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ПРЕДГОВОР

Објављивање зборника радова проф. др Јелке Матијашевић (1939–
2018) представља не само израз захвалности њених колега и бројних генера-
ција студената Одсека за славистику и Катедре за руски језик и књижевност 
Филозофског факултета у Новом Саду за више од тридесет година преда-
ног рада посвећених русистици и славистици уопште у нашој средини, него 
и наш покушај да поновним објављивањем њених радова насталих током 
више од четрдесет година активног бављења контрастивним истраживањи-
ма руског и српског језика у дериватологији, лексикологији, семантици и 
морфологији, поново укажемо на њихову научну вредност и актуелност. 

Професорка Матијашевић дипломирала је 1963. године на Фило-
лошком факултету у Београду, на групи Руски језик и књижевност, а на 
истом факултету је 1969. године магистрирала, одбранивши рад под нази-
вом Суфикс -ка у руском језику и његови еквиваленти у српскохрватском, 
чиме је отпочело њено интересовање за дериватологију и семантику, којима 
је посветила цео свој научноистраживачки рад. Докторску дисертацију Раз-
витак суфиксā са елементом -к- у руском језику, одбранила је 1977. годи-
не такође на Филолошком факултету у Београду. Универзитетску каријеру 
наставила је на Филозофском факултету у Приштини, где је 1984. године 
изабрана у звање редовног професора, а 1986. године прелази на Филозоф-
ски факултет у Новом Саду, одакле је и отишла у пензију 2007. године. За 
изванредан допринос развоју русистике и славистике проф. Матијашевић 
додељена је повеља почасног члана Славистичког друштва Србије. 

На Катедри за руски језик на Филозофском факултету у Новом Саду 
предавала је Морфологију руског језика, у коју је увела и дериватологију, 
Стилистику и Методику наставе руског језика, предано се посвећујући раду 
са студентима и уводећи их у стручни и научни свет русистичке (и србисти
чке) лингвистике. Несумњиво је да ће је сви они памтити као изванредног 
наставника, који је ширином и дубином свог знања, одличним познавањем 
историје језика и њеним сталним повезивањем са савременим стањем пре-
носио на интересантан и интелектуално изазован начин схватања о функци-
онисању језичког система и о значају семантике за његов развој.

Професорка Јелка Матијашевић била је посвећени ментор на маги-
старским и докторским студијама, и некима од садашњих наставника и 
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сарадника универзитета у Србији и изван ње, а била је члан комисије за 
одбрану више магистарских и докторских радова из области русистике и 
славистике на Филозофском факултету у Новом Саду. 

Чланови Одсека за славистику дугују велику захвалност професор-
ки Јелки Матијашевић за предано и мудро вођење Катедре у више навра-
та, посебно у дугом периоду великих превирања у друштву, када је борба 
за опстанак и статус руског језика у школском систему захтевала изузетне 
напоре. У периоду њеног руковођења Катедром знали смо да ће се несе-
бично бринути за сваки аспект њеног функционисања и да ће се залагати 
за најбољи интерес не само чланова Катедре, него и домаће русистике и 
славистике у целини. На томе ћемо јој заувек бити захвални. Иако је профе-
сорка Матијашевић била у пензији од 2007. године, она заправо никада није 
прекидала контакт ни са члановима Катедре, ни са науком, о чему сведоче и 
радови који се објављују и у овом Зборнику, настали у последњих неколико 
година. Искрено се надамо да ће Зборник, као скроман, али искрен, знак 
захвалности Одсека за славистику за све што је проф. Јелка Матијашевић 
урадила за нас, за нашу струку и науку, бити подстицај  новим генерацијама 
русиста и слависта да наставе да се баве бројним областима којима је она 
посветила деценије свога научног рада. 

Други разлог због којих је Одсек за славистику приредио зборник 
радова професорке Матијашевић је ужеструстручне и практичне приро-
де. Практичне стога што је већина овде објављених радова недоступна ко-
рисницима библиотечких фондова – примера ради, ниједна библиотека у 
Србији нема све бројеве Зборника радова Филозофског, односно касније, 
Филолошког факултета у Приштини, нити часописа Живи језици, Studia 
philologica, те зборнике с разних научних скупова, између осталих и Међу-
народног друштва наставника руског језика и књижевности (МАПРЯЛ) у 
којима су објављени неки од професоркиних радова, а још мање су многи 
бројеви научних часописа и зборника доступни у електронској форми.

Професорка Матијашевић је своја научна интересовања усмерила 
на дериватолошка и лексиколошка истраживања, те је зборник тако и на-
словљен. Њени радови дају недвосмислен одговор на питање односа дери-
ватологије и лексикологије – ове две лингвистичке дисциплине не могу се 
раздвојити нити су деривациона и семантичка компонента речи међусобно 
одвојиве. Изузетна обавештеност о питањима из ове области, омогућена 
огромним трудом да се до литературе дође, допринела је томе да у про-
фесорки Матијашевић поред пажљивог и вредног читаоца препознајемо и 
компетентног и објективног критичара неких поставки. Све је то водило 
формирању њених погледа на однос деривације и семантике, а огроман, 
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углавном двојезичан, речнички корпус примера да уочи и представи неке 
проблеме на које се у дотадашњој литератури није обраћала пажња. Она 
је готово о свакој речи размишљала из дериватолошке и семантичке пер-
спективе, и истовремено налазила многе друге које дате принципе творбе и 
модификације значења потврђују.

Дериватолошколексиколошка истраживања проф. Матијашевић су 
највећим делом компаративна, односно контрастивна, и као таква веома 
вредна како за русистику и србистику у целини, тако и за развој теоријских 
приступа и истраживања у овом домену, при чему уз то и за наставу руског 
и српског језика као нематерњих. Сагледати један језички феномен у два 
језика, уочити сличности и разлике, утврдити како је и зашто – из језичких, 
системских односно нејезичких разлога – до њих дошло то значи спозна-
ти и умети протумачити механизме организације и функционисања језика. 
Примери за то су многи, потврђени између осталих и анализом именицама 
из категорије nomen loci које семантичком деривацијом прелазе у категорију 
именица којима се означава вршилац радње. Укључујући у своја деривато-
лошколексиколошка истраживања и социо и етнолингвистичку компонен-
ту она је предочила и објаснила разлике у творби деминутива и аугмента-
тива, те међујезичке контакте не само на нивоу преузимања речи из другог 
језика већ и творбених механизама као у случају абревијатура.

Допринос професорке Јелке Матијашевић дериватолошким и лекси-
колошким истраживањима је, сажето речено, вишеструк – прво стога што су 
то компаративна истраживања, друго што су у теоријском и методолошком 
смислу значајна и за истраживања руског и српског језика, а српског и зато 
што су неки деривационосемантички феномени први пут предочени и 
објашњени, те што су у србистици постављана и нека нова питања – од-
нос морфолошке и семантичке деривације, статус творбених елемента типа 
префиксоида и суфиксоида, те интерфикса и циркумфикса, а и стога што ис-
траживаче српског језика упућују на заиста велик број истраживања руског 
језика, а делом и других словенских језика. 

Хронолошки редослед радова у Зборнику одражава како развој инте-
ресовања саме професорке Матијашевић тако и усмереност дериватоло шко
семантичких истраживања у славистици уопште, а тиме и методолошких 
приступа и формирање терминолошког регистра.

Припремајући радове за зборник у техничком смислу смо у поједи-
ним случајевима одступиле од оригиналног текста. Техника научног рада, а 
поготово могућности припреме текста за штампу знатно су се промениле од 
првог до последњег рада професорке Матијашевић. Уједначавајући обраду 
текста учиниле смо следеће: библиографски подаци, дати у напоменама у 
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највећем броју радова укључени су у јединствен списак литературе; цити-
ране референце интегрисане су у текст, а у напоменама су задржани библи-
ографски подаци који се односе на шири приступ обрађеној теми. Пошто 
је зборник јединствена целина о дериватолошкосемантичким питањима, 
изостављени су сажеци и кључне речи као типични елементи чланка.

Полазећи од тога да су техничке могућности припреме текста то-
ком претходних деценија биле знатно другачије него данас, те да су и неке 
штампарије располагале ограниченим словним знацима, а да су радови у 
појединим зборницима шапирографисани, дакле припремљени на писаћим 
машинама, настојале смо да текст у техничком смислу прилагодимо савре-
меним узусима. У нови параграф издвојени су примери, у зависности од 
броја, и дужи цитати, што је понекад налагало унеколико различит ред речи 
у реченици и њену позицију у параграфу. Табеларно су предочени дужи ре-
гистри творбених форманата или и речи у којима се јављају, у оригиналним 
текстовим дати једностубачно или у континуитету, подвучени или писани 
курзивом.

Сама припрема зборника укључивала је скенирање радова, што је 
учињено у Централној библиотеци Универзитета у Новом Саду. На преду-
сретљивости и спремности да то ураде Одсек захваљује управници библио-
теке др Мирјани Брковић и сарадници Софији Живковић, а проф. др Верици 
Копривици на уступању часописа у којем је објављен текст проф. Матија-
шевић.

Одсек срдачно захваљује колегиницама Вукосави ЂапиИветић и 
Елени Владимировној Сагалович за коректуру и лектуру текстова на руском 
језику,

Срдачно захваљујемо поштованим рецензентима проф. др Даринки 
Гортан Премк, проф. др Рајни Драгићевић и проф. др Милану Ајџановићу, а 
проф. др Душанки Мирић и за подршку и помоћ у издавању Зборника.

Посебну захвалност Одсек за славистику упућује синовима профе-
сорке Матијашевић, Слободану и Јовану, и њиховим породицама, који су 
веома велик број вредних књига из лингвистике, социологије и филозофије 
поклонили семинарским библиотекама Филозофског факултета, те на по-
моћи у штампању Зборника.

У Новом Саду, 4. септембра 2019.    Уреднице
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СУФИКС -КА У РУСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕГОВИ 
ЕКВИВАЛЕНТИ У СРПСКОХРВАТСКОМ

Сталним развојем продуктивних снага уз непрекидан развој људске 
мисли и свих облика живота намеће се потреба за именовањем новонаста-
лих појава. To доводи до настајања нових речи, а тај процес у језику не-
прекидно траје, јер језик је жив као и сам живот – док преживели облици 
нестају, појављују се нови који одговарају савременим појавама живота.

Језички фонд се највише попуњава изведеницама. Међу најбројније 
изведенице у језику спадају именичке изведенице. За њихову творбу у ру-
ском језику постоји велики број суфикса, али сви они данас немају подјед-
наку продуктивност. Један од веома продуктивних је суфикс -ка по пореклу 
од старог -ька, -ъка. Његова продуктивност је велика код именица при из-
вођењу фемининума од маскулинума било да се појављује у свом основном 
облику или проширен у виду самосталног суфикса, тј. свог деривата. Про-
дуктиван је особито, и може се рећи једини моциони суфикс, при грађењу 
фемининума од маскулинума са значењем етника, и не само етника, чест 
је моциони знак и код осталих изведеница са значењем припаднице некој 
друштвеној класи, религији, итд. Сем тога као моциони знак служи и при 
извођењу фемининума од маскулинума у појмовно-семантичкој категорији 
nomen agentis и личних nomina attributiva тамо где постоји маскулинум. Су-
фикс -ка има моциону функцију и при извођењу назива женке од назива 
мужјака код неких назива животиња.

Друга функција суфикса -ка је функција поименичавања придевских 
и глаголских речи и неких синтаксичких израза. У тој својој функцији наро-
чито је продуктиван при извођењу појединих лексичких значења у оквиру 
категорије предмета и то оних којима као творбена основа служи придевска 
реч. Биће и примера из категорије личних атрибутивних именица, где се фе-
мининум изводи не од маскулинума, већ непосредно од придевског општег 
дела, па ће суфикс -ка имати овакву функцију. Ипак најпродуктивнији је 
кад има ово значење при извођењу именица од општег глаголског дела у 
језику стручне терминологије и у разговорном језику. To су именице које 
значе саму радњу или процес, тј. оне су само синтаксички именице, али оне 
могу понекад у руском језику имати и значење резултата, оруђа или сред-
ства, места и то истим обликом, или пак могу да изгубе значење радње па 
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да имају само ова конкретна значења, као што ће бити и таквих које никада 
нису имале значење радње већ су другим путем добиле неко од поменутих 
лексичких значења.

Ако сада додамо да суфикс -ка са својим дериватима заузима доми-
нантно место и при извођењу деминутива и речи за изражавање субјективног 
става, онда је тиме дата, најкраће што се могло, карактеристика овог, међу 
живим и веома продуктивним суфиксима руског језика, једног од најпро-
дуктивнијих. Нема такорећи ни једне појмовно-семантичке категорије, ни 
једног лексичког значења у коме се овај суфикс или неки његов дериват не 
појављује, а ми смо поменули само оне у којима је он најпродуктивнији.

Ако се има у виду све што смо до сада о суфиксу -ка рекли, разум-
љиво је онда што је један овакав суфикс могао да постане предмет посебног 
разматрања и то не само као суфикс са оваквим особинама у руском језику, 
већ и као суфикс од интереса за упоредно проучавање словенских језика, 
конкретно овде руског и српскохрватског. Наиме поставило се питање, шта 
овом, толико продуктивном руском суфиксу, одговара у српскохрватском је-
зику, или тачније, шта свим тим творбеним типовима, у којима је суфикс 
-ка са својим дериватима творбени формант, одговара у српскохрватском. 
Одговарају ли му такође изведенице, просте или сложене речи, или им не 
одговара ништа од поменутог, већ се такве руске извeденице преводе син-
тагматски. Ако им одговарају изведенице, a оне углавном и одговарају, онда 
којем творбеном типу у српскохрватском оне припадају, тј. који ћe суфикс у 
српскохрватском бити еквивалент руском -ка, од којег општег дела ће бити 
добијена изведеница и којој појмовно-семантичкој категорији она припада. 
Пошто су руским изведеницама најчешћи еквивалент у српскохрватском 
такође изведенице, анализа ће обухватити само њих, док ће се о осталим 
давати углавном основне напомене.

У складу са постављеним циљем вршиће се упоређивање руског и 
српскохрватског материјала, док ће његова лексичко-семантичка страна 
доћи у други план. Превод речи узетих саме за себе, ван творбених типова, 
није и не може бити циљ овога рада.

За извор руског материјала узет је руски четворотомни речник Cловарь 
pyccкого языка у издању АН СССР, а српскохрватског речници Речник руског 
и српскохрватског језика (Московљевић 1963) и Rusko-hrvatskosrpski rječnik 
(Poljanec 1962), као и примери из једнојезичких речника српскохрватског 
језика.

О руским изведеницама на -ка и њиховим еквивалентима у 
српскохрватском језику говориће се са функционално-структурног аспекта, 
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тј. говориће се о добијеним резултатима творбених процеса, тамо где то 
буде неопходно, комбиноваће се са генетским.

Редослед обраде потчињен је функцији суфикса -ка. На прво место 
долази његова моциона функција, затим структурална и најзад уношење 
допунског значења деминутивности и субјективног става. У оквиру таквог 
распореда материја ће се излагати према појмовним категоријама имени-
чких изведеница са изузетком лексичко-семантичке категорије имена при-
падница која долази у први план. У оквиру појмовних (ономасиолошких) 
категорија даваће се реална и конкретна значења, тј. она конкретна лексичка 
значења за која се везује суфикс -ка. Напоредо са овако распоређеним ру-
ским материјалом даваће се и српскохрватски. И док је оваква класифика-
ција прављена према целокупном руском материјалу, примери су одабирани 
према српскохрватском, тј. према томе колико могу да покажу творбене ти-
пове у српскохрватском, колико могу да дају њихову што адекватнију слику, 
наравно опет не узето реч по реч, већ давање српскохрватских примера у 
складу са њиховом припадношћу одређеним творбеним типовима.

Изведенице и једног и другог језика потичу од општег дела (творбене 
основе) именичког, придевског, глаголског и од синтаксичких израза. Класи-
фикација према општем делу изведеница, коју чини В. Дорошевски (Dorosze-
wski 1963) била би најближа подели коју дајемо у овом раду, али сматрамо 
да је функцији суфикса -ка погоднија она подела коју је извршио М. Докулил 
(Dokulil 1962), било у свом самосталном раду Tvoření slov v češtině или у дру-
гој књизи под истим насловом рађеној од стране ауторског колегијума (Daneš 
1967), која је уствари практична примена Докулилових погледа изнетих у пр-
вој књизи. На основу ове поделе коју даје Докулил биће разврстан материјал. 
Општи део неће бити запостављен, напротив, творбени тип и чини јединство 
творбене основе, творбеног форманта и ономасиолошке категорије. Реал-
но-семантичка подела какву даје В. В. Виноградов такође не може да дође у 
први план ако се има у виду оно што се досад рекло.

Категорија nomina mota 

Један од начина за изражавање моције је извођење фемининума од 
маскулинума путем суфиксације. У том случају маскулинум је у служби 
творбене основе. Пошто је моција везана за категорију живих бића, а моција 
добијена путем суфиксације углавном обухвата реално-семантичку катего-
рију лица, разумљиво је да ће се о њој највише говорити, док ће се о кате-
горији животиња говорити само у оним случајевима где се помоћу суфикса, 
овде суфикса -ка, изводи назив женке од назива мужјака.
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Најчешћи моциони елеменат код изведеница у руском језику је суфикс 
-ка са својим дериватима. Управо зато, а ради боље прегледности, на овом 
месту неће моћи да буде изложена целокупна категорија лица. Предмет ово-
га поглавља биће само лексичка категорија припадника народу, држави, ме-
сту становања, друштвеној класи, партији, религији, присталица филозоф-
ске концепције итд. Како је суфикс -ка моционог карактера и у категорији 
животиња, а таквих примера нема много, говориће се стога и о томе у овом 
поглављу. Посебно ће бити речи о руском суфиксу -ка као моционом знаку 
код nomina agentis feminina и личних nomina attributiva.

Материјал који ће бити обухваћен овим поглављем најпре ћемо по-
делити на реално-семантичке категорије – имена лица и имена животиња. 
Имена лица ће бити подељена на групу (А) и групу (Б); под (A) ће се давати 
изведенице где цео маскулинум, ако је изведен онда и суфикс којим је из-
веден, улази у састав фемининума, а под (Б) изведенице код којих суфикс 
маскулинума не улази у састав фемининума. После тога даваће се суфикс 
којим је изведен фемининум. Затим следи лексичко-семантичка класифи-
кација према маскулинуму као општем делу, a ако је маскулинум изведен, 
онда класификација према творбеном типу маскулинума.

Тако би укратко изнето изгледао распоред извршен према руском ма-
теријалу. Који ће српскохрватски моциони елементи одговарати руском су-
фиксу -ка и његовим дериватима у оквиру поменутих значења, показаћемо 
у конкретном излагању материје.

I. Категорија лица
(А) Имена лица код којих цео маскулинум улази у састав феминину-

ма, и суфикс маскулинума ако је изведен. Према проф. Бошковићу (1936: 36) 
то је ‘именичка моција’.

Суфикс -ка
1. Када руска изведеница значи припадницу народу, држави или месту 

становања маскулинум може бити:
а. неизведен, а фемининум се изводи суфиксом -ка, као у примерима:

бурятка (бурят), индуска (индус), казачка (казак), ойротка (ойрот), чере-
миска (черемис), чешка (чех), якутка (якут).

У српскохрватском је моциони суфикс -киња (-иња) који се као и у 
руском додаје на неизведени маскулинум:
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Бурјаткиња1 (Бурјат), Индускиња (Индус), козакиња (козак), Ојроткиња 
(Ојрот), Черемишкиња (Черемис), Чехиња (Чех), Јакуткиња (Јакут).

Руским изведеницама: сербка (серб), финка (финн) одговарају 
српскохрватске изведенице на суфикс -киња, само што ће маскулинум бити 
изведен суфиксом -ин и -ац, који неће улазити у састав фемининума: Срп-
киња (Србин), Финкиња (Финац).

Руске изведенице креолка (креол), монголка (монгол), югославка 
(югослав) преводиће се на српскохрватски изведеницама на суфикс -ка које 
стоје према неизведеном маскулинуму: креолка (креол), Монголка (Монгол), 
Југословенка (Југословен).

Међутим, руским изведеницама:
абхазка (абхаз), гольдка (гольд), зулуска (зулус), нивхка (нивх), остяч-
ка (остяк), шведка (швед), эфиопка (эфиоп), тевтонка (тевтон), цыганка 
(цыган)

у српскохрватском одговарају изведенице на суфикс -ка где сингулативно 
-ин, као део суфикса за маскулинум -анин, -јанин, и суфикс -ац не улазе у 
састав фемининума па можемо добити и ове деривате: -анка, -јанка као у 
примерима:

Апхажанка (Апхажанин), Голђанка (Голђанин), Зулушанка (Зулушанин), 
Нившанка (Нившанин), Остјачанка (Остјачанин), Швеђанка (Швеђанин), 
Етиопљанка (Етиопљанин), Тевтонка (Тевтонац), Циганка (Циганин).

Некад ћемо у српскохрватском имати изведенице на суфикс -ица, 
мада је то у овој лексичко-семантичкој категорији ретко, према неизведеном 
маскулинуму који цео улази у састав фемининума. Дакле, руске изведенице: 
мадьярка (мадьяр) и венгерка (венгр), хорватка (хорват) према српскохрват-
ским: Мађарица (Мађар), Хрватица (Хрват).

Могу се наћи и такви примери да руским изведеницама као 
калмычка (калмык), румынка (румын), эвенка (эвен) и эвенийка (эвенк)

одговарају у српскохрватском двојаки суфикси додати маскулинуму који са 
своје стране може бити изведен или неизведен:

Калмичанка (Калмичанин) и Калмикиња (Калмик), Румунка (Румун) и 
Румункиња, Евењанка, Евенчанка и Евенкиња (Евењанин, Евенчанин и 
Евен).

1  Неправилан би био облик „Бурјатка” нађен у чланку „Љубавни јади у земљи Coвјетa” 
дописника Танјуга из Москве А. Веселиновића, Вечерње новости, 9. августа 1969, стр. 7.
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б. Суфикс -ка у руском језику служи као творбени формант и код из-
вођења имена припаднице држави, нацији, месту становања, где је творбена 
основа изведени маскулинум чији ће и суфикс улазити у састав феминину-
ма.

б.1. Маскулинум на -ак, -як улази у састав фемининума па добијамо 
-ачка, -ячка: полячка (поляк), пруссачка (пруссак). У српскохрватском њима 
ће одговарати изведенице на суфикс -киња (-иња) према целом изведеном 
или неизведеном маскулинуму, док ће према: австриячка (австрияк), пер-
мячка (пермяк), у српскохрватском, такође, бити суфикс -ка у фемининуму 
који ће стајати према изведеном маскулинуму на -анац, -јанин, чији крајњи 
-ац и -ин не улазе у састав фемининума: Аустријанка (Аустријанац), Пер-
мљанка (Пермљанин). Међутим, степнячка (степняк) преводи се синтаг-
матским изразом – ‘становница степе’ (становник степе), што није усамљен 
пример.

б.2. Цео маскулинум изведен суфиксом -ин улази у састав фемини-
нума на -ка у примерима као што су: грузинка (грузин), литвинка (литвин), 
мордвинка (мордвин).

У српскохрватском моциони елеменат биће суфикс -ка према изведе-
ном маскулинуму на -анац, -јанин, -ац код којих -ин и -ац не улазе у састав 
фемининума, сем застарелог Литвинка (Литвин).

2. Као и под бројем (1) суфиксом -ка изводиће се у руском језику 
фемининум од целог маскулинума и када изведеница значи припадницу 
друштвене класе, филозофске или политичке концепције, уметничког прав-
ца или религије, а маскулинум притом може бити:

а. неизведен као у примерима: аристократка (аристократ), бюро-
кратка (бюрократ), кулачка (кулак).

Изведенице на суфикс -киња (-иња) биће српскохрватски еквивалети 
датим примерима, а маскулинум је исто као и у руском неизведен: аристо-
краткиња (аристократ/а/), бирократкиња (бирократ/а/), кулакиња (кулак).

б. Маскулинум може бити изведен:
б.1. суфиксом -ист који улази у састав фемининума:

альтруистка (альтруист), буддистка (буддист), идеалистка (идеалист), 
коммунистка (коммунист), футуристка (футурист).

Оваквим изведеницама у српскохрватском најчешће одговарају изведенице 
на суфикс -киња према маскулинуму изведеном суфиксом -ист који, такође, 
улази у састав фемининума:

алтруисткиња (алтруист/а/), будисткиња (будист/а/), идеалисткиња (иде-
алист/а/), комунисткиња (комунист/а/), футуристкиња (футурист/а/).
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б.2. Суфиксом -ка изводи се у руском фемининум од маскулинума, 
који је изведен суфиксом -ик и који такође улази у састав фемининума: еван-
геличка (евангелик), католичка (католик).

У српскохрватском суфикс -киња проширује се суфиксом -ик од 
маскулинума па имамо: евангелкиња (евангелик), католи(ч)киња (като-
лик), док код руских изведеница: большевичка (большевик), меньшевичка 
(меньшевик) постоји посебан облик изведен суфиксом -ка, за фемининум, у 
српскохрватском не постоји посебан облик за фемининум већ само за маску-
линум који се употребљава за оба рода: бољшевик, мењшевик.

в. Као творбена основа може да служи и сложеница у маскулинуму 
неизведена, а фемининум се добија додавањем суфикса -ка: славянофилка 
(славянофил), германофилка (германофил).

Моциони суфикс у српскохрватском је такође -ка према суфиксом не-
изведеном маскулинуму од сложенице: словенофилка (словенофил), герма-
нофилка (германофил).

Суфикс -енка
Овај суфикс, као дериват суфикса -ка, употребљава се у руском као 

творбени формант за извођење малобројних фемининума од неизведеног 
маскулинума са значењем припаднице народа: француженка (француз), 
черкешенка (черкес).

Према овим изведеницама у српскохрватском имамо -кињa који се 
додаје на неизведени маскулинум: Францускиња (Француз), Черкескиња 
(Черкез).

(Б) Суфикс маскулинума не улази у састав фемининума. Проф. Бошко-
вић (1936: 36) овакве примере назива ‘суплетивном моцијом’.

Суфикс -ка
1. Као под (А) тако ћемо и овде имати да се фемининум изводи од 

маскулинума када он значи припадника народа, државе, места становања, с 
том разликом што овде суфикс маскулинума не улази у састав фемининума.

а. Од маскулинума на суфикс -ец изводи се фемининум суфиксом -ка 
при чему -ец отпада:

алжирка (алжирец), вьетнамка (вьетнамец), португалка (португалец), 
словенка (словенец), суданка (суданец).

Суфикс -ка биће и у српскохрватском према маскулинуму на -ац које такође 
отпада при извођењу фемининума:
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Алжирка (Алжирац), Вијетнамка (Вијетнамац), Португалка (Португа-
лац), Словенка (Словенац), Суданка (Суданац).

Према руским изведеницама: австрийка (австриец), бельгийка (бель-
гиец), тибетка (тибетец) имаћемо у српскохрватском такође суфикс -ка и 
код оних примера где је суфикс -ац проширен у -aнац, али ни ту крајње -ац 
не улази у састав фемининума: Аустријанка (Аустријанац), Белгијанка (Бел-
гијанац), Тибетанка (Тибетанац).

И према изведеницама:
индонезийка (индонезиец), канадка (канадец), норвежка (норвежец), по-
линезийка (полинезиец), шотландка (шотландец)

српскохрватски еквивалент ће бити изведенице, такође, на суфикс -ка, али 
према маскулинуму на -анин, -јанин где се крајње -ин губи при извођењу 
фемининума:

Индонежанка (Индонежанин), Канађанка (Канађанин), Норвежанка 
(Норвежанин), Полинежанка (Полинежанин), Шкотланђанка (Шкот-
ланђанин).

Међутим, биће и таквих руских изведеница као: ирландка (ирландец), кав-
казка (кавказец) које ће се преводити на српскохрватски изведеницама на 
-киња, где ће се -ац из маскулинума губити при извођењу фемининума: Ир-
киња (Ирац), Кавкаскиња (Кавказац).

Наравно биће и таквих случајева када ће се руске изведенице као што 
су: испанка (испанец), швейцарка (швейцарец), моћи да преводе двојако: 
Шпанкиња (Шпанац) и Шпањолка (Шпањолац), Швајцаркиња и Швајцарка 
(Швајцарац).

б. Суфиксом -ка изводи се у руском фемининум од маскулинума на 
-анец2 при чему -ец отпада:

американка (американец), африканка (африканец), мексиканка (мексика-
нец), перуанка (перуанец), яванка (яванец).

To исто ћемо имати и у српскохрватском само што ће уместо -анец бити 
-анац:

Американка (Американац), Африканка (Африканац), Мексиканка (Мек-
сиканац), Перуанка (Перуанац), Јаванка (Јаванац).

в. И маскулинум на -анин, -янин, -ин може да буде у служби творбене 
основе, али крајње -ин не улази у састав фемининума:

2  Овај суфикс ћемо третирати као самосталан суфикс, а не као придевско -aн и -ец 
(Виноградов 1960a: 214).
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армянка (армянин), болгарка (болгарин), гражданка (гражданин), лужи-
чанка (лужичанин), славянка (славянин), татарка (татарин).

Фемининум ће у српскохрватском бити исто тако изведен суфиксом -ка од 
маскулинума на -анин, -јанин, -ин при чему ће сингулативно -ин отпадати 
мада маскулинум понекад може бити и неизведен:

Јерменка (Јерменин, Јермен), Бугарка (Бугарин), грађанка (грађанин), 
Лужичанка (Лужичанин), Словенка (Словен и Словенин), Татарка (Та-
тарин).

Према изведеницама: могиканка (могиканин), персиянка (персиянин) 
стајаће српскохрватске изведенице на -ка, само ће маскулинум бити изведен 
суфиксом -анац где -ац не улази у састав фемининума: Мохиканка (Мохи-
канац), Персијанка (Персијанац). Међутим, има руских изведеница као: ан-
гличанка (англичанин), датчанка (датчанин), южанка (южанин), које ће се 
на српскохрватски преводити изведеницама на -киња (-иња) према маскули-
нуму који може бити изведен или неизведен: Енглескиња (Енглез), Данкиња 
(Данац), јужњакиња (јужњак).

Дешаваће се да се неки примери као: хуторянка (хуторянин), слобо-
жанка (слобожанин) преводе синтагматским изразом који може да садржи 
изведеницу: ‘становница сеоцета’ (становник сеоцета), ‘становница пред-
грађа’ (становник предграђа).

2. Изведенице на суфикс -ка са значењем припаднице друштвеној кла-
си, филозофској концепцији, партији итд. могу бити изведене од маскулину-
ма на -ец које не улази у састав фемининума:

комсомолка (комсомолец), партийка (партиец), стахановка (стахановец 
од Стаханов), толстовка (толстовец), республиканка (республиканец).

Српскохрватски еквивалент ће бити такође суфикс -ка према маскули-
нуму на -ац које не улази у састав фемининума:

комсомолка (комсомолац), партијка (партијац), стахановка (стахановац), 
толстојевка (толстојевац), републиканка (републиканац).

Суфикс -анка (-янка)
Назив припаднице народа, државе, места становања изводи се у ру-

ском и помоћу овога суфикса као деривата суфикса -ка. Маскулинум може 
да буде:

а. неизведен као у овим примерима:
гречанка (грек), курданка (курд), турчанка (турок), чукчанка (чукча).
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У српскохрватском ћемо према њима имати изведенице на суфикс -иња, 
-киња у случајевима када је маскулинум неизведен или изведен суфиксом 
-ин који отпада при извођењу фемининума, а суфикс -ка када је маскулинум 
изведен са -анин, -јанин, сингулативно -ин, наравно, отпада:

Гркиња (Грк), Курђанка (Курђанин) и Курткиња (Курд), Туркиња (Тур-
чин), Чукчанка (Чукчанин).

б. Маскулинум је изведен суфиксом -ец који при извођењу фемини-
нума изостаје:

бразильянка (бразилец), горянка (горец), индиянка (индеец), индианка 
(индиец), кореянка (кореец), китаянка (китаец).

У српскохрватском овде ћемо имати суфикс -ка у фемининуму који се додаје 
маскулинуму на -ац, -анац, -јанин где се -ац и -ин губе, а може се срести и 
суфикс -киња према неизведеном маскулинуму:

Бразилка (Бразилац), Бразилијанка (Бразилијанац), брђанка (брђанин), 
Индијанка (Индијанац), Индијка (Индијац), Корејанка (Корејанац), Ко-
рејка (Корејац), Кинескиња (Кинез), Китајка (Китајац).

II. Категорија животиња
Моционог карактера је суфикс -ка у категорији животиња тамо где се 

назив женке изводи од назива мужјака као у примерима:
голубка (голубь), лебёдка (лебедь), перепёлка (перепел), тетёрка (тете-
рев).

Суфикс -ица биће овде у српскохрватском моциони знак, међутим, тај су-
фикс може бити и код изведенице која показује врсту:

голубица (голуб), лабудица (лабуд), препелица (врста птице), тетребица 
(тетреб).

Шта нам је показало упоређивање руских и српскохрватских изведе-
ница са значењем припаднице народа, државе, места становања, друштвене 
класе, филозофског или уметничког правца итд.

Моциони суфикс у руском је -ка и најчешће стоји према неизведе-
ном маскулинуму, али маскулинум може бити изведен суфиксима: -ик, -ак 
(-як), -ин, -ист, који улазе у састав фемининума па се добијају: -ичка, -ачка 
(-ячка), -инка, -истка. Маскулинум може да буде изведен и суфиксима: -ец, 
-анин (-янин), али они не улазе у састав фемининума, односно њихов један 
део код -анин (-янин), па добијамо: -анка (-янка). И суфикс -енка као моцио-
ни знак стоји према неизведеном маскулинуму, а суфикс -анка (-янка) према 
маскулинуму на -ец које не улази у састав фемининума.
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Маскулинум је у српскохрватском најчешће изведен без обзира на то 
да ли је у руском изведен или неизведен. Када је маскулинум неизведен, 
моциони суфикс је -киња (-иња) најчешће; међутим, тај исти суфикс стајаће 
и према изведеном маскулинуму на -ин, -ац, -ак, али поменути суфикси не 
улазе у састав фемининума. Понекад ће моћи да стоји и према маскулинуму, 
чији суфикси улазе у састав фемининума, као -ист и -ик па ћемо имати -ис-
ткиња и -ичкиња. Овај данас самосталан суфикс -киња створен је од -иња 
(ст. сл. -ыни) додаваног изведеницама на -ка.

Други моциони суфикс у српскохрватском је -ка који се најчешће 
јавља када је маскулинум изведен и то суфиксима: -анин (-јанин), -ац, -анац, 
који, или уопште не улазе у састав фемининума као -ац, или им крајње -ин, 
односно -ац, отпадају па добијамо -анка (-јанка). Има ипак случајева када се 
овим сингулативним -ин, али употребљеним као самосталан суфикс а не као 
део суфикса, изводи маскулинум и тада он може улазити у састав фемини-
нума па се добија -инка. Суфиксом -ка, као моционим елементом, изводи се 
фемининум и од неизведеног маскулинума, само је то далеко ређе.

Трећи моциони суфикс у српскохрватском, који стоји према руском 
моционом суфиксу -ка, је суфикс -ица и то свега у неколико примера када је 
маскулинум неизведен.

Што се пак фреквентности суфикса -ка и -киња (-иња) у овој лексичкој 
категорији тиче, може се слободно рећи да се као моциони знак појављују 
скоро равномерно.

Дакле, руским изведеницама у овој лексичкој категорији одговарају у 
српскохрватском такође изведенице са ретким изузецима да се руске изве-
денице преводе синтагматски.

Категорија nomina agentis feminina

Облици женског рода из категорије nomina agentis обично се не изво-
де непосредно од глаголског општег дела или пак именичког; ретко када је 
то примарни nomen agentis, већ је скоро увек секундарни облик. Творбена 
основа им је у том случају агентивна иманица мушког рода, а творбени фор-
мант неки од моционих суфикса, као што је овде суфикс -ка. Пошто се облик 
женског рода изводи од мушког, који има 

„два своја лексички јасно одвојена и издиференцирана модалитета у за-
висности од тога да ли се дано лице карактерише према стварном извр-
шавању дате радње у даном временском моменту или се пак човек одн. 
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лице карактерише по томе што неку радњу врши стално, по опредељењу, 
позиву, способности и сл.” (Николић 1967: 34) 

иста та значења, према томе, имаће и именица женског рода.
Грађу овог поглавља поделићемо прво на групу (А), где је суфикс -ка 

моциони знак, тј. nomina agentis feminina изводе се од готових nomina agen-
tis masculina суфиксом -ка, и групу (Б) која нема маскулинум где, значи, 
суфикс -ка има структурално значење у оном смислу у коме га подразумева 
А. Белић (1949: 51). Подела материјала под (А) вршиће се према изведеном 
или неизведеном маскулинуму, а када је маскулинум изведен, што је и нај-
чешће, онда класификација према гласовном обличју његовог суфикса. У 
групи (Б) подела ће се вршити према општем делу изведеница.

Као што се види подела је извршена према руском материјалу, док ће 
се српскохрватски давати у складу са овом поделом, као што је то, уосталом, 
учињено и у првом поглављу, и као што ће се чинити и у свим осталим.

(А) Фемининум је изведен од маскулинума.
1. Суфиксом -ка изведена су у руском nomina agentis feminina од не-

изведеног маскулинума са значењем вршиоца радње, професије или скло-
ности ка вршењу радње: шпионка (шпион) преводи се на српскохрватски са 
шпијунка (шпијун).

И према руским изведеницама: гимнастка (гимнаст), бахвалка (ба-
хвал) биће у српскохрватском суфикс -ка, али је маскулинум изведен суфик-
сима -ар које улази у састав фемининума и -ац које не улази: гимнастичарка 
(гимнастичар), хвалисавка (хвалисавац).

У својству општег дела могу бити и сложенице типа: пивоварка (пи-
вовар), животноводка (животновод) којима ће у српскохрватском одговара-
ти изведенице опет на суфикс -ка према неизведеном или са -ар изведеном 
маскулинуму, које улази у састав фемининума. Али руским изведеницама 
као: пассажирка (пассажир), транжирка (транжир) могу да одговарају из-
веденице на -ница према маскулинуму на -ник: путница (путник), расипни-
ца (расипник).

2. Маскулинум је изведен суфиксима:
а. -ист а фемининум се добија додавањем суфикса -ка на цео маску-

линум који има значење вршиоца радње, имаоца професије или склоности, 
спортистe према врсти спорта којом се бави, онога који свира на неком ин-
струменту:

ватерполистка (ватерполист), виолончелистка (виолончелист) лингвист-
ка (лингвист), пианистка (пианист), славистка (славист), трактористка 
(тракторист), шахматистка (шахматист).
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Овим примерима одговараће изведенице на суфикс -киња према 
маскулинуму на -ucт које улази у састав фемининума:

ватерполисткиња (ватерполист/а/), виолончелисткиња3 (виолонче-
лист/а/), лингвисткиња (лингвист/а/), пијанисткиња (пијанист/а/), сла-
висткиња (славист/а/), трактористкиња (тракторист/а/), шахисткиња 
(шахист/а/).

Међутим, руским изведеницама:
журналистка (журналист), массажистка (массажист), парашютистка (па-
рашютист), полемистка (полемист), методистка (методист)

одговарају српскохрватске изведенице на суфикс -ка према маскулинуму на 
суфиксе -ар и -ер који улазе у састав фемининума и -ац које не улази:

новинарка (новинар), масерка (масер), падобранка (падобранац), поле-
мичарка (полемичар), методичарка (методичар).

Док су следећим изведеницама: баскетболистка (баскетболист), 
волейболистка (волейболист), органистка (органист), еквиваленти у 
српскохрватском изведенице на суфикс -ица додат маскулинуму на -аш: ко-
шаркашица (кошаркаш), одбојкашица (одбојкаш), оргуљашица (оргуљаш).

б. Од маскулинума изведеног позајмљеним суфиксима -ант и ређе 
-ент са значењем вршиоца радње и имаоца занимања или склоности, изво-
ди се у руском језику фемининум истога значења помоћу суфикса -ка:

дебютантка (дебютант), демонстрантка (демонстрант), комедиантка (ко-
медиант), конкурентка (конкурент), лаборантка (лаборант), спекулянтка 
(спекулянт), студентка (студент), эмигрантка (эмигрант).

Према њима су у српскохрватском изведенице на суфикс -киња, чији маску-
линум на -ант и ређе -ент улази у састав фемининума:

дебитанткиња (дебитант), демонстранткиња (демонстрант), комедијант-
киња (комедијант), конкуренткиња (конкурент), лаборанткиња (лабо-
рант), шпекуланткиња (шпекулант), студенткиња (студент), емигрант-
киња (емигрант).

Ако пак руским изведеницама на суфикс -ка према маскулинуму на -ант, 
као: арестантка (арестант), корреспондентка (корреспондент), экскур-
сантка (экскурсант), одговарају домаће речи, онда ћемо имати и домаће 
суфиксе у маскулинуму, овде суфикс -ник, а у фемининуму ће бити суфикс 

3  Облици ових изведеница са -ица који се дају у Правопису као дублети изведеницама на 
-киња нису уношени.
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-ница: затвореница (затвореник), дописница (дописник), излетница (излет-
ник).

в. Са значењем вршиоца радње, имаоца занимања или склоности из-
води се фемининум помоћу суфикса -ка од маскулинума истог значења на 
суфиксе -ер, -ёр, -ор. Суфикс маскулинума улази у састав фемининума:

комбайнерка (комбайнер), позёрка (позёр), рутинёрка (рутинёр), фан-
тазёрка (фантазёр), шахтёрка (шахтёр).

Исте суфиксе и у маскулинуму и у фемининуму имамо и у одгова-
рајућим преводима на српскохрватски:

комбајнерка (комбајнер), позерка (позер), рутинерка (рутинер), фанта-
зерка (фантазер), 1. рударка (рудар), 2. рударева жена.

Али према танцорка (танцор), стажёрка (стажёр) спорадично могу 
да се појаве и други суфикси као моциони знак, тј. суфикс -ица према -ач па 
добијамо -ачица, -ник, -ница и -киња према маскулинуму на -ист: играчица 
(играч), приправница (приправник), стажисткиња (стажист/а/).

г. Од маскулинума на суфикс -apь са значењем имаоца занимања у 
руском се изводи фемининум помоћу суфикса -ка. Оваквих изведеница има 
мали број: корчмарка (корчмарь), шинкарка (шинкарь), кухарка (кухарь).

Маскулинум на -ар улазиће у састав фемининума на -ица у 
српскохрватском: крчмарица (крчмар), куварица (кувар), док према лекарка 
(лекapь), застарелом облику, стоји у српскохрватском изведеница на -ка чији 
суфикс маскулинума -ар улази у састав фемининума – 1. лекарка (лекар); 2. 
надрилекарка (надрилекар), а руској изведеници знахарка (знахарь) одгова-
ра српскохрватска изведеница на -ара према -ар у маскулинуму – врачара 
(врачар).

д. Суфиксом -ка од маскулинума на -ик изведена су у руском имена 
имаоца склоности као чему: алкоголичка (алкоголик), меланхоличка (мелан-
холик) према којима у српскохрватском стоје такође изведенице на -ка, али 
им је маскулинум на –ар; међутим и суфикс -ар као и суфикс у руском -ик 
улазе у састав суфикса за фемининум: алкохоличарка (алкохоличар), мелан-
холичарка (меланхоличар), па и меланхоликиња (меланхолик).

Има и таквих случајева када руским изведеницама које означавају вр-
сту болесника или тип карактера као: неврастеничка (неврастеник), санг-
виничка (сангвиник), фанатичка (фанатик) одговарају у српскохрватском 
изведенице само са обликом маскулинума у употреби за оба рода: неурасте-
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ник, сангвиник,4 фанатик, мада има и примера који ћe се преводити синтаг-
матским изразом – истеричка (истерик) – ‘хистерична жена’.

ђ. Моциони знак је суфикс -ка у руском и код интернационалних име-
на на суфикс -ионер која имају значење лица према врсти делатности или 
погледу на свет: 

миссионерка (миссионер), революционерка (революционер), реакцио-
нерка (реакционер). 

Као интернационалне речи имаће исти суфикс у маскулинуму и у 
српскохрватском, а моциони суфикс је такође -ка с једном напоменом да се 
суфикс за маскулинум може појавити у две варијанте (Правопис 1960) као 
-ионар и -ионер: 

мис-ионерка/-ионарка (мисионер/-ионар), револуц-ионерка/-ионарка 
(револуционер/-ионар), реакц-ионерка/-ионарка, (реакц-ионер/-ионар). 

Као што видимо суфикс маскулинума и у једном и у другом језику постаје 
саставни део суфикса за фемининум.

е. Сем поменутих суфикса nomen agentis masculinum се изводи и по-
моћу других суфикса, као на пример продуктивним суфиксима -ец, -ак или 
непродуктивним суфиксима -an, -ач, -тух од којих ће се фемининум изво-
дити такође суфиксом -ка. Поменути суфикси маскулинума улазе у састав 
фемининума; лексичко значење може бити као и до сада: занимање или пак 
склоност ка вршењу неке радње:

интриганка (интриган), критиканка (критикан), пастушка (пастух), ры-
бачка (рыбак), метростроевка (метростроевец), трепачка (трепач).

