale. Travaux 

de linguistique et de littérature 2: 139–186.  

Козерију 1966: Coseriu, E. Structure lexicale et enseignement du vocabulaire. Actes 

du premier Colloque international de linguistique appliquée. Faculté des lettres 

et des sciences humaines de l’Université de Nancy, Nancy.    



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

106 

Козерију 1967: Coseriu, E. Lexikalische Solidaritäten. Poetica 1: 293–303.  

Крофт и Круз 2004: Croft, W. and Cruse, D.A. Cognitive Linguistics. Cambridge 

University Press, Cambridge.  

Круз 1986: Cruse, D. A. Lexical Semantics. Cambridge University Press, 

Cambridge.   

Круз 2004: Cruse, A. Meaning in Language. An Introduction to Semantics and 

Pragmatics. 2
nd

 edition. Oxford University Press, Oxford.  

Кулсон 1997: Coulson, S. Semantic Leaps. The Role of Frame-Shifting and 

Conceptual Blending in Meaning Construction. Cambridge University Press, 

Cambridge.  

Кулсон и Оукли 2000: Coulson, S. and Oakley, T. Blending Basics. Cognitive 

Linguistics 11-3/4: 175–196.  

Лајонс 1977: Lyons, J. Semantics 1-2. Cambridge University Press, Cambridge. 

Ланакер 1987: Langacker, R. Foundations of Cognitive Grammar. Volume 1. 

Stanford University Press, Stanford.  

Ланакер 1991: Langacker, R. Foundations of Cognitive Grammar. Volume 2. 

Stanford University Press, Stanford.  

Ландау 2001: Landau, S. The Art and Craft of Lexicography. Cambridge University 

Press, Cambridge.  

Левандовска-Томашчик 2007: Lewandowska-Tomaszczyk, B. Polysemy, 

Prototypes, and Radial Categories. In: D. Geeraerts and H. Cuyckens (Eds.). The 

Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford University Press, Oxford, 

139–169.   

Лејкоф 1987: Lakoff, G. Women, Fire, and Dangerous Things. What Categories 

Reveal about the Mind. The University of Chicago Press, Chicago.   

Лејкоф 2014: Лејкоф, Џ. Когнитивни модели и теорија прототипа. У: К. 

Расулић и Д. Кликовац (ур.). Језик и сазнање. Хрестоматија из 

когнитивне лингвистике. Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 

Београд: 105–150.   

Лејкоф и Џонсон 1980: Lakoff, G. and Johnson, M. (1980). Metaphors We Live By. 

The University of Chicago Press, Chicago. 

Лејкоф и Џонсон 2014: Лејкоф, Џ. и Џонсон, М. О појмовној метафори. У: К. 

Расулић и Д. Кликовац (ур.). Језик и сазнање. Хрестоматија из 

когнитивне лингвистике. Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 

Београд: 273–305.   

Леск 1986: Lesk, M. Automatic sense disambiguation: how to tell a pine cone from 

an ice cream cone. In: V. DeBuys (Ed.). Proceedings of the 1986 SIGDOC 

Conference. Association for Computing Machinery, New York, 24–26.   



Ана Халас Поповић 

107 

Липка 2002: Lipka, L. English Lexicology. Gunter Narr Verlag, Tübingen. 

Мелчук и др. 1984: Mel’čuk, I. et al. Dictionnaire explicatif et combinatoire du 

français contemporain. Recherches lexico-sémantiques 1-4. Les Presses de 

l’Université de Montréal, Montréal.   

Милер и др. 2008: Miller, G. et al. Introduction to Wordnet: An on-line lexical data 

base. In: T. Fontenelle (Ed.). Practical Lexicography: a Reader. Oxford 

University Press, Oxford, 327–334.  

Огден и Ричардс 2001: Огден, Ч.К. и Ричардс, А.A. Значење значења. Прев. 