У српскохрватском суфикси за фемининум су -ка и -ица, тј. они суфикси 
којима се исказује моција, а суфикси маскулинума -ар, -аш, -ер, -up улазе 
у састав фенининума док суфикс -ац, и -ин не улазе. Понекад ћемо наћи 
изведеницу у маскулинуму на суфикс -тељ коме се додаје суфикс -ка за фе-
мининум, али у синтагматском изразу:

сплеткашица (сплеткаш) и сплеткарица (сплеткар), критизерка (крити-
зер), чобаница (чобанин), чобанка (чобан), пастирка, пастирица (пастир), 
рибарица (рибар), градитељка метроа (градитељ метроа), брбљивица 
(брбљивац).

(Б) Неке изведенице из категорије nomina agentist feminina неће имати 
парног облика за маскулинум. Тачније, у значењу вршиоца радње што ова 

4  Бакотић (1936) даје и ‘сангвиничар’поред ‘сангвиник’.



40

Јелка Матијашевић

имена значе, постоји и маскулинум, али он ће бити творбена основа феми-
нинуму на други суфикс. Оваквих именица има врло мало, а изведене су:

1. Суфикс -ка има структурално значење ако је именица изведена од 
општег глаголског дела, нпр. гадалка (гадать). Постоји у руском реч гадаль-
щик према гадальщица и гадатель – гадательница; међутим, маскулинум 
који би гласио гадалец не постоји. Одговарајућа српскохрватска изведеница 
гласи – врачара (врачар), гатара (гатар). Дакле, -ара; -ар.

Имаћемо и још неколико таквих примера: воровка (воровать, вор), 
плутовка (плутовать, плут). Ове изведенице у руском имају маскулинум, 
само им он није послужио као творбена основа, већ глагол на -oвать па зато 
и имамо проширени суфикс -овка. Виноградов (1960a: 232) овде убраја и 
изведеницу торговка мада она има маскулинум торговец и не изводи се не-
посредно од глагола торговать. У српскохрватском овде имамо изведеницу 
на суфикс -ица према маскулинуму на -ац преко адјектива на -љив – крадљи-
вица (крадљивац) и изведеницу општег рода на суфикс -ица додат на радни 
глаголски придев на -л- варалица, те непродуктивни суфикс -ов: лопов, као и 
изведенице са -ка и -киња: трговка, трговкиња (трговац).

Овде би се могла сврстати и изведеница доярка (доить коров) према 
којој у руском такође нема маскулинума, а нема га ни у српскохрватском 
где је фемининум изведен суфиксима -ља и -лица – музиља, музилица. Сем 
наведених, изведеница овог типа више нема.

2. Без маскулинума су и неке сложенице изведене суфиксом -ка, а са 
значењем имаоца занимања: 

белошвейка (шить бельё), золотошвейка (вышивать золотом), судомойка 
(мыть посуду), поломойка (мыть пол) // шваља (рубља), везиља (златом), 
судопера, праља подова. 

У српскохрватском имамо изведенице на суфикс -ља (-аља) добијене 
од општег глаголског дела, али у синтагматском изразу и у једном примеру 
допунску сложеницу уобличену наставком -а.

Да видимо какав овде имамо однос руских и српскохрватских изведе-
ница.

Моциони суфикс у руском у овој ономасиолошкој категорији је -ка 
при чему маскулинум може бити изведен суфиксима: -ист, -ант, -ент, -ер 
(-ёр, -ор), -apь, -ик, -ионер и сви они улазе у састав фемининума, па се до-
бија: -истка, -антка, -ентка, -ерка (-ёрка, -орка), -арка, -ичка, -ионерка. 
Ретки су случајеви у којима ће nomen agentis masculinum као неизведен бити 
основа за извођење именице женског рода помоћу суфикса -ка.
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У српскохрватском један од моционих суфикса биће -ка додаван обич-
но на изведени маскулинум и то суфиксима: -ар, -ер, -ионер (-ионар), па 
ћемо добити: -арка, -ерка, -ионерка (-ионарка), пошто ови суфикси улазе у 
састав фемининума, и суфиксом -ац изведен маскулинум, али он не улази у 
састав фемининума.

Други моциони суфикс у српскохрватском, који се сада чешће 
појављује него код имена припадница, јесте суфикс -ица према маскулину-
му на -ар, -аш, -ач што је дало: -арица, -ашица, -ачица, или као проширени 
суфикс -ница према -ник где -ик отпада при извођењу фемининума.

Као трећи моциони суфикс у овој ономасиолошкој категорији је -киња 
и то према маскулинуму на суфиксе: -ист, -ант и -ент, који ће заједно са 
-киња давати: -исткиња, -анткиња, -енткиња.

Што се пак суфикса тиче код оних изведеница које у руском не-
мају маскулинум, а изведене су суфиксом -ка структуралног карактера, у 
српскохрватском ће бити они суфикси којима се изводи значење раднице, 
с тим што у српскохрватском некада може постојати и маскулинум. Према 
томе биће: -ара према -ар (придевска моција именица), -ља, -ица или наста-
вак -а за уобличавање сложеница.

Категорија nomina attributiva 

Ова ономасиолошка категорија обухвата и категорију живих бића и 
категорију предмета, који могу бити носиоци неке особине, a пошто им је 
обично придев у својству творбене основе, онда носиоци оне особине коју 
именује придев. Сем придевског општег дела, општи део овде може бити 
глаголског, именичког, синтагматског порекла, a биће и низ изведеница који-
ма је у основи страни општи део. У овом поглављу говориће се само о оним 
nomina attributiva која су изведена суфиксом -ка или неким од његових де-
ривата. To су, заправо, изведенице из оквира реално-семантичких катего-
рија: лица, животиња, биљака и предмета.

Сам материјал нам је наметнуо и распоред према коме ће бити изло-
жен. Најпре ће бити подељен на личнe и осталe nomina attributiva. Оваква 
подела нам је потребна зато што ће код личних творбена основа бити маску-
линум као носилац особине, док је суфикс -ка носилац моције. Међутим, 
биће и таквих примера где ће се фемининум личних nomina attributiva изво-
дити непосредно од адјектива, без посредства маскулинума, као и таквих са 
једним обликом за оба рода, наравно, природна; поделићемо их у три групе: 
под (A) – са маскулинумом, под (Б) – без маскулинума, и под (В) – изведе-
нице општег рода. Под (Б) и (В), дакле, суфикс -ка ће имати структурал-
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но (трансформационо) значење. После овога долази подела према општем 
делу; под (А) према општем делу мaскулинума, а ако је изведен од придев-
ског општег дела, онда од каквих придева и најзад творбени тип маскули-
нума, ако је он изведен. У групама (Б) и (В) после општег дела, када је он 
придевски – према придеву који је у основи. И остала nomina attributiva де-
лиће се према општем делу. Пошто ће се најчешће изводити од придевског 
општег дела, долазиће затим подела према томе какав је придев у основи, 
а као последња класификација извршиће се према реално-семантичким ка-
тегоријама, која ће се, наравно, вршити и онда када у служби општег дела 
није придев.

Према овако изложеном плану разврстаће се руски материјал овог 
дела ономасиолошке категорије nomina attributiva пошто цела категорија 
не улази у оквир овога рада, већ само изведенице на суфикс -ка, а њихови 
српскохрватски еквиваленти даваће се у конкретном излагању грађе.

I. Лична nomina attributiva
(А) Фемининум је изведен од маскулинума суфиксом -ка.
1. Маскулинум је изведен од придевског општег дела и то:
а. од описног придева (синхроно посматрано немотивисаних – при-

марних придева) суфиксом
a.l. -ак (-як) као у примерима:

добрячка (добряк), здоровячка (здоровяк), чудачка (чудак), чужачка (чу-
жак).

У српскохрватском неће бити изведенице на исте суфиксе еквивален-
ти овим руским, већ ћемо имати некада суфикс -иња, где је маскулинум из-
веден са -ак које улази у састав фемининума, или проширени суфикс -инка 
према маскулинуму такође на проширен суфикс -инац, где ће се крајње -ац 
губити, али се може срести и маскулинум на -ин које ће улазити у састав фе-
мининума. У другим примерима имаћемо или један облик за маскулинум и 
за фемининум изведен аугментативним суфиксом -ичина, или синтагматски 
израз. Примери:

добричина (добар, добра), здрава жена, која пуца од здравља, чудакиња 
(чудак), туђинка (туђинац, туђин).

а.2. Фемининум ће се изводити у руском помоћу суфикса -ка и од 
маскулинума изведеног од описних придева, али непродуктивним суфикси-
ма -тяй, -apь, -ян при чему ће ови суфикси улазити у састав фемининума:

лентяйка (лентяй), слюнтяйка (слюнтяй), грубиянка (грубиян), дикарка 
(дикарь).
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Таквих примера у руском има мало. У српскохрватском њима одго-
варају сви суфикси који могу да служе за извођење моције рода: суфикс 
-ац који не улази у састав фемининума, суфикс -ка према маскулинуму на 
суфикс -јан које улази у састав фемининума, па и суфикс -иња додат маску-
линуму на -ак. Приказећемо то на преводу горњих руских изведеница:

лењивица (лењивац), слинавица (слинавац), жена мекушац, грубијанка 
(грубијан), дивљакиња (дивљак).

а.3. И придев, и то описни придев, у сложеници може да послужи као 
општи део за извођење личних nomina attributiva. Маскулинум је при томе 
најчешће неизведен, а фемининум се изводи помоћу суфикса -ка:

иностранка (иностранец), легкоатлетка (легкоатлет), самозванка (само-
званец), староверка (старовер), новосёлка (новосёл).

Њима ће у српскохрватском најчешће одговарати сложенице изведене су-
фиксом -ка према маскулинуму који ће бити изведен суфиксима -ац и -ар, 
где -ац не улази у састав фемининума, а не улази ни онда када је фемининум 
изведен суфиксом -киња. Понека ће се изведеница преводити синтагмат-
ским изразом у коме се може наћи изведеница на -ница према -ник или на 
-ка према -ар. Примери:

странкиња (странац), лакоатлетичарка (лакоатлетичар), староверка (ста-
роверац), самозванка (самозванац), нова насељеница (нови насељеник), 
нова станарка (нови станар).

б. Маскулинум са значењем носиоца особине изводи се и од придева 
који су по пореклу од партиципа. Фемининум се добија помоћу суфикса -ка 
и то најчешће:

б.1. од трпних партиципа прошлог времена а може и од трпних пар-
тиципа садашњег времена где је маскулинум изведен суфиксом -ец који се 
губи при извођењу фемининума:

выселенка (выселенец), отщепенка (отщепенец), переселенка (переселе-
нец), поселенка (поселенец), знакомка (знакомец).

У српскохрватском имамо суфикс -ица у фемининуму према маскули-
нуму на -ик који је додат такође на трпни партицип прошлог времена и тако 
проширен у -ник и у -ница. Можемо срести и само један облик и за маскули-
нум и за фемининум изведен од радног глаголског придева прошлог време-
на према руском примеру: беженка (беженец) – избеглица. Остали примери 
су овако преведени:
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исељеница (исељеник), отпадница (отпадник од вере), досељеница (до-
сељеник), насељеница (насељеник), познаница (познаник).

Међутим имаћемо и таквих руских изведеница као: выдвиженка 
(выдвиженец), лишенка (лишенец), уроженка (уроженец), које ће се на 
српскохрватски преводити синтагматски:

‘истакнути радник подигнут на одговоран положај’, ‘заслужени радник’, 
‘жена лишена грађанских права’; ‘пореклом, родом из’.

б.2. Помоћу суфикса -ка и -янка изводи се фемининум од маскулинума 
изведеног суфиксом -ец или -як од придева посталог од партиципа прошлог 
времена на -л-: мерзлячка (мерзляк), беглянка (беглец). Српскохрватски су 
им еквиваленти изведеница на -ница према маскулинуму на -нац где -ац 
отпада, а у другом примеру синтагматски израз: бегуница (бегунац); ‘зимо-
грозна жена’.

2. У служби општег дела личних nomina attributiva може да буде и 
именица. Маскулинум је овде неизведен, а фемининум је изведен суфиксом 
-овка. Именице бес и чёрт су маскулинуми према овим изведеницама само 
ако се схвате у преносном значењу, тј. као именице са значењем носиоца 
особине, па ће се и фемининуми изведени од њих тако схватити. Примери: 
бесовка (бес), мотовка (мот), чертовка (чёрт).

У српскохрватском им одговарају изведенице на -ица према -ац које се 
губи, или према неизведеном маскулинуму, и суфикс -ница према -ник, или 
пак синтагматски израз:

ђаволица (ђаво) зла жена; расипница (расипник); вештица (вештац) зла 
жена.

3. Општи део за лична nomina attributiva може да буде у руском и 
синтагматски израз као у примерима где је маскулинум неизведен, а фе-
мининум је изведен од њега суфиксом -ка: недоброхотка (недоброхот), су-
масбродка (сумасброд).

У српскохрватском оваквим руским изведеницама одговара одредбена 
сложеница на суфикс -ница према маскулинуму на -ник, а те исте суфиксе 
имамо и када изведеница није сложеница, или пак поименичени придев уоб-
личен наставком -а за фемининум и изведеницу на -ак за маскулинум према 
којој стоји и изведеница на -ача:

злонамерница (злонамерник), злобница (злобник), луда (лудак), лудача 
(лудак).

4. Маскулинум може да буде и цела позајмица која је у фемининуму 
уобличена суфиксом -ка:
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графоманка (графоман), гурманка (гурман), клептоманка (клептоман), 
мономанка (мономан), шарлатанка (шарлатан).

Те исте позајмице налазимо и у српскохрватском и исто тако уобличе-
не у фемининуму суфиксом -ка:

графоманка (графоман), гурманка (гурман), клептоманка (клептоман), 
мономанка (мономан), шарлатанка (шарлатан).

(Б) Именице из категорије личних nomina attributiva, изведене без по-
средства маскулинума, нису тако бројнe. Општи део од кога се непосредно 
изводе може да буде:

1. придевски од кога се изводе суфиксом -ка или његовим дериватом, 
као нпр.

описни придеви: белянка (белый), смуглянка (смуглый) чернавка (чер-
навый).

Ни изведенице које им у српскохрватском одговарају немају маскули-
нума, већ се такође изводе од придевског општег дела суфиксима: -ка, -ојка 
или -уша: 

плавка, плавојка, плавуша (плава); црнка, црнојка, гaравуша (црна) // 
смуглянка и чернавка.

б. Без маскулинума ће бити и неке изведенице од придева у сложеници 
изведене суфиксом -ка, али може бити и број у сложеници као у примерима:

босоножка (босая нога), долгоножка (долгая нога), хромоножка (хромая 
нога), двухлетка (в возрасте двух лет).

Свима овим изведеницама у српскохрватском одговара синтагматски пре-
вод:

боса жена, човек (жена) дугих ногу, хрома (жена, дете), двогодишње дете.
2. У служби општег дела може бити и идиом као што је у следећем 

примеру где је суфиксом -ка добијена изведеница – содержанка од идиома 
‘на содержании’. Ова изведеница преводи се на српскохрватски изведеница-
ма на суфикс -ница: љубавница, милосница, наложница.

3. Од општег дела, са значењем носиоца негативне особине, уобличе-
не су суфиксом -ка неке стране речи, данас у руском застареле:

гризетка (фр. grisette), куртизанка (fr. courtisane), кокотка (fr. cocotte) ко-
кетка (fr. coquette), лоретка (fr. lorette), субретка (fr. soubrette).

У српскохрватском те cy позајмљенице уобличене наставком -a, а уколико 
им одговара домаћа реч, онда ће бити и домаћи суфикс као што имамо су-
фикс -ница, па ће бити овако преведене:
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гризета, куртизана, кокота, кокета, блудница, субрета.
(В) Именице nomina attributiva могу бити и општег рода, тј. имају 

само један облик и за маскулинум и за фемининум, у овом случају изведенe 
суфиксом -ка од придевског општег дела и тo:

а. Од простих придева: лакомка (лакомый), неженка (нежный), оди-
ночка (одинокий).

У српскохрватском према овим изведеницама могу да стоје и изведе-
нице исто тако двојаког рода, али по облику спадају у маскулинум, мада има 
и изведеница са обликом за оба рода као што су оне изведене са -ник, однос-
но -ница: сладокусац (слатко кусати), размаженко (размажен), усамљеник / 
усамљеница (усамљен).

б. Помоћу суфикса -ка изведена су у руском nomina attributiva општег 
рода од придева у сложеници: белоручка (белые руки), всезнайка (всё знать), 
сладкоежка (сладко есть).

И овде је у српскохрватском најчешћи еквивалент сложеница која 
може имати облик маскулинума, или фемининума, или и једног и другог па 
ћемо, према томе, имати и суфиксе: -ац, -ица, -ница (-ник). Дакле: нерадница 
(нерадник), свезналица, сладокусац.

II. Остала образовања из категорије nomina attributiva
1. Од придевског општег дела најчешће се изводе ова nomina attribu-

tiva, и то:
а. Од описних, неизведених, придева изводе се неки називи животиња 

као: златка (уст. златой), сивка (сивый) којима у српскохрватском одгова-
рају: златица (златан), сиваљ (коњ, сив), дакле, изведенице на -ица или -аљ.

б. Од придева изведених од именица суфиксима -ев, -ёв, -ов суфиксом 
-ка изведени су у руском:

б.1. Неки називи птица: камышевка (камышовый), лазоревка (лазоре-
вый), малиновка (малиновый), према којима у српскохрватском стоје сле-
дећи називи: рогозара (рогоз), ‘плава сеница’, црвендаћ (црвен), изведени 
суфиксима -ара, -ац или синтагматски обликованих.

б.2. Називи разних врста ракије или ликера:
вишнёвка (вишнёвая), грушовка (грушовая), полыновка (полыновая), ря-
биновка (рябиновая).

Суфикси којима ће бити изведени ови називи пића биће: за ракију 
-ача, а за ликер -ац, док ће општи део од кога су изведени бити такође при-
дев али пореклом од именице што именује воћку од које се добијају поме-
нути напици:
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вишњевача, вишњевац (вишњев), крушковача, крушковац (крушков), пе-
линковац (пелин), оскорушовача (оскорушов).

Када пак овакве руске изведенице означавају различите предмете
литровка (литровая), дюймовка (дюймовая), восковка (восковая), спир-
товка (спиртовая),

у српскохрватском ће им само понекад одговарати изведенице на -њача или 
-арица са придевским или именичким општим делом; оне се скоро увек пре-
воде синтагматским изразом: 

литрењача (литар), цоларица (цол), увоштањена хартија за копирање, 
ручна пила, шпиритусна лампа.

в. Од придева изведених од именица суфиксима -aн, -ян суфиксом -ка 
изводе се:

в.1. називи неких животиња: коноплянка (конопляный), медянка 
(медь), овсянка (овсяный, овсяной), којима ће у српскохрватском одговарати 
изведенице на -ка, -ара и изведене сложенице такође на суфикс -ка, а према 
синтаксичком односу делова ових сложеница оне су одредбене: 

конопљарка (конопља), кудељара (кудеља), белоушка (беле уши), жуто-
вољка (жута вољка).

в.2. Називи предмета према материји од које су направљени: 
вощанка (вощаный), жестянка (жестяной), кожанка (кожаный), овсянка 
(oвcяный) 

преводе се на српскохрватски различито: или изведеницама на суфиксе -ица 
и -ка према општем делу који је придевски, или, што је и чешће, синтагмат-
ским изразом, као: увоштањено платно или хартија, лименка (лимен), кожни 
капут, овсеница (овсен).

г. Nomina attributiva са значењем предмета изводе се у руском језику 
помоћу суфикса -ка и од придева по пореклу од партиципа, али овај тип 
творбе није продуктиван:

вязанка (вязан), мазанка (мазан); писанка (писан), сгущёнка (сгущён-
ный), плетёнка (плетённый), открытка (открыт).

Овде ћемо у српскохрватском ретко када имати изведенице, а и оне које се 
могу срести изведене су различитим суфиксима као -ањ, -ица, или сложе-
ницe од предлошко-падежне конструкције изведенe суфиксом -ак, док ће 
најчешће стајати синтагматски израз као еквивалент овим изведеницама:



48

Јелка Матијашевић

свежањ, нарамак; плетена ствар; колиба облепљена глином; шарено јаје; 
кондензирано млеко; котарица од прућа; дописница.

д. Суфиксом -ка изведене су у руском nomina attributiva од придева у 
сложеници са значењем:

д.1. назив животиње при чему то може бити назив врсте или pace; или 
неки карактеристичан назив: 

краснопёрка (красное перо), первотёлка (впервые телившаяся корова), 
полукровка (полукровный), сороконожка (сорока ног), чистокровка (чи-
стокровный), 

а одговараће им у српскохрватском некад одредбене сложенице изведене су-
фиксом -ка или уобличене наставком -а, као и синтагматски израз, што се 
види из примера:

црвенперка (црвено пераје); првотелка (крава која се први пут тели); по-
лукрвна животиња; стонога (сто ногу); чистокрвна животиња.

д.2. И називи неких предмета могу се изводити од придева у сложе-
ници или заменичког општег дела, такође у сложеници, где је други део, 
глаголски или именички, изведен суфиксом -ка:

малолитражка (малолитражный), мелкокалиберка (мелкокалиберный), 
самосадка (самосад), самогонка (самогон), самоделка (самодельный), 
узкоколейка (узкоколейный)

које ће се преводити на српскохрватски одредбеним сложеницама изведе-
ним суфиксом -ка и -ица и допунском сложеницом изведеном суфиксом 
-ина, а биће и превода са синтагматским изразом:

малолитражни аутомобил, малокалибарка (пушка малог калибра), дуван 
домаће производње, ракија домаће производње, рукотворина (предмет 
ручне израде), ускотрачница (пруга уског колосека).

ђ. Виноградов (1960а: 245) наводи продуктивну групу у руском језику 
што се изводи помоћу суфикса -ка од изведених придева који улазе у састав 
сложених назива тих предмета при чему суфикс придева испада. За овај тип, 
који је иначе продуктиван за извођење nomina attributiva у категорији пред-
мета, Виноградов каже да је својствен говору простога народа. Навешћемо 
неколико примера:

вечёрка (вечерняя газета), днёвка (дневной отдых), карболка (карболовая 
кислота), копирка (копировочная бумага), картонка (картонная коробка), 
пятидневка (пятидневная неделя).

Сви се овакви примери на српскохрватски преводе синтагматски па имамо: 
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вечерње новине, једнодневни одмор на маршу, карболна киселина, папир 
за копирање, картонска кутија, петодневна радна недеља.

е. У nomina attributiva спадају и називи предмета изведени суфиксом 
-ка од броја који носе, или уопште којим се карактеришу: 

двойка (два), тройка (три), пятёрка (пять), десятка (десять). 
Према овим изведеницама стоје у српскохрватском изведенице од бројева 
на суфикс -ка и -ица, а пошто број могу носити разни предмети, то у разним 
срединама може доћи и до разних грађења именица са значењем предмета 
као носиоца броја, те, према томе, можемо очекивати и разне суфиксе: 

двојка (цифра, оцена, карта за игру), спорт. двојац (чамац), тројка (циф-
ра, оцена итд.), петица, десетка, десетица, десетерац, десеторка.

2. Синтаксички израз може у руском језику да послужи као творбена 
основа за nomina attributiva са значењем:

а. назива биљака: наперстянка (на персть), незабудка (не забудь). 
Српскохрватски еквиваленти су им изведенице на суфикс -ак којим ће бити 
изведена и сложеница од одричног императива. У руском су, дакле, то изве-
денице у фемининуму, а у српскохрватском имају облик маскулинума: пр-
стенак (прстен), незаборавак (не заборави), споменак (спомен).

б. И неки називи предмета изведени суфиксом -ка у руском могу 
имати као општи део синтаксички израз: безрукавка (без рукавов), непро-
ливайка (не проливай). На српскохрватски се преводе: ‘блуза без рукава’, 
‘мастионица из које не може да се проспе мастило’, из чега видимо да се 
овакве изведенице преводе синтагматски, али у тим изразима могу бити и 
изведенице као што су овде на суфикс -оница. 

Ако сада укратко изнесемо садржај овог поглавља, видећемо најпре 
код личних nomina attributiva да је у групи (А) суфикс -ка моциони знак, док 
ће маскулинум од кога је фемининум изведен само каткада бити неизведен, 
а обично ће бити изведен. Суфикси маскулинума -ак (-як), -ач, -тяй, -ян, 
-apь улазиће у састав фемининума, пa ћемо добити -ачка (-ячкa), -тяйка, 
-янка, -арка, а када је маскулинум изведен суфиксом -ец, онда је суфикс -ка 
у фемининуму без проширења, јер овај суфикс не улази у састав творбене 
основе за фемининум.

У групама (Б) и (В) суфикс -ка има структурални карактер и додаје се 
непосредно на творбену основу која у овом случају може да буде придев, 
синтаксички израз и страни општи део.

Тако је код личних nomina attributiva у руском језику, док ће у 
српскохрватском бити у групи (А) моциони суфикси -ка, -ица, -киња (-иња), 
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као уосталом и до сада. Суфикс -ка је према маскулинуму на -ар, и -јан који 
улазе у састав фемининума и добија се: -арка, -јанка, а суфикс -ац, и -ац као 
део проширеног суфикса -инац, не постаје саставни део суфикса за фемини-
нум, па према њима стоји -ка или -инка према проширеном суфиксу. Суфикс 
-ка ће се додавати и оном маскулинуму који представља целу позајмицу 
неизведену суфиксима.

Сем суфикса -ка појављује се и суфикс -ица према маскулинуму на 
-аш, што даје -ашица и према -ик и проширеном -ник, и -ац који при из-
вођењу фемининума отпадају.

Суфикс -иња (-киња) је овде сасвим редак, а биће према маскулинуму 
на -ак, што даје -акиња и према маскулинуму на -ац које не улази у састав 
суфикса за фемининум.

У групи (Б), уколико се појављују, суфикси -ица и -ка обично су струк-
туралног значења; док у групи (В) суфикси -ац и -ник су такође структурал-
ног карактера, али је -ница моциони суфикс, који стоји према -ник.

Суфикс -ка код осталих nomina attributiva у руском има структуралну 
функцију, тј. служи за поименичавање. У српскохрватском тада могу стаја-
ти ови суфикси: -ица, -ка, -ача, -ац, -ак, али сви су они сада структуралног 
значења. Изведеница са овим суфиксима има овде далеко мање, него што 
има синтагматских израза којима се преводе многе руске изведенице са -ка.

Категорија nomina actionis

Од глаголског општег дела рачунајући ту и глаголску именицу изводе 
се у руском језику помоћу суфикса -ка именице са значењем радње, процеса 
и стања, са значењем резултата радње, средства или оруђа за вршење радње 
и места вршења радње. To је врло продуктиван тип творбе у разговорном 
облику књижевног језика, стручној терминологији и језику народа. Пошто 
оваквих примера има у руском језику врло много материјал који је овде унет 
биће типолошка слика те грађе према којој ће стајати творбени елементи у 
српскохрватском.

Све изведенице са глаголским општим делом на суфикс -ка поделиће-
мо према ономе какве појмове означавају на: nomina actionis, nomina resul-
tativa, nomina instrumenti и nomina loci. 

Тема овога поглавља биће nomina actionis, тј. само оне изведенице 
које значе саму радњу, процес и стање и, наравно, само на суфикс -ка или 
неки његов дериват. И овде суфикс -ка, као и његови деривати, има струк-
турално значење, а изведенице имају облик феминимума. Примери у овом 
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поглављу биће подељени најпре према томе да ли значе радњу и процес, или 
и поред овога значења могу имати и значење стања. Затим долази подела 
према суфиксима, а онда ће изведенице на -ка бити подељене према општем 
делу, који овде може бити глагол са префиксом или без префикса и глаголска 
именица.

1. Изведенице које значе радњу или процес.
Суфикс -ка
а. Суфиксом -ка изведене су од глаголског општег дела изведенице 

као: 
возка (возить), дойка (доить), доставка (доставить – доставлять), отправ-
ка (отправить – отправлять, отправиться – отправляться), помолвка (по-
молвить), транспортировка (транспортировать).

Овим руским изведеницама и свим изведеницама ове врсте одговарају 
у српскохрватском изведенице на суфикс -ње (-је) (Белић 1949: 75); понекад 
ће се наћи и изведенице на суфиксе -ја, -ба, -ка, -ња, -ак, а није редак случај 
да ће еквивалент руској изведеници на -ка бити у српскохрватском глаголска 
именица са општим делом префиксалног глагола уобличеног наставком -а 
или без наставка. To ћемо показаги дајући примере: 

вожење, вожња, превоз (возити, превозити), мужење, мужа (мусти), до-
стављање, допрема, испорука (достављати, допремати, испоручити), от-
правка, отпремање, одашиљање; одлазак (отправити – отправљати, от-
премати, одашиљати; одлазити), просидба, веридба (просити, верити), 
превоз (превозити).

б. И код изведеница са општим делом глаголске именице као у при-
мерима: 

отбойка (отбой, отбить – отбивать), уборка (убор, убрать – убирать)
имаћемо исти случај као кад су изведене од глагола, дакле, изведенице са 
суфиксима -ље, -ва, -ба, што ће се видети из примера: 

одламање, ломљење, сечење; вађење (руде) (одламати, ломити, сећи; 
вадити), жетва, берба, брање; спремање, чишћење стана (жети, брати; 
спремати, чистити).

Суфикс -овка (-евка)
Овим дериватом суфикса -ка изводе се у руском nomina actionis као: 

сыгровка (сыграть), голодовка (голодать), лущёвка, (лущить), ретушёвка 
(ретушировать), седловка (седлать).
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Према изведеницама на овај суфикс најчешће стоје у српскохрватском 
изведенице на суфикс -ње, које могу бити и у синтагматском изразу, али 
може да се сретне и понека лексичка реч и позајмљенице: 

вежбање, увежбавање оркестра (вежбати, увежбавати), гладовање, глад; 
штрајк глађу (у затвору) (гладовати), риљање (земље) (риљати), ретуши-
рање (ретуширати), седлање (седлати).

Суфикс -ёжка
И овим суфиксом, дериватом суфикса -ка, могу се у руском језику, 

мада врло ретко, изводити nomina actionis од општег глаголског дела:
бомбёжка (бомбить), долбёжка (долбить), зубрёжка (зубрить), делёжка 
(делить, делёж).

Најчешће ће у српскохрватском према овим изведеницама бити изве-
денице на суфикс -ње, као уосталом и код свих изведеница са глаголским 
општим делом, а са значењем саме радње или процеса. Срешћемо овде као 
еквивалент и суфикс -ба као и глаголску именицу са општим делом сложе-
ног глагола уобличену наставком -а:

бомбардовање (бомбардовати), бубање, грување (учење напамет) (буба-
ти, грувати), дељење, подела, деоба (делити).

2. Када изведенице на -ка у руском језику значе поред радње и стање 
као у примерима:

линька (линять), натяжка (натянуть – натягивать, натянуться – натяги-
ваться), закупорка (закупорить – закупоривать, закупориться – закупори-
ваться), закалка (закалить  – закалять), спайка (спаять – спаивать),

онда ћемо у срспкохрватском за означавање радње и процеса имати изведе-
нице на суфикс -ње, а када значе стање, можемо имати, такође, изведенице 
на суфикс -ње и изведенице на суфикс -ост: 

лињање (лињати се), митарење (митарити се), перутање (перутати се), 
затезање (затезати), затегнутост (затегнути), натезање (натезати), натег-
нутост (натегнути), усиљеност (усилити се), запушавање (запушавати), 
зачепљивање (зачепљивати), зачепљење вена (зачепити се), каљење (ка-
лити), челичење (челичити), прекаљеност (прекалити се), издржљивост 
(издржљив), очвршћавање (очвршћавати), лемљење (лемити), спајање 
(спајати), срашћивање (срашћивати), повезаност (повезивати се), соли-
дарност (солидарисати се).
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Категорија nomina resultativa

Суфиксом -ка су изведене у руском језику изведенице које значе ре-
зултат радње. Једна врста оваквих изведеница су некада значиле и радњу и 
процес, данас међутим, изгубиле су то значеље и остале само са значењем 
резултата, док су друге задржале и једно и друго значење. To нам је и послу-
жило као критеријум за поделу примера у овом поглављу.

1. Изведенице које значе само резултат радње:
заявка (заявить), издёвка (издеваться), обмолвка (обмолвиться), оговор-
ка (оговориться, оговорить), описка (описаться), ослышка (ослышаться), 
пометка (пометить), придумка (придумать), складка (складывать), утечка 
(утечь).

Овим руским изведеницама најчешће одговарају именице са општим 
делом глагола уобличене наставком -а или без наставка, затим лексичке 
речи по Белићевој терминологији, а од изведеница, које се ретко срећу, могу 
бити на -ка, -ак, -ње, а биће и таквих које ће се преводити синтагматски:

захтев (захтевати), пријава (пријавити), представка (представити), пору-
га (ругати се), шега (шегачити се), увреда (увредити), омашка у говору 
(омашити), ограда (оградити се), накнадно објашњење (објаснити), напо-
мена (напоменути), погрешка при писању, неспоразум, забуна; погрешка 
због лошег чувења, знак, ознака, белешка, жиг, запис, опаска, замисао, 
набор, бора (на кожи), губитак.

2. Далеко су бројније оне изведенице (узећемо заједно и изведенице 
од глагола и изведенице од глаголске именице пошто им је исти еквивалент 
у српскохрватском) које имају и значење радње или процеса и значење ре-
зултата те радње. Оне имају исти облик и за једно и за друго значење. Што 
се пак њихове семантичке стране тиче углавном имају предметно значење, 
а понекад и значење места као резултата радње. Од тог огромног броја из-
веденица навешћемо само репрезентанте творбених типова у српскохрват-
ском, јер је то био критеријум за избор руских примера. Примери из руског:

выплавка (выплавить – выплавлять), вышивка (вышить – вышивать), 
добавка (добавить – добавлять), зарисовка (зарисовать – зарисовывать), 
зарубка (зарубить – зарубать), наценка (наценить – наценивать), отгадка 
(отгадать – отгадывать), покупка (покупать), получка (получить – полу-
чать), скидка (скидать), напайка (напаять – напаивать), выборка (выбор, 
выбрать – выбирать).
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Преводи:
топљење (топити) ливење (лити), одливак (одлити), везење, вез (вести), 
додавање (додавати), додатак (додати), допуна (допунити), цртање, цр-
теж (цртати), зарезивање (зарезивати), зарез, зарезотина (зарезати), по-
дизање (подизати), повисивање цена (повисивати), повишица (повиси-
ти), одгонетање (одгонетати), одгонетка (одгонетнути), решење (реши-
ти), куповање, куповина (куповати); купљена ствар (купити), добивање 
(добивати), примање (примати), исплата (исплатити), зарада (зарадити), 
плата (платити), закивање закивцима (закивати), нитовање (нитовати), 
занитовано место (занитовати), лемљење (лемити), спајање (спајати), 
саставак (саставити), бирање (бирати), избор (изабрати), извадак, извод 
(извадити).

Када руска изведеница на -ка значи радњу, онда јој у српскохрват-
ском најчешће одговара изведеница од несвршених глагола на суфикс -ње, 
ређе, али се може срести, и на суфикс -ина, затим глаголска именица са 
општим делом сложеног глагола са наставком -а или без њега. Међутим, 
када се руска изведеница на -ка употреби у значењу резултата радње, тада 
јој у српскохрватском одговарају изведенице од свршених глагола на суфикс 
-ње, суфикс -ак, -еж, -ка, -отина, -ица, -ина. Сем изведеница често ћемо 
наилазити и на суфиксима неизведене именице са општим делом простог 
или сложеног глагола са наставком -а или без наставка, а и на лексичке, да-
нас немотивисане, речи као што ће бити и синтагматских израза као превода 
оваквих руских изведеница. Дакле, ово су била она средства којима се у 
српскохрватском исказују nomina resultativa, а стоје као еквиваленти руским 
именицима истог значења.

Категорија nomina instrumenti 

Oво поглавље обухвата само изведенице са суфиксом -ка или неким 
његовим дериватом из категорије nomina instrumenti. Ови суфикси овде 
имају структурално значење. Изведенице које ће се овде обрађивати добије-
не су од општег глаголског дела, али има и један мали број изведених су-
фиксом -ка од туђег општег дела. Зато ће класификација најпре бити према 
општем делу, а после према суфиксима с тим што код суфикса -ка имамо 
две врсте примера: једну, када изведенице значе само оруђа, и другу, када 
поред значења оруђа или средства значе и саму радњу или процес. У оквиру 
ове поделе долази детаљнија подела према томе да ли је глагол као творбена 
основа у сложеници или није, односно сложен са префиксом или без пре-
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фикса. Пошто изведенице од глаголске именице немају у српскохрватском 
посебне еквиваленте већ оне које и све остале изведенице од општег гла-
голског дела, нећемо о њима посебно говорити. Што се пак значења ових 
изведеница тиче, оно се поклапа са ономасиолошким значењем са изузет-
ком оних које поред значења оруђа или средства имају и значење радње или 
процеса, па када се употребе у овом последњем значењу, неће ни спадати у 
ову ономасиолошку категорију.

1. Nomina instrumenti са глаголским општим делом
Суфикс -ка
а. Изведенице које данас значе само оруђе или средство изгубиле су 

значење радње или процеса. Добијене су:
a.l. претежно од глагола сложених са префиксом, као:

заглушка (заглушить – заглушать), затычка (заткнуть – затыкать), лейка 
(лить), отмычка (отмыкать – отомкнуть), отвёртка (отвернуть – отвёр-
тывать), наволочка (наволочь – наволакивать), прищепка (прищепить – 
прищеплять), подставка (подставить – подставлять), повязка (повязать 
– повязывать).

Њихови преводи су:
пригушивач (пригушивати), запушач (запушити), канта за заливање, ле-
вак, отварач (отварати), одвртач (одвртати), одвијач (одвијати), навлака 
(навлачити – навући; за јастук, јастучница), штипаљка (штипати), пот-
порањ, подупирач (подупрети – подупирати), повеска (повезати), завој 
(завити).

Као што видимо у српскохрватском су најчешће изведенице од гла-
голског општег дела и то од глагола са префиксом, а добијене су помоћу 
суфикса -ач, мада има и изведеница са другим суфиксима којима се изводе 
имена оруђа као изведенице на: -аљка, -ањ, -ка, -ница, -ак, а биће и понека 
именица са општим делом сложеног глагола уобличена наставком -а или без 
њега и понека неизведена реч па и цела синтагма.

а.2. Глагол у сложеници са именицом, везани међусобно спојним во-
калом, може да служи као творбена основа за извођење nomina instrumenti 
суфиксом -ка:

водокачка (качать воду), корнерезка (резать корень), крысоловка (ловить 
крыс), мухоловка (ловить мух), мышеловка (ловить мышей)

којима одговарају у српскохрватском:
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црпка, водоцрп (црпсти воду), сечка (сећи), пацоловка (ловити пацове), 
мухоловка (ловити мухе), мишоловка (ловити мишеве).

Имаћемо, значи, и у српскохрватеком допунске сложенице изведене суфик-
сом -ка, а може стајати истог типа сложеница али неизведена, и изведенице 
од општег глаголског дела на суфикс -ка.

Има и таквих руских изведеница као: 
зубочистка (чистить зубы), круподёрка (драть крупу), силосорезка (ре-
зать силос), 

којима ће у српскохрватском одговарати изведенице на суфикс -лица од 
општег глаголског дела: 

чачкалица (чачкати), љуштилица (љуштити), резалица (резати), 
као и оних које ће се на српскохрватски преводити синтагматским изразом: 
мясорубка (рубить мясо) ‘машина за млевење меса’.

б. Поред тога што значе радњу или процес руске изведенице на -ка од 
глаголског општег дела могу истим обликом да значе оруђе или средство за 
вршење радње. Глагол у служби творбене основе може бити сложен са пре-
фиксом или без префикса, или пак глаголска именица. To ћемо потврдити 
следећим примерима:

вальцовка (вальцевать), конопатка (конопатить), меблировка (меблиро-
вать), наставка (наставить), обёртка (обернуть – обёртывать), обшивка 
(обшить – обшивать), подвязка (подвязать – подвязывать), постилка (по-
стлать – постилать), покрышка (покрыть), присыпка (присыпать – при-
сыпать), расчёска (расчесать – расчёсывать), сервировка (сервировать), 
смазка (смазать – смазывать), сортировка (сортировать), трамбовка 
(трамбовать), подбойка (подбой, подбить – подбивать).

Ови примери преведени су на српскохрватски овако:
ваљање; строј за ваљање метала (ваљати), запушивање, запушивач (спра-
ва); материјал за запушивање (запушивати), шуперење (шуперити), на-
мештање; намештај (=покућство), (намештати), продуживање (продужи-
вати), додавање (додавати), продужетак (продужити), наставак (настави-
ти), додатак (додати), омотавање, омот, омотач (омотавати – омотати), 
замотавање (замотавати), завој (завити), опшивање; опшив (опшивати), 
поруб (порубити), подвезивање; подвезица (подвезивати – подвезати), 
простирање, простирка, простирач (простирати), покривање (покрива-
ти), поклопац (поклопити), заклопац (заклопити), досипање (досипати), 
посипање (посипати; прашак за посипање), чешљање, чешаљ (чешљати), 
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рашчешљавање (рашчешљавати), сервирање (сервирати), постављање 
(постављати; постављање стола; прибор за јело), мазање, мазиво (маза-
ти), подмазивање (подмазивати), сортирање, машина за сортирање, (сор-
тирати), одабирање (одабирати), набијање, набијач (машина, маљуга, 
маљ) (набијати), прикуцавање (прикуцавати), прибијање (прибијати); 
постава (поставити).

Из прегледа руских изведеница и њихових српскохрватских превода 
видимо да се руске изведенице, када значе радњу или процес, најчешће пре-
воде изведеницама на суфикс -ње, а када се иста руска изведеница употре-
би у значењу средства или оруђа, неће бити претерано ако се каже, да се 
могу срести изведенице на све оне суфиксе који у српскохрватском служе 
за извођење nomina instrumenti и наравно, у свим родовима. Можемо сре-
сти, дакле, изведенице на -ач, -yгa, -ица, -ство, -ка, -ло, -во, -аљ, -ац, -ај. 
Сем изведеница биће и других еквивалената руским изведеницама на -ка 
и то: именице са општим делом простог или сложеног глагола, уобличене 
наставком -а или без наставка, неизведене речи, а неће бити редак случај да 
ће се многе руске изведенице у значењу оруђа или средства преводити на 
српскохрватски синтагматским изразом.

Суфикс -лка
Суфикс -лка је секундарно добијен преко nomen agentis на -ль. Њиме 

се од глаголског општег дела у руском језику изводе nomina instrumenti. Овај 
тип творбе је врло продуктиван у народном језику и у стручној терминоло-
гији. Творбена основа овде је:

а. прост глагол: 
веялка (веять), дробилка (дробить), косилка (косить), мешалка (мешать), 
молотилка (молотить), сеялка (сеять).

Српскохрватски еквиваленти овде су изведенице са глаголским 
општим делом добијене суфиксима -лица и -ачица са значењем оруђа. Ови 
суфикси су преко nomina agentis feminina почели да се употрeбљавају и за 
извођење nomina instrumenti. Примери:

вејалица (вејати), дробилица (дробити), косилица, косачица (косити), ме-
шалица (мешати), вршалица (вршити), сејалица, сејачица (сејати).

И изведенице на суфикс -аљка са значењем оруђа биће често 
српскохрватски еквивалент руским изведеницама на -лка, где је -аљка до-
бијено од -аља за nomen agentis femininum и -ка којим се одвојило значење 
оруђа. Поред изведеница на -аљка има и понека изведеница са другим су-
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фиксом којим се изводе nomina instrumenti као: -ло -ка, -ак и већ поменути 
-лица. 

Руске изведенице: 
брызгалка (брызгать), вешалка (вешать), пищалка (пищать), цедилка (це-
дить), черпалка (черпать), гладилка (гладить), держалка (держать).

Српскохрватске изведенице: 
штрцаљка (штрцати), прскалица (прскати), вешалица (вешати), зака-
чаљка (закачити), звиждаљка (звиждати), пиштаљка (пиштати), цедиљка, 
цедило (цедити), црпаљка (црпсти), грабилица (грабити), гладилица 
(гладити), глачало (глачати), држало, држалица, држак, дршка, (држати), 
ручка (рука).

б. Глагол у сложеници исто тако може бити творбена основа, нпр.:
бетономешалка (мешать бетон), зерносушилка (сушить зерно), камне-
дробилка (дробить камень), картофелекопалка (копать картофель), кар-
тофелесажалка (сажать картофель), сенокосилка (косить сено).

Одговарајућих изведеница у српскохрватском нема, већ се употребљавају 
изведенице на -лица и -ачица у синтагматском изразу, или пак синтагматски 
израз без овакве изведенице, а како ће то изгледати, видеће се из примера:

мешалица бетона, машина за мешање бетона, сушилица жита, справа за 
сушење жита, дробилица камена, машина за дробљење камена, машина 
за копање кромпира, машина за сађење кромпира, косачица, косилица 
сена.

2. Неке позајмљенице са значењем средства или оруђа ушле су у си-
стем руског језика помоћу суфикса -ка. Као илустрацију навешћемо неко-
лико примера: 

бюретка (франц. burette), пипетка (франц. pipette) мензурка (лат. mensu-
ra), шлюпка (хол. sloep), гашетка (франц. gachette).

У српскохрватски су ове позајмљенице ушле уобличене наставком -a, 
а ако им је нађена одговарајућа реч, онда је она изведена неким од суфикса 
којима се изводе имена оруђа или средства, као што је овде суфикс -ача, па 
према томе овако би изгледале горње позајмљенице у српскохрватском: 

бирета, пипета, мензура, шлеп, обарача (на пушки).
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Категорија nomina loci 

Суфикс -ка је један од суфикса у руском језику, мада не тако чест, 
којим се изводе именице које означавају неко место. Њиме су изведене де-
вербативне именице па ћемо зато само о њима говорити.

Суфикс -ка
1. Има у руском језику и таквих изведеница које поред значења радње 

или процеса истим обликом могу да значе и место где се та радња врши, као 
у примерима: кочёвка (кочевать), стройка (строить), топка (топить).

Као и увек када једна руска изведеница значи радњу или процес, њој 
ће у српскохрватском одговарати најчешће изведеница на -ње, ређе на неки 
други суфикс, овде на -ња. Ако се оваква изведеница употреби за означа-
вање места, у српскохрватеком је изведеница истог значења добијена суфик-
сима -иште или -лиште, где је -лиште добијено преко nomen agentis на -ло.

Примери:
сељакање, боравиште номада; грађење, зидање, изградња, градња, гра-
дилиште; ложење, грејање, ложиште пећи.

Општи део свих ових изведеница је глаголски.
2. И од неких глагола у сложеници могу се извести именице којима се 

означава место у ширем смислу речи: лесопилка (пилить лес); маслобойка 
(бить масло) којима у српскохрватском одговарају изведенице од глаголског 
или именског општег дела на суфикс -ара добијеним од значења раднице и 
губљењем везе са изведницама на -ар. Примери: стругара (стругати), уљара 
(уље).

Суфикс -лка
Овим суфиксом изводе се у руском језику именице од глаголског 

општег дела, а њима је у основи nomen agentis. Овакве изведенице се срећу 
само у разговорном језику, а такве су: 

вешалка (вешать), курилка (курить), раздевалка (раздеваться), сушилка 
(сушить), умывалка (умываться), читалка (читать). 

Према њима су у српскохрватском изведенице са општим глаголским делом 
на суфиксе -оница, -ница, -ара и позајмљенице уобличене наставком -a:

гардероба (фр. garderobe), пушионица (пушити), свлачионица (свлачити 
се), сушара, сушница, сушионица (сушити), умиваоница (умивати се), 
читаоница (читати).

На крају да видимо укратко какав је однос руских изведеница са глагол-
ским општим делом на суфикс -ка и њихових српскохрватских еквивалената.
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Руској изведеници, када значи саму радњу или процес, у српскохрват-
ском најчешће одговарају изведенице истог значења на суфикс -ње добије-
не од општег глаголског дела и, мада ређе, изведенице исто од глаголског 
општег дела на суфиксе: -ја, -ва, -ка, -ња, -ак, -ина, а поред изведеница као 
еквивалент руској изведеници на -ка биће у српскохрватском и глаголске 
именице од општег дела простог или са префиксом сложеног глагола, уоб-
личене наставком -а или без наставака.

Када руска изведеница има значење стања, у српскохрватском јој од-
говарају изведенице на суфиксе -ње и -ост.

Ако руска изведеница означава резултат радње глагола у основи, онда 
ће се од изведеница обично сретати оне на суфиксе: -ње, -ак, -ка, -еж, -оти-
на, -ица, -ина, а ако одговарајући облик није изведеница, онда је то именица 
по пореклу од општег дела простог или са префиксом сложеног глагола уоб-
личена наставком -а или без њега. Биће ту понекад и неизведених речи, као 
и синтагматских превода.

Са значењем оруђа или средства за вршење радње именоване глаго-
лом у основи руске изведенице ће имати овакве еквиваленте у српскохрват-
ском: на прво место долазе изведенице са општим глаголским делом и то на 
суфиксе: -ач, -лица, -ачица, -аљка, -ак, -ача, -ка, -ица, -ница, -ло, -во, -аљ, 
-ац, -ај, -ањ, -yгa. Појављиваће се и именице по пореклу од општег дела 
простог или са префиксом сложеног глагола уобличене наставком -а или без 
њега, затим допунске сложенице изведене суфиксом -ка или неизведене, па 
чак и сложеница од предлошко-падежне конструкције са збирним значењем 
изведена суфиксом -ство. Као и увек, наћи ће се и неизведених речи, али ће 
бити и примера који ће се на српскохрватски преводити синтагматски, с тим 
што ће у синтагматском изразу некада моћи да буде и изведеница на -лица. 
Сем тога и наставак -а, као средство уобличавања неких позајмљеница из 
других језика, биће еквивалент руском -ка у истој служби.

Руске изведенице са општим глаголским делом које означавају место 
вршења радње глагола у основи, имају у српскохрватском као еквиваленте 
изведенице на суфиксе: -иште, -лиште, -ара, -оница и -ница.

Категорија nomina deminutiva, meliorativa и pejorativa 

Суфикс -ка са својим дериватима је врло продуктиван у руском језику 
за извођење деминутива и речи за изражавање субјективног става; аугмента-
тив се не изводи. Основно значење речи, која служи као творбена основа, не 
мења се, а суфикс као творбени формант, у овом случају суфикс -ка и њего-
ви деривати, даје допунско значење. На тај начин он основну реч обогаћује 
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дајући јој допунско значење умањивања, презирања и сл. Род изведенице је 
исти као и род оне речи од које је добијена.

Најпре ћемо овде говорити о деминутиву и хипокористику, затим о 
примерима у којима је деминутивно значење ослабило или се сасвим изгу-
било и најзад о пејоративу.

1. Именице са деминутивним и мелиоративним значењем 
Суфикс -ка
Њиме се изводи деминутивно-хипокористично значење као код при-

мера: пчёлка (пчела), речка (река), рыбка (рыба). Оваквим руским приме-
рима у српскохрватском најчешће одговарају изведенице истог значења на 
суфикс -ица: пчелица (пчела), речица (река), рибица (риба). Међутим то неће 
бити и једини српскохрватски еквивалент, него ћемо према примерима као 
што су: 

мучка (мука), ночка (ночь), пуговка (пуговица), щёчка (щека) 
имати деминутивно-хипокористичне облике али сада на суфиксе: -анце, -ца, 
-енце, -чић, -це: 

брашанце (брашно), ноћца (ноћ), дугменце (дугме), обрашчић (образ), 
лишце (лице).

Некада, пак, према руском деминутиву одн. хипокористику неће у 
српскохрватском стајати облици са тим значењем. To ћемо у српскохрват-
ском сретати врло често не само зато што се не могу извести већ и због тога 
што то није у духу језика. Да би се у оваквим случајевима изразио субјекти-
ван став довољна је и сама интонација. Примери о којима је реч су: 

погодка (погода), семейка (семья) бедняжка (бедняга), бродяжка (бродя-
га), 

а њихови преводи: 
време (атмосферско), мала породица, несрећник, јадник, скитница. 

Суфикси код ових изведеница -ник, -ница немају хипокористично а ни де-
минутивно значење.

Суфикси -очка, -ечка, -ичка добијени су додавањем суфикса -ка на већ 
готов деминутив на -ка и -ица па се добија секундарни деминутив, као у 
примерима: 

иголочка (иголка), корочка (корка), папочка (папа), вещичка (вещица), 
водичка (водица), сестричка (сестрица).

У српскохвратском овде имамо деминутивно-хипокористичне суфик-
се -ица, најчешће, затим -чица, -ја, -ка, -ша: 
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иглица (игла), корица (кора), татица (тата), стварчица (ствар), водица 
(вода), сестрица, сеја, сека, сеша (сестра).

Суфикс -очка служи за грађење деминутивно-хипокористичних обли-
ка као у примерима: 

ванночка (ванна), горсточка (гopcть), козочка (коза), мамочка (мама), па-
почка (папа), тросточка (трость). 

И оваквим руским облицима у српскохрватском углавном одговара демину-
тивно-хипокористично -ица, а наћи ће се и неки други суфикс као овде -uћ, 
што ће се видети из примера: 

кадица (када), шачица (шака), козица (коза), мамица (мама), татица (тата), 
штапић (штап), прутић (прут).

Има примера као: весточка (весть), парочка (пара) који се не могу 
превести деминутивно-хипокористичним обликом, већ се преводе овако: 
‘добра вест, добар глас’, ‘пар, двоје, заљубљени пар’.

Суфиксом -oнькa (-eнькa) изводе се деминутивно-хипокористични 
облици у руском: 

зоренька (заря), доченька (дочь), маменька (мама), реченька (река), но-
ченька (ночь), лисонька (лиса), заинька (заяц), деревенька (деревня) ла-
понька (лапа). 

Са одговарајућим значењем биће у српскохрватском суфикси: -ица, -ца, -ја, 
-ко, -це: 

зорица (зора), кћерчица, кћеркица (кћерка), мамица (мама), речица (река), 
ноћца (ноћ), лија (лисица), зеко (зец), сеоце (село), шапица (шапа). 

Али моченька = снага, моћ.
Суфиксом -ушка (-юшка) такође се изводе у руском хипокористици 

према којима у српскохрватском стоје одговарајући облици најчешће на су-
фикс -ица. Руски примери: тётушка (тётя), жёнушка (жена), дедушка (дед). 
Српскохрватски: теткица, тета (тетка), женица (жена), дедица (деда).

Није редак случај да ћемо имати и примера који ће се на српскохрват-
ски преводити и другим деминутивно-хипокористичним облицима као овим 
на суфиксе: -ашце, -уљак, -це, -ко, -чић: 

горушка (гора), деревушка (деревня), дядюшка (дядя), скворушка (скво-
рец);
брдашце (брдо), брежуљак (брег), ceoце (село), ујко (ујак), стрико 
(стриц), чворчић (чворак). 
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док се думушка (дума), кручинушка (кручина) не могу превести хипокори-
стицима, већ као: мисао; жалост, јад, бол, туга, патња.

2. Велики је број изведеница на суфикс -ка које поред деминутивно- 
хипокористичног значења имају и значење нечег другог, тј. недеминутивно 
значење. Оне се данас не осећају мотивисаним оном речју од које су изведе-
не. Као илустрацију навешћемо неколико примера:

головка (голова), лопатка (лопата), ножка (нога), ручка (рука), спинка 
(спина), картинка (картина).

Према оваквим руским примерима у српскохрватском стоје две врсте изве-
деница: руском деминутивно-хипокористичном облику у српскохрватском 
одговарају изведенице истог облика на суфикс -ица најчешће, или неки дру-
ги, овде на -ашца, а када има друго неко значење – изведенице на суфиксе 
везане су за она лексичка значења која имају одговарајуће руске изведенице. 
Неки од српскохрватских суфикса су деминутивно-хипокористичног карак-
тера, али гa овде немају као: -ка, -ица, -uћ; од других можемо срести: -ика, 
-ак, -ло, -еж, -ача, -аљица, -аљка; затим суфиксом изведену рекцијску сло-
женицу од предлошко-падежне конструкције на -ина и полусложеницу па и 
именицу добијену од општег дела глагола сложеног са префиксом. Свакако 
ће моћи да се сретне и неки други суфикс или други еквивалент друге врсте, 
све зависи од лексичког значења одговарајућих руских изведеница. Прак-
тично то изгледа овако:

1. главица (дем.-хип. од глава), 2. главић, главица (лука), 3. заобљени врх 
брда; 
1. лопатица (дем.-хип. од лопата), 2. лопатица (кост), плећка; 
1. ножица (дем.-хип. од нога), 2. нога (од стола, столице), ногача, 3. ста-
бљика (биљке); 
1. ручица (дем.-хип. од рука), 2. ручка, ручица, држак, дршка, држало, 
држаљица, држаљка, налив-перо; 
1. леђашца (дем.-хип. од леђа), 2. наслон (столице), полеђина; 
1. сличица (дем.-хип од слика), 2. цртеж (у књизи).

Деминутивност се донекле осећа и у примерима као што су: книжка 
(книга), фляжка (фляга) па ћемо у српскохрватском имати или деминутивно 
-ица, или -ница или неизведене речи: књижица (дем.-хип. од књига), књига, 
бележница; чутурица, чутура.

Међутим, деминутивност суфикса -ка може да буде овде и сасвим из-
губљена као у примерима: 
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дочка (дочь, „Капитанская дочка” A. С. Пушкин), свечка (свеча), све-
кровка (свекровь), швейка (швея) 

којима у српскохватском одговарају неизведене речи или изведенице на су-
фиксе као: -uћ, -ка, -ља, -ачица: 

кћи, кћер, кћерка; свећа; чепић (мед.), свекрва, шваља, кројачица.
Нијансу деминутивности имају и изведенице које имају као творбену 

основу сингулативне изведенице на -ина. Додавањем суфикса -ка оваквим 
изведеницама добијен је перинтеграцијом суфикс -инка, који се даље додаје 
као самосталан суфикс и именицама које немају сингулативно -ин: 

бусинка (бусина), горошинка (горошина), изюминка (изюмина), соло-
минка (соломина), дождинка (дождь), овсинка (овёс), крупинка (крупа), 
песчинка (песок). 

Овде ће у српскохрватском бити или суфикси -ица, -ка, -це, -ика за означа-
вање јединке, или синтагматски израз што се види из примера: 

ђинђувица, једна ђинђува; зрно грашка; зрнце сувог грожђа; сламка; 
кишна кап, капљица; стабљика или зрно овса; трунка, зрнце нечега; зрно, 
зрнце песка.

3. Именице са пејоративним значењем
Суфиксом -ишка изводе се у руском језику именице са пејоративним 

значењем као: 
воришка (вор), мужичишка (мужик), старичишка (старик), трусишка 
(трус). 

Њима у српскохрватском одговарају изведенице истог значења на -еља, 
-ина, -ак, -ац, -чић или изведеница на -ов у синтагми: 

ситан лопов, сељачина, простак, старкеља, плашљивац, лоповчић.
Има примера у којима су овакве изведенице хипокористици, као: 

плутишка (плут), сынишка (сын), шалунишка (шалун), а преведени су на 
српскохрватски изведеницама на -чић, -ко, -ан: враголан (враголаст), синчић 
(син), несташко (несташан).

Суфикс -онка (-ёнка) служи за извођење именица са пејоративним 
значењем као: 

бумажонка (бумага), избёнка (изба), рубашонка (рубаха), старушонка 
(старуха), шубёнка (шуба). 

Српскохрватски пејоративни облици као еквивалент поменутим руским су 
изведени суфиксом -етина: 
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хартијетина (хартија), кућетина (кућа), кошуљетина (кошуља), бабетина 
(баба), бундетина (бунда).

Међутим, сестрёнка (сестра) има хипокористично значење – сестри-
ца, сеја, сека, сеша.

Помоћу суфикса -ашка, који је мало продуктиван и то у језику народа, 
од именица и придева изводе се имена лица са блажом пејоративном нијан-
сом као у примерима: оборвашка (оборванный), мордашка (морда), ста-
рикашка (старик), а на српскохрватски се преводе са: одрпанац, одрпанко, 
њушка (фиг.), старчић.

Теоретски већина руских именичких изведеница са значењем демину-
тива, хипокористика или пејоратива могла би да се преведе одговарајућим 
облицима, али то не би било у духу српскохрватског језика. За деминутив-
но значење и значење речи субјективне оцене у српскохрватском постоје и 
друга средства изражавања, иако не тако бројна као у руском језику, али то 
би могло да буде тема посебног рада. Овде је извор грађе био речник, па 
и резултати до којих се дошло су само објективно могући, а свакако да ће 
зависити од контекста како ће се које од наведених значења реализовати.

Упоређивањем руских и српскохрватских деминутивно-хипокори-
стичних облика, наравно руских на суфикс -ка и његових деривата, дошло 
се до оваквог односа: поменутим руским суфиксима у српскохрватском од-
говарају суфикси: -ица, -чица, -ца, -це, -анце, -енце, -ашце, -ашца, -ић, -чић, 
-уљак и само хипокористични: -ја, -ка, -ша. Већ и из самог пописа ових 
српскохрватских деминутивних суфикса се види да руским деминутивним 
суфиксима с елементом к, који представљају апсолутну већину у руском, 
одговарају у српскохрватском суфикси с елементом ц, a то потврђује конста-
тацију проф. Бошковића (1936: 7) да: 

,,целокупна словенска језичка област цепа се у овом погледу (у погледу 
деминутивних суфикса, прим. Ј. М.) на два дела: источни и западни сло-
венски језици по великом развитку наставака с елементом k иду заједно, 
а јужнословенски језици по уопштавању употребе наставака с елемен-
том c иду својим путем, – засебно.”

Међутим, не искључује се ни обрнут случај, али то је ретко.
У оним примерима где се деминутивност или изгубила или се сла-

бо осећа, за деминутивно значење биће у српскохрватском језику неки од 
деминутивних суфикса, а за недеминутивно они суфикси који су везани 
за поједина лексичка значења изведеница, као: -ић, -ка, -ља, -ица, -ачица, 
-аљица, -аљка, -ача, -ак, -ло, -еж, а за означавање јединке према збиру: -ка, 
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-ика, -ица, -це. За исказивање свих досад поменутих значења послужиће у 
српскохрватском некад и неизведене речи као и синтагматски изрази.

Суфикси којима се у српскохрватском изражава пејоративно значење 
су овде: -еља, -етина, -ина, -ак, -ац, -чић, тј. аугментативног или деминутив-
ног порекла за разлику од руских који су у овом случају били деминутивног 
порекла.
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У сваком језику један велики фонд речи долази на имена људи према 
народу коме припадају, према држави у којој живе, а највише је оних која 
именују људе према месту одакле су. Када су у свакодневној употреби, те 
речи најчешће остају необухваћене речницима, или тачније, њихов највећи 
број остаје ван стандардних речника. Међу онима које су унете у речнике 
могу се наћи некад само множински облици или облици за маскулинум, док 
је фемининум често незаступљен. Говорити о овим именима лица женског 
пола је од великог значаја за творбу речи, пошто су то изведенице, али и из 
чисто практичних разлога – за превођење са једног језика на други; конкрет-
но, овде са руског на српскохрватски и обратно. Иако поред речи – термина 
постоје и други начини изражавања ове припадности, ми се на њима нећемо 
задржавати, јер они са гледишта творбе речи немају важности.

Ми ћемо на овом месту покушати да на материјалу руског и српско-
хрватског језика дамо лингвистички третман ових имена, тачније њихову 
творбену анализу и то конкретно начин извођења фемининума. Показујући 
у каквом су међусобном односу руски и српскохрватски творбени типови за 
извођење фемининума, пружићемо и могућност транспозиције поменутих 
облика са једног језика на други. Овај рад не претендује на то да реши сва 
питања која би се тицала оваквих именица, већ на то да се у њему на основу 
поређења руског материјала са српскохрватским, покуша наћи неки прин-
цип према коме би се могла преводити руска женска имена према месту или 
крају где ко живи или одакле је ко. Код женских имена према народу или 
држави проблем је друге врсте: ту постоје готове изведенице и у једном и у 
другом језику и треба их само упоредити. Изузетак чине имена припадница 
неких совјетских несловенских народа. Према томе наш би рад имао у осно-
ви два питања на која треба да одговори:

1. Како су добијене ове изведенице? и 2. Шта им одговара у српско-
хрватском, односно како се преводе на српскохрватски?

Као извор материјала послужили су речници: Cловарь русского языка 
в четырех томах (1957–1961), Cлoвapь названий жителей РСФСР (1964), 
а за транспоновање тог материјала на српскохрватски језик послужили 
су: Речник руског и српскохрватског језика (Московљевић 1963), Rusko-
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hrvatskosrpski rječnik (Poljanec 1962), Правопис српскохрватског књижевног 
језика (1960). У обзир су узета само она женска имена која су заступљена у 
поменутим руским речницима.

Прећи ћемо сада на конкретно излагање материје. Најпре ћемo мате-
ријал поделити на две групе – у првој ће се говорити о женским именима 
изведеним према имену народа, државе, континента, а у другој о женским 
именима према месту или крају одакле ко потиче или где живи. И у једној и 
у другој групи имамо две врсте примера – једну код које је творбена основа 
цео маскулинум, па и суфикс маскулинума ако је он изведен, а фемининум 
се добија додавањем суфикса -ка или неког његовог деривата (њу смо ста-
вили под А) и другу врсту примера где су маскулинум и фемининум само од 
истог општег дела, јер суфикс маскулинума не улази у састав фемининума 
(њих смо ставили у групу Б). Унутар овакве поделе извршена је класифи-
кација према творбеном типу маскулинума, и последња подела овако кла-
сификованих примера извршена је према суфиксу којим је изведен феми-
нинум. Критеријум, пак, за избор примера који ћe бити унети утврђен је на 
основу стања у српскохрватском језику, тј. узимаће се они примери који ћe 
најбоље моћи да пруже типолошку слику творбе одговарајућих феминину-
ма у српскохрватском.

I. Женска имена добијена преко мушких изведених према имену 
народа, државе, континента

А. Цео маскулинум улази у састав фемининума
1. Маскулинум је у руском неизведен
а. Фемининум се изводи суфиксом -ка, као у примерима: 

абхáзка (абхáз), бушмéнка (бушмéн), еврéйка (еврéй), ингýшка (ингýш), 
камчадáлка (камчадáл), карéлка (карéл), лезги́нка (лезги́н), маньчжýрка 
(маньчжýр), монгόлка (монгόл), ни́вхка (нивх), скандинáвка (скандинáв), 
цыгáнка (цыгáн), швéдка (швед), югослáвка (югослáв).

Према наведеним руским примерима у српскохрватском стоје изведе-
нице на суфикс -ка, али маскулинум може бити и неизведен као у руском, и 
изведен суфиксом -анин (-јанин), -ац, -ин који не улазе у састав феминину-
ма, што ћe се видети из примера: 

Апхажанка (Апхажанин), Бушманка (Бушман), Јеврејка (Јевреј, Јев-
рејин), Ингушанка (Ингушанин), Камчаћанка (Kaмчаћанин), Карељан-
ка (Карељанин), Лезгинка (Лезгинац), Манџурка (Манџур), Монголка 
(Монгол), Нившанка (Нившанин), Скандинавка (Скандинавац), Циганка 
(Циганин), Швеђанка (Швеђанин), Југословенка (Југословен).
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Други суфикс који се у српскохрватском може срести код оваквих из-
веденица је -киња (-иња) према неизведеном маскулинуму, a само понекад 
маскулинум може бити на -ин и -ац; примери из руског: 

алеýтка (алеýт), белорýска (белорýс), буря́тка (буря́т), калмы́чка (кал-
мы́к), кирги́зка (кирги́з), саáмка (саáм), сéрбка (серб), словáчка (словáк), 
таджи́чка (таджи́к), фи́нка (финн), череми́ска (череми́с), чéшка (чех). 

Одговарајући српскохрватски примери: 
Алеуткиња (Алеут), Белорускиња (Белорус), Бурјаткиња (Бурјат), Са-
амкиња (Саам), Српкиња (Србин), Словакиња (Словак), Таџичкиња 
(Таџик), Финкиња (Финац), Черемишкиња (Черемис), Чехиња (Чех).

Суфикс -ица биће у српскохрватском само код двеју изведеница: 
хорвáтка (хорвáт), мадья́рка (мадья́р) // Хрватица (Хрват) / Хрваћанка 
(Хрваћанин), Мађарица (Мађар) / Мађарка (Мађар).

б. Суфиксом -анка (-янка) изведено је само неколико примера: гречáн-
ка (грек), курдя́нка (курд), турчáнка (тýрок), којима у српскохрватском од-
говарају изведенице на суфикс -киња (-иња), али маскулинум притом може 
бити и неизведен, и изведен суфиксом -ин: Гркиња (Грк), Курткиња (Курд), 
Туркиња (Турчин).

в. На суфикс -енка нађена су такође два примepa: францýженка 
(францýз), черкéшенка (черкéс) према којима у српскохрватском стоји фе-
мининум на суфикс -киња, док је маскулинум, као и у руском неизведен: 
Францускиња (Француз), Черкескиња (Черкез).

2. Маскулинум у руском може бити изведен суфиксом -ак који улази у 
састав фемининума, па се добија -ачка; овај тип творбе није продуктиван, а 
јавља се, уколико се уопште среће код изведеница у овом значењу, у заста-
релим називима неких народа, тј. припадница тих народа, као: австрия́чка 
(австрия́к), поля́чка (поля́к), пруссáчка (пруссáк). У српскохрватском овде 
имамо изведенице на суфикс -киња (-иња) према неизведеном маскулинуму 
и маскулинуму на суфикс -ак, а суфикс -ка за фемининум код оних изве-
деница чији је маскулинум изведен суфиксом -анац где крајње -ац не ула-
зи у састав фемининума. Дакле: Аустријанка (Аустријанац), Пољ(а)киња 
(Пољак), Прускиња (Прус).

Б. Суфикс маскулинума или један део суфикса за маскулинум не улази 
у састав фемининума.

Фемининум изведен од творбене основе маскулинума 
1. Маскулинум је изведен суфиксом -ец.
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а. Фемининум се добија када се од маскулинума одбије -ец и дода су-
фикс -ка, као у примерима: 

австрали́йка (австрали́ец), азербайджáнка (азербайджáнец), алжи́рка (ал-
жи́рец), алтáйка (алтáец) аргенти́нка (аргенти́нец), бельги́йка (бельги́ец), 
вьетнáмка (вьетнáмец), пакистáнка (пакистáнец), сири́йка (сири́ец), 
тибéтка (тибéтец), удегéйка (удегéец), япόнка (япόнец); индонези́йка 
(индонези́ец), ислáндка (ислáндец), канáдка (канáдец), новозелáндка (но-
возелáндец), норвéжка (норвéжец). 

Овај тип творбе је у руском нарочито продуктиван. У српскохрватском му 
одговара тип са суфиксом -ка за фемининум и суфиксом -ац за маскулинум, 
затим тип са суфиксом -ка за фемининум и -анац за маскулинум, и најзад 
тип такође са суфиксом -ка за фемининум а за маскулинум суфикс -анин 
(-јанин). При извођењу фемининума -ац и -ин отпадају. Примери: 

Аустралка (Аустралац) и Аустралијанка (Аустралијанац), Азербејџан-
ка (Азербејџанац), Алжирка (Алжирац), Алтајка (Алтајац), Аргентин-
ка (Аргентинац), Белгијанка (Белгијанац), Вијетнамка (Вијетнамац), 
Пакистанка (Пакистанац), Сиријка (Сиријац), Тибетанка (Тибетанац), 
Удегејка (Удегејац), Јапанка (Јапанац), Индонежанка (Индонежанин), 
Исланђанка (Исланђанин), Канађанка (Канађанин), Новозеланђанка (Но-
возеланђанин), Норвежанка (Норвежанин).

Међутим, некада ћe у српскохрватском према маскулинуму на -ац 
бити фемининум на суфикс -киња према овим руским изведеницама: 

ирлáндка (ирлáндец), кавкáзка (кавкáзец), нéнка (нéнец) // Иркиња 
(Ирац), Кавкаскиња (Кавказац), Ненкиња (Ненац). 

Сем тога имаћемо у српскохрватском и неколико примера где постоје обли-
ци за фемининум и на суфикс -киња према неизведеном маскулинуму или 
маскулинуму на суфикс -ац, и на суфикс -ка према маскулинуму на -ац и 
-анин (-јанин): 

испáнка (испáнец), швейцáрка (швейцáрец), шотлáндка (шотлáндец) // 
Шпанкиња (Шпанац), Шпањолка (Шпањолац), Швајцарка и Швајцар-
киња (Швајцарац), Шкотланђанка (Шкотланђанин), Шкоћанка (Шкоћа-
нин) и Шкоткиња (Шкот). 

Руска изведеница гермáнка (гермáнец) преводи се на српскохрватски са: 
Германка (Германин, Герман), Немица, Немкиња (Немац), дакле, поред су-
фикса -ка и -киња постоји и суфикс -ица у овом једном примеру и то према 
маскулинуму на -ац.
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б. Суфиксом -анка (-янка) изведен је фемининум који стоји према 
маскулинуму на -ец у примерима као што су: 

бразилья́нка (брази́лец), индиáнка (инди́ец), китая́нка (китáец), корея́нка 
(корéец). 

Њима у српскохрватском одговарају изведенице на суфикс -ка у облику за 
фемининум према маскулинуму на -ац, -анац (-јанац) и један пример феми-
нинума на суфикс -киња према неизведеном маскулинуму, као што се види 
из примера: 

Бразилка (Бразилац) и Бразилијанка (Бразилијанац), Индијанка (Индија-
нац), Индијка (Индијац), Корејка (Корејац), Китајка (Китајац) и Кине-
скиња (Кинез).

2. Суфиксом -ка изводи се у руском фемининум од маскулинума на 
-анец при чему крајње -ец отпада, као: 

америкáнка (америкáнец), африкáнка (африкáнец), бирмáнка (бирмáнец), 
италья́нка (италья́нец), мексикáнка (мексикáнец), перуáнка (перуáнец), 
явáнка (явáнец). 

У српскохрватском фемининум је изведен суфиксом -ка од маскулинума 
на -анац и -анин (-јанин), при чему -ац и -ин отпадају, и у једном примеру 
маскулинум је на -ан. Примери из српскохрватског: 

Американка (Американац) и Америчанка (Америчанин), Африканка 
(Aфриканац) и Афричанка (Афричанин), Бурманка (Бурманац), Ита-
лијанка (Италијан), Мексиканка (Мексиканац), Перуанка (Перуанац), 
Јаванка (Јаванац) 

Вероватно ћe се наћи још неки пример на -инец у маскулинуму коме 
се такође додаје -ка за фемининум као у примеру куби́нка (куби́нец) // Ку-
банка (Кубанац), тј. у српскохрватском је и ту -анка: -анац.

3. При извођењу фемининума суфиксом -ка од маскулинума на -ин, 
-анин (-янин) крајње сингулативно -ин не улази у састав фемининума у при-
мерима као што су: 

армя́нка (армяни́н), ассирия́нка (ассирия́нин), болгáрка (болгáрин), егип-
тя́нка (египтя́нин), лужичáнка (лужичáнин), мокшáнка (мокшáнин), сла-
вя́нка (славяни́н), татáрка (татáрин); англичáнка (англичáнин), датчáнка 
(датчáнин). 

У српскохрватском оваквим руским изведеницама одговарају изведенице 
углавном на суфикс -ка за фемининум који стоји према маскулинуму на 
-анин (-јанин), ређе на -ин и -ац, мада маскулинум понекад може бити и 



72

Јелка Матијашевић

неизведен. Изведенице на суфикс -киња за фемининум према неизведеном 
и са -ац изведеном маскулинуму могу да стоје према поменутим руским 
изведеницама, али у ограниченом броју примера. Суфикси -ин и -ац и -ин 
као део суфикса -анин (-јанин) не улазе у састав фемининума. Одговарајуће 
српскохрватске изведенице гласе: 

Јерменка (Јерменин, Јермен, Јерменац), Асирка (Асирац), Бугарка (Бу-
гарин), Египћанка (Египћанин), Лужичанка (Лужичанин), Мокшанка 
(Мокшанин), Словенка (Словен и Словенин), Татарка (Татарин); Енгле-
скиња (Енглез), Данкиња (Данац).

II. Руска женска имена изведена преко мушких према месту или 
крају одакле су по пореклу или где живе њихови носиоци.

А. Суфикс маскулинума улази у састав фемининума
1. Суфиксом -ка изведен је у руском фемининум од маскулинума на 

-ич. Оваквих примера нађено је једва око десетак, пошто овај тип творбе 
није продуктиван; навешћемо неке од њих:

вя́зьмичка (вя́зьмич,1 Вя́зьма), москви́чка2 (москви́ч, Москвá), костро-
ми́чка (костроми́ч, Костромá), пскови́чка (пскови́ч, Псков), серпухови́чка 
(серпухови́ч, Сéрпухов). 

На српскохрватски би се овакве руске нзведенице могле да преводе из-
веденицама чији је фемининум изведен суфиксом -ка од маскулинума на 
-анин (-jaнин), тј. по типу Московљанка (Московљанин), јер је ова изведе-
ница устаљена код нас као таква, а за друге изведенице овога типа нема у 
српскохрватском устаљених назива и зато сматрам да би их требало прево-
дити на овај начин: 

Вјазмовљанка (Вјазмовљанин, Вјазма), Московљанка (Московља-
нин, Москва), Костромљанка (Костромљанин, Кострома), Псковљанка 
(Псковљанин, Псков), Серпуховљанка (Серпуховљанин, Серпухов). 

Овако ћемо поступати и код изведеница других творбених типова где ћемо 
такође користити већ постојеће, уобичајене изведенице, да бисмо према 
њима могли дати могућност извођења одговарајућих српскохрватских име-
на. Сем тога, користићемо се и акустичком сликом изведеница, па би се 
према Бјеловарка (Бјеловарац) могло да изведе Краснодарка (Краснодарац), 
Ставропољка (Ставропољац) према Бјелопољка (Бјелопољац) итд.

1  За маскулинум код већег броја примера постоје и изведенице на неки други суфикс, али 
пошто према њима нема фемининума, они нису ни узимани у обзир.

2  Застарели називи нису узимани у обзир.
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2. Суфиксом -ка изводи се у руском фемининум од маскулинума на 
-ак (-як) при чему овај суфикс улази у састав фемининума. Као ни претход-
ни, тако ни овај суфикс нема неку већу продуктивност. Примери: 

киржáчка (киржáк, Киржáч), пензя́чка (пензя́к, Пéнза), пермя́чка (пер-
мя́к, Пермь), сибиря́чка (сибиря́к, Сибирь), туля́чка (туля́к, Тулá). 

На српскохрватски се и изведенице овога типа могу преводити изведени-
цама на суфикс -ка за фемининум које стоје према маскулинуму на -анин 
(-јанин), али и према маскулинуму на -ац, мада ређе. Дакле: 

Киржачанка (Киржачанин, Киржач), Пермљанка (Пермљанин, Перм), 
Туљанка (Туљанин, Тула); Пензенка (Пензенац, Пенза), Сибирка (Сиби-
рац, Сибир).

Б. Велику продуктивност имају у руском језику они суфикси којима 
се изводи маскулинум, али који не улазе у састав фемининума, или који 
цели не улазе у састав фемининума, a то су заправо два суфикса: суфикс 
-анин (-янин) и суфикс -ец. Ова два суфикса доминирају у руском језику при 
извођењу маскулинума са значењем становника неког краја или места, тако 
да сем већ поменутих творбених типова и једног малог броја усамљених 
примера за друге суфиксе, они су ти према којима се данас помоћу суфикса 
-ка изводе и према којима су изведена многобројна имена становница места 
РСФСР. Осим суфикса -ка као моциони знак појављује се и један његов де-
риват, суфикс -анка (-янка) у десетак примера.

1. Од маскулинума на суфикс -анин (-янин) помоћу суфикса -ка изводи 
се фемининум у огромном броју примера од којих ћемо навести само неке, 
да бисмо помоћу њих показали шта им у српскохрватском одговара, као: 

азовчáнка (азовчáнин, Азόв), борчáнка (борчáнин, Бор), горьковчáнка 
(горьковчáнин, Гόрький), иркутя́нка (иркутя́нин, Иркýтск), калужáн-
ка (калужáнин, Калýга), кировчáнка (кировчáнин, Ки́ров, Ки́ровск), 
клинчáнка (клинчáнин, Клин), кузнечáнка (кузнечáнин, Новокузнéцк), 
куря́нка (куря́нин, Курск), пятигорчáнка (пятигорчáнин, Пятигόрск), 
ростовчáнка (ростовчáнин, Ростόв-на-Дону, Ростов), ставропольчáнка 
(ставропольчáнин, Стáврополь), суздальчáнка (суздальчáнин, Сýздаль), 
тамбовчáнка (тамбовчáнин, Тамбόв). 

Сви би ови и овакви примери могли да се преводе на српскохрватски изведе-
ницама које за фемининум имају суфикс -ка, а он стоји према маскулинуму 
на суфикс -анин (-јанин). Изузетака скоро да нема. Наведени руски примери 
гласили би у српскохрватском овако: 
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Азовљанка (Азовљанин, Азов), Боранка (Боранин, Бор), Горковчан-
ка (Горковчанин, Горки), Иркућанка (Иркућанин, Иркутск), Калужан-
ка (Калужанин, Калуга), Кировчанка (Кировчанин, Киров, Кировск), 
Клињанка (Клињанин, Клин), Кузнечанка (Кузнечанин, Новокузнецк), 
Курјанка (Курјанин, Курск), Пјатигорчанка (Пјатигорчанин, Пјатигорск), 
Ростовљанка (Ростовљанин, Ростов-на-Дону, Ростов), Ставропољка 
(Ставропољац, Ставропољ), Суздаљчанка (Суздаљчанин, Суздаљ), Там-
бовљанка (Тамбовљанин, Тамбов).

2. У руском је веома продуктиван и творбени тип са суфиксом -ка за 
фемининум а суфиксом -ец за маскулинум. Међутим, у српскохрватском ће и 
према овим изведеницама бити изведенице на суфикс -ка за фемининум до-
бијен од маскулинума на -анин (-јанин), тачније оне ће представљати огром-
ну већину српскохрватских еквивалената руским изведеницама поменутог 
творбеног типа, што би изражено у процентима било 88%, док осталих 12% 
отпада на творбени тип са -ац за маскулинум и -ка за фемининум. Навешће-
мо један број примера, најпре оних руских према којима у српскохрватском 
стоје изведенице на -ка према -анин (-јанин): 

архангелогорόдка (архангелогорόдец, Архáнгельск), ивáновка (ивáновец, 
Ивáново), калинингрáдка (калинингрáдец, Калинингрáд), ленингрáдка 
(ленингрáдец, Ленингрáд), новгорόдка (новгорόдец, Нόвгород), озéрка 
(озéрец, Озерск, Озеры), таганрόжка (таганрόжец, Таганрόг), шимáновка 
(шимáновец, Шимáновск), ярослáвка (ярослáвец, Ярослáвль). 

Наведене изведенице овако би гласиле у српскохрватском језику: 
Архангелчанка (Архангелчанин, Архангелск), Ивановљанка (Ивановља-
нин, Иваново), Калињинграђанка (Калињинграђанин, Калињинград), 
Лењинграђанка (Лењинграђанин, Лењинград), Новгорођанка (Новго-
рођанин, Новгород), Озеранка (Озеранин, Озерск, Озери), Таганрожан-
ка (Таганрожанин, Таганрог), Шимановчанка (Шимановчанин, Шима-
новск), Јарослављанка (Јарослављанин, Јарослављ).

Даћемо и неке од примера према којима у српскохрватском стоје изве-
денице на суфикс -ка за фемининум према маскулинуму на -ац, као: 

астрахáнка (астрахáнец, А́страхань), валдáйка (валдáец, Валдáй), гор-
ноалтáйка (горноалтáец, Горно-Алтáйск), краснодáрка (краснодáрец, 
Краснодáр), рязáнка (рязáнец, Рязáнь), сарáтовка (сарáтовец, Сарáтов), 
челя́бинка (челя́бинец, Челя́бинск). 

На српскохрватски би могле да се преведу са: 



75

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Астраханка (Астраханац, Астрахан), Валдајка (Валдајац, Валдај), Гор-
ноалтајка (Горноалтајац, Горно-Алтајск), Краснодарка (Краснодарац, 
Краснодар), Саратовка (Саратовац, Саратов), Чељабинка (Чељабинац, 
Чељабинск).

3. У руском језику има и таквих примера где за маскулинум у значењу 
становника неког места или краја постоје изведенице и на суфикс -ец и на 
суфикс -анин (-янин) а према њима и два облика за фемининум, тј. изведени-
це на суфикс -ка према маскулинуму на -ец и изведенице такође на суфикс 
-ка за фемининум према маскулинуму на -анин (-янин). Оваквих примера 
нађено је око десетак, а на српскохрватски би могли да се преведу изведе-
ницама на суфикс -ка за фемининум према маскулинуму на суфикс -анин 
(-јанин). Руске изведенице: 

воркути́нка (воркути́нец) и воркутя́нка (воркутя́нин, Воркутá), орловчáн-
ка, орловчáнин и орлόвка (орлόвец, Орёл), όхтинка (όхтинец) и охтя́нка 
(охтя́нин, Охта), теньгýшевка (теньгýшевец) и теньгушáнка (теньгушá-
нин, Теньгýшев). 

Српскохрватске изведенице: 
Воркућанка (Воркућанин, Воркута), Орелчанка (Орелчанин, Орел), 
Охћанка (Охћанин, Охта), Тењгушевљанка (Тењгушевљании, Тењгуше-
во).

Сем наведених има у руском и таквих примера где је маскулинум из-
веден и неким другим суфиксом, као у примерима: 

вохмя́чка (вохмя́к) и вохмя́нка (вохмя́нин) и вόхомка (вόхомец, Вόх-
ма), тотьми́чка (тотьми́ч) и тотьмя́нка (тотьмя́нин) и тόтемка (тόтемец, 
Тόтьма). 

Овакви примери су ипак ретки а могли би се као и претходни да преводе 
изведеницама на суфикс -ка за фемининум које стоје према маскулинуму на 
-анин (-јанин): 

Вохомљанка (Вохомљанин, Вохма), Тотамљанка (Тотамљанин, Тотма).
4. Суфиксом -анка (-янка) изведен је мали број фемининума и то пре-

ма маскулинуму на -ец, као у примерима: 
ставровчáнка (ставрόвец, Ставрόво), тюменчáнка (тюмéнец, Тюмéнь), 
фурмановчáнка (фу́рмановец, Фýрманов), чалтырчáнка (чалты́рец, Чал-
ты́рь). 
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На српскохрватски би се и ове изведенице могле да преводе изведеницама 
на суфикс -ка за фемининум који стоји према маскулинуму на -анин (-јанин), 
па би овако гласиле: 

Ставровчанка (Ставровчанин, Ставрово), Тјумењанка (Тјумењанин, Тју-
мен), Фурмановљанка (Фурмановљанин, Фурманов), Чалтиранка (Чал-
тиранин, Чалтир).

На крају да видимо какви би се закључци из досад реченог могли да 
изведу.

1. У руском и српскохрватском језику фемининуми којима се именују 
лица женског пола према народу, држави, континенту, месту где живе или 
одакле су по пореклу јесу изведенице.

2. Творбена основа за извођење фемининума је у оба језика маскули-
нум, и то: цео маскулинум (ако је изведен онда и суфикс којим је изведен), и 
непотпун маскулинум (суфикс маскулинума не улази у састав фемининума), 
где је фемининум само од истог општег дела од кога и маскулинум.

3. Маскулинум је у руском изведен суфиксима -анин (-янин), -ин, -ец, 
-анец, ретко са -ак (-як), -ич, а може да буде и неизведен. У српскохрватском 
маскулинум је изведен суфиксима -анин (-јанин), -ац, -анац, -ин и само по-
некад суфиксом -ак, али може да буде и неизведен иако ређе него у руском.

4. Творбени формант код ових изведеница је у руском суфикс -ка, а 
само ретко то може да буде и неки његов дериват, као -анка (-янка), -енка. 
У српскохрватском је такође суфикс -ка у улози творбеног форманта, али 
поред њега и суфикс -киња (-иња) и у неколико случајева суфикс -ица.

5. Суфикс -ка у руском стоји према свим поменутим суфиксима за 
маскулинум. У српскохрватском као најчешћи моциони елеменат суфикс -ка 
стоји према овим суфиксима за маскулинум: -анин (-јанин), -ин, -ац, -анац, 
док сасвим ретко фемининум на -ка стоји према маскулинуму који није из-
веден. Суфикс -киња (-иња) стоји најчешће према неизведеном маскулину-
му а ретко према маскулинуму на суфикс -ин и -ац, док суфикс -ица, уколико 
се уопште може срести, стоји према неизведеном маскулинуму и маскули-
нуму на суфикс -ац.

6. Што се тиче фреквентности поменутих творбених типова и њихове 
везаности за поједина лексичка значења испоставило се, да је у руском нај-
чешћи онај тип где је суфиксом -ка изведен фемининум од маскулинума на 
-ец, после њега долази тип са суфиксом -ка за фемининум према маскули-
нуму на -анин (-янин), -ин и то у значењу припаднице неког народа или др-
жаве са изузетком имена припадница неких совјетских народа где се може 
срести суфикс -ка за фемининум али према неизведеном маскулинуму. Код 
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имена лица женског пола према месту где живе или одакле су по пореклу на 
творбени тип са суфиксом -ка за фемининум и -анин (-янин) за маскулинум 
долази 52,8% од целокупног броја изведеница, а на тип са суфиксом -ец за 
маскулинум и такође -ка за фемининум 41,7%, док преосталих 5,5% отпада 
на остале типове.