Милорад Радовановић. Издавачка књижарница Зорана Стојановића, 

Сремски Карловци, Нови Сад. 

Олвуд 2003: Allwood, J. Meaning potentials and context: Some consequences for 

the analysis of variation in meaning. In: H. Cuyckens, R. Dirven and J. Taylor 

(Eds.). Cognitive Approaches to Lexical Semantics. Mouton de Gruyter, Berlin, 

New York, 29–65.  

Палмер 1981: Palmer, F.R. Semantics. Second edition. Cambridge University Press, 

Cambridge.  

Панман 1982: Panman, O. Homonymy and Polysemy. Lingua 58: 105–136.  

Пантер и Торнбург 2007: Panther, K. and Thornburg, L. Metonymy. In: D. 

Geeraerts and H. Cuyckens (Eds.). The Oxford Handbook of Cognitive 

Linguistics. Oxford University Press, Oxford, 236–263.  

Пелег, Гиора и Фајн 2001: Peleg, O., Giora, R. and Fein, O. Salience and Context 

Effects: Two are better than one. Metaphor and Symbol 16: 173–192.      

Пелег и Гиора 2011: Peleg, O. and Giora, R. Salient meanings: The whens and 

wheres. In: J.M. Kasia and A. Keith (Eds.). Salience and Deafaults in Utterance 

Processing. Mouton de Gruyter, Berlin, New York, 32–52. 

Порциг 1934: Porzig, W. Wesenhafte Bedeutungsbeziehungen. Beiträge zur 

Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 58: 70–97.  

Потје 1964: Pottier, B. Vers une sémantique moderne. Travaux de linguistique et de 

littérature 2: 107–137.  

Потје 1965: Pottier, B. La définition sémantique dans les dictionnaires. Travaux de 

linguistique et de littérature 3: 33–39.   

Прћић 2008: Прћић, Т. Лексичко значење између семантичке непотпуности и 

прагматичког употпуњења. У: М. Радовановић и П. Пипер (ур.). 

Семантичка проучавања српског језика. Српска академија наука и 

уметности, Београд: 291–300.  

Прћић 2016: Прћић,  Т. Семантика и прагматика речи. Треће електронско 

издање. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад.  



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

108 

Раден и Кевечеш 2014: Раден, Г. и Кевечеш, З. Ка теорији метонимије. У: К. 

Расулић и Д. Кликовац (ур.). Језик и сазнање. Хрестоматија из 

когнитивне лингвистике. Филолошки факултет, Универзитет у Београду, 

Београд: 307–336. 

Радић-Дугоњић 1999: Радић-Дугоњић, М. Идеографска класификација руско-

српских међујезичких паронима. Реч. Смисао. Сазнање: 79–86.   

Расулић 2004: Rasulić, K. Jezik i prostorno iskustvo. Filološki fakultet, Beograd.  

Расулић 2016: Rasulić, K. Exploring Semantic Relations. Faculty of Philology, 

Belgrade.  

Рејвин и Ликок 2000: Ravin, Y. and Leacock, C. (Eds.). Polysemy. Theoretical and 

Computational Approaches. Oxford University Press, Oxford.  

Ример 2005: Riemer, N. The Semantics of Polysemy. Reading Meaning in English 

and Warlpiri. Mouton de Gruyter, New York.  

Рош 1973: Rosch, E. Natural categories. Cognitive Psychology 4: 328–350.   

Рош 1975: Rosch, E. Cognitive representations of semantic categories. Journal of 

experimental psychology: general 104: 192–233.   

Рош 1977: Rosch, E. Human Categorization. In: N. Warren (Ed.). Advances in 

Cross-Cultural Psychology. Academic Press, London, 1–72.  

Рош 1978: Roш, Е. Принципи категоризације. У: К. Расулић и Д. Кликовац 

(ур.). Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике. 

Филолошки факултет, Београд: 45–72.  