У српскохрватском је код имена припадница народа, државе најчешћи 
тип где је фемининум изведен суфиксом -ка од маскулинума на -ац, затим 
фемининум такође на -ка према маскулинуму на -анин (-јанин), а онда до-
лази тип са -киња (-иња) за фемининум према коме је маскулинум углавном 
неизведен, док је за суфикс -ица већ речено, да се може наћи само у неко-
лико примера. Код изведеница којима се преводе имена становница места 
РСФСР углавном је заступљен онај творбени тип где је фемининум изве-
ден суфиксом -ка према маскулинуму на -анин (-јанин), па чак и према ру-
ским изведеницама на -ка за фемининум, које стоје према маскулинуму на 
-ец, као и према осталим мало продуктивним типовима творбе ових имена. 
Тип са суфиксом -ка за фемининум и -ац за маскулинум је врло редак као 
српскохрватски еквивалент руским изведеницама поменутог значења. Ско-
ро да се може рећи да је тип са изведеницама на -ка према -анин (-јанин) је-
дини који би у српскохрватском био најпогоднији за преношење изведеница 
са руског у значењу становница неког места РСФСР. 
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Једно литерарно дело за лингвистику може да има вишеструк зна-
чај. Ако се пође од тога да је такво дело, настало у једно одређено време, 
својеврстан одраз тог времена, онда је оно и докуменат времена у коме је 
настало. На овом месту биће говора о значају који једно књижевно дело 
има за творбу речи. Језик је жив као и сам живот, он је у непрекидном раз-
витку и богаћењу новим речима насталим као резултат именовања нових 
појмова. Поред речника и других писаних докумената уметничка књижевна 
дела овде имају улогу документа. И не само то, она су и расадници нових 
речи и као таква обогаћују језик; сетимо се само какву су улогу у том сми-
слу одиграла у руском језику дела М. В. Ломоносова и A. С. Пушкина. Та 
новонастала лексика се гради према извесним законитостима које владају 
у области творбе речи дотичног времена. На основу тога се може судити о 
продуктивности појединих начина творбе речи, а у оквиру њих о продук-
тивности творбених типова.

Совјетски период у историји руског језика представља врло важну 
етапу. Њему су посвећени многи радови, написане многе студије и дисер-
тације, па ипак и даље он не престаје да буде извор нових сазнања јер је са 
собом унео много новина у живот уопште, а самим тим и у живот језика као 
свог продукта:

„Особенно важными в данном случае оказываются сдвиги в лексической 
системе и в общественной жизни и языковым „видением” объективного 
мира.

Именно поэтому cлoвooбpaзoвaтeльнaя система языка меняется бы-
стрее и cepьeзнee в те эпохи, когда кapдинaльныe изменения наблюдают-
ся в coциальной сфере и сознании говорящих” (Шанский 1967: 3).

Ту се нарочито јасно види веза творбе речи са лексичким склопом 
једног језика. У језик совјетске епохе ушле су многе речи из области војне 
лексике, било да су створене у време грађанског рата или из времена Другог 
светског рата. Међутим, сва та лексика није постала саставни дeo језичког 
фонда. Неке од тих новонасталих речи нису надживеле своје време, неке су 
изгубиле своју актуелност, а један већи број остаје у језику и улази у богату 
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ризницу језичког блага, али све оне скупа узете представљају сведочанство 
о времену кад је дошло до њиховог грађења.

Циљ овога рада није да се установи како се гради та лексика совјет-
ског периода, тј. којем творбеном типу припада. О томе је писано, о томе се 
пише, а и сами смо сведоци нових процеса у руском језику, а како то изгледа 
у делу једног књижевног ствараоца, тј. колико је он одразио те нове проце-
се у језику и колико је он сам допринео даљем њиховом ширењу, то је оно 
што нас интересује и то ћемо показати анализом творбе именица у роману 
совјетског писца Константина Симонова Другови пo оружју (Товарищи no 
оружию). Како су заступљени продуктивни творбени типови и који, које су 
новине совјетског времена, а шта је са данас мало продуктивним и непро-
дуктивним творбеним типовима утврдићемо анализом језика у поменутом 
роману.

Роман Другови пo оружју, први из циклуса ратних романа овог позна-
тог савременог писца, написан је 1952. године, а у њему се обрађује сукоб 
са Јапанцима 1939. године на реци Халхин-Голу.

Анализа ће обухватити само грађење именица, јер су именичке из-
веденице и најбројније у језику а међу новим речима увек заузимају доми-
нантно место: 

„Достаточно сказать, что из общего числа новообразований советской 
эпохи, зафиксированных в Толковом словаре русского языка, под ред. 
проф. Д. Н. Ушакова, на долю существительных приходится 73,6% всех 
новых слов, в то время как прилагательные составляют 18,8%, глаголы 
4,7%, причастия 2,9%.” (Зенков 1958: 75).

Неизведене, немотивисане, речи неће подлегати анализи.
Најобичнији начин за грађење нових речи је морфолошки са својим 

разделима: суфиксалним, префиксалним и комбинованим префиксално-су-
фиксалним, сложеницама, абревијацијом, као и безафиксним, при чему је 
суфиксација на првом месту по продуктивности. Изведене именице се граде 
уз помоћ малог броја творбених типова, а управо то ограничавање броја 
основних продуктивних творбених типова, њихово уопштавање и јесте 
карактеристична тенденција савременог руског језика, али ,,зато типы эти 
отличаются богатыми словообразовательными возможностями и широким 
распространением в различных стилях современного языка” (Зенков 1958: 
76).

To нису нови модели у језику, него већ добро познати модели према 
којима су се и пре тога градиле нове именице само су се сада у оквиру тих 
модела издвојили одређени творбени типови који су добили широку приме-
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ну. Нов је начин комбиновања онога што је у језику већ отпре постојало као 
посебан елемент (реч, основа, афикс...). To није, међутим,  стихијски процес 
да се било који суфикс везује за било коју основу, већ се одређени суфикси 
везују са одређеним основама и то у одређеним лексичко-семантичким ка-
тегоријама. Ту постоје одређене законитости: „Именно в сфере словообра-
зования действие законов внутреннего развития языка выступает особенно 
наглядно” (Лишвиц 1956: 29). Поред унутрашњих законитости у језику на 
развој творбе речи битно утичу и екстралингвистички фактори, као што су 
разне промене у друштвеној структури и други.

Па ипак биће ту и иновација совјетског времена иако не тако много.
Имајући у виду задатак који смо поставили, извршићемо овакву кла-

сификацију материјала: најпре, поделу на продуктивне и непродуктивне 
творбене типове, а у оквиру сваког од њих грађа ће се разврстати на лекси-
чко-семантичке категорије: категорију лица, категорију предмета, катего-
рију апстрактних појмова (Виноградов 1960а), а посебно ће се говорити о 
суфиксима за деминутив, аугментатив и суфиксима за изражавање субјек-
тивног става. После тога долази подела изведеница према начину творбе. У 
оквиру морфолошког начина творбе говориће се о суфиксалном, префиксал-
но-суфиксалном и префиксалном начину творбе именица, о сложеницама и 
абревијатурама. У суфиксалном типу грађења именица даваће се суфикси и 
општи део са којим они долазе у контакт. Примери изведеница ће се давати 
без илустрације контекстом, са изузетком где за то постоји неопходност.

ПРОДУКТИВНИ ТВОРБЕНИ ТИПОВИ

Категорија лица

I. Морфолошки начин грађења именица 
1. Суфиксација је најраспрострањенији и најуобичајенији начин 

грађења именица. Ту има један број творбено врло способних суфикса по-
моћу којих се граде именице са значењем лица.

1) Суфикс -щик/-чик
Ово је један од водећих суфикса у савременом руском књижевном је-

зику којим се граде нове именице са значењем лица. Њиме су почеле да се 
граде нове речи у периоду који је непосредно претходио совјетском време-
ну, а своје велике творбене могућности је развио тек у совјетско доба.

а) Додавањем суфикса -щик/-чик именском општем делу добија се у 
руском језику врло продуктиван тип творбе именица мушког рода са зна-
чењем лица мушког пола према професији, занату одређеним именицом у 
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основи. У роману К. Симонова изведенице овог типа су: газéтчик, зенúт-
чик, пулемётчик, прáпорщик које су у тексту врло фреквентне.

б) Продуктиван творбени тип, где се суфикс -щик/-чик додаје на гла-
голски општи део путем чега се добијају именице мушког рода са значењем 
лица према делатности коју врши и која одређује његово занимање, профе-
сију, у тексту овог романа је представљен примерима: лётчик, набóрщик, 
перевóдчик, развéдчик и сви су од ових примера овде у великој употреби.

У језику овог романа врло фреквентна изведеница бомбардирóвщик 
најчешће се употребљава у предметном значењу – означава тип авиона, али 
је два пута употребљена у значењу лица пилота који лети на том авиону 
(значење лица се код оваквих изведеница и пренело на значење предмета с 
којим дато лице има посла): 

„Дальнейшего Полынин из-за боя проследить не смог и сейчас хотел 
спросить бомбардировщиков, как дела с Качурой. Качура был у бомбар-
дировщиков, его даже позвали к телефону” (стр. 259).

2) Суфикс -льщик
Додавањем суфикса -льщик глаголском општем делу (инфинитивној 

основи глагола несвршеног вида) добија се у савременом руском језику про-
дуктиван тип творбе именица мушког рода са значењем лица као вршиоца 
једне делатности, професије, заната, а овом типу творбе припадају примери 
нађени у тексту: нocúльщик, чúстильщик, шифровáльщик.

3) Суфикс -ист
Овај суфикс је врло продуктиван за грађење именица мушког рода у 

категорији лица.
а) Од именског општег дела уз помоћ суфикса -ист граде се именице 

мушког рода са значењем:
a1) лица које се карактерише према неком предмету, појму, установи, 

радњи који одређују његову професију, социјални положај. Примери овога 
типа из текста су: 

артилерист, журналист, кавалерист, канцелярист, мотоциклист, пианист, 
радист, связист, танкист, телеграфист, тeлефонист.

а2) По овом типу изводе се и именице мушког рода са значењем лица 
које припада неком друштвеном, научном, идејном правцу, а у тексту су 
представљене речима: коммунúст, марксúст, фашúст.

а3) Именице из текста изведене према овом типу, а значе лице мушког 
пола као имаоца особине су: авантюрúст, садúст, фаталúст.

4) Суфикс -тель
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Овим суфиксом се изводе у руском језику од глаголског општег дела 
(инфинитивне основе) именице мушког рода које означавају лице као вр-
шиоца неке делатности, имаоца неке професије. Овај у руском савременом 
језику продуктиван творбени тип, у тексту романа Другови пo оружју пред-
стављен је примерима као што су: 

водитель, заместитель, писáтель, победитель, npeдcтaвитeль, преподавá-
тель, наблюдáтель.

На једном месту у тексту употребљена је изведеница истребúтель у 
значењу лица: 

„Истребителя привезли! Майора! Зашивают сейчас! – возбужденно со-
общил он (шофер), садясь на койку” (стр. 106).

5) Суфикс -ец
Од продуктивних типова са овим суфиксом у роману Другови пo 

оружју присутан је само тип према коме се од општег дела именице која 
означава назив државе и суфикса -ец граде именице мушког рода са зна-
чењем држављанина те државе: италья́нец, китáец, нéмец, япóнец.

6) Суфикс -ик
а) У савременом руском језику продуктиван је творбени тип са суфик-

сом -ик и придевским општим делом уз помоћ кога се изводе именице муш-
ког рода са означавањем лица према некој црти карактера, својству, особи-
ни, његовом односу према установи, раду, за што постоје примери у тексту: 

винóвник, всáдник, выпускник, неудáчник, порýчик, пýтаник, рóдствен-
ник, смéртник, свёрстник.

б) У тексту се срећу изведене именице мушког рода од именског 
општег дела интернационалне речи и суфикса -ик са значењем лица према 
њиховом односу на одређену област науке, технике и др.: мехáник, элéк-
трик које су у тексту врло фреквентне. У савременом руском књижевном 
језику овај тип је продуктиван, а што овде није више заступљен могло би се 
објаснити, сматрам, малом количином лексике где је његова продуктивност 
изражена.

7) Суфикс -ник
Суфикс -ник је продуктиван у споју са именским општим делом као 

резултат чега се добијају именице мушког рода са значењем лица према про-
фесији, делатности, положају који заузима: защúтник, помóщник, начáль-
ник. Ова последња изведеница у тексту се најчешће налази у синтагмама 
као: 
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начáльник отдéла кáдров, начáльник штаба, начáльник гóспиталя, 
начáльник разведотдéла.

8) Суфикс -тор/-атор/-итор
Додавањем суфикса -тор/-атор/-итор) именском општем делу (име-

ница на -ция, -ация, -фикация) добијају се именице мушког рода које озна-
чавају лице као вршиоца радње. Оваквих примера има и у нашем тексту: 
авиáтор, инстрýктор, onepámop, редáктор.

9) Суфикси -ант и -ент
Од глаголског општег дела и ових суфикса изводе се у руском језику 

именице мушког рода са значењем лица као вршиоца радње. To је у савре-
меном руском језику продуктиван тип творбе именица, а у тексту овог рома-
на К. Симонова нађена су два примера: диверсáнт, корреспондéнт.

10) Суфикс -ка
Суфикс -ка спада данас у руском језику међу најпродуктивније су-

фиксе. Он може да се везује са разним типовима основа и на тај начин даје 
неколико продуктивних типова за извођење именица женског рода у катего-
рији лица. У тексту романа Другови пo оружју нађен је само један тип творбе 
именица женског рода са суфиксом -ка у категорији лица, где се -ка додаје 
маскулинуму изведеном суфиксом -ucm или неизведеном маскулинуму. To 
је у савременом руском језику врло продуктиван тип творбе нових имени-
ца женског рода са значењем лица женског пола као имаоца професије или 
склоности, а у другом случају однос према месту. Суфикс -ка овде има мо-
циони карактер; пример из текста је: машинúстка, сосéдка.

11) Суфикс -ница
а) Овим суфиксом се граде именице женеког рода са значењем лица 

женског пола, а стоје према именицама мушког рода на -ник. Ово је у ру-
ском савременом књижевном језику продуктиван тип творбе, а у тексту је 
заступљен са мало примера: грéшница, трéзвенница.

б) У руском је продуктиван и творбени тип са суфиксом -ница и 
маскулинумом на -meль путем чега се такође граде именице женског рода 
које значе лица женског пола према професији, делатности, положају који 
обављају, а у тексту је нађен пример – слýшательница.

12) Суфикс -ша
И по типу неизведена именица мушког рода са значењем лица мушког 

пола као имаоца професије или делатности плус суфикс -ша изводе се данас 
именице женског рода које означавају лица женског пола као имаоца профе-
сије. Пример за то из текста је – секретáрша.
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Овако у тексту мали број творбених типова за извођење именица жен-
ског рода које означавају лица женског пола, а у оквиру типова и мало при-
мера, могао би се објаснити специфичношћу текста са paтном тематиком.

2. Сложенице су нарочито карактеристичне за совјетски период. 
И у тексту романа К. Симонова Другови пo оружју, такође је веома често 
грађење именица стварањем сложеница. Сложеница има разних типова, а 
овде су нађени следећи:

1) Скраћена придевска основа плус именичка основа при чему је она 
сложена са суфиксом.

а1) Сложенице без спојног вокала: 
внештóрговец, бортмехáник, политотдéлец, политрабóтник, санинстрýк-
тор, дипкурьéр.

а2) Сложенице са спојним вокалом:
железнодорóжник, красноармéец, однокáшник, одноклáссница, общевой-
сковик, однокýрсник, первокýрсник, семиклáссник, единоначáльник.

б) И сложеница типа придевска скраћена основа плус именичка неиз-
ведена суфиксима има у тексту романа: военврáч, медсестрá.

2) Продуктивне су и сложенице са значењем лица у којима су оба дела 
променљива; њих такође у тексту има у приличном броју: 

бомбардирóвщик-нóчник, комбриг-танкист, капитáн-танкист, генерáл- 
-квантýнец, лётчик-истребитель, мехáник-водитель, мыслитель-одинó-
чка, боец-пограничник, часовóй-пограничник, капитáн-пограничник, 
тéхник-интендáнт.

3. Абревијација је важна карактеристика совјетског времена, нарочи-
то првих његових деценија. Абревијације је било и до тог времена, али је 
интезивирана у совјетском периоду. Примери из текста у значењу лица су: 
комбрúг, комбáт, политрýк, комсомóлец, помпотéх. Ово су абревијатуре 
слоговног типа, које могу чак и да се изводе суфиксима. To је новина совјет-
ског периода када у својству општег дела за извођење именица суфиксима 
може да буде абревијатура.

4. Пример за грађење речи путем префиксације је: некáдровый.

II. Морфолошко-синтаксички начин грађења речи
У руском језику има доста именица добијених путем морфолош-

ко-синтаксичког начина грађења речи који ни данас није изгубио од своје 
важности. У роману има велики број поименичених придева: 
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воéнные, граждáнские, дежýрный, завéдующая дéтским дóмом, знакó-
мые, кáдровый, комáндующий, рáненый, poдны́e, приéзжие, часовóй, 
штáтский, связнóй, плéнный, посы́льный. 

Категорија предмета

I. Морфолошки начин грађења речи 
1. Суфиксација, као уосталом и у другим категоријама, има прво ме-

сто при извођењу именица са општим предметним значењем.
1) Суфикс -ка
а) Именице женског рода са општим предметним значењем изводе се 

помоћу суфикса -ка на бази синтагме придев плус именица, где се врши 
сажимање синтагме у једну реч – једну именицу. Суфикс -ка ту преузима 
функцију именице, функцију управне речи. Совјетски лингвисти овакав тип 
творбе сматрају ,,единственным продуктивным способом образования су-
ществительных с общим предметным значением” (Зенков 1958: 13). Овај 
тип творбе је био продуктиван и раније „... однако в Советскую эпоху его 
деривационная активность стала особенно яркой” (Шанский 1967).

Међутим, овде се мopa нагласити да је овај тип творбе својствен сва-
кодневном разговорном језику и да ,,Как и ранее они (слова) поступают в 
литературный словарный стандарт из разговорно-обиходной речи” (Шан-
ский 1967).

Примери за такав тип грађења именица нађени су и у овом тексту: 
двукóлка, зенитка, кóжанка, многотирáжка, пятилéтка, санитáрка, фут-
бóлка (двухколесная повозка, зенитное орудие, кожаная куртка, многоти-
ражная газета, пятилетний план, санитарная машина, футбольная майка).

Што се тиче примера санитáрка запажено је да аутор поред санитáр-
ная машúна што спада у књижевну норму, употребљава и изведеницу са-
нитáрка у истом значењу и то када он сам приповеда, мада ређе, док је у 
говору личности заступљен само облик изведенице санитáрка. Показаћемо 
то на неколико примера из текста илустрованих контекстом:

,,Раненых быстро погрузили в санитарную машину, и она уехала.” ,,Око-
ло юрт разворачивалась задом крытая санитарная машина. Апухтин сло-
жил руки трубой и крикнул кому-то: – Ей, Соловьев, останови санитар-
ку! Санитарку остановили.” ,,Садитесь вон в ту санитарку и поезжайте.” 
„... захватив чемодан, он пошел к санитарной машине.”

б) У тексту је нађен велики број именица женског рода које означавају 
разне предмете, а изведене су од именске основе и деминутивно-хипокори-
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стичног суфикса -ка. Код њих се данас не осећа деминутивност, нити, пак, 
емотивна нота: извршена је, дакле, лексикализација тих деминутивно-хи-
покористичних облика у овом контексту, а многе су чак и лексичко значење 
промениле. Навешћемо низ таквих именица које се у овом контексту не 
осећају као деминутивно-хипокористични облици, мада би у другом кон-
тексту могли да имају то допунско значење: 

книжка, папирóска, блýзка, свéчка, стéнка, рубáшка, стрóчка, сигарéтка, 
стрýйка, скамейка, батарéйка, рáмка, планшéтка, пéчка.

Међутим, то нису и лексички нове јединице, већ остају у границама истог 
значења које имају и речи које се појављују у својству њиховог општег дела.

„Если сравнить пapы блуза – блузка, книга – книжка, печь – печка, плита 
– плитка, рубаха – рубашка, свеча – свечка, сковорода – сковородка, те-
традь – тетрадка и др., то нельзя не заметить, что в живом современном 
словоупотреблении эти пары различаются главным образом оттенком 
стилистической выразительности: и книга, и книжка в устах современ-
ного русского означает фактически предмет одних и тех же размеров с 
той лишь разницей, что слово книга осознаётся как стилистически ней-
тральное, а производное книжка – как принадлежность разговорной 
речи. To же, или почти тоже, заметно в отношении других приведенных 
пар, которые, таким образом, на прверку оказываются только стилисти-
ческими дублетами одного и того же слова” (Плямоватая 1962: 245).

Овакво мишљење потврђује се примерима из текста романа чију грађу 
анализирамо и да бисмо били убедљивији, даћемо их у контексту:

„... чтобы он не вставая мог ... достать любую книжку.” ,,Полковник про-
хаживался по комнате, усердно затягивалсь папироской и хмуря брови.” 
„ ... и ежась от холодных струек, попадавших за расстегнутый воротни-
чок блузки.” „ ... вторая рубашка была белая, новая.” „Перед ним стояла 
наполовину оплывшая свечка.” „Встав с места, он прислонился к стенке 
и пропустил мимо себя.” „Все равно ихний рабочий класс когда-нибудь 
их к стенке поставит.” „Артемьев торопливо нацарапал несколько стро-
чек одеревеневшими от поводьев, плохо слушавшимися пальцами.” „За-
жигая сигаретку от сигаретки и поглядывая на своих начальников япон-
ские офицеры тихо шептались между собой.” „Маша дошла до Алек-
сандровского сада, села на скамейку возле cepoгo обелиска.” „Климович 
нашел запасную батарейку для фонаря.” ,,Люба налила чаю и подошла 
к этажерке, где на верхней полочке, без рамок, стояло несколько стapыx 
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фотографий.” „На стене ... висели ... планшетка, ...” с железными печка-
ми внутри, монгольские юрты.”

У низу примера изведеница овога типа и лексичко значење им се про-
менило, као у примерима: 

высóтка, голóвка, дýжка, змéйка, корóбка, крышка, площадка, рýчка, сéт-
ка, спинка, трýбка; книжка: записнáя книжка, полевáя книжка:
„ ... с гребешка бархана змейкой посыпался песок.” „Движение прямо на 
высотку.” „Баста! Баста Николай Иванович! – поправив золотую дужку 
очков, сказал он.” ,,Он взял спичку и, обломав головку, приложил к кар-
те.” „Он стоя пил чай из крышки термоса.” ,,(Майор) молча вытащил 
из кармана коробку папирос.” „Артемьев заметил, что к ручкам, втоpыx 
носилок.” „Тот пожал плечами и снова стал крутить ручку телефона.” 
„Командующий положил телефонную трубку.” „... он стоял сейчас на 
площадке наблюдательного пункта.” „ ... уже на следующей лестничной 
площадке услышали они ее голос.” ,,Прикрытая маскировочной сеткой 
с густо набросанной вялой травой, юрта сверху была почти не заметна.”  
„... отвалясь на спинку потертого плюшевото кресла.”

в) Суфиксом -ка од придевског општег дела (придевски део овде је 
број) изводе се именице женског рода са значењем предмета који се карак-
терише бројем у основи, и значење количине од онолико предмета колико се 
казује бројем у основи. Примери из текста: 

двóйка, трóйка, четвёрка, шестёрка, семёрка, девя́тка, тридцáтка, 
полýторка: 
,,Это надо будет через четырнадцатый звонить, потом двойку просить, и 
чтобы уже двойка дала тебе и разведотдел и госпиталь.” „ ... и проводил 
взглядом eщe одну тройку истребителей.” ,,Что же сделают люди если 
его танк с белой командирской тройкой на башне развернется и выйдет 
из боя?” ,,и сейчас горевшую в ста метрах вепреди ,,четверку” – танк 
Синицына.” ,,Высоко в небе шла шестерка бомбардировщиков и звено 
истребителей.” „Никто вашу семёрку не трогал. (самолет). ,,Артемьев 
заметил иа хвосте семерку – номер полынинской машины.” „ ... глядя, 
как девятка Полынина набирает выcoтy (самолет)” „... шли симметрич-
но повторявшиеся влево и вправо девятки бомбардировщиков.” ,,Только 
один водитель с тридцатки (танка).” „ ... пофыркивала на полном газу 
раскаленная полуторка, груженная снарядными ящиками.”
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2) Суфикс -meль
Beoмa је продуктиван творбени тип са суфиксом -тель који се додаје 

на глаголски општи део па се на тај начин добијају именице мушког рода 
које означавају оруђе, као што су примери из романа: выключáтель, глушú-
тель, истребúтель, noказámeль.

3) Суфикс -щик (-чик)
Од глаголског општег дела или од глаголске именице помоћу овог су-

фикса у научно-техничкој лексици изводе се именице које имају значење 
оруђа. Овај тип је овде представљен примерима: бомбардирóвщик, радио-
передáтчик.

4) Суфикс -льник
Суфиксом -льник, додатим на глаголски општи део (инфинитивну ос-

нову), граде се у руском језику именице мушког рода са значењем оруђа. 
Овај у језику продуктиван тип творбе, у тексту је заступљен примерима: 
будúльник, умывáльник.

5) Суфикс -ина
Продуктиван је тип творбе у коме се суфикс -инa додаје глаголском 

општем делу путем чега се добијају именице мушког рода са значењем ре-
зултата радње и оруђа, као што су примери из текста: испáрина, мopщúнa, 
переклáдина, пробóина, развáлина.

6) Суфикс -ок
Као и код суфикса -ка и овде имамо случај да изведенице добијене од 

именица мушког рода и деминутивно-хипокористичног суфикса -ок могу да 
изгубе деминутивно-хипокористично значење као у примерима из текста: 

броневичóк, воротничóк, городóк, знатóк, котелóк, крючóк, листóк, мо-
лотóк, пирожóк, порошóк, пузырёк, ремешóк, сучóк, узелóк, флажóк, 
шнурóк, щитóк: 
,,Сделав пять километров на связном броневичке Артемьев наткнулся на 
песчаные барханы.” ,,Километрах в двух от дороги, прошли три броне-
вичка.” „ ... воротничок у нее (ковбойки) посекся и был заштопан;” „у 
него в военном городке была не квартира, а комната.” ,,Над нагрудным 
карманом был хорошо виден – комсомольский значок.” „Вот, оказыва-
ется, почему он съел целый котелок консервов.” „ ... он повесил кожан-
ку и шлем на крючке в сенях,” ,,Он протянул Артемьеву исписанный 
карандашом листок полевой книжки.” ,,После семи вылетов у него от 
усталости молотком стучало в висках,...” „ ... хозяйничаю, пеку пирож-
ки.” ,,На крышке рукомойника лежали ... и зубной порошок.” (он) неиз-
менно вытаскивал из кармана галифе пузырек с денатуратом.” ,,На трупе 
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были ватные грязные штаны, подпоясанные узким черным засаленным 
ремешком.” „ он ... беспрерывно и однообразно расстегивал и застегивал 
ремешок у кобуры.” „ ... лежал танкист ... в шлеме, застегнутом под под-
бородком на ремешок, ...” „а в образцовом проведении марша – без сучка 
без задоринки.” „ .... и завязал в воздухе невидимый узелок.” „ ... и Са-
рычев поднявшись в башне, просигналил флажком: ,,Стоп.” ,,Артемьев 
пальцами нащупал на боку шнурок, дотянулся до свистка, ...” „и увидел, 
что водитель сидит, уронив руки и упав лицом на щиток управления.”  

7) Суфикс -ик
Као и претходни суфикс и већ помињани суфикс -ка, и суфикс -ик 

може да изгуби допунско значење деминутива или хипокористика и да из-
веденице са овим суфиксом имају предметно значење без наведених допун-
ских значења. Такви су примери из нашег текста: дóмик, кóнчик, стóлик, 
фонáрик. 

,,Здесь были открытки с видами гopы Фудзияма, … с чайными доми-
ками.” ,,Только видно было, как у него тихонько подрагивают кончики 
пальцев.” ,,Потный официант подвел их к угловому столику.” „ – Това-
рищ военврач, что ж вы фонарик-то забыли?”.

2. Префиксација је продуктиван творбени тип при коме се именицама 
средњег рода додају префикси просторног значења и суфикс -ие (-ьe). Овако 
се добијају именице, такође, средњег рода које имају значење места, као 
што су примери из текста: 

надбрóвье, изголóвье, Примóрье, Забайкáлье, заглáвие, преддвéрие, пре-
дислóвие.

3. Сложенице, било да су изведене суфиксима или неизведене, про-
дуктиван су тип грађења нових речи у категорији предмета. To се нарочито 
огледа у совјетско време.

1) Примери за неизведене сложенице: 
партбюрó, электротéхникум, бормашина, ,,Монголрыба”, пулемёт, само-
лёт, разведотдéл, ремзавóд, oпepгpýппa, кавпóлк, артдивизиóн, детдóм, 
медпýнкт, бронемашина, мехкóрпус, матчáсть, бронебригáда, боеком-
плéкт, каввзвод.

2) Изведене сложенице из текста: авиагородóк, бензовóзка, зубочúст-
ка, косоворóтка.

4. Абревијација се у неким примерима одликује специфичним типом 
творбе, наиме, абревијатура иницијалног типа може да буде сложена са су-
фиксом и да се тако добије назив за предмет, као што је пример из текста  
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– эмка (марка аутомобила) од скраћенице „М”. Већи је, ипак, број примера 
абревијатура без суфикса: 

вуз, педвуз, наркоминдéл, медсанбáт, горкомхóз, облвоенкóм, горкóм, 
комсомóл, Чекá.

II. Морфолошко-синтаксички начин грађења именица
И у овој категорији морфолошко-синтаксички начни творбе има при-

мену у руском језику. Навешћемо неке примере нађене у тексту: 
адъютáнтская, горю́чее, дáнные, парикмáхерская, прихóжая, вxoдя́щиe, 
иcxoдя́щиe, передовáя.

Категорија апстрактних појмова

I. Морфолошки начин грађења нових речи
1. Суфиксација је и овде као и у другим лексичко-семантичким кате-

горијама најуобичајенији начин за грађење именица.
1) Суфикс -ость
Најпродуктивнији суфикс за грађење асптрактних именица у савреме-

ном руском језику је суфикс -ocmь. Овде постоји неколико типова.
а) Од придевског општег дела помоћу суфикса -ocmь граде се имени-

це женског рода које означавају особину апстрактно узету и неко својство. 
Као и у језику уопште и у роману Другови пo оружју има их врло много од 
којих ћемо навести неке: 

аккурáтность, coлидность, чéрствость, вéжливость, гибкость, óблач-
ность, жáдность, хрáбрость, официáльность, скóрость, трéбователь-
ность, чéстность, близость, молчаливость, нóвость, твёрдость, злóсть, 
yгpю́мость, устáлость, cepьёзнocть, сурóвость, сýхость, слáбость, прав-
дивость, óпытность, щeпeтильнocть, вéрность, зaпáльчивоcть, дéрзость, 
опáсность, глýпocть.

б) Продуктиван је тип са суфиксом -ocmь и трпним партиципом са-
дашњег времена, као и од придева који воде порекло од партиципа. Овако 
се граде именице женског рода које означавају апстрактно узету особину, 
стање и способност да се нешто учини. Примери из текста: 

видимoсть, peшимocть, необходимость, зависимость, непоправимость, 
нeпpeoдoлимоcть, неуязвимость, непобедимость.

в) Додавањем суфикса -ocть трпном партиципу прошлог времена 
граде се именице женског рода које означавају стање, особину схваћену ап-
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страктно. Овај тип творбе у савременом језику је продуктиван, а примери 
који му припадају у овом тексту су: 

отóрванность, манёвренность, pacтpóгaннocть, отчуждённость, несдéр-
жанность, влюблённость.

2) Суфикс -мость
Суфиксом -мость од глаголског општег дела граде се именице жен-

ског рода које означавају могућност за вршење неке радње и стање. Овај тип 
творбе који је нарочито продуктиван у научно-техничкој и публицистичкој 
лексици заступљен је овде само са: досягáемость, неузнавáeмocmь јер лек-
сике у којој је он продуктиван у овом роману скоро да нема, или бар нема у 
већем броју.

3) Суфикс -ение
И ово је врло продуктиван суфикс у савременом руском језику. Су-

фиксом -ение од презентске основе глагола друге конјугације граде се име-
нице средњег рода које означавају радњу, резултат и продукт, a примера у 
роману има доста: 

усмотрéние, пополнéние, завершéние, зарождéние, соглашéние, возвра-
щéние, сцеплéние, ненападéние, столкновéние, неоглашéние, продвижé-
ние, терпéние, разрéшение, затруднéние, облегчéние, поручéние, ожив-
лéние, обсуждéние, выступление, сооружéние, вторжéние.

4) Суфикс -ние (-ньe)
Многобројне су изведенице са овим суфиксом који се додаје инфини-

тивној основи глагола прве конјугације. Ове именице средњег рода означа-
вају процес, а у тексту их има врло много, као:

мелькáние, перешёптывание, трéбование, укомплектовáние, пребывáние, 
брошировáние, манкировáние, выскáзывание, молчáние, иcпóльзoвaниe, 
развёртывание, гудéние, нeгoдoвáниe, трéбование.

Сем тога ове изведенице могу да имају значење резултата радње и 
продукта радње и средства, као што су у тексту: 

приказáние, обмундирование, задáние, звáние, очертáние, жáлoвaньe, 
сидéнье, сознáние, высóкое совéтское комáндование, высóкое япóнское 
комáндование.

У техничкој терминологији изведенице овога типа могу да означавају 
разне механизме, па имамо у тексту: „Шофёр выключил зажигáние”, „ ... он 
выжал сцеплéние”.
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5) Суфикс -ство (-ество)
Помоћу суфикса -ство (-ество) од именског општег дела (именица 

која означавају лица) граде се именице средњег рода са значењем положаја, 
стања, особине, делатности које су у тексту овог романа представљене у 
већем броју: 

начáльство, старшинствó, интендáнтство, писáтельство, товáрищество, 
правительство, свидéтельство, мýжество, сиротствó, хозя́йство, дéтство, 
семéйство.

6) Суфикс -ка
Суфикс -ка је данас један од најпродуктивнијих суфикса за грађење 

именица женског рода од глаголског општег дела, а са значењем радње, про-
цеса. И овај текст обилује таквим изведеницама: 

рекогносцирóвка, разрабóтка, маскирóвка (действие), попрáвка, поéздка, 
гóнка, прогýлка, забивка, навóдка, перестрéлка, нахóдка, перевя́зка, пе-
ребрóска, переписка, стирка, раскóпка, приёмка, очистка, посáдка, раз-
вéдка (действие) и др.

Поред значења радње изведенице овога типа могу да означавају и 
само резултат радње и оруђе, па у тексту налазимо: 

подстáвка, маскирóвка (средство), запáска, занавéска, посы́лка, вы́писка, 
опрáвка, подшивка, перевязка, закýска, причёска, свóдка, повя́зка, запи-
ска, вы́емка, нáволочка, развéдка (служба), разведка (извидница), шту-
катýрка (средство).

7) Суфикс -ие (-ьe)
Овим суфиксом од придевског општег дела граде се именице средњег 

рода које имају значење особине или својства схваћене апстрактно. У сав-
ременом руском језику то је продуктиван творбени тип, а у овом роману су 
примери: 

здорóвье, весéлье, счáстье, недовéрие, бескоры́стие, тщеслáвие, спокóй-
ствие, здрáвие, равнодýшие, несчáстье, бесстрáшие, добродýшие. 

8) Суфикс -ация, -яция
Од глаголског општег дела и то од глагола на -ировать, а понекад и 

на -овать граде се именице женског рода са значењем радње али без ука-
зивања на њено трајање. Примера за ово у тексту има доста као што их и у 
руском језику уопште има пуно. Навешћемо неке од њих: 

ратификáция, репатриáция, мобилизáция, оперáция, ликвидáция, спеку-
ля́ция, демонстрáция, кооперáция.
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9) Суфикс -изм
Од суфикса -изм који се додаје именском општем делу граде се имени-

це мушког рода са значењем идејног, друштвеног правца. Овакав тип творбе 
је у руском језику продуктиван, док је у тексту нађен само пример фашúзм.

10) Суфикс -аж
Продуктиван је и тип са суфиксом -аж у интернационалним речима, 

па и у домаћим, с глаголским општим делом: инструктáж, пилотáж.
2. Нулта суфиксација у случају глаголских именица је традиционално 

продуктивaн начин за грађење термина. Оне најчешће означавају временски 
ограничену, тренутну радњу. Оваквих изведеница у тексту романа Другови 
пo оружју има велики број од којих ћемо неке навести: 

разры́в, удáр, проры́в, вы́стрел, обхóд, скат, треск, бег, обстрéл, подхóд, 
вспы́шка, вы́лет, рёв, ездá, угрóза, расчёт, отмéна, ухóд, грóхот, спуск, 
вы́бор, похóд, пóиск, нажим, атáка, прицéл, разъéзд, рóзыск, закáт, отъ-
éзд, ход, cвиcт.

Ове глаголске именице се већином у тексту појављују када се описује 
битка. Неке од оваквих именица могу да имају и значење радње и значење 
резултата радње или средства, места као: 

перепрáва, оборóна, захвáт, прикáз, вход, вы́пуск, пoдъём, óтпуск, укýс, 
перевóд, догoвóp, въезд, излóм.

Има међу изведеницама овога типа и таквих које су сасвим изгубиле 
значење радње, што је карактеристично за овакве глаголске именице, за раз-
лику од других глаголских именица изведених суфиксима код којих је овај 
процес слабије изражен. Примери из текста су: 

окóп, прóвод, пробóр, склон, заслýга, ожóг, пóдступ.
3. Сложенице са суфиксом или без суфикса присутне су у овом тексту 

у значењу апстрактних појмова: 
самостоя́тельность, самодовóльство, вceмoгýщecтвo, трудоспосóбность, 
обороноспосóбность, контрразвéдка, контратáка, разведсвóдка, физпод-
готóвка, артподготóвка, самообмáн, круговорóт, политзаня́тие, хлебопо-
стáвка.

МАЛОПРОДУКТИВНИ ТВОРБЕНИ ТИПОВИ

Сем продуктивних суфикса који имају велике творбене могућности 
при везивању са одређеном врстом општег дела у језику има и таквих су-
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фикса који не чине продуктивне творбене типове, према њима се гради мали 
број именица, а тако је и у тексту романа К. Симонова Другови no оружју.

Категорија лица

1. Суфиксација
1) Суфикс -ер
Додавањем суфикса -ер интернационалним речима добија се мало-

продуктиван творбени тип путем кога се граде именице мушког рода које 
означавају лице npeмa врсти неке делатности, а такви су неки примери из 
текста: гpaвёp, ретушёр, шофёр.

2) Суфикс -ич
Суфикс -ич који служи за грађење именица мушког рода са значењем 

становника града, нађен је у примеру москвúч.
3) Суфикс -ик
Од трпног партиципа прошлог времена и суфикса -ик граде се имени-

це мушког рода које означавају лице на коме се врши или је вршена радња 
која се именује у основи. Те су именице ионако малобројне, а у тексту је 
нађен само један пример – воспúтанник.

4) Суфикс -ач
У разговорном језику овим суфиксом граде се именице са значењем 

лица према некој карактеристици као што је овде – бородáч.

Категорија предмета

1. Суфиксација
1) Суфикс -ик
а) Суфиксом -ик од придева изведеног суфиксом -ов граде се именице 

мушког рода са општим предметним значењем као што су у тексту: бро-
невúк, грузовúк.

б) Од именица које означавају називе дрвећа, жбуња граде се помоћу 
суфикса -ик именице мушког рода које значе скуп дрвећа, жбуња, а у тексту 
је такав – тростнúк.

2) Суфикс -ник
Помоћу суфикса -ник од именског општег дела граде се именице муш-

ког рода са значењем предмета, а у тексту су нађени: 
грáдусник, воротник, сýпник, чáйник, бумáжник, пáмятник.



95

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

3) Суфикс -ница
Са малом продуктивношћу је и тип са суфиксом -ница и именским 

општим делом. На овај начин се добијају малобројне именице са значењем 
предмета именованог у основи. Примери из текста: мы́льница, пéпельница, 
чернúльница.

4) Суфикс -ина
Малобројне су и именице женског рода изведене суфиксом -ина од 

назива животиња, које означавају месо као храну, за које у тексту имамо два 
примера: барáнина, осéтрина.

5) Суфикс -лище 
Од глаголског општег дела уз помоћ суфикса -лище граде се именице 

средњег рода које значе место где се врши радња или установу везану за 
неку радњу: зрéлище, учúлище.

6) Суфикс -няк
Творбени тип са суфиксом -няк и именским општим делом којим се 

граде именице мушког рода које означавају групу дрвећа именованог у 
основи, у тексту је представљен речима: ивня́к, лозня́к.

7) Суфикс -ня
Мало је заступљен у језику и тип са суфиксом -ня и именским општим 

делом на основу кога се граде именице женског рода са значењем места где 
се налазе ти предмети који се именују у основи – кумúрня.

8) Суфикс -ка
Известан број именица предметног значења у роману Другови пo 

оружју су позајмице које су уобличене суфиксом -ка: 
жакéтка, кушéтка, табурéтка, каскéтка, салфéтка, этажéрка, этикéтка.

2. Префиксацијом именичког општег дела помоћу префикса простор-
ног значења, изведеног суфиксима -ок (-eк), -ник, -ка, у тексту су изведене 
неке именице са значењем места и дела човечијег тела: 

перекрёсток, перешéек, переýлок, пригóрок, поперéчник, подборóдок, 
заты́лок, заголóвок, подокóнник, застéнка, поднóжка, подворотничóк.

3. Сложенице изведене суфиксима ретке су у тексту: рукомóйник, 
mpeyгóльник.

Категорија апстрактних појмова

1. Суфиксација
1) Суфикс -тельтво
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Додавањем овог суфикса глаголском општем делу добијају сс имени-
це средњег рода са значењем радње. Примери овог типа из текста су: 

строительство, препирáтельство, касáтельство, доказáтельство, вмешá-
тельство, невмешáтельство.

2) Суфикс -ение
И овај суфикс додаван општем делу глагола на сугласник није у сав-

ременом руском језику развио већу продуктивност, а самим тим ни у тек-
сту који се анализира нема много примера: падéние, донесéние, нанесéние, 
течéние, ведéние, развлечéние.

3) Суфикс -ок (о је овде непостојано)
Помоћу суфикса -ок од општег глаголског дела граде се именице муш-

ког рода које добијене од глагола без префикса имају значење радње, а од 
глагола са префиксима резултата радње. Примери из текста: 

рывóк, прыжóк, глотóк, движóк, поступок; облóмок, остáток, список, 
oгapoк, оскóлок, вы́водок, свиток, обрывок, свёрток, окýрок, снимок, 
звонóк (радња и оруђе).

4) Суфикс -тие (-тье)
Од инфинитивне основе прелазних глагола посредством суфикса -тие 

(-тье) граде се именице средњег рода које означавају процес, а од оваквог 
типа изведеница у тексту су нађене: 

взя́тие, укры́тие, noкpы́тиe, пpикры́тиe, прибы́тие, пopы́тиe.
5) Суфикс -ёжка 
Незнатан је број именица које су у књижевни језик ушле из говора 

простога народа, а које су изведене суфиксом -ёжка од глаголског општег 
дела. Изведенице оваквог типа означавају процес. Од поменутих изведени-
ца само је бомбёжка употребљавана у језику овога романа и то врло често.

НЕПРОДУКТИВНИ ТИПОВИ ТВОРБЕ

У језику романа К. Симонова Другови пo оружју има и именица изве-
дених на основу данас непродуктивних типова творбе речи. Иако се према 
неким творбеним типовима у савременом руском језику не граде нове речи, 
речи које су изведене тим путем спадају у језичко наслеђе и као такве ушле 
су у стални језички фонд руског језика.
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Категорија лица

I. Морфолошки начин грађења именица
1. Суфиксација 
Суфикси нађени у тексту: -ец у споју са придевским општим делом, 

-ач са глаголским, -яй са придевским, -ак и -яка са глаголским, -ок са глагол-
ским, -ыш са придевским, -ник са глаголским припадају већој групи непро-
дуктивних творбених типова. Примери су: 

красáвец, мертвéц, молодéц; толмáч; нeгoдя́й; вожá, воя́ка; седóк, стрелóк; 
крепы́ш; охóтник, кля́узник, рабóтник, сотрýдник.

II. Лексичко-синтаксички начин грађења именица
Као пример за лексичко-синтаксички начин грађења речи имамо у 

тексту – тяжелорáненые.

Категорија предмета

Непродуктивни су суфикси у овој лексичко-семантичкој категорији: 
суфикс -ак у споју са глаголским општим делом при чему су се добијале 
именице мушког рода које означавају оруђе. Овом типу припадају примери 
из текста: желвáк, черпáк.

Непродуктиван је и суфикс -ок додаван редном броју: десяток; су-
фикс -ка додаван трпном партиципу прошлог времена – клеёнка; суфикс 
-ище са глаголским општим делом у значењу места где се врши радња – 
убéжище; суфикс -бище у споју са глаголским општим делом како су се 
градиле именице средњег рода са значењем места радње као што је овде: 
клáдбище, cmpéльбище; сасвим непродуктиван је суфикс -ыня додаван при-
девском општем делу – пусты́ня, као и суфикс -овина у споју са именским 
општим делом: котловúна, седловúна.

Категорија апстрактних појмова

I. Морфолошки начин грађења речи
1. Суфиксални тип грађења
1) Суфикс -ство
У тексту романа К. Симонова Другови пo оружју има приличан број 

именица средњег рода изведених овим суфиксом од придевског општег дела 
са значењем стања, особине, својства апстрактно схваћених. Ове изведени-
це су ушле у лексички фонд руског језика и фреквентне су у употреби иако 
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се по типу којим су оне изведене више не граде нове именице. Такви су 
примери:

нeдoвóльство, достóинство, преимýщество, имýщество, одинóчество, 
превосхóдство, озорствó, любопы́тство, упóрство.

Усамљен је пример у тексту изведенице са -енство, а њих уосталом 
има свега неколико у језику: пéрвенство.

2) Суфикс -ба
У језику је данас непродуктиван тип творбе именица женског рода 

помоћу суфикса -ба/-оба и глаголског општег дела, а које означавају процес. 
У тексту који се анализира нађене су скоро све именице које су изведене по 
овом типу: 

стрельбá, дрýжба, слýжба, борьбá, пpóсьба, женитьба, xoдьбá, мольбá; 
учёба, жáлоба.

3) Суфикс -ота
Суфиксом -ота од придевског општег дела извођене су именице жен-

ског рода са значењем особине, квалитета, стања апстрактно узетих, а при-
мери за ово су: 

быстротá, высотá, полнотá, пpocтoтá, темнотá, прямотá. 
Духотá је изведено од именског општег дела, што је исто тако непродуктив-
но у савременом језику.

4) Суфикс -ина
У књижевном језику непродуктиван је суфикс -инa у комбинацији са 

придевским општим делом; тако су се градиле именице женског рода са 
значењем апстрактне особине: глубинá, вершúна, середúнa, тишинá.

5) Суфикс -изна 
Овај суфикс представљен је у тексту речима: желтизнá, дopoговúзна, 

где је у својству општег дела придев. Ове именице такође имају значење 
апстрактне особине.

6) Суфикс -нocmь
Од придевског општег дела изведен је овим суфиксом мали број име-

ница, женског рода са значењем апстрактне особине и стања: гomóвнocть, 
cýеmнocmь, cýщноcmь.

7) Суфикс -знь 
Данас je овај суфикс непродуктиван, a сачувао се само y неколико 

примера од којих су овде: болéзнь, жизнь, нenpuя́знь.
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II. Лексичко-синтаксички начин грађења речи је непродуктиван; у 
тексту имамо неколико примера: доброжелáтельство, ничегонедéлание, ру-
копожáтие.

СУФИКСИ ЗА ДЕМИНУТИВ, АУГМЕНТАТИВ И ЗА ИЗРАЖАВАЊЕ  
СУБЈЕКТИВНОГ СТАВА

1. Суфиксација
1) Суфикс -инка
Изведенице добијене помоћу суфикса -инка у тексту романа Другови 

no оружју осећају се као деминутивни облици, a то су: 
кровинка, лoщинкa, морщинка, песчинка, слезинка, травинка, 

уп. и следеће примере из текста:
„У него было бледное, без кровинки, лицо.” „ ... маленькие лощинки 
сменялись маленькими холмиками.” „ ...и заправленных под ремень без 
единой морщинки шинелях.” „ ... и такой песчинкой казался в ней их ма-
ленький отряд.” „И две маленькие непритворныe слезинки выкатились 
из ее выцветших глаз.” „ ... что каждая травинка в степи стояла отдельно 
и неподвижно.”

2) Суфикс -чик
Изведенице са овим суфиксом у тексту имају деминутивно значење: 

дивáнчик, кармáнчик, окóпчик, полупогóнчик, райóнчик, стýльчик, 
шкáфчик.
„В овальном вырезе молодая ... женщина сидела на неудобном, узком 
диванчике.” ,,Посередине в материю были вшиты узкие карманчики и в 
каждый из них вставлены маленькие, в полпальца, ампулы с чем-то жел-
товато-серым внутри.” „Перед самым въездом на переправу из узкого 
окопчика выскочил лейтенант.” ,,Артемьев отчетливо видел на мунди-
ре японца маленький полупогончик с полоской и тремя звездочками.” 
„Ничего себе райончик выбрали сволочи самураи!” ,,Сидя на высоком, 
детском стульчике ...” ,,(он) достал из маленького шкафчика сапожную 
щетку.”

3) Суфикс -ище, -uщa
Овај суфикс додат именицама уноси аугментативно и пејоративно 

значење. У тексту су нађена три примера од којих ручúща и кровúще имају 
аугментативно значење, а клычúще и пејоративно, уп.



100

Јелка Матијашевић

,,Чтобы он не вставая мог своей длинной ручищей достать любую книж-
ку.” „А кровищи! Я раньше вида крови вытерпеть не мог.” ,,Клычищи – 
прямо как у тигры! – сказал Скворцов, возвращая фляжку.”

4) Суфикс -ка
Именице женског рода изведене од именица такође женског рода, 

имају у неком контексту значење деминутива, као штo су ови примери: 
борóдка, дорóжка, дóчка, кáпелька, лошáдка, панáмка, полóска, фигýрка, 
высóтка.
,,Это был Санаев, отпустивший короткую черную как смоль бородку.”  
„ ... оставались только узкие дорожки входа к столам.” ,,Правой рукой 
она держала руку дочки.” „ ... она испуганно отступила на шаг, чувствуя, 
как капелька воды течет по носу.” „Выдержат его монгольские лошад-
ки?” „ ... но на голове капитана эта детская панамка выглядела удиви-
тельно некстати.” „Китаец вытащил оттуда узкую полоску рисовой бу-
маги.” ,,Прямо по лощине к бархану бежали зеленыe фигурки японцев.” 
,,Танки, скрывавшиеся из виду за цепью маленьких высоток, должны 
были появиться в поле зрения.”

5) Суфикс -очка, -ечка, -ичка
Овим суфиксом изводе се именице које имају деминутивно-хипокори-

стично значење. Примери из текста: 
бáлочка, верёвочка, дýрочка, звёздочка, книжечка, Кóстичка, лáмпочка, 
Мáечка, мáмочка, пóлочка, похóдочка, скамéечка, сóпочка, страничка, 
трýбочка, чáшечка, э́мочка, этажéрочка.
„В четырех километрах от аэродрома была маленькая балочка.” „... и он 
у вас подвешен ... на веревочках во фляжках.” ,,Сидит теперь и смотрит 
на своего Синцова, как счастливая дурочка.” „ ... на полупогончике была 
одна металлическая звездочка и шершавая полоска.” „ ... две небольшие 
книжечки которого – ... он читал еще давно, ... „ ... а тебе все время пи-
шет: ,,Милый Костичка!” ,,Над столом был зацеплен за гвоздик провод с 
маленькой, тусклой лампочкой.”  ,,Ты еще недавно, когда родилась Ма-
ечка, написал. „Ах, мамочка, мамочка! – сказала Маша, обняв вошедшую 
с чайником в руках Татьяну Степановну, чувствуя себя счастливой ...” „ ... 
где на верхней полочке, ... стояло несколько старых фотографий.” „Сана-
ев пошел своей небрежной кавалерийской походочкой к белым баракам 
„Монголрыбы.” „ .... в конце его на земляной скамеечке сидел за периско-
пом наблюдатель.” ,,Высота Песчаная – высокая желтая двугорбая соп-
ка – была окружена тройной цепью мелких, заросших травой сопочек.” 
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„Письмо Маши состояло из шести мелко исписанных страничек блокно-
та.” „Я думал, что телеграммы скатанные в трубочку, летят из города в 
город прямо по проводам.” „ ... то и дело снимая с чашечек крышки, ...” 
„ ... стояли с одной стороны наш санитарный автобус и ,,эмочка” с дру-
гой  – пятнистый, закамуфлированный японский ,,форд” с белым флагом 
на радиаторе.” ,,Анна Андреевна потянулась к бамбуковой этажерочке.”

Неке изведенице са овим суфиксом немају допунског деминутив-
но-хипокористичног значења, као: кáрточка, ýдочка, цепóчка; уп.

,,Глядя на школьную карточку Климовича, ...” ,,Она протянула Маше 
карточку.” ,,Толстый полковник, с неудовольствием сознавая, что попал-
ся на удочку, помолчал.” ,,Вдоль дороги на восток тянулась цепочка те-
леграфных столбов с проводами.”

6) Суфикс -ик
Деминутивно-хипокористични суфикс -ик налази се у тексту у приме-

рима као што су: 
винтик, гвóздик, дóмик, кóнчик, кýстик, лýчик, Пáвлик, прýтик, стóлик, 
ýсик, хóлмик, шáрик (ласк. солнце).
„ ... a здесь не захотят обойтись без тебя, потому что ты один из винтиков 
того штабного механизма.” Над столом был зацеплен за гвоздик провод.” 
„ ... и выйдя на воздух из маленького, душного домика...” ,,3акрыв за 
собой дверь, она торопливо села на кончик стоящего возле двери стула.” 
„ ... и промелькнувшая под крылом пойма Халхин-Гола с центральной 
переправой и мелкими кустиками возле нее.”,,Подолгу лежа на сонце, 
она щурила глаза, а от этого теперь вокруг них остались тоненькие свет-
лые лучики.” ,, – Здравствуй, Павлик! Очень рада тебя видеть, – сказала 
Надя.” „ ... нетерпеливо похлопывая ивовым прутиком по запыленному 
сапогу, подошел поздоровался с Артемьевым.” „ ... держась одной рукой 
за тонкую планку, прибитую к огораживавшим палисадник низким стол-
бикам.” „ ... маленький круглый стол, еще столик – поменьше, ...” „Ма-
ленький, кругленький, в тропической панаме, с черными запятыми уси-
ков на простодушном круглом лице.” „ ... маленькие лощинки сменялись 
маленькими холмиками.” ,,А пока шарик на небе – все время работа.”

7) Суфикс -ок (-ек)
И овај деминутивно-хипокористични суфикс нађен је у тексту. Код 

извесног броја оваквих изведеница деминутивно-хипокористично значење 
се изгубило о чему смо већ говорили. Сада ћемо говорити о изведеницама 
са овим допунским значењем, а такве су: 



102

Јелка Матијашевић

ветерóк, гopoдóк, гребешóк, конёк, клочóк, листóк,1 оврáжек, огонёк, 
перéдничек, уголёк, уголóк, флажóк, холодóк, ястребóк, коньячóк.
,, ... легкий ветерок шевелит засохшую траву ...” „Монгольский городок, ... 
был совсем не похож иа город в том понимании, в каком для Климовича 
были городами Чита.” ,,В каком из бесчисленных китайских городов и го-
родков.” ,,Свистнуло несколько пуль, с гребешка бархана змейкой посыпал-
ся песок, ...” „Артемьев окинул взглядом обеих лошадей и, решив, что пегий 
широкогрудый конек будет посильней, легонько потянул его к себе.” „То 
здесь, то там, застряв в пучках травы, не в силах оторваться и покинуть это 
печальное место, трепетали на ветру исписаные иероглифами полинявшие 
клочки рисовой бумаги.” „ ... и, вынув оттуда двумя пальцами небольшой 
листок бумаги, протянул его.” „Где-то здесь должен был начинаться мел-
кий овражек.” „ ... еще долго смотрела в непроглядную монгольскую ночь с 
маленькими, далекими огоньками ...” „ ... очень шедшим к надетому на нее 
передничку и закатанным рукавам блузки.” „Только в погасавшем костре 
светилось несколько угольков.” ,,(Клинович) недовольно посмотрел на по-
черневший за день уголок подворотничка.” „ ... у нас и маленькие флажки, 
чтобы с собой взять, приготовлены.” ,,Ночной холодок приносил мало об-
легчения ...” „Наши! Ястребки. Со звездами. Японец потому нас и не об-
стрелял.” ,, – Коньячку? – спросил он у Козырева доверительно.”

Сем поменутих суфикса у тексту романа К. Симонова Другови пo 
оружју има и известан број примера мало продуктивног деминутивно-хи-
покористичног суфикса -очек, -ечек, -ичек: 

дóждичек, краéшек, кружóчек, кусóчек, мешóчек, переýлочек, станóчек.
Суфикси -це, -цо, -ца, -ко, -ишко, -ышко, -ишка, -онка, -ягa, којима се 

именицама даје допунско значење деминутива, аугментатива и субјективног 
става срећу се овде само у покојем примеру, као: 

болóтце, озерцó, ленцá, пивкó, чаишко, пя́тнышко, братишка, мальчиш-
ка, девчóнка, бедня́гa.

У примерима као штo су: двéрца, дрéвко, дóнышко допунска значења 
се не осећају, уп. 

„Начальник штаба вперевалку дошел до машины, хлопнул дверцей и уехал.” 
„Саенко взял белый флаг, прибитый к толстой палке от японских санитар-
ных носилок, и с силой воткнул древко в бруствер окопа.” ,,Худяков наконец 
взял ее (фуражку), и пощелкав пальцем по донышку, надел на голову, ...”
1  Означене изведенице у извесном контексту нађене су без деминутивно-хипокористичког 

значења.
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* * *

На крају бисмо могли да кажемо ово:
Оно што је мноштвом радова совјетских лингвиста и стандардним 

граматикама и речницима регистровано као врло продуктивно, а чега смо 
и ми данас сведоци, то је у великом броју заступљено и у творби именица 
у роману Другови пo оружју К. Симонова. Исто тако и новине совјетског 
доба су представљене у језику овога романа; притом није битно са колико 
примера је који творбени тип пронађен, већ који је продуктивни тип творбе 
представљен, који је тип иновација совјетског времена, који је мало продук-
тиван, а који непродуктиван. Довољан нам је и само један пример за изведе-
нице једног одређеног типа па да та изведена именица буде супротстављена 
другим типовима изведеница.

Уколико има мали број примера за један одређени тип грађења име-
ница, па чак и по један, а таквих има, а да је тај тип творбе продуктиван у 
једној области лексике, онда је то знак да такве лексике има слабо, или је у 
овом роману нема уопште (машинúстка и др.).

У језику романа К. Симонова Другови пo оружју, као и уопште у сав-
ременом руском језику, основни начин за грађење именица је суфиксација, 
мада не и једини.

Разматране именице овога романа припадају још од раније продук-
тивним, мало продуктивним или непродуктивним творбеним типовима:

„Советская эпоха не внесла существенных изменений в способ суффик-
сального образования имен существительных. И это понятно: каждая 
последующая эпоха не может обойтись без использования во всем ос-
новном и существенном унаследованного языкового материала слово-
образовательного инвентаря, доставленного развитием языка в течение 
предшествующих периодов, если доказано, что он удовлетворяет по-
требности в образовании необходимых для общества постоянно возни-
кающих новыx слов.” (Зенков 1958: 78).

Лексика совјетског времена заступљена у овом роману такође се гра-
ди помоћу и раније познатих творбених типова, али који сада добијају по-
себно велику продуктивност и велике творбене могућности. Ту се нарочито 
истичу суфикси: -щик (-чик), -ист, -ка, -ик, -ость, -ниe (-ение), -ец, -ация 
који могу да ступају у комбинацију са разним основама у својству општег 
дела где се могу наћи и сложенице, па чак и абревијатуре, што представља 
новину у језику (политотдéлец, бензовóзка; комсомóлец, эмочка и др.). Нове 
речи ничу и на бази синтагме придев + именица где долази до сажимања 
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при чему суфикс преузима функцију управног члана (суфикс -ка: зенитка, 
многотирáжка, санитáрка и др.). Именица добијених од сложеница разних 
типова и абревијатура такође разних типова без додавања суфикса, што је 
нарочито карактеристично за совјетско време, у роману Другови пo оружју 
има у великом броју (ремзавóд, политотдéл, горкомхóз, политрук и др.).

Материјал нам показује да и овде као и у језику уопште 
„наиболее ощутимые изменения, касающиеся словобразовательного ин-
вентаря, относятся к области существительных агентивного и абстракт-
ного значения, именно эти семантические разряды возникают в наше 
время особенно интенсивно” (Шанский 1967).

Пада у очи да у језику овога романа има много изведеница које су 
карактеристичне за разговорни језик, што је данас доста раширена појава. 
Увођењем оваквих речи у писани језик писац помаже њиховом учвршћи-
вању у руском књижевном језику.

He одликују се богатством ни разноврсношћу суфикси за изражавање 
субјективног става, а и суфикси за изражавање деминутива и аугментатива 
су такође слабо представљени. Многи облици са овим суфиксима немају 
значење деминутива и аугментатива, већ се у тексту појављују као стилски 
дублети оних речи од којих су изведени. Овакве и изведене и неизведене 
речи означавају предмет истих димензија с том разликом што је неизведена 
именица стилски неутрална, а изведена припада разговорном језику (кни-
га – книжка) и нећемо бити далеко од истине ако кажемо да су ове друге 
заступљене у већем броју.

У тексту има пуно војне лексике што је и нормално очекивати у ро-
ману као што је овај. За нас је од важности то што се показало да се и та 
лексика гради према оним типовима творбе именица који су продуктивни и 
нарочито карактеристични за совјетско доба.

На основу досад изложеног види се да је језички материјал романа 
Другови пo оружју сав прожет оним процесима који су тако карактеристи-
чни за творбу именица савременог руског језика, па бисмо могли, и да не 
знамо када је дело написано нити које време описује, само на основу творбе 
именица у њему, закључити о времену у коме је написано, као и о времену 
које се у њему описује, под условом да познајемо творбу речи у савременом 
руском језику. 
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Многи писци и публицисти 18. и 19. века руске књижевности ставља-
ли су свој уметнички дар у службу језика. Та интересовања нарочито су била 
интензивна 30–40-их година 19. века у време кад живи и ствара Висарион 
Григорјевич Бјелински за чије име се углавном везује књижевна критика 
и естетика. Иако није био филолог по опредељењу он је схватао огроман 
друштвени значај који језик има и у њему видео услов за развитак људске 
културе. Стога није чудо што се В. Г. Бјелински живо укључио у истражива-
ња у области језичке проблематике тога доба. У то време интересовања су 
углавном била усмерена ка стварању граматике руског језика. Управо тих 
година изашле су и две граматике које су одиграле важну улогу у историји 
руске лингвистике – „Руска граматика” Александра Востокова (Русская 
грамматика Александра Востокова), „Практична руска граматика” Нико-
лаја Греча (Практическая русская грамматика Николая Греча). Пре њих 
руски језик је имао само две граматике – „Росијску граматику” Ломоносова 
(Российская грамматика М. В. Ломоносова) и „Граматику Росијске акаде-
мије” (Грамматика Российской Академии) које нису могле да задовоље по-
требу за књигом такве врсте а, поред тога, имале су и низ недостатака.

Иако се Бјелински већином појављивао са својим рецензијама онда 
када је био на то подстакнут – појавом каквог дела из области науке о језику, 
не би се могло рећи да се није питањима језика и систематски бавио. Писати 
рецензије на граматике и друге радове са језичком проблематиком и пре-
поручивати оно што је тадашња лингвистика имала као најбоље, могао је 
само онај ко је интензивно пратио токове у језику, о чему сведочи и његова 
граматика као самосталан рад. Сем тога, Бјелински је поседовао и изванре-
дан смисао да уочи оно што је добро а што није било доступно ни многим 
његовим савременицима филолозима. Све то говори у прилог тврдњи да ње-
гови радови у области језика нису плод случајне инспирације, већ резултат 
вишегодишњег интересовања за збивања у језику.

Бјелински види сву несавршеност постојећих граматика руског јези-
ка, али им не пориче и неке позитивне ставове којих има у свакој од њих. 
Свака наредна граматика би требало да рачуна са тиме и да узима од прет-
ходних оно што је позитивно, што се већ показало као добро, а не да почиње 
увек све испочетка, утолико пре што један човек не може све знати.
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У овом смислу би била једна од првих замерки стављена „Граматици 
руског језика” И. Ф. Калајдовича (Грамматика языка русского. Часть пер-
вая. Познание слов. Сочинение Калайдовича (Ивана Федоровича), Москва, 
1834), изречена у рецензији поводом ове граматике (Белинский 1953а: 107–
121). Замерка би се састојала у томе што се писац граматике није користио 
оним што је добро у претходне четири граматике, у првом реду у „Руској 
граматици” Востокова, чије би се име, по мишљењу Бјелинског, требало из-
говарати с поштовањем као име писца до тада најбоље граматике.

Говорећи даље у овој рецензији и у рецензији на књигу „Граматичка 
истраживања” В. А. Васиљева (Грамматические разыскания В. А. Васи-
льева. 1) О букве ё. 2) Об образовании уменьшительных рода мужеского и 
женского. Санкт-Петербург. 1845) о значају граматике за писменост једног 
народа (Белинский 1955б: 222–236), Бјелински ће рећи и то, да „Грамматика 
не дает таланта но дает таланту большую силу” (стр. 232), а да је њен зада-
так да црпе правила из језика, а не да му намеће своја.

Бјелински је свестан тешкоћа на које се наилази при састављању гра-
матике и да то потиче отуда што теорија руског језика није разрађена „ ... 
теория языка русского почти не начата, и для грамматики, как систематиче-
ского свода законов языка, не приготовлено никаких данных” (Белинский 
1955б: 222).

Писац граматике мора стално да има на уму значај који граматика 
има за један језик и зато је дужан да је прилагоди духу дотичног језика, по-
штујући његове законе, што граматичари често превиђају.

„Ибо во-первых, они (грамматисты) хотят сочинять, выдумывать зако-
ны языка, а не открывать их, не выводить из духа оного; во-втopыx, они 
не хотят пользоваться трудами своих предшественников, как будто бы 
почитая это унизительным для своего авторского достоинства” (Белин-
ский 1953а: 115).

Неразрађеност језичке теорије не би смела да буде разлог за занема-
ривање специфичности језика:

„Но как бы ни был язык неразвит и необработан, – он все же ведь имеет 
свой гений, свои дух, свои законы и свои, только ему свойственные ха-
рактер и физиономию: исследовать, определить, – словом, привести их в 
ясное сознание, есть дело грамматики ” (Белинский 1955б: 230). 

О овоме је Бјелински говорио, поред поменутих двеју рецензија, још 
и у рецензији на већ помињану граматику. А. Востокова (Белинский 1955а: 
252–256), затим у рецензији посвећеној брошури К. М. Кодинског, „Упро-
шћавање руске граматике” (Упрощение русской грамматики. Uproscenie 
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ruscoi grammatichi. Сочинение К. М. Кодинского. Санкт-Петербург. 1842) 
(Белинский 1955б: 328–346) и у рецензији на „Џепни речник страних речи 
Кирилова” (Карманный словарь иностранныx слов, вошедших в состав рус-
ского языка, издаваемый Н. Кирилловым. Санкт-Петербург. Выпуск пер-
вый. 1845) (Белинский 1955в: 60–62).

Прве граматике руског језика писане су по узору на латинску гра-
матику што ће им Бјелински замерити, али неће и строго осудити њихове 
састављаче који су пошли истим путем којим и Петар Велики у спровођењу 
реформе руског друштва, видећи у томе историјску неопходност која има 
своје корене у развоју друштва и друштвених односа. Замериће им на пре-
ношењу стања из латинске и француске граматике због чега су неки делови 
руске граматике били веома искомпликовани и тешки, па чак и неразумљи-
ви руском човеку, јер нису одговарали духу руског језика. Овде се у првом 
реду ради о глаголима који су на тај начин постали најзамршенији део руске 
граматике, јер подела каква је давана према страним граматикама, није од-
говарала природи руских глагола. За то, међутим, не треба кривити писце 
граматика пошто теорија глаголског вида није дуго била јасно формулисана. 
Схватање ове лексичко-граматичке категорије, карактеристичне за словен-
ске глаголе, у разно доба и код разних народа и писаца је уопште врло раз-
личито.

За зачетника учења о глаголском виду сматра се немачки лингвиста 
Јохан-Северин Фатер (Johan-Severin Vater (1809). Praktische Grammatik der 
Russische Sprache. Leipzig), а бавила су се тиме многа данас позната имена 
у светској лингвистици међу којима: Болдирјев, Потебња, Шахматов, Фор-
тунатов, Богородицки, Пешковски, Миклошич, Бругман, Делбрик, Меје, Ф. 
де Сосир, А. Мазон и још читав низ руских и словенских, лингвиста. У по-
стојање глаголског вида, као битне црте словенских глагола, данас нико не 
сумња, док у време кад живи и ствара В. Г. Бјелински ондашња лингвистика 
није имала пречишћене појмове о природи руских глагола. Упознавши се са 
радовима Фатера и Болдирјева о глаголском виду, а прихвативши од Ломо-
носова и Востокова поделу на две конјугације према другом лицу једнине 
садашњег времена и додајући да постоје само три времена, а не више као 
што се често тврдило, Бјелински је дао веома упрошћено систем руских 
глагола.

Руска граматика, која је била у повоју у време Бјелинског, није има-
ла утврђена правописна правила, па је стога владало право шаренило ,,тут 
всякий молодец говорит и пишет на свой образец” (Белинский 1955б: 232) 
и има онолико ортографија колико и часописа и колико књига, и колико пи-
саца тих часописа и књига, каже Бјелински.



108

Јелка Матијашевић

У рецензији посвећеној књижици „Граматичка истраживања” А. В. 
Васиљева говориће се о потреби правописне реформе, затим у рецензији на 
„Упрошћавање руске граматике” Кодинског, за коју ће Бјелински рећи да по-
грешно носи наслов – „Упрошћавање руске граматике” кад се ту не ради ни 
о каквом упрошћавању граматике, већ азбуке, и у рецензији поводом „Руске 
граматике” А. Востокова. Овде је Бјелински против традиције у правопису, 
против староруских и црквенословенских остатака, али је и против замене 
руске азбуке латиницом коју предлаже Кодински. Он ће говорити о избаци-
вању јата, ижице, тите, и њиховој замени, о придевским наставцима и њихо-
вом писању, о писању е и о после шуштавих консонаната, даће и неки свој 
пројекат руске азбуке сачињене од ћириличких и латиничких слова. Он на-
глашава да тиме не претендује на то да изврши реформу руског правописа, 
али да је од свег срца жели, а свестан је да то није ствар воље и жеље једног 
лица. Свој предлог је изложио као неку врсту подстицаја да се о томе почне 
озбиљно размишљати и писати као што је и њега подстакла ова књижица из 
пера В. А. Васиљева. Бјелински, по томе, није усамљена појава у историји 
руске културе. Руско писмо је било на размаку од читава два века предмет 
интересовања огромног броја стваралаца, на што упућује и прва реченица 
предговора књиге Обзор предложений по усовершенствованию руской ор-
фографии:

„Русское письмо, его доступность, простота, легкость, его совершен-
ство были предметом постоянных раздумий крупнейших деятелей куль-
туры; много коллективного труда вложено в шлифовку и улучшение рус-
ской графики и орфографии. В строительстве русского письма принима-
ли участие крупнейшие языковеды, писатели, и публицисты, методисты 
и педагоги, психологи и патофизиологи” (Виноградов 1965: 5).

да би 1917–1918. дошло до реформе а 1956. до неких допуна ове реформе у 
којој ће, оно што је, између осталих, и Бјелински предлагао, доћи до мате-
ријалног израза. Мисао о усавршавању руског правописа и даље је присутна 
у руској култури, а на то нам указује и недавни покушај реформе из 1965. 
године.

Кодински у свом предлогу за упрошћавање руске азбуке тражи да сва-
ко слово има свој глас, док Бјелински правилно примећује да сваки глас тре-
ба да има свој знак – слово. Неразликовање гласова и слова ће се протезати 
све до 70–80-их година 19. века, до Бодуена де Куртенеа.

Бјелински ће се у својим рецензијама Грамматические уроки русско-
го языка Димитрия Каширина (1835) (Белинский 1953б: 337–338); О жизни 
и произведениях сира Вальтера Скотта. Соч. Аллана Каннингама (1835) 
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(Белинский 1953в: 342–346) осврнути на писање великог слова, у чему је 
такође владало опште шаренило и произвољност.

Поздрављајући појаву Џепног речника страних речи Бјелински је у 
рецензији на овај речник изразио веома трезвен став према позајмицама. 
Он се не плаши кварења језика уласком страних речи у лексички фонд ру-
ског језика, а до чега је неминовно морало доћи после реформи Петра I, 
износећи мисао да се непотребне речи никада не задржавају у језику, а да 
је: „Страж чистоты языка – не академия, не грамматика, не грамотеи, а дух 
народа” (Карманный словарь иностранныx слов: 61). 

Многе од изнетих ставова о језику – разликовање гласова и слова, по-
глед на глаголски вид, на времена, конјугације, на врсте речи, Бјелински је 
и практично применио у свом самосталном раду „Основе руске граматике” 
(Основания русской грамматики для первоначального обучения, составлен-
ные Виссарионом Белинским, Часть первая. Грамматика аналитическая 
(этимология), Москва 1837) (1953г); за други део ове граматике Бјелински 
је имао разрађен план, али га није остварио. Ова граматика је од савремени-
ка оцењена као вредан допринос науци о језику, док у школске приручнике 
није била увршћена. К. С. Аксаков, позивајући се на свој чланак „О грам-
матике вообще” из 1839. године (Литературное наследство 56, 1950: 107), 
пише:: „Сколько нових мыслей пришло мне в голову, сколько ещё законов 
увидел я в жизни слова человеческого”. За нас ово дело В. Г. Бјелинског има 
историјски значај.

Бјелински у својој граматици полази од чињенице да је човек почео 
да говори онда када је почео да мисли, супротстављајући се раширеном ту-
мачењу да је језик човеков проналазак (јер проналазак је или намеран или 
случајан), па пошто је реч у тесној вези са мишљу, онда и граматика треба 
да буде у тесној вези са логиком. За то доба било је карактеристично до-
вођење граматике у везу са логиком, а присталица таквог става био је и сам 
Бјелински. И поред тога његова граматика није написана у духу тадашњих 
,,свеопштих” граматика – у духу филозофске граматике, већ је базирана на 
живом руском језику.

Бјелински је указивао на синтаксички однос међу речима и при по-
дели на врсте речи он полази од њихове функције у реченици. Цела његова 
граматика је преплитање морфолошке анализе са синтаксичком. Централно 
питање при проучавању врста речи у оквиру морфологије је промена речи 
којој посвећује највише места у својој књизи.

До тада се у филозофским граматикама износило мишљење да по-
стоји подједнак број врста речи у свим језицима света, док насупрот томе 
Бјелински указује на специфичности језика у том погледу, да број врста 
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речи варира у њима, уз напомену, да неке врсте речи чине основни, обаве-
зни фонд сваког језика.

Материјал који је заступљен у граматици Бјелинског служи и као до-
каз о еволуцији у језику – о усавршавању парадигми, промени функције 
појединих облика, уопштавању једних облика на рачун других, деловању 
закона аналогије, другим речима, о томе шта се променило у језику од 30-
40-их година 19. века, од времена Бјелинског до данас.

Суфикс -ша служио је за грађење именица женског рода са значењем 
жене, супруге, према професији мужа: офицер – офицерша, лекарь – ле-
карша, генерал – генеральша; данас је тај суфикс продуктиван и за грађење 
именица женског рода са значењем професије: кондуктор – кондукторша, 
секретарь – секретарша.

Женска имена по оцу имала су генитив множине на -ов: Андреевна – 
Андреевнов, Петровна – Петровнов, ако би се данас та имена употребила у 
множини – иду по придевској промени.

Именице женског рода на -я са претходним ь под условом да акценат 
није падао на наставак у генитиву множине имале су наставак -ьев: лгунья – 
лгуньев, колдунья – колдуньев, данас: лгуний, колдуний.

Код именица средњег рода на -о и -е номинатив множине је имао 
овакве облике: 

окны, окна; стеклы, стекла; солнцы, полотенцы, копьи, ружьи и генитив: 
солнцев, полотенцев, 

у савременом руском језику нормативни су само: 
окна, стекла, полотенца, копья, ружья; полотенец.

Именице које означавају младунчад у једнини са наставком -онок 
(-ёнок), у множини у номинативу имале су -аты (-яты), док се данашњи 
облик за тај падеж -ата (-ята) среће као варијантни: телёнок – теляты, -а, 
медвежонок – медвежаты, -а.

Поред облика „быть любимым” постојао је и старији „быть любиму”.
Бјелински мења и украјинска презимена на -ко по типу именица на 

-о: Дорошенко – Дорошенка, ... Дорошенки, -ов, -ам, ... у савременом руском 
језику та се презимена не мењају по падежима.

Код сложеница типа Новгород мења оба дела сложенице Новагорода, 
Новугороду ...

Бјелински је у својој рецензији на књигу „Граматичка истраживања” 
В. А. Васиљева истакао значај књижевника и књижевности за развој језика 
и дао кратак историјат руског језика. Он се супротставља мишљењима да је 
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са Карамзином језик коначно утврђен и да се даље ићи не може. Бјелински 
му одаје дужно признање, али каже да је Крилов даље отишао у богаћењу 
руског језика, код Крилова је више дошао до изражаја руски језик, али му је 
језик ограничен на басну. Језик је преко читавог низа писаца ишао напред 
да би код Пушкина нашао нову снагу: 

„Явился Пушкин – и русский язык обрел новую силу, прелесть, гибкость, 
богатство, а главное – стал развязен, естествен, стал вполне русским 
языком” (1955б: 223). 

Пушкин и Грибоједов створили су језик руске комедије у стиху. Ипак ни са 
Пушкином није завршен развој руског језика, језик поезије је и даље кренуо 
напред захваљујући Љермонтову: 

„ ... благодаря Лермонтову, русский язык далеко подвинулся вперед по-
сле Пушкина, и таким образом он не перестанет подвигаться вперед до 
тех пор, пока не перестанут на Руси являться великие писатели” (1955б: 
225).

И док је језик књижевности напредовао руски језик је и даље остао 
сиромашан за изражавање друштвене стварности, науке, једном речју, свега 
онога што спада у цивилизацију, па чак и за изражавање свакодневног у 
животу. Бјелински се пита и шта је са народним језиком.

Гогољ отвара нову етапу у руској књижевности. Његов језик је реље-
фан, живописан, јасан, одређен и прецизан, па му чак и граматичке грешке 
које допушта, дају посебан чар. Гогољ је отворио пут прозној књижевности. 
Из његових дела се може научити говорити о обичним стварима: 

„И направление, данное Гоголем, особенно плодотворно для литературы 
и для языка, которые поэтому учатся и научатся хорошо говорить о про-
стых вещах и уже не поучать, как прежде, торжественно и важно публи-
ку, а беседовать с нею” (1955б: 229).

У овом кратком осврту на радове В. Г. Бјелинског, који се тичу језичке 
проблематике његовог доба, надамо се да нам је пошло за руком да покаже-
мо да је Бјелински и ту остао доследан себи у пропагирању напредне мисли 
и исто онако надахнуто као што је то увек чинио. У темеље на којима почи-
ва савремена лингвистика он је уградио и делић себе, помажући решавању 
сложених питања њему савремене науке о језику, а ако је притом било и, 
са савременог гледишта, ненаучно тумачених појава у тој области, нећемо 
бити строги критичари, јер је то његов дуг времену у коме је живео и ства-
рао, а у коме је било много непречишћених ставова у језику и о језику.
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I

Интересовање за питања норме, њене кодификације и варијаната у 
руском језику изазвао је развој језика у XX веку. Праћење развоја језика, 
његове кодификације и варијаната има значаја како за науку и развитак на-
учне мисли, тако и за чисто практичне сврхе. Језик треба схватити дија-
лектички, схватити да се он налази у непрестаном кретању, мењању, а то 
доводи и до противречности које се у њему одражавају. То је посебно важно 
за оне који уче или који друге уче, како би могли спремно да дочекају про-
мене и прихвате оно што је језик као животворније на датом ступњу развоја 
уопштио и наметнуо и како се према језику и његовим формама не би одно-
сили пуритански, јер је то језику страно. Он као струкрурно организован си-
стем врши унутрашњу диференцијацију својих јединица и не треба му стога 
ништа наметати, већ помоћи природном току ствари, како је то својевреме-
но истицао Шчерба, и схватити да он има друштвени карактер као средство 
комуникације, да је, дакле, најнепосредније везан са животом друштва.

Имајући ово у виду сматрали смо умесним да на овом месту посве-
тимо пажњу, макар и кратко, питању норме, питању њене кодификације, 
као и питању варијаната, да укажемо на најкарактеристичнију литературу 
посвећену томе и да се конкретно задржимо на неким варијантама у морфо-
логији руског језика. Ово чинимо и из разлога што нормативне граматике, 
уџбеници и други приручници којима се наставници у својој свакодневној 
пракси служе нису довољни или нису у стању да пруже правовремено оба-
вештење о поменутим питањима, не зато што то немају за циљ, већ и стога 
што се ређе штампају и самим тим могу постати конзервативни и не одра-
жавати право стање, поготову што су због своје природе понекад и крути у 
приказивању ове проблематике.

На овом месту указаћемо на најновија решења и препоруке и изнети 
своје закључке о динамизму у језику, о томе како схватамо ова питања, а све 
у циљу ширег обавештавања пре свега наставничког аудиторијума.

Говорити о норми значи поћи од поставке о језику као систему струк-
турно организованих јединица са двостраном зависношћу. Систем језика не 
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чини само оно што је у њему реализовано, њега чине исто тако и скривене 
унутрашње могућности датог језика. То је жив систем који неизбежно води 
ка еволуцији. Булаховски (Булаховский 1952: 130) је то лепо изразио речи-
ма: „никогда и ни в какую эпоху не были и не могли быти использованы 
до конца все формальные возможности, предоставляемые языком”. Могли 
бисмо још додати да никада и не могу бити искоришћена сва потенцијална 
средства, све могућности једног језика.

Даље, говорити о норми значи анализирати читав сплет појава из ра-
зних сфера језика, значи откривати законитости у развитку језика, проуча-
вати функционално-стилске варијације језичких јединица тог система на 
разним његовим нивоима. Истовремено то значи и поклонити пажњу син-
хронији и дијахронији у погледу норме, посматрати је у времену.

Поћи ћемо од схватања према коме норма постоји у самом језику, те 
да је самим тим условљена системом и функционисањем јединица у њему. 
Она би, према томе, постојала и у дијалектима, а не само у књижевном јези-
ку, исто тако и на свим нивоима. Норма је динамика језика која за резултат 
има варијанте, док је кодификација, посебно када је у питању писани облик 
књижевног језика, везана за књижевни језик. Кодификација је свесно ода-
бирање онога што се у датом времену дефинише, због свог статуса у језику, 
као правилно и препорука и примена тога у уџбеницима, граматикама, реч-
ницима и другим приручницима предвиђеним за употребу.

Варијанте као историјски продукт развоја језика и њихово укључење 
у норму треба посматрати као средство за превазилажење противречности 
између статичне кодификације и динамике норме, као средство за изража-
вање унутрашње динамике норме, унутрашње динамике структурно орга-
низованих јединица. Развитак норме врши се управо захваљујући варијан-
тама; оне по правилу представљају прелаз од једног квалитета ка другом.

Не може се рећи да се питањем норме старија лингвистика није ба-
вила, интересовања за то је било и раније, али се зато може констатовати 
изузетно живо интересовање у том правцу у русистици последњих година. 
Норма је постала актуеалан објекат лингвистичких посматрања. То је на-
рочито потенцирано новијим прилазом посматрању језика, посебно новим 
струјањима у лингвистици.

Свим овим истраживањима заједничко је дијалектичко прилажење 
норми, признавање истовремено и њене променљивости и постојаности (то 
је, по Матезијусу, еластична стабилност), не као система крутих правила, 
већ као скупа сазнања о језику, о односу књижевног језика према некодифи-
кованим и дијалекатским сферама, професионалним, архаичним сферама и 
појавама, итд.
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Разумљиво је да се не искључује ни могућност разилажења у 
мишљењима о појединим питањима у вези са нормом и свим што се на 
њу односи, утолико пре што су и поред толиког интересовања остали не-
разрађени проблеми норме на многим језичким нивоима и у вези са низом 
постављених питања. Предстоји тек сакупљање и осмишљавање конкрет-
ног материјала на разним нивоима језичког система, како би се представе 
претвориле у плодотворне научне судове, способне да одиграју одређену 
улогу у објашњавању процеса језичког развитка, у повишењу језичке кул-
туре. Исто тако не сме се сметнути с ума да процес функционалне диферен-
цијације у језику непрекидно траје, непрестано се врше неке промене и да 
праћење тога за лингвистику представља перманентан задатак.

У варијантама треба видети сукоб старог и новог у језику, дијале-
катског и књижевног, домаћег и позајмљеног, књишког и разговорног, не-
утралног и експресивног и сл. Дијалектичко схватање норме не допушта 
пуританско, попут хируршког захвата, одбацивање „неправилног”. Живи 
говорни језик у својој свакодневној употреби један је од главних извора за 
стварање разних еквивалената језичких јединица, оправдавајући тиме оно 
Де Сосирово да је у живој речи клица свих промена.

Да би се бар унеколико имала представа о раду на норми у руском 
језику, и у русистици, навешћемо нешто од те бројне литературе, а пошто 
нам је у овом тренутку предмет интересовања норма и њене варијанте у 
морфологији, то ће и литература углавном бити подређена томе.1

1  О. С. Ахманова (1957). Очерки по общей и русской лексикологии; О. С. Ахманова, Ю. 
А. Бельчиков, В. В. Веселитский (1960). К вопросу о правильности речи; К. С. Горбачевич 
(1977). О нормах употребления сложносоставных слов; М. М. Гухман, Н. Н. Семонюк, В. 
Н. Ярцева, М. В. Раевский, О. И. Москальская (1968). Русский язык и советское общество; 
А. Едличка (1967). О пражской теории литературного языка. // Пражский лингвистический 
кружок; В. А. Ицкович (1968). Языковая норма; В. А. Ицкович (1970). Норма и ее кодифи-
кация. // Актуальные проблемы культуры речи; Э. Косериу (1963). Синхрония, диахрония 
и история. // Новое в лингвистике 3; В. Г. Костомаров (1960). Культура речи и стиль; Л. П. 
Крысин (1973). К социальным различиям в использовании языковых вариантов; А. А. Ле-
онтьев (1976). Языковая норма как социальная норма. // Проблемы социальной психологии; 
И. П. Мучник (1971). Грамматические категории глагола и имени в современном русском 
литературном языке; Г. А. Качевская и К. С. Горбачевич (ред.) (1976). Нормы современного 
русского литературного словоупотребления; Л. П. Калакуцкая (ред.) (1976). Ономастика и 
норма; Л. П. Крысин (ред.) (1974). Русский язык по данным массового обследования. Опыт 
социолингвистического изучения; Р. П. Рогожникова (1966). Варианты слов в русском; Н. Н. 
Семенюк (1965). Некоторые вопросы изучения вариантности; Г. А. Золотова (ред.) (1974). 
Синтаксис и норма; Л. И. Скворцов (1970). Норма, литературный язык, культура речи; Ф. П. 
Филин (1966). Несколько слов о языковой норме и культуре речи. // Вопросы культуры речи; 
Ф. П. Филин (1963). О слове и вариантах слова. // Морфологическая структура слова в язы-
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Последње деценије карактеришу се изласком низа речника најуже ве-
заних управо за питање културе говора.2

Међу овим значајним лексикографским остварењима посебну пажњу 
заслужује да буде поменут и препоручен за практичну употребу речник Грам-
матическая правильность русской речи (Граудина 1976), издат у Москви.

Он се битно разликује од онога што се традиционално назива линг-
вистичким речником. У њему се даје систематизовани скуп најупотребљи-
вијих граматичких варијаната у свој њиховој стилској разнородности, при 
чему се не понавља ни један од поменутих речника. Посвећен је једној стра-
ни руског књижевног језика – његовој граматици, и то само оном њеном 
делу у коме се јавља могућност изражавања истог значења помоћу варија-
ната, конкурентних облика или конструкција, а исто тако и у оним случаје-
вима када образовања блиска по облику служе за изражавање различитих 
нијанси у значењу. Другим речима, поклања се пажња свим оним тешкоћа-
ма које се јављају у практичној примени граматичких облика и конструк-
ција. Поред широког коментара о сваком типу варијаната и статистичких 
показатеља даје се библиографија радова и приручника који се односе на 
одређено питање.

Ово није први пут да се у нашим публикацијама пише о питањима 
норме у руском језику; то је логичан продужетак у циљу указивања широ-
ком аудиторијуму русиста на актуелна збивања у руском језику.

ках различных типов; Ф. П. Филин (1970). Норма и ее кодификация. // Актуальные проблемы 
культуры речи.

Овим се не исцрпљује листа радова расутих по бројним часописима, зборницима и књи-
гама. Међу зборницима посебно се издвајају „Культура речи”, „Правильность русской речи” 
и сл. 

У општи списак литературе унети су само цитирани радови (примедба уредница). 
2  Русское литературное произношение и ударение. Словарь-справочник (под. ред. Р. И. 