Рул 1989: Ruhl, C. On Monosemy: A Study in Linguistic Semantics. State University 

of New York Press, Stony Brook.  

Сосир 1916: Saussure, F. de. Cours de Linguistique Générale. Payot, Paris.  

Таги 1993: Tuggy, D. Ambiguity, Polysemy, and Vagueness. Cognitive Linguistics 

4: 273–290.  

Тарп 2001: Tarp, S. Lexicography and the linguistic concepts of homonymy and 

polysemy. Lexicographica 17: 22–39.  

Тарп 2009: Tarp, S. Homonymy and polysemy in a lexicographical perspective. 

Zeitschrift für Anglistik und Amerikanistik 57/3: 289–305.  

Тејлор 1989: Taylor, J. R. Linguistic Categorization. Prototypes in Linguistic 

Theory. Clerendon Press, Oxford. 

Трир 1968: Trier, J. Altes und Neues vom sprachlichen Feld. Duden-Beiträge 34: 9–

20.   

Фелбаум 1998: Fellbaum, C. (Ed.). Wordnet. An Electronic Lexical Database. MIT 

Press, Cambridge, MA, London. 



Ана Халас Поповић 

109 

Фелбаум 2000: Fellbaum,C. Autotroponymy. In: Y. Ravin and C. Leacock (Eds.). 

Polysemy. Theoretical and Computational Approaches. Oxford University 

Press, Oxford, 52–67.   

Филмор 1977: Fillmore, C.J. Topics in lexical semantics. In: R.W. Cole (Ed.). 

Current Issues in Linguistic Theory. Indiana University Press, Bloomington, 76–

138.    

Филмор 1982: Fillmore, C.J. Frame semantics. In: The Linguistic Society of Korea 

(Ed.). Linguistics in the Morning Calm. Hanshin, Soeul, 111–137.  

Филмор и Аткинс 2000: Fillmore, C. J. and Atkins, B. T. S. Describing Polysemy: 

The Case of ‘Crawl’. In: Y. Ravin and C. Leacock (Eds.). Polysemy. Theoretical 

and Computational Approaches. Oxford University Press, Oxford, 91–110.  

Фодор 1998: Fodor, J.A. Concepts: Where Cognitive Science Went Wrong. Oxford 

University Press, Oxford.  

Фоконије 2003: Fauconnier, G. Mappings in Thought and Language. Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Фоконије и Тарнер 2002: Fauconnier, G. and Turner, M. The Way We Think: 

Conceptual Blending and the Mind's Hidden Complexities. Basic Books, New 

York.  

Фоконије и Тарнер 2003: Fauconnier, G. and Turner, M. Polysemy and Conceptual 

Blending. In: B. Nerlich, V. Herman, Z. Todd, D. Clarke (Eds.). Polysemy: 

Flexible Patterns in Meaning, Mind and Language. Mouton de Gruyter, Berlin, 

New York, 79–94.  

Фонтенел 1997: Fontenelle, T. Using a bilingual dictionary to create semantic 

networks. International Journal of Lexicography 10/4: 275–303.  

Фонтенел 2012: Fontenelle, T. Wordnet, Framenet and Other Semantic Networks in 

the International Journal of Lexicography – the Net Result? International 

Journal of Lexicography 25/4: 437–449.  

Халас 2012а: Халас, А. Глаголи кретања помоћу превозног средства: између 

лексиколошке теорије и лексикографске праксе. Годишњак Филозофског 

факултета у Новом Саду 37-2: 285–300.  

Халас 2012б: Халас, А. Појмовни обрасци у српским и енглеским идиомима са 

називима делова лица. Зборник Матице српске за филологију и 

лингвистику 55/1: 279–292.  

Халас 2013а: Halas, A. The Representation of a Multidimensional Semantic 

Structure in English Monolingual Learner’s Dictionaries. In: S. Gudurić and M. 