Аванесова и С. И. Ожегова) (1960); Правильность русской речи. Трудные случаи современ-
ного словоупотребления. Опыт словаря-справочника (под ред. С. И. Ожегова) (1962); Пра-
вильность русской речи. Словарь-справочник (сост. Л. П. Крысин, Л. И. Скворцов под ред. 
С. И. Ожегова) (1965); Краткий словарь трудностей русского языка для работников печати 
(1965); Трудные случаи употребления однокоренных слов русского языка. Словарь-справоч-
ник (сост. Ю. А. Бельчиков и М. С. Панюшева) (1968); Трудности словоупотребления и вари-
анты норм русского литературного языка. Словарь-справочник (под ред. К. С. Горбачевича) 
(1974); 

Грамматичекая правильность русского языка. Опыт частотно-стилистического словаря 
вариантов (под ред. С. Г. Бархударова и др.) (1976); Словарь трудностей русского языка (Д. 
Э. Розенталь, М. А. Теленкова) (1976); Грамматический словарь русского языка. Словоизме-
нение (А. А. Зализняк) (1977).
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II

У складу са постављеним задатком из мноштва варијаната у морфо-
логији руског језика одабрали смо неколико најкарактеристичнијих и за нас 
најинтересантнијих. То су варијанте код именица мушког рода на тврд су-
гласник код којих се процес унификације парадигматског система огледа 
кроз бројне варијанте. Карактеристично је такође за руски језик да у свом 
систему има велики број непроменљивих именица и по томе међу словен-
ским језицима заузима посебно место. Пошто међу непроменљивим имени-
цама има и оних које нису позајмице из других језика, ово питање је било 
занимљиво за обраду, поготово што се српскохрватски језик у том погледу 
знатно разликује од руског.

I. Променљиве именице
1. Генитив једнине именица мушког рода на тврд сугласник типа: сне-

га – снегу.
Ово је једна од варијаната о којој постоји бројна литература. Сматра-

ли смо да би за коришћење у свакодневној пракси била довољна ниже наве-
дена литература,3 а то се односи на остало о чему ћемо говорити.

Поред наставка -а/-я у овом падежу се може срести и наставак -у/-ю; у 
даљем тексту називаћемо их -а, -у. Наставак -у је стари наставак који се као 
конкурент наставку -а појавио услед промена и унификације у парадигмат-
ском систему именица у старијој фази руског језика. Наиме, то је наставак 
старих у-кратко основа које су добиле промену о-основа и са собом донеле 
и овај наставак, исти по вредности са -а. Диференцијација настала између 
ових истозначних морфема одвијала се најпре на семантичком плану, до-
дељујући постепено наставку -у количинско значење. То је већ значило су-
жавање његове функције у корист наставка -а. На том стадијуму се није 
остало због снажне тенденције ка даљој унификације морфолошког систе-
ма. Следећа етапа је продирање наставка -а у количинско значење. Резултат 
тога је стилско разједначавање: -у постаје одлика разговорне и народне лек-
сике, -а је неутрално. На све ово указују бројни фразеологизми у којима се, 
по правилу, чувају трагови старијег стања.

3  Кошутић, Радован (1965). Граматика руског језика. II. Облици; Виноградов, В. В. (ред.) 
(1960). Грамматика русского языка; Шведова, Н. Ю. (ред.) (1970). Грамматика современного 
русского литературного языка; Крысин, Л. П. (ред.) (1974). Русский язык по данным мас-
сового обследования. Опыт социально-лингвистического изучения; Бархударов, С. Г. и др. 
(ред.) (1976). Грамматичекая правильность русского языка. Опыт частотно-стилистического 
словаря вариантов. 
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Данашње стање у погледу употребе наставака -а и -у представља од-
макли стадијум у уопштавању наставка -а. Грамматическая правильность 
русской речи (Граудина 1976: 123) даје следећи закључак и препоруку: 

„Учитывая тенденцию развития в соотношении форм -а и -у следует ре-
комендовать флексию -а как нормативную основную форму родитель-
ного падежа во всех его значениях и для всех стилей литературного язы-
ка. Флексия -у представляет собой второстепенную вариантную форму, 
свойственную, прежде всего, устной речи, в письменных же стилях она 
держится, преимущественно, в фразеологии и в уменьшительных фор-
мах”.

Између ових наставака у генитиву, дакле, извршена је функционал-
но-стилска диференцијација, али не и нестајање наставка -у.

2. Локатив једнине именица мушког рода на тврд сугласник типа: в 
цехе – в цехý

Развојна линија наставка -у у локативу једнине у његовом односу пре-
ма наставку -е слична је претходном настаку -у у генитиву. И он је истог 
порекла. У односу ова два наставка у локативу јединине у руском језику 
одавно се испољила диференцијација у синтаксичком и семантичком сми-
слу, из истог разлога као и код генитива. Познато је да се наставак -у везао 
за употребу с предлозима в и на у месном и временском значењу, али исто 
тако и да та диференцијација није и крајњи стадијум у употреби наставака 
-е и -у. Наставак -е и даље се шири, а -у сужава доводећи до нове диферен-
цијације типа работа на дому / номер на доме. Употреба наставка -е у свим 
значењима локатива: о цехе, при цехе, в цехе, неограничена је и слободна. 
Тенденција ка смањењу броја речи са -у, тамо где су могуће варијанте (ра-
зилажење у сфери -е у писаном језику, неутрално књижевно, а -у у усме-
ном и народном језику), иако се ту и тамо примећује још увек није јасно 
испољена. Тај процес је још далеко од завршетка. На ово посебно скрећу 
пажњу истраживања Русский язык по данным массового обследования, из-
ражавајући бојазан од пребрзих и површних закључака, утолико пре што је 
наставак -у и раније доживљавао сличну судбину. Једно је ипак очигледно, а 
то је да је наставак -е општији по својој употреби, бар за сада.

3. Номинатив множине именица мушког рода на тврд сугласник типа: 
инспéкторы – инспекторá

О наставку -á у номинативу множине постоји, исто као и код прет-
ходних, богата литература. То је исконски двојински наставак који је у мно-
жину дошао после нестајања двојине у руском језику са речима типа глаз 
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– глазá и постао конкуренција основном наставку -ы/-и. И ово је процес који 
је одавно започет, али је током времена има разне фазе успона и падова.

За разлику од претходних наставака у генитиву и локативу, он се из 
примера глаз – глазá, са којима је дошао, почео ширити и продирати као 
множински наставак, па смо добили примере город – городá, лес – лесá. 
Посебну распрострањеност имао је у називима професија и неких уређаја и 
механизама и њихових делова, што је сасвим разумљиво ако се има у виду 
да је његов главни извор језик стручне терминологије, дијалекатска и народ-
на лексика, где је он, вероватно као жив у народном језику остао да егзисти-
ра у лингвистичком сећању и после губљења двојине, а да се најпре преко 
усменог језика учврстио и почео употребљавати и у писаном његовом обли-
ку. Отуда данас имамо речи истог значења, али са различитим наставцима 
типа бухгáлтеры – бухгалтерá, трáкторы – тракторá стилски разграни-
чено, а и семантичке разграничености типа мéхи – мехá. Све ово говори о 
разним ступњевима на развојном путу наставка -á и његовом продирању у 
књижевни језик.

4. Генитив множине именица мушког рода на тврд сугласник типа: 
грáммов – грамм

Називи мера и јединица мера у руском језику имају у генитиву мно-
жине наставак -ов, али се, нарочито последњих година употребљава у усме-
ном књижевном језику и нулти наставак. Он је у овој сфери изборио статус 
самосталног наставка, па је сасвим нормално да се постави питање његовог 
признавања и у писаном језику што се чини у књизи Грамматическая пра-
вильность русской речи (Граудина 1976: 126): 

„Вряд ли нужно сохранять раздвоенность письменной и устной нормы. 
Учитывая, что у всех технических специальных единиц измерения ну-
левая форма давно и бесповоротно укрепилась, целесообразно было бы 
допустить нулевую форму на правах литературной и в письменной, а не 
только в устной речи”.

За сада је чињеница да је ту у питању стилска диференцијација гени-
тива са наставком и без наставка (нулти наставак), а уколико би се уопштио 
нулти наставак, иако је то тешко предвидети, била би то семантичка дифе-
ренцијација.

II. Непроменљиве именице домаћег порекла у руском језику 
1. Промена топонима на -ово, -ево, -ёво, -ино, -ыно типа: Ивáново, 

Пушкино
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Основну и најелементарнију литературу наведену напред прошириће-
мо још једном јединицом: Мучник, И. П. (1971). Грамматические катего-
рии глагола и имени в современном русском литературном языке.

Питање тенденције развоја непроменљивости у руском језику код 
именица веома је занимљиво и у славистици и шире, па је разумљиво што 
за то питање влада интересовање у научним круговима. Мучник допушта 
да постоје и екстралингвистички разлози за развијање непроменљивости, 
али и да се у томе огледа деловање унутрашњих закона самог руског језика.

Географски називи о којима је реч представљају некадашње присвој-
не придеве. Иако се на основу литературе о њима може закључити да се и 
раније могло наслућивати кретање у правцу непроменљивости, ово се тек у 
новије време испољило као већ распрострањена појава у разним областима 
књижевног језика, па ту тенденцију фиксирају и уџбеници. Непроменљи-
вост је уочљива више код млађе генерације носилаца руског језика. Многи 
су склони да виде утицај ратног времена када је било потребно давати тачне 
и прецизне податке, ради избегавања мешања са другим сличним називима 
типа Киров. Овакво тумачење се намеће, јер је већина непроменљивих то-
понима ушла из стручне терминологије – из говора географа и војних лица, 
а томе се додаје још и то што су непроменљиви облици лакши за употребу, 
дакле: в Пушкино, к Ивáново и сл. 

Грамматическая правильность русской речи (Граудина 1976) препо-
ручује мењање, али оставља читав низ позиција када не треба мењати. Мно-
го је јаснији и у том случају адекватнији прилаз овом питању у истражи-
вању Русский язык по данным массового обследования (Крысин 1974: 199): 

„Итак, использование несклоняемых форм географических названий на 
-ино, -ово, по нашим данным довольно распространенное явление в сре-
де носителей литературного языка: оно не может расцениваться лишь 
как нарушение нормы”.

Чињеница је да се непроменљивост топонима придевског порекла на 
-ово, -ино шири и да се мора озбиљно размишљати и о кодификацији, али за 
сада док променљивости још има, може се рачунати и на њу при употреби.

2. Презимена на -ко и -енко, уопште на -о, пореклом из украјинског 
језика, типа: Авéрчéнко, Василéнко, Франко, Самойло

Још од XIX века у промени ових именица присутно је колебање, на 
што је вероватно, имао знатног утицаја акајући изговор крајњег самогласни-
ка. Колебање се односило само на презимена лица мушког пола, презимена 
лица женског пола по правилу се нису мењала. Промену су имала по обрас-
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цу именица на -о (I врста, Кошутићева II), или по обрасцу именица на -а (II 
врста, Кошутићева III), или се уопште нису мењала.

Данас се у неким граматикама ова непроменљивост третира као нор-
ма, уз допуштење промене по обрасцу именица на -а, исп. Грамматика рус-
ского языка. т. 1. (Виноградов 1960b). 

Грамматическая правильность русской речи (Граудина 1976) износи 
да су могуће три морфолошке варијанте: непроменљива – видел Ивана Ва-
силенко, промена по парадигми на -а – у Шевченки, к Даниленке, с Протчен-
кой, промена по парадигми средњег рода – к Тарасу Шевченку, с Григорен-
ком. Ова три типа постоје већ више од сто година у руском језику, на њих се 
и раније указивало, што се чини и у овој елементарној литератури. Од тада 
до данас извршене су ипак промене. Обрнут је редослед по распрострање-
ности. У савременом руском језику највише се употребљава прва – непро-
менљива варијанта, док је у време Грота била као трећа могућност, па и тада 
само у ретким случајевима. Чињеница је исто тако да се ова презимена још 
и данас могу наћи и са променом. Све ово важи и за остала презимена поре-
клом из украјинског језика на -о: Нечитáйло, Самойло, Гобято и сл.

Овај приручник (Граудина 1976: 152) даје и неке закључке и препо-
руке: 

„Для жанров официальной письменной речи может быть рекомендо-
ван несклоняемый морфологический вариант.

Для художественной литературы склоняемый (морфологический тип 
с Шевченкой) и несклоняемый вариант на -ко, -о как равноправные.

Для разговорной литературной речи могут быть сделаны те же ре-
комендации, что и для художественной литературы. Склонение по па-
радигме среднего рода для современного русского языка считать непра-
вильным.”

Додају се и нека ограничења: већином се не мењају она презимена 
на -о која имају акцентован наставак – Франкó, Лучкó. Напомиње се да се у 
разговорном књижевном језику може наћи чак и промена женских презиме-
на на -ко, -о: Возьми у Веры Голышенки.

Из свега што је у литератури овим поводом речено очигледно је да је 
непроменљивост на првом месту распрострањености, али не и једино она – 
запажа се стилска диференцијација. 

Ово истичемо нарочито зато што се у нашој свакодневној пракси одо-
маћило мишљење о непроменљивости ових презимена у савременом ру-
ском језику. То има извесног оправдања због велике раширености, али не 
одговара у потпуности стању у руском језику на савременој етапи развоја.
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3. Руска презимена на -ых, -их типа: Белых, Черных
За ова презимена пореклом од генитива множине сложене придевске 

промене обично се кратко каже да спадају у непроменљиве именице ру-
ског порекла. Тако их третирају и неки радови, исп. И. П. Мучника (1971) 
у поменутој књизи. У последње време из литературе се види да је њихова 
промена могућа у разговорном језику и језику књижевних дела. Б. Терзић 
(1966) је показао да се она мењају и у језику научне, посебно лингвистичке 
литературе. 

Оваква презимена су доста раширена и, пошто се у нашим грамати-
кама обично помене само по који пример, није на одмет да их дамо нешто 
више: Безденéжных, Безрóдных, Белых, Беспалых,  Высóких, Кручёных, 
Красных, Кузьминых, Грицких, Молодых, Набережных, Ржаных, Русских, 
Седых, Старых, Семëновых, Хворых, Черных, Чутких и др.

Њихово немењање, мисли се на мушка презимена, женска се по 
правилу не мењају, системски није оправдано; она имају све услове да се 
мењају, па ипак се не мењају.

Грамматическая правильность русской речи (Граудина 1976: 161) 
овако закључује:

„Русские фамилии, оканчивающиеся на -ых, -их и мужские и женские, 
не склоняются. Склонение их возможно в разговорной речи и в языке 
художественной литературы.”

Овде бисмо, према томе, могли видети тенденцију ка развијању про-
менљивости, засада још стилски ограничену: училась у Черных – училась у 
Черныхá.

4. Руска презимена на -áго и -овó типа: Живáго, Дурновó
Оваквих презимена типа: Белáго, Живáго, Бурáго, Дурнавó, Хитровó 

– знатно је мање него претходних на -ых, -их. Пореклом су од придевске сло-
жене промене, и то од генитива једнине. Постојећа литература их означује 
као непроменљиве именице.

Њихова непроменљивост за разлику од претходних можда би се могла 
доводити у везу са фонетским разилажењем са придевском променом услед 
правописних промена, као и тежњом језичких знакова као осамостаљењу. 
Уз то, нема их много. Уосталом за употребу то и није битно, важно је да се 
оне засад не мењају, а ако је судити према литератури, и не показују тенден-
цију ка мењању.

После овог конкретног излагања могли смо се најнепосредније уве-
рити колико је норма условљена могућностима језичког система, његовим 
развојем и узусом.
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РЕКОНСТРУКЦИЈА

Контрастивна истраживања могу се вршити на разним језичким ниво-
има. У домену семасиологије на овом плану могу се добити корисни резул-
тати за теоријска уопштавања, као и у чисто практичне сврхе. Иако се по-
следњих година у контрастивном проучавању језика доста урадило, још увек 
недостају описи и анализе појединих језичких нивоа двају или више језика.

На овом месту ми ћемо се позабавити образовањима која би могла 
дати одређени допринос проучавању семантике у творби речи1 на нивоу од-
носа садржаја и изражаја. He мање важну улогу од везе семантичке и мор-
фолошке деривације има и семантичка реконструкција, управо заснована на 
семантичкој деривацији, као и на њеном односу према морфолошкој, и то у 
откривању и функционисању одређених семасиолошких законитости.

Ради се конкретно о префиксално-суфиксалним именицама, како се 
у руској граматичкој пракси обично називају,2 или о сложеницама посеб-
не врсте према граматичкој пракси српскохрватског језика. И у руском и у 
српскохрватском дата образовања представљају језичку реалност било да 
се посматрају са статичног или процесуалног аспекта (Степанова 1979), тј. 
било да су присутна у постојећем лексичком фонду или да се на начин како 
су она добијена граде нове речи, да су у пpoцесу настајања. У последње 
време о овим образовањима у руском језику говори се као о конфиксалним 
образовањима (Марков, В. 1967; Казанская 1976), тј. као о двоафиксним за 
данашње језичко осећање. У српскохрватском језику посебно нису проуча-
вана, већ се у материјалу граматика каже да су сложенице уобличене настав-
ком (Белић 1949), сложене именице, рекцијске сложенице, предлошко-па-
дежне синтагме изведене суфиксом (Стевановић 1964) и сл. Ако се изузмy 
граматике и оно мало што се ван њих може наћи о овим образовањима, види 

1  Семантици у творби речи у последње време посвећује се све већа пажња. Може се 
навести низ аутора који се систематски баве овом проблематиком, као: Е. А. Земская, Е. С. 
Кубрякова, В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, Р. С. Манучарян, Н. А. Янко-Триницкая и др. Види 
у овом смислу и рад: И. А. Ширшов (1979) „Проблемы словообразовательного значения в 
современной отечественной науке”.

2  Довољно је позвати се на две граматике Академије наука СССР популарно називане – 
Грамматика 1960, Грамматика 1970, па да се има увид у то.
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се да је овде реч о оним језичким творевинама које досад нису биле предмет 
посебних проучавања ни у једном од ова два језика, поготову не на овај на-
чин и у овом смислу.

Постојање оваквих структура у оба језика тражи и изналажење раз-
лога за додавање двају афикса, као и уопште афикса, a затим говори и да су 
ти разлози морали бити дубљи. Све ово такође наводи на помисао о неким 
значајним променама и процесима који су то проузроковали, јер пред собом 
имамо генитивну, акузативну, инструменталну, локативну и некада аблатив-
ну конструкцију у служби номинације. У граматикама и другим радовима 
у погледу семантике ових образовања констатују се нека израженија зна-
чења – месно, наменско (Янко-Триницкая), за све остало се каже уопште-
но: њихова значења објашњава однос делова синтагме од којих су постала. 
Међутим о томе које све реално-семантичке категорије дотична образовања 
изражавају данас у ова два језика и о томе како се на основу тога успо-
стављао семантички ланац, тј. у ком правцу се смисао мењао и који је од тих 
смислова произвео неки други (Benvenist 1975: 226) – нема у досадашњој 
литератури ни трага.

Поред питања шта у семасиолошком погледу представљају данас, у 
ком правцу су се развијала и на основу тога ретроспективно – какву су се-
мантичку вредност првобитно имала дата образовања, отвара се и читав низ 
других: о семантичкој вредности именице, тј. падежа и узроцима који су 
га довели у везу са предлогом, касније префиксом, штa је затим био разлог 
додавању суфикса, колика је зависност семантичког развитка дате струк-
туре од сваког њеног дела па самим тим условљава ли одређена семантика 
и избор творбених елемената, о семантичкој вредности афикса – овде пре-
фикса и суфикса, постоји ли веза између префикса и суфикса у семантичком 
погледу, о продуктивности и др.

Ова образовања ми посматрамо као десупстантиве добијене на по-
себан начин. Као доказ да је код њих префиксација претходила суфикса-
цији служе префиксална именичка образовања као: рус. – подзем, пригород, 
загород и сл., сх. – подгрло, подлакат, предсоба. Иако имамо подземелье / 
подземље, подгрлац, беспуће и др. немамо ‘земель’, ‘земље’, ‘грлац’, ‘пуће’.

Грађа је узета из речника руског3 и српскохрватског језика4 а нешто и 
из граматика и радова у којима се говори о овим именицама.

У циљу бољег сагледавања материјала показаћемо односе из перспек-
тиве префикс – суфикс, затим суфикс – префикс, користећи и бројчане по-

3  Словаръ русского языка I–IV (1957–1961).
4  Речник српскохрватскога књижевног језика I–VI (1967–1971).
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казатеље. После тога следи семантичка реализација и најзад коментари као 
закључак.

префикс – суфикс5

руски
без-/безо-/бес- ǀ -ие/-ье (41), -ица (9), 

-ка (1), -ство (6), -ник (3), -ница (3), 
-щина (3)

пере- ǀ -ок/-ек (5) -иe/-ъe (3), -ица (1), 
-ка (1), -ник (1)

вз-/взо- ǀ -ок/-ек (2), -ие/-ье (3) пo- ǀ -ие/-ье (6), -ок/-ек (3), -ник (2), 
-ик (I), -ка (3) -щина/-овщина (1), 
-щик/-овщик (2), -щица (1)

за- ǀ -ок/-ек (14), -ие/-ье (12), -ина (2), 
-ница (1)

из-/изо-/ис- ǀ -ие/-ье- (3), -нин (1), 
-щина (1)

под-/подо- ǀ -ник (32), -ок/-ек (20), 
-иe/-ьe (12), 

-ница (1), -ня (1), -ка (4), -ин/-овик 
(2)

меж-/междо- ǀ -ие/-ье (8), -ок/-ек (1), 
-нин (2)

на- ǀ -ие/-ье (1), -ник (23), -ница (4); 
-ок (1)

пред-/предо- ǀ -иe/-ьe (8), -ник (2)

над-/надо- ǀ -ие/-ье (4), -ица (1), -ник 
(1), -ница (1)

при- ǀ -иe/-ьe (6), -ок/-ек (2), -ник (1)

о-/об-/обо- ǀ -ие/-ье (5), -ок/-ек (4), 
-ник (1)

про- ǀ -ок/-ек (3), -ка (1)

около- ǀ -ник (2) у- ǀ -ие/-ье (1)
от-/ото- ǀ -ок/-ек (2), -ие/-ье (1) через-/черес- (рус.) -ица (2), -ник (1), 

-ностъ (1)
српскохрватски

без-/беза-/бес- ǀ -је (24), -ица (19), -ка 
(5), -ство (6), -ник (27), -ница (19), 
-штина (1), -ац (9), -ак (2), -њак (5), 
-ам (2)

око- ǀ -ник (1), -ац (1), -ница (1)
по- ǀ -је (8), -ак (1), -њак (2), -ина (4), 

-ица (6), -арица (1), -ник (1), -ница 
(2), -ап (4), -арац (1)

до-5 ǀ -ник (3), -ница (2), -ак (6), -ица 
(2), -ка (1), -је (2), -ам (1)

за- ǀ -ак (18), -је (15), -ина (1), -ица (6), 
-ник (2), 

под-/пода-/пот- ǀ-ак (5), -њак (4), -је 
(14), -ач (1), -ник (3), -ница (4), -ина 
(5), -ност (1), -ац (3), -ка (1), -ача/-
њача (4)-арка (1), -че (1), -уша (1)

5  Руски: дошкольник, дошкольница – ребёнок дошкольного возраста; специалист по ра-
боте с детьми дошкольного возраста – добијено је посредством придева дошкольный.
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-ница (2), -иште (1), -ка (1), -киња 
(1), -е/-че (1), 
-ић/-чић (1),-ача/-њача (1)

из-/иза-/ис- ǀ -ак (1),-ина (2), -ица (1)

пре- ǀ -је (4), -ица (1), -ина (1), -ан (1)
пред-/преда-/прет- ǀ -ј- (10), -ник (2), 

-ак (1), -ица (1)

међу- ǀ -је (7), -ица (2) през- ǀ -ица (1), -ка (1)
на- ǀ -ан (9), -је (3), -ица (7), -киња (1), 

-нин (6), 
-ница (3), -њак (59), -ац (1), -е/-че 
(2), -ај (1), -ин (1)

преко- ǀ -је (2), -ица (2), -ац (3), -на 
(2), -јанин (1), -лија (1)

над-/нада-/нат- ǀ -је (5), -ица (4), -ник 
(4), -ница (4), -ак (5), -њак (3), -ап 
(4), -киња (1),-ина (1)

према- ǀ -ица (1)
про- ǀ-ак (1), -је (3), -ина (1)

низ-/нис- ǀ -ица (3), -ац (1), -je (1) раз-/раза-/рас- ǀ -је (9), -ина (3), -ица 
(1),-ница (1)

о-/об-/оба-/оп- ǀ–је (16), -ан (14), -ник 
(3), -ница (4), -ина (10), -ица (6), 
-ача/-њача (3), -ац (1), -е/-че (1), 
-ичте (1)

уз-/уза- ǀ -ан (4), -ица (6), -је (2), -ина 
(1), -ник (1), -ница (1)

Ово су били префикси који су у нашем материјалу нађени у споју са 
наведеним суфиксима. Изостављени су префикси: па- и са- // со-/су- који 
су били предмет обраде у другим нашим радовима посвећеним овој про-
блематици (Матијашевић 1980а). Могуће је, чак је и врло вероватно да се 
у оба језика може наћи и још покоји префикс или суфикс, међутим то би 
само потврђивало наше поставке о одређеним законитостимa које владају у 
односима префикса – бивших предлога и суфикса. 

Да бисмо то у даљем тексту и потврдили показаћемо најпре те исте 
односе само сада из аспекта суфикс – префикс.

суфикс – префикс

руски
-иe/-ье ǀ за- (1), из- (3), над- (4), о- (5), 

от-(1), пере- (3), под- (12), пред- (8), 
при- (6), раз-(2), меж-/между- (8), 
по- (6), на- (1), без- (41), y- (1)

-ик/-овик ǀ по- (1), под- (2)
-ина ǀ за- (2), раз-/рас- (1)

-ница ǀ над- (1), под- (1), на- (4), за- 
(1), без- (3)

-ня ǀ под- (1)
-ок/-ек ǀ за- (14), о- (4), от- (2), пере- 

(5), под-(20), при- (2), про- (3), вз- 
(2), меж- (1), по- (3), раз-/рас (1)
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-ица ǀ над- (1), пере-(1), меж- (1), раз-/
рас- (1), через-/черес- (2), без- (9) 

-ка ǀ пере- (1), по- (3), под- (4), про- 
(1), без- (1)

-ник ǀ за- (2), на- (23), над- (1), пере- 
(1), по- (2), под- (32), пред- (2), 
при- (1), меж- (2), из-/ис-(1), о- (1), 
через-/черес- (1), без- (3), около (1)

-ocтъ/-ностъ ǀ через-/черес- (1)
-ство ǀ раз-/рас- (1), без- (6)
-щик/-овщик ǀ по- (2)
-щина/-овщина ǀ по- (1), из-/ис- (1), 

без- (3)
-щица ǀ по- (1)

српскохрватски
-ај ǀ на- (1) 
-ак ǀ за- (10), над- (5), о- (14), по- (1), 

под- (5), пред- (1), при- (20), про- 
(1), уз- (4), пре- (1), до- (6), из- (1), 
на- (9), без- (2) 

-ар ǀ над- (4), по- (4)
-арац ǀ по- (1)
-арица ǀ по- (1)
-арка ǀ пo- (1)
-ац ǀ о- (1), оно- (1), под- (3), при- (3), 

преко- (3), низ- (1), на- (1), без- (9)
-ач ǀ под- (1)
-ача/-њача ǀ о-/об-/оп- (3), под- (4), 

за- (1)
-аш ǀ при- (1), до- (1), без- (1)
-е/-че ǀ о- (1), по- (1), за- (1), на- (2)
-ик ǀ на- (1)
-ина ǀ за- (1), над- (1), о- (10), по- (4), 

под- (5), при- (1), про- (1), раз-/рас 
(3), уз- (1), пре- (1), из- (2)

-ић/-чић ǀ при- (1), за- (1)
-ица ǀ за- (6), над- (4), о- (6), по- (6), 

под- (5), при- (4), уз- (6), раз-/рас- 
(1), преко- (2), према- (1), през- (1), 
пре- (1), низ- (3), до- (2), из- (1), на- 
(7), пред- (1), без- (19), међу- (2)

-иште ǀ за- (1), о-/об-/оп- (1)
-јанин ǀ преко- (1)
-је ǀ за- (15), над- (5), о- (16), по- (8), 

под-(14), пред- (10), при- (7), про- 
(3), раз-/рас- (9), уз- (3), до- (2), на- 
(3), низ-/нис- (1), пре- (4), преко- 
(2), без- (24), међу- (7)

-ка ǀ за- (1), под- (1), при- (2), преко- 
(2), през- (1), до- (1)

-киња ǀ за- (1), над- (1), при- (2), на- 
(1)

-лија ǀ преко- (1)
-ник ǀ за- (2), на- (6), над- (4), о- (3), 

око- (1), по- (1), под- (3), пред- (2), 
уз- (1), до- (3), при- (1), без- (27)

-ница ǀ над- (4), о- (4), око- (1), по- 
(2), под- (4), при- (1), уз- (1), до- 
(2), раз-/рас- (1), за- (2), на- (3), 

-њак ǀ над- (3), по- (2), под- (4), на- 
(5), без- (5)

-ост/-ност : под- (1)
-ство ǀ без- (4)
-yшa ǀ по- (1)
-штина ǀ без- (1)

Како ce из приложеног види, предлози – префикси имају творбене везе 
са више суфикса и обрнуто. Све то наводи на размишљање о постојању неке 
унутрашње везе између морфема у овим конструкцијама, односно пред-
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лошко-падешке конструкције и суфикса. Унапред полазимо од поставке да 
тај однос не може бити произвољан ни случајан и у том циљу обраћамо се 
дубљим сферама, семантичкој страни датих образовања. Ако пажљиво ана-
лизирамо материју једног и другог језика, уз познавање основних творбе-
них процеса и законитости творбе речи, приметићемо да и поред постојања 
извесних разлика на релацији префикс – суфикс или суфикс – префикс, пре-
фикси имају везе са више суфикса, али из одређеног контингента суфикса. 
To мора да има неког разлога с обзиром да у језику постоји тежња ка ди-
ференцијацији (Матијашевић 1979) језичких средстава. Материјал за непо-
средне закључке у вези са овим и другим питањима пружиће нам прилог 
семантичких реализација датих образовања.

СЕМАНТИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

1. Простор, место, крај, предео, терен, просторија и сл. 
– део простора као локална димензија у неком односу израженом 

префиксом према именованом у основи: 
6

руски
-ок/-ек задворок, задворки (мн.), перекресток, подпечек (обл.), припечек
-ие/-ье загуменье, заполярье, заречье, залесье, заполье, взморье, 

междупутье, междуречье, междурядье, перелесье, перепутье, 
побережье, пoмopье, подгорье, прибрежье, приморье, приозерье, 
предмостье, приовражье, разводье, подземелье, Зауралье, 
Поволжье, Подмосковье, Предуралье, Приамурье и др.

-ица чересполосица 
-ина закраина, окраина
-ка закрайка (обл.)
-ня подворотня

српскохрватски
-ак6 завирак (покр.), запећак, прикрајак, припећак, притремак, 

затаванак (заст.)
-ина заветрина, обрежина, избрежина, преседлина, подгорина
-ица низбрдица, побрдица, узбрдица

6  У суфиксу -ак ‘а’ је непостојано.
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-иште заветриште
-је заморје (заст.), обрежје, подбрежје, подграђе, поднебље, 

подбрђе, поречје, предгорје, предграђе, предсобље, присобље, 
пригорје, придворје, прибрежје, привраће, међувраће, међуречје, 
развође, раздоље, размеђе, распуће, прекоморје, преткуће, 
узбрежје, подземље, Загорjе, Забрежје, Забрђе, Међумурје, 
Поморавље, Подриње, Подгорје, Потисје и др.

-ница окућница, подвртница, раскрсница
-њак (сх.) повртњак

пут: -ок/-ек (рус.) проселок (дорога между небольшими населёнными 
пунктами; -ица (сх.): низбрдица, низдолица, низгорица.

установа: -иште (сх.) обданиште.
слој, међупростор: -ник (рус.) межклетник, межплодник.
Даљи развитак значења врши се по семасиолошким законитостима. 

Тако имамо: сх. запећак – фиг. неважно место, прикрајак, скривено место, 
скровито, забачено; рус. подполье – деятельност в условиях строгой тайны, 
жизнь в условиях конспирации; сх. подземље – загробни живот код старих 
Грка, део града са нехигијенским становима и њихови становници, илегална 
организација; фиг. стање тајности. При ширењу значења од конкретног ка 
апстрактном за свако од тих посебних значења коришћене су или метафора 
или метонимија. Важну улогу одиграли су префикси – бивши предлози, па 
поред гope наведених значења имамо и: сх. поднебље – клима, предгорје – 
мање брдо испред планине, узвисина – место више од своје околине, подбо-
чина – нижа страна  чега, подосина – доњи део осе, раздаљина – размак, итд.

Развијајући даље своја значења неке су именице могле проширити 
обим значења, на тај начин постајале су праве лексичке речи губећи везу 
са творбеном основом, што је иначе појава сасвим нормална и уобичајена у 
творби речи. Илустроваћемо то неким примером из руског језика: 

застенок – место пыток при допросе в Московской Руси; о жандарм-
ских, фашистских и т.п. учреждениях, где производятся допросы с истя-
заниями заключенных; 
поместье – земельное владение помещика; личное земельное владение в 
феодальной России, жалуемое государем за службу. 

Богатство значења може се илустровати и следећим примером из 
српскохрватског језика, а такође и огранак, огрљак и др.: 
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залистак – оно што као лист затвара неки отвор (у срцу, грлу и сл.), пре-
клопац на нечему, лист, заперак на биљкама, врста морске рибе; окриље, 
заштита, заклон, у нар. песмама за појачавање речи крило, други дан сла-
ве. 

2. Предмет по положају у коме се налази у односу на именовано 
у основи

руски
-ок/-ек закрылок, подкрылок, напилок
-ие/-ье надгробие, подоконье
-ник набалдашник, околоцветник, околоплодник, 

подворотник, подоконник, подфарник, предплужник, 
прилистник

-ня подворотня
српскохрватски

-ак навршак, довратак, докрајак, доземак
-ник надвратник, надгробник, натпрозорник, довратник
-ница довратница, надгробница
-њак натпрозорњак

3. Предмет намењен да се употребљава, налази и сл. већином на ме-
сту на телу или делу тела човека и животиње, или у односу на део тела, али 
и остало. У питању је, дакле, део одеће, обуће, униформе, опреме, прибора, 
оружја, накита, део дела одеће, део намештаја итд.

руски
-ие/-ье заплечье, запястье (браслет), изголовье, ожерелье, очелье, 

подголовье, охвостье, оплечье
-ка подножка
-ник наколенник, налобник, налокотник, намордник, наплечник, 

напульсник, наручники, наспинник, научники, ошейник, 
подбородник, подбрюшник, подголовник, подкандальники, 
подлокотник, подмышник, подрамник, подрясник, 
подседельник, подхомутник, подшлемник, чересседельник, 
подорожник – пирожок, взятый с собой в дорогу

-ок/-ек оголовок, ошеек, наперсток, подрамок, подпилок
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српскохрватски
-ак навласак (заст.), подглавак, подножак, приручак, узглавак, 

надраменак, наплећак, начелак, оглавак, овратак, оплећак, 
запетак, надџепак

-ац подножац, прекоокеанац (брод)
-ач подглавач, подбрадач, узглављач
-ача/-њача подгрљача, подбадача, потколењача, обрамњача
-аш долакташ
-ик нараменик
-ина оглавина, огрлина, полеђина
-ица налактица, оглавица (покр.), подгрлица, подножица, обрамица, 

прекорамица, доколеница
-је огрље, подглавље, порожје, преручје, узглавље, залеђе, 

приручје, занедарје, опрсје, прекоглавље
-ка доколенка, подношка
-ник нагрудник, наочник, наплећник, напрсник, нарамник, наручник, 

наушник, овратник, оглавник, оковратник, подножник, 
потрбушник, узглавник

-ница оглавница, оковратница, надрамница, наглавница, наушница, 
натрковница, подморница

-њак надрепњак (покр.), наочњак, напршњак (покр.), наушњак, 
подгушњак, подножњак (папучица за покретање), потрпежњак 
(столњак)

Илустративан је пример развитка значења у ових и сличних именица: 
рус. подножие – место у самого низа, основания чего-либо возвышаю-
щегося, пьедестал; 
сх. подножје – доњи део каквог предмета; постоље споменика, кипа; део 
површине у непосредној близини основе...; доњи део брда; клупица за 
ноге. 

Развитак значења врши се углавном у складу са структуром изведенице, од-
носно типа коме припада као што смо навели гope и као што ћемо видети 
код 

сх. напрстак – навлака (обично од метала) која се навлачи на прст да 
би се потискивала игла при шивењу; мала количина чега која би стала у 
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такву навлаку и фиг.; део рукавице у коју се увлачи прст; бот. биљка чији 
цветови личе на напрстак. 

Како видимо примењене су и метафора и метономија. Наравно поред твор-
бених могућности типа и свака лексема, која означава један појам, богати се 
значењима по законима семасиологије. Додајмо још и сх. залеђе и заплеће 
оно што је иза плећа, леђа; оно што је иза нечега, позадина; задња страна; 
фиг. помоћ, заштита, ослонац, осигурање – па ћемо бити потпуно јасни.

4. Место на телу човека или животиње названо по положaју према 
именованом у основи, дакле, део тела или део дела тела, орган тела. 

руски
-ие/-ье заплечье (прос.), зaпястье, надбровье, надкрылья (мн.), 

пepeносье, подглазье, подкрылье, предплечье, межбровье, 
предсердие

-ина зашеина
-ица переносица, надкожица
-ка подкорка
-ник надпочечник, подколенник
-ница надкостница, подглазница (разг.)
-ок/-ак загривок, затылок, зашеек, ошеек, подбородок

српскохрватски
-ак запапак, затиљак, надрепак, потиљак, подбрадак, примозак 

(мали мозак), обрадак, заушак (жлезда), доколенак, оплећак
-ац (сх.) подгрлац
-је (сх.) доручје, доножје, зашачје, међуплеће, оплеће, подгрље, 

подочје
-ник оглавник (мишић), поджелудник, подвратник
-ница нагрудница, потрбушница
-ица доколеница, задланица, зашактица, залактица, 

натколеница, преконосица, заноктица
-ина надрепина (и ирон. скут, шлеп)

Није тешко претпоставити да ћемо увек имати изведеница које имају 
и друга развијена значења, јер су сва, па и овде основно, изведена, а такође 
није тешко закључити и да је у основи свих значења – просторно, узето 
у најширем смислу. Таква је и изведеница сх. подланица анат. унутрашња 
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страна шаке, ширина длана; мера дужине, фиг. мали, незнатан део простора; 
као хомоним зоол. врста морске рибе.

5. Кожа, длака, пeрje, вуна и сл. на месту на телу именује се изведе-
ницама са следећим суфиксима: 

руски српскохрватски
-ок/-ек подгрудок, подшерсток -ак наткрилак, подвољак
-ок      поярок (вуна од првог 

шишања младе овце и танка 
тканина од ње)

-је 
-ина 
-ица 

 опрсје
 орепина 
 наузница, огрлица

6. Болест, оболело место на телу именује се изведеницама са суфик-
сима:

рус. и сх. -ница заушница, накостница; заушница 
сх. -ица заноктица, зазубица.
Из ових примера се види колико је тешко правити систематизацију 

и класификацију материјала, јер поред тога што дате именице означавају 
и „место на телу” оне истовремено могу означавати и „болесно место на 
телу”. На томе се развитак значења није зауставио: у изразима расту му/
ми зазубице, добива зазубице (подр.) – има јаку жељу за нечим (нарочито 
гледајући кад други једе) види се како се значења шире.

Болест се именује и по времену јављања изведницама са суфиксом 
-ица (сх.): презданица – грозница која тресе болесника сваки други дан. Ова 
болест названа је и изведеницом са суфиксом -ка: презданка (покр.).

7. Време, дан и др. одређује се по временском односу изведеницама 
са суфиксима: 

руски
-ие/-ье
-ник

подторжье (устар.), предгрозьe, междуцарствие
понедельник

српскохрвтски
-је предвечерје, предзорје, раздобље
-ак подзимак, понедељак
-ник понедељник
-ница обданица, обноћница, облетница
-ица међудневица (нар.), међудница (нар.), посвадбица, задушнице – дан 

и служба.
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Као и у другим случајевима и овде имамо тај непрекидни процес ши-
рења значења као код изведеница са суфиксом -је (сх.): повечерје – време 
после вечере; војн. трубни знак за спавање, цркв. служба увече; међувлашће 
– привремена власт, време непостојања власти.

8. Месо са места на телу именује се изведеницама са суфиксима: 
рус. и сх. -ина зашеина // побочина (покр.), потрбушина, подгрлина
сх. -ица потрбушница
сх. -њак  наочњак, заушњаци, поткожњак (чир).

9. Ударац по именованом делу тела, месту на телу именује се изведе-
ницама са суфиксима: 

рус. -ник подзатыльник, подколенник (прост. и обл.); -ка подножка; -ина 
пощечина;
сх. -ница заушница; -ка приушка; -ак заушак, приушак 

Ударац нечим именује се у сх. изведеницом са суфиксом -ица – задланица.
10. Животиња именована по месту где живи изведеницама са сле-

дећим суфиксима: 

рус. -ник подорожник; -щик подкаменщик
сх.   -ар покућар, -арка покућарка; -арица покућарица.

Паразит се именује изведеницом са суфиксом.
рус. -ник накожник, сх. -њак поткожњак

Живoтиња се квалификује временском димензијом у изведеницама 
са суфиксима: 

рус. -ка поденка; сх. -ица презданица; -ача озимача; -куља озимкуља 
(крава).

11. Биљка се именује изведеницама са суфиксима: 
руски српскохрватски

-ник  перелесник, подорожник, 
подъельник, подснежник

-ача/-њача
-уша  

озимача, озимњача
поземљуша (јагода)

-ка   перелеска, пролеска

Усев се у сх. именује изведеницама са суфиксима: -ица – озимица, 
-ина – озимина, -ац – озимац.

12. Гљива, печурка назива се по врсти шуме у којој расте и уопште по 
месту изведеницама са суфиксима: рус. -ик/-овик поберезовик, поддубовик, 
подосиновик; сх. -арац покућарац. Код именице опенок имамo префикс о- 
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суфикс -ок и именицу пень. За нас је овај моменат од значаја, a то што се у 
литератури поводом дате именице говори као о перинтеграцији, тј. о суфик-
су -енок – то на овом месту за нас није битно.

13. Оброк се у сх. именује изведеницом са суфиксом -ак доручак, 
предвечерак.

14. Ветар се именује изведеницама са суфиксима: рус. -ок поземок; 
-ка поземка (обл.), подземка (обл.); сх. -aр посунчар – ветар који дува од 
истока према западу.

15. Количина се именује изведеницама са суфиксима: сх. -ак на-
виљак, нарамак; -је навиље, наручје; рус. -ник навильник; сх. -ај наручај.

16. Збир, скуп чега именује се изведеницама са суфиксима: 
рус. -ие/-ье оголовье, охлопье, поголовье, полесье;
сх. -је оплећје (кости и мишићи), поврће, побрђе; -ница  окосница (ко-
стур, скелет) и фиг. главни део нечега.

17. Мало, младо именује се изведницама са суфиксима:  
руски

-ок/-ек подросток, подсвинок, подтелок (обл.), подлеток, переярок, 
заулок (прост.), пeрeлeсок, пeрeулок, подлесок, подсумок, 
пригорок, пролесок (обл.), взгорок (прост.)

српскохрватски
-ак озимак (покр.), назимак, запећак (мала пећина), заселак, 

обрежак, прибрежак, пристранак, посанак (лагани сан), 
прићесак (покр.), пропланак, узбрежак, узвисак, прекесак 
(покр.), избрежак; -ица прибрдица, преткишица, назимица 
(женско прасе од годину дана; суфикс би се могao схватити и 
као моциони)

-ац назимац
-ица прибрдица, преткишица, назимица (женско прасе од годину 

дана; суфикс би се могao схватити и као моциони)
-е/-че назиме, напршче, озимче, посмрче, заморче (онај на коме се 

врше експерименти)
-ић/-чић прижепић, заморчић

Могло би се додати и сх. бесцење (врло ниска цена) изведено суфиксом -је.
18. Помоћник се именује изведеницама са суфиксима: 

рус. -ок/-ек подпасок, подчасок; -ие/-ье подмастерье; сх. -ак прикумак; 
-ица прикумица.
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19. Додато, помоћно, допунско именује се изведеницама са суфик-
сима: рус. -ок и сх. -ак подголосок // прикућак, надимак; сх. -ица приколица.

20. Слично са именованим у основи именује се изведеницама са 
суфиксима: 

рус. -ок/-ек подгруздок, подъязок; -ик подъершик, подлещик, подъязик; 
сх. -ак окутак (избочина у облику кута).

Слично, али као резултат укрштања врста именује се у рус. изведе-
ницама са суфиксом -ок: подлисок.

21. Споредно се у сх. именује изведеницама са суфиксом -ак: загра-
нак (покр.), заџепак, операк, запарак, присобак.