Stefanović (Eds.). Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2. Tematski zbornik. 

Filozofski fakultet, Novi Sad, 269–280. 



УВОД У ЛЕКСИЧКУ ПОЛИСЕМИЈУ 

110 

Халас 2013б: Halas, A. Sense Discrimination in Five English Learner’s 

Dictionaries. In: L. Frenţiu (Ed.). Romanian Journal of English Studies RJES 

10/1. Editura Universităţii de Vest, Timișoara, 153–164. 

Халас 2013в: Халас, А. Обрада вишезначног глагола гледати у шестотомном и 

једнотомном речнику Матице српске. Годишњак Филозофског факултета 

у Новом Саду 38-1: 95–110.  

Халас 2014а: Halas, A. Identifikacija i diferencijacija značenja glagola kazati u 

srpskim jednojezičnim rečnicima. U: S. Gudurić (ur.). Jezici i kulture u vremenu 

i prostoru 3. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Novi Sad, 355–368. 

Халас 2014б: Halas, A. The Treatment of Polysemy in the Oxford Dictionary of 

English. In: T. Prćić et al. (Eds.). Zbornik u čast Draginji Pervaz. Engleski jezik 

i anglofone književnosti u teoriji i praksi. Filozofski fakultet, Novi Sad, 155–

172. 

Халас 2014в: Халас, А. Полисемија у речницима енглеског и српског језика: 

теоријско-методолошки и практични аспекти обраде. Необјављена 

докторска дисертација. Филозофски факултет, Универзитет у Новом Саду, 

Нови Сад.  

Халас 2015: Halas, A. Definisanje značenja leksema u leksikografskoj praksi 

engleskog i srpskog jezika. U: S. Gudurić i M. Stefanović (ur.). Jezici i kulture u 

vremenu i prostoru 4/II. Tematski zbornik. Filozofski fakultet, Univerzitet u 

Novom Sadu, Novi Sad, 77–88. 

Халас 2016а: Halas, A. Obrada metaforičkih značenja u jednom opštem i jednom 

pedagoškom rečniku engleskog jezika. U: B. Mišić Ilić i V. Lopičić (ur.). Jezik, 

književnost, značenje. Jezička istraživanja. Filozofski fakultet, Niš: 139–149.   

Халас 2016б: Halas, A. The Application of the Prototype Theory in Lexicographic 

Practice: A Proposal of a Model for Lexicographic Treatment of Polysemy. 

Lexikos 26: 124–144.  

Херартс 1989: Geeraerts, D. Prospects and Problems of Prototype Theory. 

Linguistics 27: 587–612.  

Херартс 1993: Geeraerts, D. Vagueness’s Puzzles, Polysemy’s Vagaries. Cognitive 

Linguistics 4: 223–272. 

Херартс 1995а: Geeraerts, D. Cognitive linguistics. In: J. Verschueren, J. Oestman 

and J. Blommaert (Eds.). Handbook of Pragmatics: a Manual. John Benjamins, 

Amsterdam, 111–116.  

Херартс 1995б: Geeraerts, D. (1995). Representational formats in cognitive 

semantics. Folia Linguistica 29: 21–41.  

Херартс 2001: Geeraerts, D. The definitional practice of dictionaries and the 

cognitive semantic conception of polysemy. Lexicographica 17: 6–21.  



Ана Халас Поповић 

111 

Херартс 2010: Geeraerts, D. Theories of Lexical Semantics: A Cognitive 

Perspective. Oxford University Press, Oxford.  

Херфорд, Хизли и Смит 2007: Hurford, J. R., Heasley, B. and Smith, M. B. 

Semantics. A Coursebook. 2
nd

 edition. Cambridge University Press, Cambridge. 

Хјелмслев 1953: Hjelmslev, L. Prolegomena to a Theory of Language. Indiana 

University Press, Bloomington.  

Џекендоф 1983: Jackendoff, R. Semantics and Cognition. The MIT Press, London. 

Џекендоф 1992: Jackendoff, R. Languages of the mind: Essays on Mental 

Representation. MIT Press, Cambridge, MA.  

Џонсон 1987: Johnson, M. The Body in the Mind: the Bodily Basis of Meaning, 

Imagination, and Reason. The University of Chicago Press, Chicago.  

Шипка 2002: Шипка, М. Енантиосемија у српском језику. У: Дескриптивна 

лексикографија стандардног језика и њене теоријске основе. Српска 

академијa наука и уметности, Београд; Матица српска, Нови Сад; Институт 

за српски језик САНУ, Београд, 149–162. 

Шипка 2006: Шипка, Д. Основи лексикологије и сродних дисциплина. Матица 

српска, Нови Сад.  

Шице 2000: Schütze, H. Disambiguation and Connectionism. In: Y. Ravin and C. 

Leacock (Eds.). Polysemy. Theoretical and Computational Approaches. Oxford 

University Press, Oxford, 205–219. 

 

 

 



 

 



 

 

РЕЧНИЦИ 

The Cambridge Dictionary of Linguistics. (2013). K. Brown and J. Miller (Eds.). 

Cambridge University Press, Cambridge.  

Longman Dictionary of Contemporary English. Fifth edition. (2009). M. Mayor 

(Ed.). Pearson Education, Longman, Harlow.  

Oxford Advanced Learner’s Dictionary. Ninth edition. (2015). J. Bradbery et al.          

(Eds.). Oxford University Press, Oxford.  

Oxford Dictionary of English. Second edition. (2005). C. Soanes and A. Stevenson 

(Eds.). Oxford Univesity Press, Oxford.  

 

* 

Речник српскога језика. (2007). М. Николић (ур.). Матица српска, Нови Сад. 

Речник српскохрватскога књижевног језика I‒VI. (1967‒1976). М. Стевановић 

и др. (ур.). Матица српска, Нови Сад; Матица хрватска, Загреб.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

SUMMARY  

The book, An Introduction to Lexical Polysemy, intends to provide a concise 

but comprehensive and, above all, an informative overview of various approaches to 

defining, classifying and interpreting the notion of polysemy. As such, it might be 

considered as a valuable source for teachers and students of Serbian, English and 

other languages as well as linguists and researchers in the field of lexicology and 

lexicography. The comprehensiveness of this book is reflected in the fact that it does 

not review definitions and interpretations of only the central notion itself, polysemy, 

but also of other relevant notions closely related to the central one including the 

notion of lexical meaning in general, primary and secondary senses of a polysemous 

lexeme, the polysemous structure, as well as the relation between the central notion 

and related phenomena including semantic ambiguity in general, homonymy and 

semantic vagueness. Moreover, it presents a systematic overview of the 

development of theoretical approaches to polysemy from structuralists’ views to the 

computational approach including the most influential theories. 

Following the introductory chapter that states the subject and the principal 

aim of the book, Chapter 1, The General Definition of Polysemy, discusses 

definitions of the central notion offered in English and Serbian linguistic literature. 

The aim of this discussion is to arrive at a general and comprehensive definition of 

polysemy including all its key components that distinguish it as a specific linguistic 

phenomenon. According to such a definition, polysemy is viewed as a linguistic 

phenomenon in which one lexeme has two or more mutually related senses derived 

directly or indirectly from the basic sense through mechanisms of semantic 

dispersion (metaphor, metonymy, specialization, generalization, etc.) so that the 

connection among senses is motivated and they form a single, unified semantic 

structure. As it is clear from the definition, all the senses of a lexeme form a 

polysemous structure which has a specific internal organization comprising the basic 

or primary sense that can be established according to various criteria explained in 

this chapter, and secondary senses which have been derived from the primary one 

through the mentioned mechanisms of semantic dispersion. All these notions and 

terms relevant for the study of polysemy are elaborated on in this chapter.  