22. Пореклом од чега, трагови удаљавања, одвајања, потицања име-
нују се изведеницама са суфиксима: 

руски српскохрватски
-ок/-ек отроек, оттенок -ак окорак, прекоморка 

(пушка купљена преко 
мора)

-ие/-ье отродье (с оттенком 
пренебреж;
бранное слово; 
разновидность породы 
(сель-хоз)

-ица измаглица, одаждица 
(покр.)

У последњем примеру може се схватити и као сличност са нечим названим 
у основи.

23. Замена се у рус. именује изведеницама са суфиксом -ок: завалок 
(обл.).

24. Песма по месту где се пева именује се у сх. изведеницама са су-
фиксом -ница: надгробница, преткућница.

25. Документ, писмено обавештење, песма, марш са временском 
димензијом у основи именује се у сх. изведеницама са суфиксом -ница: по-
смртница; овде се може сматрати да је и придев посредовао.

26. Плата се у сх. именује изведеницама са суфиксом -ица: надница.
27. Одсуство, оскудица, недостатак, немање именованог у основи 

именују се изведеницама са суфиксима: 
рус. -ие/-ье безверие, безводие, безденежье, бездождие, безлуние, бес-
плодье, безначалие, безрыбье, бесправие и др.
сх. -је безверје, безветарје, бесвешће, беспуће, бесуђе. 
Оваква образовања су бројна у оба језика. Сасвим је природно да се раз-

витак значења кретао у правцу особине, стања. Види се то и по материјалу 
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речника у којима се упућује на образовања са -остъ/-ность у рус. а у сх. 
са -ост/-ност, која то превасходно и значе. Илустрације ради навешћемо 
неки пример: 

рус. безвременье – тяжелое время, время невзгод; беззлобие – неспособ-
ность сердиться, добродушие; 
сх. безакоње – стање без закона, безвлађе – стање без власти. 

Није без значаја навести у општем комплексу и безбрође – место на реци без 
брода, без плићака за прелаз, где се не може прећи. Изведенице наведеног 
значења творе се и суфиксом -ица у рус. и сх.: 

рус. безвкусица (разг.), безголосица, безработица, безрыбица; 
сх. беспутица, бесхлебица; безбрижица, безветрица, безводица, беспари-
ца, безрибица, бесвестица.

Јасно је да се овде ради о стању које се карактерише недостатком имено-
ваног. Међутим, нађу се и примери који сведоче о конкретним значењима 
датих образовања: 

рус. безделица (разг.) – что-л. не имеющее ценности; 
сх. безделица – ситница, безгорица – шумом необрастао предео. 

Овамо спада и рус. распутница. 
Особина, својство, стање као недостатак именованог у основи види се 

и код образовања са следећим суфиксима: 
рус. -ство безумство, бесстыдство, беспамятство; -ост/-ность череспо-
лосность; -щина/ -овщина безотцовщина (прост.);
сх. -ство безверство, бескрањство, бескућство; -ост/-ност подводност; 
-ина округлина; -штина беспамештина (покр.).

28. Лице које се најопштије схваћено квалификује оним што именица 
и предлог – префикс показују било да се ради о професији или о квалифика-
цији у ужем смислу, најчешће негативној. Изведенице се граде суфиксима: 

руски
-ник     надомник, полесник 

(обл.), напарник
-ница безбилетница, 

наперсница
-ник захребетник, безбожник, 

безбилетник, бездомик, 
беззаконник

-щик/-овщик поденщик, полесовщик 
(обл.)

-щица поденщица
-ница надомица
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српскохрватски
-ак бездетак -аш безмозгаш (погрд.), 

беземљаш, прирепаш 
(погр.)

-ар поземљар (песн.), 
покућар, поселар

-арац покућарац (носи и 
продаје робу по 
кућама)

-ина прирепина (улизица
-ић/-овић беспарић, бесхлебовић, 

безмозговић
-арица покућарица -ица придворица – фиг. 

ласкавац;
-арка покућарка (пејор.) -ка бездетка
-ац безбожац, безверац, 

безглавац, беспарац, 
беспослац, безрукац; 

-ница безаконица, 
безбожница, 
бездетница

-њак безбожњак, бездушњак,
потрпежњак (покр.)

Наведени примери речито говоре да се лице квалификује или недо-
статком, одсуством именованог у основи код образовања са префиксом без-, 
или су то пак изведена значења, добијена, дакле, развитком од првобитно 
просторног значења.

29. Животињске врсте назване по недеостатку или одсуству имено-
ваног у основи изводе се у српскохрватском суфиксом -ац: безрепци, безно-
шци, бескрилци.

30. Митска бића именују се називима грађеним по обрасцима за оз-
начавање лица. Како се овде ради о митским бићима названим по месту где 
бораве, за модел су им послужили називи становника неког места.

Вила (у нар. поезији) именује се изведеницома са следећим суфикси-
ма у сх. -киња загоркиња, нагоркиња, пригоркиња; -ка загорка, пригорка.

Ђаво се у српскохрватском именује изведеницом са суфиксом -ник 
подземник – становник подземља.

Називи лица по месту становања, тзв. nomina regionalia, какви су нпр. 
подгорац, подгорка, приморац, приморка, приморкиња, Међумурац, Међу-
мурка и сл. и сами су изведена образовања од већ раније добијених конфик-
салних именица – подгорје, приморје, Међумурје и сл., те као таква нису 
предмет расправе на овом месту. Једно је ипак сигурно да се и ту може наћи 
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примера који би се могли сматрати примарним изведеницама, исп. сх. пре-
ковођанин, прекоморлија и др.

Није незанимљиво и без значаја навести и неке појединачне примере, 
јер говоре у прилог развитка ових образовања до данас, као: 

рус. поветрие (устар.) – быстро распространяющаяся эпидемия; явление 
(перен. разг.) – получившее широкое распространение; 
сх. повољица – оно што је коме по вољи; поткожњача (покр.) – хладна 
киша у касну јесен.

***

Изложени материјал у погледу односа префикс – суфикс и суфикс 
– префикс, а још више у погледу семантичке реализације, добра је основа 
за читав низ вредних и корисних закључака. Поред тога што пред собом 
видимо данашњу употребу датих морфема, из језичке прошлости пред нас 
израњају и неки скамењени бивши односи. Све то скупа узето пружа изван-
редно повољне услове и могућности за успешну и поуздану реконструкцију 
семантичког развитка, семантичког ланца, као и његову везу са морфоло-
шким средствима језика. На тај начин могуће је сагледати обрисе старијих 
фаза језика у којима су и падеж у беспредлошкој односно беспрефиксалној 
форми, тј. именички део овде, и дата језичка средства могли имати друкчију 
функцију и друкчију семантичку вредност.

Данашња структура датих образовања, дакле, продукат је развитка 
њиховог у семантичком погледу. За данашње језичко осећање у оба језика у 
питању је двоафиксна изведеница са именичким делом у основи. Искуство 
нас учи да у коегзистирању на датом ступњу језика двају афикса у споју са 
именичким делом морамо тражити одговор на питање о њиховој међусоб-
ној вези, о редоследу додавања именици и што је још битније – о разлозима 
додавања именицама ових афикса. С обзиром на то да, историјски посма-
трано, овде најпре имамо именицу којој је додат предлог па је срастањем 
те синтагме добијена префиксална именица која је касније била изведена 
суфиксом, нема сумње да је сав тај морфолошки поступак био материјални 
израз промена у дубљим сферама језика, конкретно, израз семантичког раз-
витка сваког ступња на путу настајања ових данашњих изведеница. Овоме 
није потребан други доказ од онога који је Белић (1941: 207–213) већ одав-
но изрекао у овом смислу: најпре је падеж изражавао једно значење; чим 
је почео ширити обим значења, била му је потребна и ознака да их међу-
собно диференцира – предлог. Срастање синтагме предлошко-падешке и 
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претварање предлога у префикс вршило се по законима језичке номинације 
која тежи да сваком садржају да и одређени изражај. Тако добијени језички 
знак је и резултат тежње ка осамостаљивању и кидању везе са творбеном 
основом. Постојање префиксације и без истовремене суфиксације потврда 
је пута којим су наша образовања у свом настајању пролазила. Потреба за 
суфиксом као диференцијалним семантичким знаком појавила се у префик-
салној именичкој изведеници онда када је требало конкретизовати могућа 
значења. Данашња функција сваког дела изведенице резултат је историјског 
процеса.

Удео префикса данас у семантичкој структури ових изведеница засни-
ва се на значењу адекватних предлога који су им иначе у основи. Међутим, 
ту ни издалека нису присутне све оне могуће реализације односа предлога 
и именице. Садашње стање у ова два језика речито говори и о сужавању 
семантичке основице пojeдиних падежа (Ивић, М. 1951–1952, 1957–1958) у 
односу на старије стање у тим језицима, и то индиректно преко ових обра-
зовања. Чињенице иста тако говоре и у прилог тврдњи да су предлози у ста-
рословенском језику имали већу слободу места него у доцнијим словенским 
језицима (Белич 1957–1958). У нашем материјалу имамо бројне доказе за 
то, а на oвом месту послужићемо се илустративним примером руског закоу-
лок које се код Шанског (Шанский 1971) у етимолошком речнику објашњава 
преко ступња: за- коулок од ко- улок „то, что примыкает к улице”. И данас 
у језику постоји предлог к, а префикса ко- нема, али ако је веровати ово-
ме гope, он је мopao некад бити у употреби, па се током времена изгубио. 
Одавде се још једном потврђује значај радова у којима се пореди материјал 
из више језика, у том смислу и сродних језика. Исп. још и примере са до-, 
низ- у сх. и от- у рус. и сл.

He треба много проницљивости да би се запазило да је у оба јези-
ка исти контингент префикса у употреби код именица као и код придева 
и глагола, што је и разумљиво с oбзиром на њихово предлошко порекло. 
Међутим, фреквенција те употребе у већини случајева је потпуно различи-
та. Многи префикси који се данас углавном употребљавају код глагола7 по-
ред придева могу се наћи и код именица, понекад тек толико да се види да је 
такве употребе било у старијој фази језика и код именица. На основу овога 
може се претпоставити да је те употребе морало бити и код оних префикса 
којих данас немамо у споју са именицама, исп. в-/во-, к- и др. Није предмет 
овога рада да се враћамо у дубоку историју језика и показујемо вредност 

7  Занимљиво је да се у речницима, кад је реч о употреби префикса често не наводи њихова 
употреба са именицама, а само мало даље дају се и именичка образовања са префиксима.
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глаголског општег дела, односно односе међу врстама речи у тој далекој 
прошлости језичкој. Једно је ипак евидентно – много је више сличности у 
погледу употребе префикса код именица и придева, чак се може рећи да су 
ту разлике можда незнатне, него кад су у питању глаголи. Исто то конста-
товао је својевремено и Белић (1957–1958) о суфиксима, у што се и иоле 
упућен у језичка питања може уверити. Ако се за именице и придеве у индо-
европским језицима констатује да су прошли сложен пут диференцијације 
(Будагов 1977: 105) и да је то дуго трајало, онда би се на основу свега што је 
овде изнето могло претпоставити да су се глаголи знатно пре били издифе-
ренцирали и да се диференцијација вршила у правцу све већег удаљавања и 
везивања за одређена језичка средства.

Неће бити наодмет ако сада покажемо данашњу употребу префикса у 
датим образовањима. Префикс под- одређује просторно значење као место 
испод; ниже чега; с доње стране било да стоји или је намењено да стоји; 
време пред; слично; помоћно, додатно; над- место изнад; више чега; виши 
положај; пред- испред чега; у непосредној близини; непосредно пре по вре-
мену; почетак; за- место иза, позади; замена; заостајање; на- на површини; 
на горњој страни; временски одређено; пo- по површини; дуж чега; бли-
зу; време непосредно после; намена; посредство; о-/об- обухватање, про-
стирање око нечег, временска целина; збирно; наменско; при- непосредно 
близу, уз; граничење; помоћно, додато; споредно; про- место између; кроз; 
унутар; непотпуно испуњено; до- непосредно уз; време које претходи; раз- 
код именица је ограничено на мали број примера, као предлог се не cpeћe, 
али као именички префикс чува трагове истих оних значења која има и код 
глагола: дељење; раздвајање, међусобно удаљавање каквог скупа или делова 
целине (исп. сх. развође); ширење чега, увећавање обима (исп. рус. разво-
дье); уз-//вз- место сасвим близу; правац навише; из- потицање; правац пре-
ма гope, према врху; међу-//между-/меж- простор или време између; пре-//
пере- (нема га као предлога), место које спаја, повезује; низ- положај од више 
тачке према нижој; преко- с једне стране на другу – простирање; око- захва-
тање са свих страна; наменски; према- правац; от- одвајање; удаљавање; 
потицање; без- одсуство; немање; и др. у складу са предлошким значењима.

Како видимо, у основи су просторни предлози, па самим тим и про-
сторни префикси који су служили као база за сва друга значења, овде на-
равно у префиксу без- „одсуство, немање на датого месту, у датом време-
ну”. Ради се, дакле, о различитим предлошко-падешким односима којима је 
заједничко полазно просторно значење у најширем смислу, што је у складу 
са закључком М. Ивић (1957–1958: 159): 
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„обележавање места и времена не врши се у српскохрватском језику јед-
ним за то само одређеним падежом, већ се у принципу свим зависним 
падежима може одредити место односно време”. 

Наш материјал говори да би се ово могло уопштити и за руски језик, иако 
се до тога долази индиректно. To би исто тако ишло и у прилог Белићевом 
схватању значења зависних падежа (Белич 1957–1958), па можда и Хјелм-
слевљевој локалистичкој концепцији падежа (Ивић, М. 1953–1954), мада се 
на овом месту не бисмо у те расправе упуштали. 

Функција суфикса у овој структури могла би се објаснити на следећи 
начин. Префикс је од основног првобитног значења простора постајао у вези 
сa именицом месни, временски, за циљ, за намену и др. Оваква изведеница 
носила је у себи разне могућности означавања најразличитијих појмова и 
самим тим њихових номинација. За ово је било потребно ново средство, a 
то је био суфикс. Додавање суфикса условљено је, дакле, развитком значења 
бивше предлошко-падешке синтагме, тј. префиксалног именичног образо-
вања. Сада сваки део у изведеници има своје место, своју функцију и самим 
тим на свој начин доприноси творби семантичке целине. Промена било ког 
елемента променила би крајњи резултат – дату семантичку вредност речи. 
Илустрације ради навешћемо неколико примера: исти префикс – различит 
суфикс: 

сх. прибрежје – место дуж мора или реке, страна брега; прибрежак – 
брежуљак; 
рус. перелесье – поляна между участками леса; перелесок – небольшой 
лес, а также редкий лес или молодой лес, соединяющий лесные массивы. 

Исти суфикс – различит префикс: 
рус. oголовье – уздечка со всем прибором; подголовье – место на посте-
ли, куда ложатся головой, возвышение для головы при cпaньe; 
сх. огрлина – део хама који стоји коњу око врата; подгрлина – сланина 
испод врата. 

Исти и префикс и суфикс – различита именица у основи: 
сх. прикумак – кумов помоћник; прикућак – дограђена просторија; при-
брежак – брежуљак; 
рус. подсвинок – поросенок; подсумок – небольшая сумка для патронов; 
подбородок – выступающая округлость нижней части лица и сл.

Сва та потенцијална значења која ће се суфиксом преточити у по-
себна, постојала су у префиксалној именици као могућност. Док се нешто 
ставља уз, при, под, за итд. могућност постоји да се схвати, да је мање, без-
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начајније, ниже, уже, помоћно и сл. Да би се то потенцирало у језику већ 
постоје за то средства – деминутивни суфикси: рус. -ок/-ек, -ик, -ица; сх. -ак, 
-ик, -ица, -ић/-чић, -е/-че и др. који су у оваквим случајвима и употребљени.

Исте те конструкције са првом и основном могућношћу одређивања 
простора са суфиксом рус. -ие/-ье и сх. -је већином носе конкретизацију 
места.

Префикс без- и суфикс -иe/-ьe // -је граде именице апстрактног зна-
чења – одсуство или немање чега као особина или стање; исп. и безбрође 
– место где нема брода на реци.

Суфиксом -ник и просторним префиксима добијена су бројна зна-
чења разних предмета намењених за употребу, нпр. на неком месту на телу 
– одећа, обућа, оружје, опрема, прибор, затим уређај, намештај и предмети 
друге врсте.

Немамо потребе да говоримо посебно о сваком суфиксу кад нам је 
материјал сугерирао закључке који се у сажетом виду могу изнети. Суфик-
си, као и предлози некада, долазе у ове изведенице са већ раније задобије-
ним значењем – оним која су се као њихова искристалисала у неким другим 
структурама. Исто тако, попут префикса који су из дате везе могли изаћи са 
новим значањем, нпр. наменским и др. и суфикси могу овде да се обогате 
значењем или великом распрострањеношћу у датој вези и датом значењу. 
Такав је нпр. суфикс -је у српскохрватском и -ие/-ье у руском који је веома 
продуктиван за грађење назива географских појмова (Стевановић 1964) и 
других назива за место и то у конфиксу са просторним префиксима; са пре-
фиксом без- апстрактно значење, а може имати и збирно. У свим овим зна-
чењима jе и ван ове везе суфикс -је // -иe/-ьe у употреби, али је чињеница да 
нигде нема такву продуктивност као овде у месном значењу. И суфикс -ок/ 
-ек // -ак је такав – долази као деминутивни суфикс, а такви су и други су-
фикси, нпр. -ина – месо са дотичног места на телу према јагњетина и сл., а 
наравно и сви остали, како је напред код семантичких реализација показано.

Важну улогу у творби ових образовања, као што се види, има и семан-
тичка вредност именице у основи: ако нпр. именица означава место – може 
се добити такође место по неком односу према именованом; место на телу 
– предмет намењен да се налази ту, да се носи, болесно место, болест, уда-
рац по том месту и др.; по месту или времену може се одредити животиња, 
биљка, гљива – где расте, где и кад долази на свет, кад сазрева и сл.; по вре-
мену – временски интервал, конкретан временски тренутак; ако именица 
означава човека по професији или по некој другој квалификацији – добија 
се лице по неком односу према именованом итд.
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Што, дакле, имамо разне префиксе, то је стога што су им у основи раз-
ни предлози којима су се првобитно изражавали разни просторни, a затим 
и сви други односи. Што имамо разне суфиксе, то је зато што постоје разне 
могућности реализације тих односа и најзад – именице према којима се од-
ређују и однос и могућности. У основи новe речи имeница јe сeмантички 
цeнтар прeма комe сe одређује појам што се датим односом именује. Сваки 
део изведенице понаша се према целини сходно своме месту и функцији у 
оквиру дате целине у којој крајње значење долази као продукат међусобног 
садејства свих компонената изведенице. Свака промена било које компонен-
те мења њену семантичку структуру.

Даљи развитак значења одвија се по законима семасиологије, уз ко-
ришћење свих оних средстава која стоје на располагању семантичкој де-
ривацији изведених и неизведених речи, међу њима нарочито метафора и 
метонимија, исп. подземље, окриље, oгранак и др. Свака реч као лексичка 
јединица образована по одређеним законитостима налази се увек у систему 
односа према појму, према својој семантичкој структури и према другим 
речима. Има случајева да се изгуби првобитно значење, као и да се на бази 
пренесеног значења гради семантика, исп. низветарац.

Несумњиво је да пред собом имамо доста стар начин грађења речи 
унутар кога постоје творбени типови са великом продуктивношћу и то у 
оба језика, као што су: просторни префикси у споју са суфиксом -иe/-ьe, 
-је у значењу места, исти префикси са суфиксом -ник у значењу предмета 
са наменском функцијом, префикс без- са -иe/-ьe, -је, -ица у значењу ап-
страктне особине и стања. Сем ових има и творбених типова са малом про-
дуктивношћу: просторни префикси са -ок/-ек, -ак, -ина, -ица и др. у разним 
конкретним значењима. Међутим, има и приличан број творбених типова 
заступљених са мало примера. Све то говори о дејству диференцијације у 
функционисању језика као система.

Из изложеног се види да је покретач у језику семантика. Она из јези-
чке дубине као одређени садржај захтева одговарајући материјални изражај. 
У овоме лежи и одговор на питање о међусобном односу семантичке и мор-
фолошке деривације.

Пошто су руски и српскохрватски два сродна језика, са доста наслеђе-
ног од заједничког језичког претка, имају и много сличности. Сличности 
или чак и истоветности очигледне су у области семасиолошких законито-
сти, али ни на морфолошком плану нема неких битнијих разлика. Иако се 
сваки језик користи својим потенцијалом префикса и суфикса комбинујући 
их понекад на себи својствен начин, исп. сх. суфикс -ача, рус. -щик и сл., 
ипак су углавном у употреби стари суфикси и префикси, и за данашње је-
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зичко осећање прости, па су самим тим и овде у апсолутној превази слич-
ности. Разлике се могу видети нпр. у томе што један од језика може негде 
имати већу унификацију у односима префикс – суфикс и суфикс – префикс, 
нпр. рус. -ник са просторним префиксима у предметном значењу нађено је у 
32 примера, док је у српскохрватском у истом значењу и са истим префикси-
ма евидентирано више суфикса. Има исто тако и различитих реализација у 
границама могућег, заправо језици су затечени са разликама које омогућава 
исти творбени тип, тј. законитости развитка, нпр.: рус. разводье – простран-
ство чистой воды между льдами; весеннее половодье (обл.); сх. развође – 
граница двају речних сливова.

Завршавајући овај рад можемо кратко рећи да је поређење дате грађе 
из ових двају језика показало да постоји веза између семантичке и морфо-
лошке деривације у њима, штавише, да се у основи морфолошке деривације 
налази семантичка деривација као покретач. Исто тако, идући обрнутим пу-
тем, на основу затеченог стања у погледу семантичког развитка датих обра-
зовања, реконструише се семантички ланац – пређени пут од просторног, 
првобитног значења, до бројних данашњих семантичких реализација. Ово 
се може пратити и на нивоу афикса – посебно префикса, који је из дате везе 
могао изаћи обогаћен новим значењем да би се са њим даље ширио.



145

О ЈЕДНОМ ОПШТЕСЛОВЕНСКОМ ТИПУ ГРАЂЕЊА РЕЧИ

Теоријска уопштавања не би се могла замислити без емпиријских 
истраживања, поготову данас када се врше велика преоцењивања, преиспи-
тивања, тражења нове методологије. Емпиријска проучавања дескриптив-
ног или историјског карактера, која се непрекидно врше у науци о језику, 
добијају посебно место и у најтешњој су вези са теоријском лингвистиком 
чијим дотигнућима се обилато користе. Чврсто повезана практична и те-
оријска језичка истраживања условљавају међусобни прогрес, а тиме и про-
грес науке о језику у целини.

Овако схваћена емпиријска проучавања имају значаја и од посебне 
су важности за језичку типологију, која данас представља ,,једну врсту ге-
нерализоване дескриптивно-компаративне лингвистике, која из прикупље-
них података о устројству најразличитијих језика извлачи у први план оно 
што је у једном или другом облику заступљено свугде или скоро свугде...” 
(Bugarski 1972: 122).

Наш рад у основи типолошког карактера има и још једну важну ди-
мензију: да на основу емпиријских резултата верификује и формулише и 
низ уопштења као и могућу генерализацију структурних законитости и 
општих тенденција у еволутивном процесу творбе речи словенских језика. 
У првом реду и на првом месту овде се говори о судбини именичке пре-
фиксације, посебно њених појединих структурно-семантичких модела, у 
домену деминуције, међусобном односу префиксације и суфиксације у по-
менутој функцији. Затим ту је и повезивање и дијахроније са синхронијом, 
„структура и историја”, како каже Бугарски (Bugarski 1972: 152) поводом 
лингвистичких схватања В. Лабова, генеза семантичка и функционална као 
и граматичко-структурна. Посматрањем и научним третирањем могу се уо-
чити тенденције развоја творбе речи у словенским језицима: шта се из јези-
ка губи, шта застарева, каква му је судбина у даљем току, шта је свему томе 
узрок, а шта је то што се развија; ако су нека образовања непродуктивна, 
шта то значи за генезу у језику. Како у вези с тим важним питањима стоје 
словенски језици?
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1.

У нашем раду и на овом месту биће речи о именичким и, сасвим рет-
ко, придевским и глаголским образовањима са прасл. префиксом *ра-, са 
адекватним примерима у словенским језицима свих група, типа 

сх. пабирак, пајасен, парог, парожак. парoj, паројак, пачист; 
рус. пабирок, паводок, падым, падымок, падуб, паклен, паcынoк, пау-
жин; 
пољ. pagorek, padol, pasynek.

Kao предмет научне обраде, посебно у овом смислу и на овај начин, 
образовања овог типа до сада нису била. О њима се обично узгред напо-
миње у граматикама словенских језика и у неким радовима из области твор-
бе речи општег карактера, па и то не увек, задржавајући се на нивоу опште 
констатације о непродуктивности уз илустрацију са по неколико примера из 
дотичног језика.1

У многим радовима и граматикама о образовањима која у својој струк-
тури садрже префикс *ра- ни не говори се.2 Понешто, али само о префиксу 
*ра- може се наћи у речницима словенских језика и такође у етимолошким 
речницима који се баве питањем постанка префикса *ра- и лексема за које 
се сматра да су помоћу њега изведене. Ништа подробније се не говори ни у 
историјским и упоредним граматикама словенских језика као ни граматика-
ма прасловенског.

С обзиром на значај који ова образовања могу да имају за проуча-
вање језика, избор теме није био на случајан, ни произвољан, већ сврси-
сходно одабран. Образовања овог творбеног типа недвосмислено говоре да 
су општесловенска појава3 као творбено-структурна творевина, и највећи 
део лексике, у којој се манифестује, заједничка словенским језицима, а ни у 
једном словенском језику данашњег времена она нису продуктивна.

Будући да овај творбени тип показује идентичност како у структур-
ном тако и у функционалном развитку и семантичкој реализацији, логично 
је извести закључак да то потиче из заједничког извора. Неке данас сло-
венским језицима заједничке црте у области творбе речи, као уосталом и у 
другим областима у језику, дугују свој настанак старијим епохама, епохама 

1  Уп. Винокур (1959), Шведова (1970a), Земская (1973a), Мейе (1951), Потиха (1970), 
Maretić (1963), Szober (1953), Toporišič (1974), Daneš (1967).

2  Уп. Белић (1949), Виноградов (1947, 1952a), Виноградов, Шведова (1964), Конески 
(1967), Стевановић (1964).

3  Под појмом ‘општесловенски’ подразумевамо ‘заједнички словенским језицима’. 
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њиховог заједништва. Познато је да је прасловенски језик наследио из ин-
доевропског прајезика средства за грађење речи, на свој их начин развио и 
уопштио да би затим, као творачка заједница, развио и уопштио и своја соп-
ствена средства. Исто тако и слаба заступљеност и непродуктивност обра-
зовања посматраног типа у овој групи индоевропских језика морало би да 
имају заједнички узрок.

Постојећа литература највише пажње посвећује пореклу префикса 
*pa-, доводећи га у везу са префиксом ро- и сматра га најчешће модифика-
цијом овог префикса, ограниченом на именичке основе за разлику од пре-
фикса ро- углавном у употреби код глаголских основа. Питањем порекла 
префикса *ра- нећемо се у овом контексту бавити, нас овај афикс интересује 
као језичка реалност, али која је старог датума настанка. Сви се слажу, a то 
је за нас релевантно, да је он прасловенског карактера, па су и образовања 
са њим, логично, стара и разумљиво је и општесловенска.

Говорећи о важности творбе речи за етимологију, посебно историјске 
творбе речи, В. А. Никонов (1967: 103–104) признаје да није увек лако одго-
нетнути код неких афикса откуда они у руском језику: да ли су генетски или 
добијени у међујезичком контакту, да ли су добијени на руском терену или 
наслеђени. У такве афиксе сврстава и овај, а образовања са њим углавном 
везује за дијалекте. Поред примера из руског језика аутор овде даје и неко-
лико из литавског и летонског: 

лит. pamote (мачеха), patevis (отчим) од motina (мать), tevas (отец); 
pabrolis (дружка, шафер) од brolis (брат);
лет. pamate (мачеха), patevs (отчим); pabals (беловатый), pasolas (слад-
коватый). 

На основу извесне ограничености у овим балтичким језицима и у руском, 
он изводи закључак да ће то пре бити последица каснијег контакта, него 
траг старог језичког заједништва.

До оваквог закључка неминовно се дошло пошто је руски језик по-
сматран изоловано од осталог словенског језичког материјала. Посматрано 
на славистичком нивоу произилази да ово није црта само руског језика, већ 
и других словенских језика, па према томе логичан је закључак да то мора 
да буде наслеђе из њиховог заједничког језичког претка, прасловенског је-
зика, и нама је толико сасвим довољно. За нас је на овом месту редундант-
но да ли је то дошло из балтичко-словенске или индоевропске заједнице. 
Релевантно је да је словенска језичка заједница још пре свог распада знала 
за овакво грађење речи и то ће наш материјал довољно убедљиво и недво-
смислено потврдити.
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Грађа je црпена из разноврсних речника словенских језика, из радова 
и граматика који су се на неки начин дотицали образовања са префиксом 
*ра-.

2.

Структурно-граматички посматрано образовања овог творбеног типа 
у словенским језицима спадају у разне врсте речи. To је тако само ако се 
глобално посматра, тј. као све оно што у својој формалној структури садржи 
као један од форманата и префикс *pa-. To су, дакле, именице, придеви, гла-
голи и прилози. Са аспекта творбе речи, пак, овде се јасно издвајају две вр-
сте образовања, назваћемо их: (А) примарна – то су именице са ретким изу-
зецима придева и глагола, и (Б) секундарна – именице, придеви, глаголи и 
прилози. Код примарних се у основи налазе именице при чему то могу бити 
именице глаголског и придевског порекла, а код секундарних такође имени-
це, у овом случају то су именичка образовања добијена претходно помоћу 
префикса *ра- комбинована често и са суфиксом, исп. у српскохрватском 
језику: пабирак – пабирчити, пабирчење, пабирчар, са адекватним примери-
ма у осталим словенским језицима. Ова друга образовања вредна су пажње 
стога што својом структуром говоре како треба разумети ова образовања и 
како се она осећају у словенским језицима. Позната је језичка законитост 
по којој везу са основним речима изведене речи кидају током времена и тек 
тада постају праве именице (Белић 1941: 47). При образовању са *ра- то је 
тако очигледно да може служити као илустрација, јер има доста лексема, а 
и оних које се за данашње језичко осећање скоро таквима сматрају, и то у 
свим овим језицима, па је то знак да је поменути процес давно започет.

(А) Основну грађу која ћe се обрађивати сачињавају примарна образо-
вања. Старија литература их већином назива сложеницама и поред тога што 
се увек истиче да префикс *ра- никада не долази у предлошкој употреби, 
већ увек као префикс, за разлику од префикса ро-. У новијој литератури у 
зависности од оних малобројних примера којима се илуструју, називају се 
или префиксална или префиксално-суфиксална, ово последње углавном у 
русистици новијег датума. Међутим образовања са префиксом *ра- пред-
стављају творбено-структурну разноликост која се огледа у слојевитости. 
Разликују се три слоја: (1) лексичке речи – не осећају се изведеницама, до 
њихове првобитне структуре може се доћи тек путем етимолошке анализе, 
заједничке су словенским језицима, спадају у најстарији слој лексике; (2) 
други творбени слој чине префиксална образовања, и (3) префиксално-су-
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фиксална. Ова три слоја сликовито показују развојни пут именичке префик-
сације, посебно у домену деминуције и о овоме ће бити речи у даљем тексту.

1. Са творбеног аспекта лексичке или праве речи, како се понекад 
именују, нису јединствене. Једне од њих су за данашње језичко осећање – а) 
„непрозирне”, б) друге су у неком степену „прозирне”; „прозирност” или 
„непрозирност” у вези је са основном речју, a афикси се по правилу могу 
јасно распознати и издвојити. Због свега овога послужићемо се резултатима 
етимолошке анализе.

а) стсл. пажить pascuum; ст.рус. пажить – пастбище, луг: перен. ду-
ховное пастбище; перен. область, место; рус. пажить, (устар. и обл.) паст-
бище с густой, сочной, травой; чеш. pažit –лужайка, газон; словач. pažit’ (ра-
žit);

рус. палуба – сплошное перекрытие на судне в виде пола; Даль: кры-
ша, кровля, потолок, накат, настилка; | пол и потолок, помост на водоходных 
судах; | временная тесовая, округлая кpышa на лодках для защиты клади; | 
тесовая, временная настилка на кружалах, для кладки каменных сводов; | в 
струнн. музык. орудиях: тонкая доска, на коей натянуты струны; укр. палу-
ба – крыша над повозкой из луба, камыша; чеш. дуплистое дерево; палуба 
– paluba; пољ. paluba крытая повозка, palub – ствол дерева, туловице; сх. 
горњи део трупа брода или лађе, из рус.; макед. палуба, (од pa-luba Даль: па 
и луб, лубяная кpышa);

стсл. памѧть memoria; ст.рус. память, рус. память;4 1. способность 
сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления; 2. воспоми-
нание о ком-, чем-л.; 3. сознание; укр. памʹять; белорус. памяць; сх. памет; 
макед. памет; словен. pamet; буг. памет; чеш. pamet; словач. pamat; пољ. 
pamięć (од pa-męn;

укр. парубок 1. молодий чоловик; 2. нежонатий чоловик; рус. паробок 
и парубок – позајм. из укр.; пољ. parobek – robotnik najemny w prywatnym 
gospodarstwie rolnym (pa-rob-ъkъ, robić);

pyc. пасерб – пасынок; укр. пасерб; белорус. пасерб; пољ. pasierb (од 
pa-sъrъbъ);

сх. пасторка и пасторкиња – кћи из пређашњег брака брачном другу из 
новога брака, и пасторак 1. син из пређашњег брака брачном другу из новог 
брака, своме очуху или маћехи; 2. фиг. онај који је лишен потребне пажње, 
бриге, онај који трпи неправде, непријатности од кога; онај који се много не 

4  У речнику Hoвыe слова и значения (1973) ово је једина реч од ових образовања, али 
обогаћена новим значењем – „способность электронной машины coxpaнять и выдавать 
информацию”.
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цени; словен. pasterka, pasterek; чеш. pastorkyne, pastorek; словач. pastorkyńa, 
pastorok; макед. пасторок, али у буг. пастрок – очух (од padъkterъka);

сх. паук; словен. pajek; макед. пајак; буг. паяк; рус. паук, павок, павко, 
павел; укр. павук; cт. рус. паукь; ст.сл. паѫкь; белорус. павук; чеш. pavouk; 
словач. pavöuk; пољ. pająk; г. луж. и д. луж. pawk; полаб. pojąk (од ра-’ǫkъ);

рус. пахолок – малый, парень; батрак, работник; чеш. pachole, pacholik 
– мальчик, мальчуган, младенец, pacholek 1. батрак; 2. невежа, грубиян, 
негодяй; пољ. pachole prestarz. a) chlopiec, wyrostek. b) chlopiec do poslug, 
giernek, baź; pacholek. 1. sługa używany dawniej do posług w szlacheckim 
domu; 2. szeregowiec w dawnym wojsku polskim; 3. mors. stupek.

б) Примери ове групе неупоредиво су јаснији као творбене формације.
стсл. павлака; сх. павлака 1. а. густ, мастан слој који се ствара на по-

вршини млека, скоруп; б. навлака (2) 2. покр. унутрашња навлака јастука, 
перине; макед. павлака;

чеш. pavlaka; ст.рус. паволока, паволокь; рус. паволока – дорогая при-
возная ткань; дорогая ткань; паволок – стар. участок земли, вероятно поем-
ный луг, наволок (pa-vlak; volok-a);

сх. павит – биљка која се зове и бијела лоза (pa-vit); 
ст.сл. пагоуба; ст.рус. пагуба – гибель, зло, несчастье, беда, убыток, 

погибель, смерть, мор, отрава, мрак, тьма; рус. сильный гибель; | утрата, 
потеря; Даль: губительство, гибель; | пропажа, убыток, утрата; | мор, чума 
падеж; | беда, бедствие, злосчастие; укр. пагуба (као и у руском); сх. pagub 
m, pagub f, paguba f „propast, nesreća, opasnost, smrt”; чеш. pahuba; макед. 
пагуба (apx. књиж.) – загуба, штета; буг. велика штета, пропаст (pa-gub-a);

ст.рус. пacѣкa, пасика, борть; рус. пасека – место, где расположены 
ульи с пчелами; Даль: нвг. пск. посека, лесоруб, лесосек; | юж. зап. пчель-
ник; укр. пaciкa 1. пасека 2. спец. вiдведена на зруб дiлянка лiсу; белорус. 
пасека; пољ. pasieka – zasol uli za obsadzonymi rojami pszcol (pa-sek-a);

рус. пасока – устар 1. то же, что лимфа; 2. сахаристая жидкость, выде-
лящaяся из перерезанных сосудов древесины живых растений; укр. пасока 
(pa-sok-a); 

сх. патока 1. при печењу ракије последња слаба ракија; 2. хем. смеса 
виших алкохола који при алкохолном врењу настају од беланчевина и ква-
сца; макед. патока – patoka, šoma; словен. patoka – kominjak, vinoš; patoka, 
šoma; rđavo pivo; mutljag (vino); буг. патока; cт.pyc. патока – жидкость, coкъ; 
pyc., укр., белорус. патока – густое, тягучее сладкое вещество, продукт не-
полного осахаривания крахмала; Даль – полужидкость, стекающая с чего; | 
сток при варке сахара, жидкий сахар; чеш., словач. patoky мн.,жидкое пиво; 
пољ. patoka 1. miod otrzymany plastrow przez wyciekniȩcie, 2. techn. produkt 
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uboczny przy fabrikacji cukru; melasa; г. луж. и д. луж. patoki мн. пивная гуща 
(pa-tok-a).

Друга група образовања у општем делу садржи именице глаголског 
порекла. У Даљевом Речнику наилазимо на примере: губа – пагуба, трата, 
гибель, сока – уварь, отварь, корья для дубленья кожи, сеча – просека, про-
чисть, росчисть в лесу улицей. И српскохрватско сјек (у Хрв.) – кућа од сјека 
(Белић 1949: 26), као и многе именице добијене од глагола у словенским 
језицима, од простих или сложених глагола, типа сх. вез, набој, народ, рус. 
ток, донос, разрыв (Белић 1949: 25–28, 43–48; Шведова 1970: 142–145) или 
женског рода типа плата, доплата, услуга, управа, игра – општесловенског 
карактера, говоре нам да нема сумње да се у основи наведених образова-
ња са префиксом *ра- налазе именице, а не глаголи. Те именице глаголског 
порекла нису биле никаква реткост у прасловенском у значењу вршиоца 
радње, као kovъ- – који кује, borъ- – који се бори (Meйe 1951: 289; Бошковић 
1936: 116). Нема потребе да се више на овом задржавамо, јер је чињеница 
да су образовања типа ‘patoka’ општесловенског карактера, да су стара и са 
општим делом именице глаголског порекла.

2. Префиксална образовања спадају у онај лексички материјал сло-
венских језика који се и данас убраја у изведенице. У функцији творбене 
основе налазе се именице различите по структури од оних глаголског и при-
девског порекла, данас са нултим суфиксом, до суфиксима изведених име-
ница, при чему то може бити било који суфикс, који се затекао, исп. палист, 
пачесь, пасушь; паведрина – ведрина са суфиксом -ина, пакутњак – кутњак 
са -њак и др.

старословенски – падъшти
српскохрватски
паведрина непотпуна, слаба ведрина, 

полуведрина
павечера покр. мала закуска после 

вечере
пагусеница, ијек. пагусјеница зоол. 

ларва лисних оса, која је слична 
гусеници лептира

пазвук м. пропратни звук који се 
јавља у уху после престанка јаког 
надражаја

староруски
пабирь – остаток от виноградного 

сбора;    виноград, оставшийся на 
лозе

падорога – распутица
падъщи – падъщерица

руски
падуб м. вечнозеленый кустарник 

или небольшое дерево
паклен м. полевой клен; неклен
паужин м. обл. прием пищи между 

обедом и ужином
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пајасен м. бот. а) кисело дрво; б) мн. 
биљна породица којој припадају 
грмови

пакутњаци м.мн. умњаци, зуби
палист м. неправи лист који израста 

поред правога
панога ж. 1. закржљала нога, патрљак 

ноге; 2. посебан, одвојен крак реке, 
корен зуба и сл.

папрсти м. мн. зоол. спољашњи 
закржљали прсти у стопала 
такопрстих папкара

паслике ж. мн. визуелне појаве у 
свести које се јављају непосредно 
после опажаја неког предмета кад 
се затворе очи, неправе слике

пасунце с. астр. неправо, споредно 
сунце

памрав м. зоол. паразит у телу сисара
памрак м. 1. сумрак; 2. зоол. покр. црв 

који се у оваца и коза налази у рогу
памекушци, јед. памекушац зоол. 

коло бескичмењака
pačetver m. pačetverina geom. figura 

paralelogram
pajezik m. nepravi jezik pored pravoga
paklen m. nekakav klen
pakrug m. elipsa (t.j. nepravi krug)
paroj – parojak
paužina f. jedenje poslije užine 
pavijenac m. sporedni vijenac

словеначки
páklen (bot.) paklen
pákovina (hem.) metaloid
pákristal – nepravi kristal, pseudokristal
pákrog (geom.) elipsa
pálist (bot.) palist
pánoga1 1. ogranak, rukavac (reke); 2. 

grana, struka (npr. u nauci)

Даљев Речник

павечерня ж. краткая вечерня
паводь ж. внезапное наводнение от 

ливни
паветвь ж. ол. вторые ветви 
пагниль ж. перегнившие остатки 

чего-либо
паветер м. попутный ветер
пагроза ж. сев. небольшая гроза, 

грозка, в прямом и переносном 
значении

падуб м. дерево яceнь
падым м. мгла, сухой туман
паклин, паклинья мн. клинья малые, 

дополнительные
палист м. мелкие листочки в перых 

листьях
памать и паотец – воспитатели 

приемышу 
памороз м. поздний вешний мороз, 

утренник
паногти мн. заусеницы
паоблако ср. сев. низкое облако, от 

подымающегося тумана
паобед м. пабед, второй завтрак, 

полдник
паозер м. нвг. тхв. пск. приозерный 

житель
паоспа ж. ветряная оспа
парой м. второе поколение от роя 

пчел в одно лето
пасолнце ср. по переводу с немецк. 

побочное солнце, явление на небе 
отражения Солнца

пасушь ж. сушь, сухие, пycтыe coты, 
одна вощина

паужин м. паужина ж. перекуска 
промеж обеда и ужина
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pánoga2 – ob. pl. -e (zool.) trbušne noge
párog – parog, parožak na jelenovom 

rogu
páslika – paslika
pásonce – pasunce
pátvor – patološka tvorevina u 

organizmu

пољски
padól m. niewielkie wzniesienie, 

wypukłość terenu paproch m. zwykle 
w 1m. pokruszone, drobne cząsteczki 
czego

чешки
paces m. mn. ob. ехрr. вихры, космы
padélatel m. подделыватель
paroh m. рог
paroží – mn. рога
pavéda ž. лженаука, псевдонаука
pazvuk m. otzvuk, неясный звук

пачесь ж. прм. пачеси мн., пачесы м. 
мн. ниж. пск. вычески, очески от 
кудели льняной или пеньковой

пащека ж. челюсть и щека, бол. у 
зверя, животного

паясень ж. дерево ясенего рода

украјински
падуб – падуб
паморозь – памороз
паросль – паросток
парост – паросток
пачоси – пачесы

Све ово досад била су именичка образовања – изведенице или праве, 
лексичке речи.

Од придевских образовања са префиксом *pa- нађена су само два при-
мера:

сх. пачист – само у изразу „пачиста недеља (седмица)” 
рус. пародной (Даль) пародной язык – второй родной.

Српскохрватски придев пачист, који сматрамо поузданим – очувани 
је траг неког старијег стања, можда из времена када је таквих образова-
ња било више. Позната су мишљења да у грађењу речи између именица 
и придева постоји посебан однос „однос стари, прајезички; и то однос из 
оне епохе језичког развитка када између придева и именице није било раз-
лике по формалним знацима” (Бошковић 1936: 119), као и да је резултат 
пра историјског јединства категорије имена – данашња граматичка и семан-
тичка блискост њихова (Потебня 1958: 565; Виноградов 1975: 326). На тај 

5  Прво издање књиге је из 1888.
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начин, ово не би био случај депрефиксације (Белић 1949–1950) већ остатак 
раније језичке реалности.