Chapter 2, Types of Polysemy, sets forth various types of polysemy found in 

lexicological literature. Two basic types of polysemy, linear and non-linear, are 

established on the basis of the mechanism employed in the derivation of secondary 

senses. Thus, specialization and generalization, as derivational mechanisms, yield 

linear polysemy, while non-linear polysemy is the result of sense derivation through 

metaphor and metonymy. The operation of each of these mechanisms is explained in 
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this chapter. In addition to the two basic types, three more specific cases of 

polysemy are presented as well: enantiosemy, autohyponymy/ autotroponymy and 

lexico-grammatical polysemy. Also, this chapter includes a brief overview of less 

frequently discussed and less firmly established cases of polysemy, such as: 

platysemy, paronymy, diffusibility of meaning, perspectivization, etc.  

Polysemy vs. Homonymy is the title of Chapter 3 which deals with the 

distinction between these two kinds of lexical ambiguity presenting a range of 

criteria used in literature for distinguishing between the two phenomena including: 

etymological, morphological, syntactic and semantic criteria as well as various tests 

for identifying homonymy. Moreover, this chapter discusses strategies proposed by 

different authors for tackling the given issue, such as the maximization of polysemy 

or the maximization of homonymy. Significant attention is paid to the views 

according to which polysemy and homonymy are not two separate phenomena but 

two opposite ends of a scale of mutual relatedness among senses of a lexeme.  

Chapter 4, Polysemy vs. Monosemy, is an attempt of defining criteria for 

making a clear distinction between the cases in which a particular use of a lexeme 

represents its distinct sense, a part of its stable and established polysemous structure 

and the cases in which a particular use cannot be regarded as a distinct sense of the 

given lexeme but only as another contextual variation of some already existing 

sense, a variation which is not a part of the given polysemous structure and is, 

therefore, semantically undetermined. The issue of distinguishing between these 

cases boils down to the question of distinguishing between monosemy and polysemy 

so that the main topic of the chapter is viewed from this perspective. There is 

provided an overview of diagnostic tests that can be used for making the mentioned 

distinction including: logical, syntagmatic and paradigmatic tests as well as tests 

involving sense definitions. The reliability of these tests is assessed. 

Psycholinguistic tests bring about a novel approach to the issue in question relying 

on the principle of semantic salience. The outcome of this entire examination is 

reflected in the conclusion that meaning is a flexible category, which entails that the 

distinction between the cases of polysemy and semantic vagueness cannot be rigidly 

drawn.    

Chapter 5, Theoretical Interpretations of Polysemy, is a comprehensive 

overview of different perceptions of polysemy grouped within four main theoretical 

approaches: structuralism, generativism, cognitivism and the computational 

approach. The structuralist approach encompasses the following theories and models 

of semantic description: the lexical field theory, the componential analysis and 

relational semantics. The lexical field theory has not directly contributed to the study 

of polysemy but it has provided an insight into mutual semantic relations among 
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lexemes as well as the basis for developing new semantic models and theories such 

as the componential analysis and the prototype theory. The version of this theory 

that does not insist on sharp and rigid boundaries of lexical fields allows the 

description of a polysemous structure and its distinct but mutually related senses 

derived from the same semantic core. The componential analysis is a model of 

semantic description based on the principle according to which each sense can be 

represented by a limited set of semantic features. The decomposition of a sense into 

its components provides an insight into their productivity, the derivational path of 

each sense and mutual relatedness of senses within the same polysemous structure. 

The subject of relational semantics involves sense relations (e.g. synonymy, 

hyperonymy/hyponymy, antonymy, etc.), while its view of meaning and polysemy is 

based on the idea that words in a lexicon are organized according to semantic links 

so that they form a semantic network. Findings of relational semantics have 

underpinned the development of the computational approach to polysemy and a 

lexico-semantic network of words, WordNet, a database organized according to 

sense relations. The generativist approach to polysemy combines the structuralist 

model of analysis, the description of meaning according to principles of formal 

grammar and psycholinguistic understanding of meaning. Such an approach has 

provided an analytic representation of a polysemous structure. Cognitivism 

considers a semantic structure as a conceptual structure, while the construction of 

senses is based on conceptualization. Within the cognitivist framework, there have 

appeared a number of distinct but related theories, each presenting its specific view 

of polysemy. The prototype theory has significantly contributed to the study and 

understanding of polysemy since it provides an insight into the internal organization 

of a polysemous structure in which all senses are organized around the central 

member or the prototype. These senses exhibit different degrees of closeness to the 

prototype and they are mutually related on the basis of family resemblance. 

Actually, according to this prototypical view, a polysemous structure is a motivated 

network of senses organized around the central, basic sense and connected through 

derivational paths and mechanisms. According to the theory of idealized cognitive 

models, polysemy is the result of the fact that a single word is not related to only one 

concept but to a network of lexical concepts. The theory of conceptual blending 

describes meaning as a structure created in the process of conceptual integration. 

The given structure presents more than a simple sum of its components. Polysemy 

appears as the result of conceptual blending. The theory of domains explains 

polysemy referring to semantic and cognitive domains. Actually, if various uses of a 

single lexeme require the reference to different domains or sets of domains, the 

given lexeme can be considered as polysemous. The theory of semantic frames 
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defines a frame as a schematized representation of a situation type including its 

typical participants and concepts, i.e. semantic roles, which are actually elements of 

a frame. In the case of a polysemous lexeme, its different senses activate different 

components of a frame. The compilation of an electronic dictionary with sense 

definitions based on frame semantics is the foundation of FrameNet, which is the 

most significant contribution of this theory. The computational approach to 

polysemy focuses upon sense identification and differentiation as its main task.  In 

this context, polysemy occupies the middle position on the scale of semantic 

predictability whose one end is occupied by homonymy as an example of total 

unpredictability, which means that two senses are not related so that one sense 

cannot be predicted on the basis of the other. The other extreme case is total 

predictability, which implies that one sense is easily predicted and derived from the 

other so that it is redundant to mark it as a separate sense. Section 5.5. recapitulates 

the previously presented overview of theoretical interpretations of polysemy and 

concludes it by pointing out the observation related to the fact that theories 

belonging to the same or even different general approaches are in a complementary 

relation contributing to and arising from one another, while they overlap and 

intertwine.              
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68–70, 72, 74, 82, 83 

идеализовани когнитивни модел 

idealized cognitive model, 23, 75  

идиосинкратички означитељ 

idiosyncratic distinguisher, 61  

изворни домен source domain, 20, 

21, 83, 85  

категоризација categorization, 7, 64, 

65, 67  

класема classeme, 51 

когнитивизам cognitivism, 62, 100, 

101  

когнитивна семантика cognitive 

semantics, 62, 63, 83  
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компонентна анализа componential 

analysis, 33, 48, 50–54, 60–62, 

101  

конекционизам connectionism, 99 

концептуализација 

conceptualization, 63, 64   

лексема lexeme, 8, 9, 11, 18, 21, 24, 

26–29, 31, 32, 34, 36, 43, 48, 50, 

52, 81, 87–89, 94, 98, 101  

лексикографија lexicography, 10  

лексикологија lexicology, 10, 18, 52, 

101  

лексичка двозначност lexical 

ambiguity, 97  

лексичка променљивост lexical 

variability, 97  

лексичко поље lexical field, 49–53  

лексичко раздвозначавање lexical 

disambiguation, 94  

лексичко-граматичка полисемија 

lexico-grammatical polysemy, 27   

максимизација полисемије 

maximization of polysemy, 35  

максимизација хомонимије 

maximization of homonymy, 35  

ментални лексикон mental lexicon, 

13, 45, 58, 64  

ментални простор mental space, 75, 

83, 84, 86, 87   

меронимија meronymy, 55  

метафора metaphor, 10, 18, 19, 22–

24, 26, 32, 33, 68, 80  

 ▪ лексичка ~ lexical ~, 19, 21  

 ▪ појмовна ~ conceptual ~, 19, 20, 

22, 72, 83  

метонимија metonymy, 10, 18, 23, 

24, 26, 68   

 ▪ лексичка ~ lexical ~, 23   

 ▪ појмовна ~ conceptual ~, 23  

модел преклапајућих скупова model 

of overlapping sets, 72–74  

модел схематске мреже model of 

schematic network, 72, 73  

моносемија monosemy, 31, 39–42, 

44, 45, 64, 81, 82, 90  

мрежа појмовног обједињавања 

conceptual blending network, 83–

86  

недијагностичко обележје non-

diagnostic feature, 53, 54  

недовољна предвидивост 

insufficient predictability, 95   

обрада природног језика natural 

language processing, 93, 94, 96, 

97, 102   

паронимија paronymy, 28  

перспективизација perspectivization, 

28  

платисемија platysemy, 28  

појмовна структура conceptual 

structure, 49, 62–64, 74  

појмовни амалгам blend, 84, 85, 87  

појмовно обједињавање conceptual 

blending, 83, 84, 86–88  

полисемија polysemy  

    ▪ конструкциона ~ constructional 

~, 7  

    ▪ лексичка ~ lexical ~, 7 

    ▪ линеарна ~ linear ~, 17, 18  

    ▪ разграната ~ non-linear ~, 17, 18  

    ▪ регуларна ~ regular ~, 24  

    ▪ принципијелна ~ principled ~, 

82  

полисемична структура polysemous 

structure, 10–12, 14, 17, 24, 26, 
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28, 50, 51, 54, 67, 68, 70, 71, 74, 

76, 80, 81, 101  

померање оквира  frame-shifting, 91 

породична сличност  family 

resemblance, 65, 67, 68, 72  

приступ потпуне спецификације  

full  specification approach, 76, 81 

пројекциона правила projection 

rules, 61, 62  

прототип prototype, 54, 66–68, 70, 

73, 82  

прототипичност prototypicality, 65, 

67  

рачунарска лингвистика 

computational linguistics, 59, 62, 

93–96, 98, 100  

релациона семантика relational 

semantics, 48, 55, 101 

селекционо ограничење selectional 

restriction, 61  

сема seme, 51–53  

семантичка дисперзија semantic 

dispersion, 53, 69, 72  

семантичка мрежа semantic 

network, 55, 71  

семантичка неодређеност semantic 

vagueness, 39, 44, 81  

семантичка периферија semantic 

periphery, 52  

семантичка продуктивност semantic 

productivity, 53  

семантичка структура semantic 

structure, 40, 44, 63, 67, 91  

семантички домен semantic domain, 

96  

семантичко језгро semantic core, 52, 

69  

семантичко поље semantic field, 50  

синегдоха synecdoche, 18   

синонимија synonymy, 37, 55, 56, 58  

синсет synset, 56, 59  

сликовна схема image schema, 63, 

68, 75–80, 89  

смисаони однос sense relation, 55, 

57  

специјализација specialization, 10, 

17, 18, 26  

структурализам structuralism, 7, 47, 

100  

тропонимија troponymy, 55  

улазни простор input space, 83–85, 

87  

унакрсно пресликавање cross-space 

mapping, 84, 85 

хиперонимија hyperonymy, 55  

хипонимија hyponymy, 55, 56, 99  

холоним holonym, 57  

хомонимија homonymy, 31–37, 41, 

42, 45, 95, 100  

 ▪ апсолутна ~ absolute ~, 36  

циљни домен target domain, 20, 21, 

83, 85  
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