Неколико нађених глаголских образовања млађег су датума, књишке 
су речи6 и односе се на одвојени живот засебних словенских језика. Глаголи 
пак који у својој структури садрже и префикс *ра- секундарна су образова-
ња и о њима he бити речи мало касније. На овом месту навешћемо:

српскохрватски
patvoriti – krivotvoriti (nepouzdano)
pačiniti i pačinjati 
patinuti i patihnuti

чешки
padélati – фальсифицировать, 
подделать 
руски
пачесать лен (Даль), нвг. чесать 
вторично, для тонкой пряжи

3. Међу образовањима са префиксом *ра- има у приличном броју 
и примера који истовремено садрже и суфикс, а да је тај суфикс исти по 
вредности са префиксом. Слична образовања, тј. када у грађењу нове речи 
учествују два афикса, поред префиксално-суфиксалних, називају се и кон-
фиксална (Марков, Николаев 1976). За синхроно посматрање ово може 
бити објашњење, а за посматрање у временској перспективи дуплирање 
двају афикса истих по вредности има своје историјско оправдање. Хроноло-
шки један од афикса морао је бити први. На овоме се и заснива објашњење 
историјског и функционалног развитка префиксалних именичких образо-
вања, посебно у домену деминуције и у томе смислу и код префикса *ра-. 
Префиксација је овде морала бити старија, а додавање суфикса значило је 
слабљење функције префикса pa-. To је истовремено значило и да се у је-
зику врши процес потискивања именичке префиксације, а кад је у питању 
деминуција онда не само код именица већ и код глагола, иако је код глаго-
ла префиксација у претежној употреби. Ово је исто тако морала бити врло 
стара језичка тенденција, јер је својим стањем показују данашњи словенски 
језици и управо и образовања са префиксом *ра-. Област деминуције у сло-
венским језицима је од најранијих времена у домену владавине суфикса-
ције, а тај процес се морао извршити још у време њиховог заједништва. На 
ово нам указују и сами деминутивни суфикси, рефлекси старих суфикса. На 
ово ћемо се још једном вратити приликом анализе семантичких реализација 
датих образовања.

6  Примери у Rječniku JAZU.
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Примери из словенских језика које ћемо сада навести убедљиво го-
воре да је суфиксација у области деминуције однела победу не само код 
глагола и не само у српскохрватском језику (Грицкат 1955–1956) већ и код 
именица и у свим словенским језицима.

Рефлекси суфикса -ькъ, -ъкъ ˃ -ак, -ек, -ок
старословенски: пабиракъ – racemulus

староруски
пабирокъ – виноград, оставшийся на 

лозе после сбора; остаток
пабрадокъ – подбородок
павозокъ – род судна с мелкой 

осадкой
пародокъ – кислый, недозрелый плод
пасынокъ – сын от первого брака по 

отношению ко второй жене отца 
или ко второму мужу матери

руски
паводок, м. большое скопление воды 

в реке, ручье и т.п. от таяния снега 
и льда или от ливней

павозок, м. обл. лодка,обычно с 
парусом, для перевозки груза по 
мелководью

пагленок – паголенок м. часть чулка 
или сапога, охватывающая голень

падымок, м. обл. мгла, сухой туман; 
дым, занесенный с дальних лесных 
пожаров

I. пасынок, м. I. неродной сын 
одного из супругов, приходящийся 
родным другому. II. перен. о 
ком-л. нелюбимом, лишенном 
помощи и подержки; 2. устар, 
княжеский дружинник боярского 
происхождения в древней Руси

пасынок м. пасерб стар. не родной 
одному из супругов сын; II нога 
или откосина, подставка; волж. 
второе колено мачты; I меньшее 
и слабейшее из двух дерев одного 
корня; II третий слив пива; II 
лишние, бесполезные ветки 
растения

пауздок м. сев. недоуздок, конская 
оброть

паморозок – памороз
паорок м. сев. подорок, парнишка 

постарше бороноволока, помощник 
при орбе, пахоте

пародок м. црк. отросток, отрасль; 
II кислый, незрелый плод; II тмб. 
выродок

паскирдок м. небольшой скирд, 
неполный, ометец

украјински
паводок – паводок (рус.) 
пагорбок, м. зменш. до погорб
паросток, м. 1. молоде стебло 

рослини; 2. перен. ознака 
перши прояви того, що починае 
розвиватися; зародок

пасинок – пасынок (рус.)

српскохрватски
пабирак, м. плод који заостане после 

жетве или после бербе 
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2. пасынок, м. спец. I. боковой побег 
растения, развивающийся в пазухах 
листьев главного стебля; 2. сук, 
расположенный под небольшим 
углом к оси ствола дерева

патрубок, м. спец. короткая труба, 
служащая отводом от основного 
трубопровода, резервуара и т.п., а 
также соединительной частью в 
трубопроводах

пащенок, м. простореч. негодный 
мальчишка; молокосос (ово је 
пре само префиксални облик од 
„щенок”)

Даљев Речник
(поред „павозок”, „паголенок”, 

„паводок”) 
паглинок м. орл. суглинок, глинистая 

почва 
пагорок м. сев. пригорок, холм
падворок м. орл. сарай, надворное 

холостое строение
падымок – падым
паерок м. стар. буква ерь или ерик
паколок м. колок, колышек
палисток – палист
пабедок – пабед, паобед

палучак м мала ливада неправилна 
облика крај воде 

паперак м мека и нежна длачица, 
перце на телу животиња, птица

парожак м 1. шиљак који израсте на 
главном делу рога у јелена; 2. један 
од шиљака на вилама

паројак м рој који се одвоји од првог 
роја или роја првенца 

paljetak, m. isto što pabirak, tj. ono što 
ostane iza pobrane ljetine7 

словеначки
paberek m. 1. pabirak, paljetak; 2. 

švrća, švrćo 

пољски
pagórek m. niewielkie wzniesienie, 

wypukłość terenu; wzgórze; pasynek 
m. 1. bot. p. pasierb w zn. 2; 2. ow. 
odnoga w rosochach łosia

parostek m. low. zwykle w em. rogi 
kozła sarny

чешки
paberék m. ostatok
padelék m. подделка, фальсификация 
pahorek m. холм, холмик, пригорок, 

бугор
7

7  У наставку чланка у Rječniku JAZU: „U Lici je značenje promijenjeno „paletak” (ne 
paljetak) je nerazvijen mali klip kukuruzni na kom je samo nekoliko zrna”.



157

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

суфикс -ька, -ъка ˃ -ка
руски
павозка – павозок, обл

Даљев Речник
пабирка пск. тв. количество 

побранного; II мн. оборвыш, 
остатки

павозка ж. – павозок м. 
пагрозка ж. — пагроза ж. 
падочка ж. вор. падчерица
патрубка ж. винокурн. деревннная 

короткая трубка, соединяющая 
воронку с холодильной трубкой

украјински
падчерка, падчирка ж. — 
падчерица 

македедонски
паберка ф. (обичније) паберки pl. 

1. плод што ќе остане да се бере 
подоцно; 2. fig. оно што ќе остане 
откога ќе се пробере нешто; 3. fig. 
одломки

словеначки
palisaka ž. – paspalj

суфикс -ица
старословенски 
падъштерица – privigna 
староруски
падъщерица – дочь от первого 

брака по отношению ко второму 
мужу ее матери или ко второй 
жене ее отца

руски
падчерица ж. неродная дочь одного 

из супругов, приходящаяся 
родной другому

Даљев Речник
паозерица ж. местность вкруг озера

У мн. -ки (од једн. -ок, -ак, -ек, -ка) 
Даљев Речник:

пабедки м.мн. беды по бедам, 
небольшие беды или неудачи

пагнетки м.мн. остатки по выжимке 
чего

пазобки м.мн. остатки от стола, 
объедки

пабедки м.мн. беды по бедам, 
небольшие беды или неудачи,

пагнетки м.мн. остатки по выжимке 
чего

пазобки м.мн. остатки от стола, объедки

паобедки м.мн. пск. твр. то же 
паобед; или II объедки, остатки от 
обеда

пасмешки м.мн. последствия шуток, 
смехов и насмешек 

пастрижки ж. пастриги
пасевки м.мн. твр. остатки семян 

от посева; II обсевки, конец сева и 
погулка по сему случаю

пачески ж. сев. пачесь, пачеси, 
пачесы
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Суфикс -ьць ˃ -ац, -ец: сх. палучац – палучак, parožac – parožak; мак. 
парожец – парожак.

Наиђе се и на понеки усамљени пример:
-ич словен. parožič – парожак; 
-ца рус. (Даль) пагрязца – небольщой остатак грязи; 
-ue/-ье рус. (Даль) паводье – паводок, павечерие – павечерня.

Као и код префиксације и овде имамо именичка образовања.
Усамљен је пример придевске изведенице: сх. паведраст, покр. који је 

с паведринама, местимично ведар.
Суфикс -аст је овде исте вредности као и префикс *ра-.
Б. Секундарна образовања су десупстантиви, и то: именице, придеви, 

глаголи и прилози. Ове врсте речи граде се од именица под А. (1, 2. 3) као 
творбене основе даљом деривацијом која подразумева углавном суфиксално 
грађење. Могућности су велике а словенски језици имају на располагању 
богата средства за грађење речи. Ми се на томе нећемо задржавати, даћемо 
само нешто примера чисто илустративног карактера.

старословенски 
пагоуба – пагоубьникъ, 
паякь – паячина, паячинънъ
српскохрватски
пабирак — пабирчар, пабирчење, 

пабирчити 
паројак – паројчење, паројчити се
памет – паметан, паметар, 

паметник, паметница, паметно, 
паметњак, паметњаковић, 
паметовалац, паметовање, 
паметовати, паметодостојан, 
памеца 

паужина – паужинати 
палист – палиснат и др.
македонски
паберка – паберкува, паберкување 
пагуба – пагубен, пагубно
бугарски
памет – паметник
пая – паяжина

староруски
пагγба – пагγбица, пагγбьникъ, 
пагγбьница, пагγбныи 
памѧть – пaмътьникъ, памътьница 
патока – паточина
руски
патока – паточный, паточина 
паужина – паужинный
Даљев Речник 
пагуба – пагубный, пагубно, 

пагубность, пагубливый, 
пагубчивый, пагубник, 
пагубница, пагубщик, пагубить, 
пагубоносый, пагубородие

паклен – пакленовый, пакленник 
пасолнце – пасолнцевый, 

пасолнечный
украјински
память – памʹятка, памʹятковый, 

памʹятливый, памʹятник
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словенaчки
paberek – paberkovalec, -kovalen, 

-kovalka, -kovalski, -kovanje, 
-kovati 

pakrog – pakrožen, -oglast 
pamet-en, -iti, -iva, -ivar,-nik, -ovati 
patvor-en, -ina

парубок – парубище, парубiйко, 
парубкiв, парубковати, парубчак

пољски
pagórek – pagórkowaty 
pająk – pajączek, pajȩczy, paȩczyna
pamięć – pamiętać, pamiętliwy, 

pamiętnik
чешки
paberék – paberkovati, paberkovitý 
pavuk – pavučina, pavučinka, pavuč

3.

O префиксу *pa- могло би се закључити на основу анализе материјала 
да је у прасловенском морао имати деминутивно значење, али исто тако и да 
је стара и такође прајезичка тенденција гашење способности грађења деми-
нуције, као и код других префикса, и развијање богатог система суфикса за 
деминуцију. Ова два процеса налазе се у узрочно-последичној вези и такво 
стање словенски језици су добили у наслеђе.

Данашња образовања са префиксом *ра- у семантичком погледу пред-
стављају резултат померања значења у конкуренцији са суфиксацијом од де-
минутивног до најопштијег значења сличног, неправог. Нијанса деминутив-
ности може и даље бити присутна, али је само нијанса. Разумљиво је да се и 
друге бројне нијансе поменутог општег значења могу развити као: друкчије, 
лошuje, споредно, подражавање, имитација, приближно, несавршено, нераз-
вијено, закржљало, лажно, замена, пејоратив, чак и аугментатив, блискост 
no месту, времену, помоћник у послу и сл. Дорошевски (Doroszewski 1928: 
56–57) је сматрао да примере из пољског pacholek ,,puer”, pagórek ,,collis”, 
parobek „servus” треба убројати у несумњиве деминутиве, јер префикс *ра- 
корену даје то исто што и суфикс -ek, a то је деминутивно значење; додаје 
такође да су све три речи из простонародне лексике.

Паралелни облици – префиксални и префиксално-суфиксални у истом 
значењу потврђују да и префикс *ра- даје исто значење које и деминутивни 
суфикс, односно да и чисто префиксални облик има исто значење које и 
префиксално-суфиксални. Дублетна образовања, дакле, значајна су за ра-
зумевање судбине овог творбеног типа. Ево неколико примера: рус. падым 
и падымок, пабирь и пабирок, палист и палисток, паклин и паклинок; укр. 
парост и паросток; сх. парој и паројак и др.
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Значење сличног – неправог као резултат функционално-семантичког 
развитка, с једне стране, и с друге – резултат стилске диференцијације у 
конкуренцији са суфиксацијом огледа се на материјалу кроз бројне нијансе. 
На трагове деминутивности и даље се може наићи.

слично, неправо, друго: сх. пагусеница, пазвук, памрак, пакутњаци, 
паклен, пакруг, пајасен, парој, паројак, паслика, пасторак, пасторка; рус. па-
дым, падымок, падочка, падъчерица, падуб, паголенок, падворок, паклен, 
I. пасынок, пащека; cт.рус. падъчерица, пасынокъ; укр. падчерка, падчир-
ка, пасинок; белорус. падчетка; cт.сл. падъштерица; буг. пастрок; словен. 
1. panoga, 2. panoga, paklen, pakovina, pakrog, patvor, paslika, pastorek; пољ. 
pasynek; чеш. pazvuk, и др;

лажно, псеудо, имитација, фалсификат: сх. пајезик, пасунце; рус. па-
солнце; словен. pakristal, pasonce; чеш. pavéda, padélek, и др.; 

неразвијено, закржљало: сх. паљетак, папрсти;
споредно и мало: сх. павијенац, палист; рус. паветвь, палист, палисток, 

2. пасынок; словен. palist, и др.;
непотпуно, слабије: сх. паведрина; рус. памороз, паморозок, пагроза, и др.;
лошије, рђаво: patoka – познато свим словенским језицима;
мало: сх. палучак, палучац, паперак; рус. пагорок, пабедки, паклин, 

паклинок, паколок, паскирдок, патрубок, патрубка; ст.рус. павозок; пољ. 
paorek, padol, paproch; укр. пагорбок; чеш. pahorek;

младо: cт.рус., рус. пародок; укр. паросток;
помоћник (о малом и младом лицу): рус. паорок;
део: сх. парожак; макед. парожец; словен. paroh, parožič; пољ. parostek;
месна близина: рус. паозерица, паозерье;
временска близина: сх. павечера, паужина; рус. паобед, паужин и пау-

жина;
мешавина: рус. паглинок;
негативно стање: cт.рус., рус. падорога;
пејоритив: рус. пашенок; чеш. padélatel; paguba – општесловенско, а у 

руском језику са аугментативном нијансом;
остатак: cтсл. пабиракъ; cтрус. пабирокъ; сх. пабирак; макед. паберка; 

словен. paberek; чеш. paberék pačes; рус. пабирь, пачесь, пачесы и пачеси, 
пагнетки, пазобки, паобедки, пасмешки, пастрижки, пасевки.

Мора се претпоставити да су и лексеме, које смо у овом раду навели, 
имале у основи овакво значење, као нпр. pamęt – нешто што је друкчије, што 
је одраз у меморији8 слично примерима „пазвук, паслика”.

8  У овом смислу говори се о српскохрватском „памет” у Rječniku JAZU.
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Неколико нађених придевских образовања семантички се не разликује 
од именичких образовања:

неправо, непотпуно (о особини): сх. пачист; рус. пародной;
деминутивно значење: сх. паведраст.

Исто налазимо и код глагола иако њихова примарност није потврђена:
пејоратив: сх. патворити, пачинити; чеш. padélati; рус. пачесать (радити 

пo други пут).
Код секундарних образовања значења су добијена из односа творбенe 

основe (именичка образовања са префиксом *ра-) и творбеног форманта, 
другим речима све оно што се као десупстантивна творевина може добити. 
За нас на овом месту то нема посебног значаја, па ћемо се ограничити на 
чисту илустрацију. Нпр. из сх. пабирчар – nomen agentis; пабирчење – nomen 
actionis; пабирчити – глагол у инфинитиву, паметан – придев у позитиву; 
паметник.

4.

Акценат при образовању овога типа прелази на префикс *ра- у оним 
словенским језицима који имају слободан акценат. Тако је у руском јези-
ку, на што и Даљ у свом речнику скреће пажњу; тако је и у украјинском, 
словеначком; у српскохрватском је краткосилазни акценат. Ово би био већ 
познати случај преношења и утврђивања акцента на једном месту код деми-
нутивних образовања (Грицкат 1955–1956: 93). Нови облик тежи и на овај 
начин да се осамостали, па у томе и прозодијски моменат има важну улогу.

5.

За српскохрватски језик је речено (Грицкат 1955–1956: 82) да се не ко-
ристи префиксацијом као живим средством за деминуирање глаголског зна-
чења; на овом месту у прилици смо да додамо: савремени словенски језици 
се не користе префиксацијом као живим творбеним средством и то не само 
за деминуирање глаголског значења, него се не користе ни за деминуирање 
имена уопште. To је врло стара тенденција и њу показују и старословенски 
и староруски и може се рећи да датира из времена заједничког прајезика. 
Образовања са префиксом *ра- служе у том погледу и као потврда и као 
илустрација.

Без обзира на то да ли је овај префикс у далекој прошлости имао ге-
нетски везе са префиксом ро- или не, чињеница је да је имао своју само-
сталну функцију и употребу и то још у словенском прајезику. Само се овако 
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може разумети функционално-семантички развитак датог типа творбе речи 
и општесловенски карактер свега тога. Овим се управо дотичемо суштинске 
диференцијације, осветљене у нашем раду, а која се у језику испољила у 
виду односа префиксација – суфиксација у домену деминуције. И код гла-
гола и код имена преовладало је суфиксално грађење. Ово је такође стара 
тенденција из времена језичког заједништва. Разлог губљењу творбене спо-
собности префикса *ра- лежи у ширењу суфиксације. Исто тако и померање 
у значењу од основног деминутивног значења до ,,неправо – слично” резул-
тат је поменуте „смене” у језику.

Ово би била нека од важнијих уопштења која су у раду верификована.
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РОДА ИМЕНИЦА КОЈЕ ОЗНАЧАВАЈУ МЛАДА БИЋА У 

РУСКОМ И СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ 
(са типолошког аспекта) 

Именице које означавају млада бића у руском и српскохрватском језику 
немају семантичког обележја природног рода. Њихова специфичност још је и 
у томе да природни род не утиче на тип конгруенције. Као именице које озна-
чавају биће значајне су за распоред именица по граматичким родовима и у том 
погледу врло занимљиве. Иако се односе на млада бића и мушког и женског 
пола, у руском језику су у граматичком мушком роду, а у српскохрватском – и 
у граматичком средњем и у граматичком мушком роду. Конгруенција у овим 
језицима код именица – назива младих бића у складу је са граматичким ро-
дом, а не са семантиком, исп. этот ребенок // ово дете, овај веверичић.

Ово су чињенице које су славистици познате и није на то потребно 
посебно упућивати, али је исто тако познато да у руском језику није од-
увек било тако, а као доказ и данас можемо наћи остатке употребе именица 
средњег рода, исп. мое дитя. 

Могле би се сматрати неком врстом именица општег рода, али се од 
ових разликују по томе што код именица типа сх. пијаница, пропалица (Сте-
вановић 1964: 175) и рус. разиня, тихоня (Бондарко 1976: 34–35) конгруен-
ција је обично у мушком роду, али може бити и женског.

Донекле су сличне именицама типа птица, сисар код којих имамо 
конгруенцију само у једном роду, а означава се и мужјак и женка.

Ако се код назива младих бића жели да изрази природни род, онда се 
то чини граматички – помоћу моционих суфикса, или понекад и лексички, 
исп. рус. телец – телка, мальчик – девочка, сх. ждребац – ждребица, дечак 
– девојчица, младић – девојка и сл. Нормално је да ово прати и конгруенција 
у одговарајућем роду па је тако род и синтаксички обележен.

Морамо ипак да приметимо, да се ово обично чини када се означава 
старији узраст младих бића, иако не и искључиво, исп. сх. покр. јагњић – 
јагњица.

Када се говори о називима младих бића обично се мисли на суфиксе 
за њихово грађење, пошто су то изведене речи, и притом се скоро по прави-
лу род само констатује.



166

Јелка Матијашевић

Грађе о роду именица у овим језицима може се наћи или у посебним 
радовима1 или у граматикама, синхроним или дијахроним по приступу у 
славистици уопште. Међутим, о роду назива младих бића, било у једном 
језику, било на овај начин – паралелно, није до сада писано, тачније: род код 
ових назива није био предмет научног истраживања.

То што су у руском језику мушког рода, а пре тога су биле средњег, а 
у српскохрватском средњег, али и мушког и то у великој мери, именице које 
означавају млада бића могу да буду показатељи неких заједничких тенден-
ција језичког развитка.

Наш рад ће изнети лексичко-семантичке реализације датих образо-
вања у ова два словенска језика, размотрити формално-структурне услове, 
да би на основу тога дао могуће објашњење чињеничког стања. Ово може 
да послужи и као пут ка откривању законитости у функционисању језичке 
формалне и семантичке структуре у њиховом међусобном односу.

Материјал је прикупљен из речника српскохрватског и руског језика,2 
допуњен неким примерима из појединих радова и граматика.

1. Мало, младо лице
а) Општи назив за мало, младо људско биће чији су називи већим делом 
наслеђени из прасловенског.

сх. дете, дијете, детић, дјетић, дјетићак, дечак, дјечак, дечко, дјечко, деча-
рац, дјечарац, дјечац, дјетенце, дјетење, дјетиње, девојче, дјевојче, девој-
чица, дјевојчица, девојка, дјевојка, женскић, малиш, малиша, малишан, 
малишанка, млађенац, млађенка, момак, момче, младић, младе, младац, 
мушкић, мушкарчић и др.
рус. дева, девица, девка, девочка, девушка, детенок, детюк, детище, ди-
тенок (простор.), дитя, дитё (обл. и простор), дитюк (обл.), мальчик, мла-
денец, отрочище, отроча, парень, подросток, ребенок, ребятенок, ребя, 
ребятко, робя, юноша и др. 

б) Мало, младо лице по етничкој припадности.
сх. Арапче, Бугарче, Грче, Гурбече, Влаше, Влашче (дем. и ирон.), Јевреј-
че, Латинче, Македонче, Српче, Туре, Турче, Циганче, Циганчић, Црно-
горче, Швапче и др.

1  Исп. Бондарко (1976), Виноградов (1972), Зализняк (1964, 1967), М. Ивић (1960), 
Карпинская (1964), Мучник (1963, 1971), Ревзина (1973, 1976).

2  Rječnik hrvatskog ili srpskoga jezika (JAZU), Речник српскохрватскога књижевног језика 
(МС – МХ), Словарь современного руского литературного языка, Толковый словарь живого 
великорусского языка; поред наведених консултовани су и други речници.
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рус. арапчонок, татарчонок, турчонок, цыганенок (разг.), якутенок (разг.). 
Овамо би ишле и: казачонок, негритенок, хохленок (устар. и простор.).
У руском језику оваква образовања поред наведеног имају често ком-

биновано и патронимичко значење, а у оба језика може бити присутна пејо-
ративна нијанса. Чини нам се да је у руском језику она јаче изражена и то 
можда због патронимичког значења.

в) Мало, младо лице по регионалној припадности
сх. Бачванче, Биограче, варошанче, варошче, грађанче, Личанче, Прије-
пољче, Србијанче, сељаче и Херцеговче и др.

Речници руског језика оваква образовања не бележе. На њих се може 
наићи само у неким граматикама (Шведова 1970) као оказионална образова-
ња: индусенок, москвичонок. 

Називи по пореклу би били:
вязьмич (Вязьма), вятич (Вятка), костромич (Костромá), москвич (Мо-
сква), омич (Омск), пскович (Псков).

Према Словарь названий жителей РСФСР условно би се могли свр-
стати овамо множински облици са збирним значењема из разговорне лекси-
ке (једнина није пронађена):

вишерята (Вишера, рејон), кикнурята (Кикнур, град), макарята (Мака-
рьев, град), санчурята и шанчурята (Санчурск, град), чухломята (Чухло-
ма, град), шенкурята (Шенкурск, град).

г) Мало, младо лице са значењем социјалне припадности најчешће 
комбиновано са патронимичким значењем.

сх. гàздӣћ и гȁздић (покр. дем. и ирон.) – газдински син, богаташче, го-
сподичић, госпошче, госпоче, госпочић, господичица, госпођица, плем-
че, ропче, служинче, слушче и др.
рус. барич, барча, барчонок, барчук, рабынич, рабич, рабичищ, барышня 
и др.

У оба језика могућа је пејоративна нијанса у значењу.
д) Називи по патрониму.

сх. војводић, грофић, кнежевић, царевић, царић и др. 
рус. дьячонок, княжич, князенок, попович, королевич, царенок и др.

У руском језику код образовања са суфиксом -енок/-онок осећа се јака 
пејоративна нијанса.
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ђ) Називи по родбинској припадности – првобитно за мала, млада 
лица.

сх. братић, братанац, братаница, деверичић, сестрић, сестричић, свасти-
чић, стричевић, братучедо; кумче и др.
рус. братанич (встарь братан), братыч, братанична, братучадо, сестрич, 
сестренич, сестринец (стар.), сестричич (црк.), сестрична.3

е) Помоћник, млад радник, а поред тога у српскохрватском некад и де-
минутивно-хипокористичко значење, па и „дете” онога чије је занимање у 
основи изведенице. У руском језику се може појавити и пејоративна нијанса.

сх. бродарче, говедарче, гушчарче, књигоношче, козарче, морнарче, па-
стирче, пастијерче, пастирић, просјаче, рибарче и рибáрче, рибарчић, 
свињарче, тучарче, чобанче и др.
рус. докторенок (Янко-Триницкая 1963), конюшонок, кучеренок, поваре-
нок, поварчонок, пастушонок, слесаренок и др. 

ж ) Мало, младо лице – припадник неке организације.
сх. омладинац, омладинка, пионир, пионирка, скојевац, скојевка и др.
рус. комсомоленок (Яценко 1957), октябренок.

з) Експресивни називи са негативним ставом – презира, погрде, са-
жаљења, али и одобравањем.

сх. дериште, дерле, дерче, жгепче, јадниче, копиле (из тур.), кукавче.
рус. бесенок, дьяволенок, сатаненок, чертенок, чертеня, чертик.

и) Метафорички називи о људском малом, младом бићу поред назива 
за младунца; наравно то се може односити и на одрасло биће.

сх. голупче, јагње, јарица, ждребац, ждребица, јуне, јунац, магаре, пиле, 
пиленце, соколић, теле, штене и др.
рус. гаденок, осленок, псенок, свиненок, соколенок и др.

2. Антропоними
а) Презимена на -ић, а тако исто и преко присвојних придева на -ов-/ 

-ев-, у српскохрватском језику првобитно су означавала дете онога чије име 
је у основи (Белић 1949: 125; Стевановић 1964: 543), мали, млади, па затим 
и потомак:

Војводић, Даничић, Илић, Јагодић, Јелић, Марић, Николић, Перишић; 
Богдановић, Божовић, Јанковић, Јовановић, Маринковић, Марковић, Ми-
ловановић, Новаковић, Павловић, Радовановић, Радовић и др.;

3  Примери нађени у Даљевом Речнику, али означени као застарели.
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а1) презимена и лична имена на -че (Марков, Б. 1960: 225) у старошто-
кавским говорима:

Ађанче, Вујче, Вуксанче, Гапче, Данче, Јовче, Станојче и др.;
а2) презимена настала преко горњих имена и презимена:

Ванчетовић, Данчетовић, Живанчевић, Стеванчевић  и др.;
а3) презимена настала контаминацијом суфик са -че и -чић (Марков, 

Б. 1960: 235):
Бошњачић, Бугарчић, Станојчић, Стојчић, Црногорчић и др.;

б) У руском језику патронимичког су порекла мушка имена по оцу 
(отчества) (Виноградов 1960: 222), а такође и имена по оцу настала преко 
присвојних придева на -ов-/-ев-: 

Ильич, Кузьмич, Саввич, Фомич и др.; Александрович, Алексеевич, Ва-
сильевич, Владимирович, Павлович и др.

3. Младунче или мала млада животиња
а) Наслеђени називи младунаца изведени од другачије основе него 

што је назив животиње или животињске врсте.
сх. ждребе, ждријебе, ждребеце 4, јагањац, јагње, јагњица, јагњић, јагње-
це, јање, јањац, агнец, агнац, пиле, прасе, прашчац, телац, теле, телеце, 
телица, телић, штене, штенац. 

рус. агнец, агница, агня, жеребенок, жеребя, поросенок, порося, поросук, 
теленок, телец, телица, телка, телок, теля, телыш, ягненок, ягнок, ягня, 
щенок.

б) Називи према одраслој животињи или према животињској врсти.
сх. биволче, веверичић, вјеверичић, вижле, вранић, вранче, врапче, вуче, 
вучић, голубић, голупче, голупчић, грле, гушче, жабић, жапче, жуњић, 
змијић, змијичић, змијче, јастребић, керић, керче, кòзле / козле, козлица, 
козлић, косовић, кукавичић, курјаче, курјачић, лабудић, лавче, ласић, ла-
сичић, мајмунче, мајмунчић, маче, мачић, медведић, медвједић, медић, 
мече, муле, орлић, орловић, паче, птиче, птић, пуре, пурче, раче, рачић, 
рибић, родић, сврачић, славујче, слонче, срнче, тетребић, тигрић, чавче, 
чавчић, чапљић и др.
рус. аистенок, бельчонок, воробьенок, воробьеныщ, видренок, вороне-
нок, верблюжонок, волчонок, волча, выжля, гаденыш, гоголенок, глуха-

4  Rječnik JAZU има оваквих пет примера: дјетеце, ждребеце, јагњеце, телеце, козлеце и 
даје објашњење за -еце као -ет -це – где се -т- изгубило.
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ренок, голубенок, голубичищ, горленок, горличищ, грачонок, граченя, 
гусенок, гусеныш, гуся, ежонок, журавленок, зайчонок, зайча, зайченя, 
змеенок, индюшонок, крысенок, куличонок, козленок, козля, котенок, 
котя, коша, кошеня, коня, козеня, лебеденок, лисенок, львенок, лися, ли-
сеня, лоша, мышонок, олененок, овча, орленок, павча, перепеленок, пте-
нец, рачонок, рача, раченя, рысенок, страусенок, собачонок, соболенок, 
совенок, сивучонок, слоненок, сороча, сороченя, соколич, соловьеныш, 
тигренок, тюлененок, утенок, утеныш, утя, ужонок, фазаненок, филине-
нок, шакаленок, ястребенок и др.

4. Мало, младо биће по некој особини
У српскохрватском језику овде је у употреби суфикс -че, а творбена 

основа није као до сада именица (ca ретким изузецима, исп. малиша, књиго-
ношче и др.), већ придев, глагол и синтаксички израз.

балавче, бангавче, безазленче, гаравче, голобраче, голобрче, голуждрав-
че, јединче, невинашце, невинче, првенче, сироче; близне, близанче, 
гојенче, довоче, дојенче, доношче, изјаловче, измече, недоношче, недо-
уче, одојче, одојчић, питанче, помече, преношче, сисанче, сишче; двого-
че, накоњче, напршче, посмрче, трогоче, свеждерче и др.

У руском језику овде је најчешће суфикс -ыш и исто тако са придев-
ским и глаголским и сложеничким општим деловима, као и са јаком експре-
сивном – негативном нијансом у значењу (Виноградов 1960a: 226).

глупыш, дурныш, несмысленок и несмышленок, несмысленыш, обор-
выш, подкидыш; пискленок и др.

У оба ова језика овакве изведенице се претежно односе на мала, мла-
да жива бића, али могу означавати и одрасло биће по некој особини: сх. 
довоче, сироче; рус. глупыш и др.

5. Исто оно што смо имали код презимена у српскохрватском и имена 
по оцу у руском, у називима по регионалној припадности и још неким па-
тронимикама, налазимо у српскохрватском језику један мали број примера 
пореклом од назива за мала и млада бића, а да то више нису. Они сада озна-
чавају одраслу особу, односно живо биће. Такви су: говече,5 живинче, звјере, 
крме, куче, псето, чељаде и др.

Из изложеног материјала и на први поглед је јасно да ова два словен-
ска језика у погледу назива младих бића показују низ сличности и разлика. 
Сличности су углавном на семантичком плану иако се и ту очитује једна 

5  Rječnik JAZU даје деминутивно значење уз додатак: „обично значи исто што говедо, те 
га замјењује у једнини, а то се односи и на још неке из овог списка, исп. псето.”
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позната тенденција, да сваки језик на свој начин развија и уопштава зајед-
ничко наслеђе, али и при свему томе суштинских разлика нема.

Разлика је уочљивија код творбених средстава којима се граде ови на-
зиви. Глобално узев то јесте тако ако се посматрају ови језици на савременој 
етапи развоја, што ми и чинимо, одакле се види да су ова средства уопштена 
у одвојеном животу испитиваних језика. Међутим, ако се приђе детаљнијој 
анализи, видеће се да и овде има доста заједничког, чак можда више него 
што би се очекивало.

Руски језик као средства градње назива младих бића има суфиксе 
мушког рода и то на првом месту суфикс -енок/-онок, ређе његов дериват 
-чонок, суфикс -ыш и -еныш. Остале суфиксе можемо само поменути ради 
коментара њихове судбине у савременом језику, иначе они данас немају не-
ког значаја за грађење ових именица. Ту ћемо на првом месту поменути 
суфикс -я /← ę/ и његове деривате -еня и -ча. Ово је руски суфикс добијен 
фонетским путем од прасловенског -ę којим су се градили називи за ‘мла-
до’, граматички је средњег рода и њиме су се све до 16. века, ако је судити 
по литератури (Богатова 1958: 65), градили ови називи. Данас је од свега 
тога у седамнаестотомни речник руског језика ушло свега три примера, па и 
то са квалификатором ‘застарела и простонародна’ реч. Осталих тридесетак 
именица, колико укупно броје примери са -я, -еня, -ча, нађени су у Даље-
вом речнику, што може да говори или да су се у употреби изгубиле у језику 
последњег времена, или да их можда у појединим дијалектима можда има 
и данас.

Од осталих суфикса нађе се у погдекојем примеру -ик, -ица, -ец, -ка 
у првом реду кад се жели истаћи пол младог бића, а -енец у наслеђеним 
примерима, исп. птенец, младенец. У материјалу Даљевог речника нађено 
је нешто примера са суфиксима -ич, -ятко, експресивним -ук, -юк, -чук, црк-
венословенског порекла -ищ, -ичищ, и још неким.

Између суфикса -ыш и -енок/-онок извршена је диференцијација у 
смислу употребе суфикса -ыш код придевских и глаголских основа, а и у 
смислу експресивности. Суфикс -еныш који је у употреби код именичких 
основа као и суфикс -енок/-онок, иако овај последњи показује тенденцију 
ширења и ван именичких основа, сведен је на неколико примера.

За грађење именица које означавају млада бића у српскохрватском је-
зику налазимо следеће суфиксе. На првом месту по употреби овде је суфикс 
-е, чешће његов дериват -че (Марков, Б. 1960), а одмах за њима следе суфикс 
-ић, његов дериват -чић и остали ређи деривати -ичић, -овић и др. Суфикси 
-ац, -ак, -ица, -ка у употреби су за обележавање пола као што је случај и у 
руском, а од суфикса за означавање именица средњег рода, деривати суфик-
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са -це као -енце, -ешце, -ашце и др. који су иначе основни деминутивно-хи-
покористички суфикси код именица средњег рода; у овом случају може се 
само изузетно срести неки пример, исп. невинашце. Употреба других суфик-
са као -енац, -иште, -ко, -иш и др. може се сматрати као сасвим спорадична.

Суфикси -ац у српскохрватском и -ец у руском пореклом су од -ъсь 
који је још у прасловенском служио између осталог и за грађење назива за 
младо (Мейе 1951), нису развили ову употребу сем у случају и обично када 
обележавају младо биће мушког пола. Иначе старије ‘агнец’, ‘агнац’ види 
се у српскохрватском јагањац, јагањци6. Разлози томе су познати слависти-
ци – у руском претежна употреба суфикса за деминутив са -к- елементом, 
а у српскохрватском – уопштавање деминутивног -ић и његових деривата а 
исто тако и суфикса за деминутив са -ц- елементом.7

Нема сумње да су суфикси помоћу којих се данас у ова два језика 
граде називи младих бића деминутивног порекла, или су деминутивност 
добили уколико је у самом почетку нису имали.

Руски језик није добио посебан суфикс средњег рода, што би пред-
стављало продужетак старијег стања, већ је уопштио суфикс мушког рода, 
иако и то у неку руку чини континуант прасловенског стања. Ово је означи-
ло осиромашење средњег рода и његово обезличавање тако да су данас по-
казатељи средњег рода – истовремено показатељи неживог (Бондарко 1976: 
32–33) (оно мало именица што су средњег рода а означавају живо – може се 
скоро занемарити). Идеја о осиромашењу, па у неким радовима и губљењу 
средњег рода у дијалектима руског језика, одавно је позната.8

Иако у српскохрватском језику у домену поменуте појаве суфикси -е и 
-че глобално узев показују извесну предност над суфиксима -ић, -чић, кад се 
ствари детаљније посматрају, како је то већ чињено (Марков, Б. 1960; Hraste 
1954) испоставља се, да су суфикси -е и -че све ређи што се иде даље на за-
пад српскохрватске језичке територије, а -ић, -чић што се иде даље на исток, 
па да је чак и неједнака распрострањеност ових суфикса у штокавским го-
ворима – у староштокавским – чешће -е, -че, а у новоштокавским -ић, -чић. 
Ово се наравно односи на употребу ових суфикса у свим значењима, али 

6  На ово нас је подсетио П. Ивић у својој дискусији после читања саопштења у Новом 
Саду.

7  Исп. Belić (1901), Бошковић (1936), Матијашевић (1976). Развитак суфикса с елементом 
-к- у руском језику (одбрањена докторска дисертација) (Универзитетска библиотека „Светозар 
Марковић” М РД 6473; Народна библиотека Србије III 84474; Филолошки факултет, Београд 
SL DD 38).

8  Виноградов (1972), Высотский (1948), Кузнецов (1953), Мучник (1963, 1971), Обнорский 
(1927), Потебня (1958).
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се такође истиче да је врло тешко доносити закључке о диференцијацији 
између датих суфикса. Међутим, ипак се допушта да, иако су суфикси -е, 
-че најобичнији када се означава младунче или млади припадник, суфикси 
-ић, -чић их успешно замењују и овде, па исто тако и да се за -е и -че везују 
фамилијарне, подсмешљиве и друге нијансе, што није карактеристично за 
-ић, -чић, или је бар ретко.

Све нам ово говори о диференцијацији и померању у погледу значења 
код -е, -че, па и потискивању од стране суфик са -ић, -чић.

Да и суфикси -ић, -чић у српскохрватском језику служе као творбено 
средство којим се маркира назив младог бића, сведочи и то, да се са овим 
значењем додаје именицама независно од граматичког рода – мушког или 
женског, као што се уосталом чини и код суфикса -е и -че, исп. 

веверица – веверичић, змија – змијић, птица – птић – птиче, вук – вучић 
и сл.: веверичица, змијица итд.

Да је суфикс -ић, а тиме и његови деривати, добио и значење младог 
уопште сведочи и ширење са тим значењем и на значење младе биљке:

брезић, буквић, грабић и сл. (Белић 1949: 124); буквић и бу̀квић – млада 
буква, и др.

Тачно је да суфикси -е и -че имају шире морфолошко-творбене везе, 
што проистиче и из њихове веће старине у употреби са овим значењем, али 
није искључено да се преко примера типа одојче – одојчић прошири употре-
ба суфикса -ић, -чић и ван везе са именичким основама.

У литератури о именичком роду у српскохрватском језику (Ивић, М. 
1960: 196) каже се за средњи род да је то најсиромашнија категорија и да ће 
и даље бити у опадању, слично, дакле, ситуацији у руском језику.

Из свега што је за српскохрватски речено произилази да разлика из-
међу њега и руског језика, у области проучаваног питања, није тако велика 
како би можда на први поглед изгледало.

Нормално се поставља питање: зашто је руски језик уопштио и развио 
суфикс мушког рода, а не средњег, иако овај језик има и суфиксе за средњи 
род, а и претходни суфикс из језичког наслеђа којим су се углавном и гра-
дили називи младих бића, био је средњег рода? Нека узгредна запажања, 
али не и решења, тичу се углавном настанка самог сложеног суфикса -енок/ 
-онок (Богатова 1958: 69) иако се овде не ради само о њему, већ и о -ыш и 
-еныш. Ако би разлог томе била дисонанца њихове парадигме са променама 
у парадигматици именичког система (Шапошникова 1961: 76), зашто у том 
случају, као и остале именице сугласничких основа, нису и даље остале у 
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средњем роду, исп. слово, имя и др., већ су прешле у мушки род. Морао је на 
то утицати неки други разлог.

У српскохрватском језику ми исто тако налазимо велику заступље-
ност суфикса за мушки род код именица за млада бића, а како нам наш ма-
теријал и резултати других истраживања говоре, и све већу и поред про-
дуктивности суфикса средњег рода. Разлози би могли бити из истог извора. 
Пошто је прасловенски језик имао и суфикс за мушки род за грађење назива 
младих бића поред суфикса средњег рода, била би то вероватно нека стара 
тенденција коју је руски језик најдоследније спровео. У том правцу ишле су 
му на руку и фонетске прилике у вези са средњим родом, парадигматске и 
можда још неке, али само као помоћ.

Задржимо се још и на питању парадигме пре него што сведемо резул-
тате нашег истраживања.

Од образовања која значе млада бића у руском језику само именице 
са -енок/-онок имају суплетивну множину. У једнини се мењају по обрасцу 
именица мушког рода са нултим наставком у номинативу, док множина има 
сачувану стару основу са -ят-, исп. ребенок – ребята.

Ишчезавање именица на -н, коме је главни узрок био снажан продор 
образовања на -енок/-онок, било је потпомогнуто губљењем парадигме, па 
је зато и замена могла бити доследно спроведена.

У српскохрватском језику само образовања на -е и -че имају суплетив-
ну множину. Сва остала пак имају правилну множину. Множина код ових 
именица је двојака: збирна на -ад и мушког рода на -ић, при чему иста из-
веденица може имати оба облика, исп. гушче – гушчад и гушчићи. Правилна 
множина није сачувана код образовања која означавају млада бића за разли-
ку од назива за неживо типа уже – ужета, дугме – дугмета и сл. (Стевано-
вић 1964: 178).

У једнини именице овог значења на -е и -че имају основу са -ет- и 
промену по другој врсти. 

Речено је за српскохрватски језик да је од времена старословенског 
језика у току његовог развоја порасла „наклоност ка морфолошком супле-
тивизму у односима плурала према сингулару” (Ивић, М. 1960: 211). Овде 
можемо додати да је порасла и у руском, у чему ове изведенице имају вели-
ког удела.

Конгруенцијски показатељ у руском језику је унифициран у множини 
за сва три рода, па је могуће да је овај моменат као и подударност у пара-
дигми са именицама средњег рода на -о/-е био од значаја за очување основе 
са -нт-. Не мислимо пак да би ова конгруенција могла имати неког утицаја 
на уопштавање суфикса мушког рода у једнини, јер је ту могао деловати 
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обрнут процес – задржавање старе конгруенције у средњем роду уз именице 
типа поросенок, теленок какво се среће у неким дијалектима (вологодским 
и говорима Поволжја) (Шапошникова 1961: 77).

Прелазак из средњег рода у мушки именица које означавају младо 
биће морао је бити у вези и са специјалним местом и функцијом овог рода 
у систему родова, тачније, његовим местом које је током језичког развоја 
добио. Познато је мишљење о мушком роду као показатељу лица (Виногра-
дов 1972: 59), а и о томе, да ако именица означава или може означавати лице 
мушког пола или мужјака код животиња, по правилу је или мушког или 
општег рода, а и да су изузеци од тога правила ретки (Бондарко 1976: 35). 
Ми мислимо, на основу свега што је досад речено, да је мушки род добио 
улогу показатеља бића. Другим речима, да је за ову промену у роду био од 
значаја семантички моменат који је затим изазвао морфолошке, синтаксичке 
и друге ефекте.

Овако треба схватити уопштавање суфикса мушког рода у руском је-
зику и у српскохрватском снажан продор суфикса мушког рода. Суфикси 
средњег рода у српскохрватском су се очували у овом значењу, јер изведени-
це које они граде имају парадигму, док су је у руском језику изгубиле.

Суплетивна множина на -ић- и у српскохрватском језику према об-
разовањима на -е, -че у једнини резултат је продирања суфикса -ић, -чић 
у номинатив једнине као суфикса којим се гради назив бића. За њих је то 
правилна множина, па је сасвим нормално што су и образовања на -е и -че, 
као истозначна, могла добити исту множину.

Категорија живо/неживо млађа је од поделе именица по родови-
ма. Разумљиво је онда да њихов међусобни однос може да води ка новом 
преструктурирању унутар језика и унутар родова. Зато и сматрамо да је у 
основи промена у роду код назива младих бића разлог, у оба ова словенска 
језика, исти. Све те промене и разна колебања сведоче о унутрашњим зби-
вањима у језику, о еволуцији језика и његових форми.



176

О СИНОНИМИЈИ И СИНОНИМИМА

Постојање система у лексици, и поред све сложености његове, не-
сумњива је чињеница коју синонимија најбоље потврђује. Многоструке су 
везе међу тим океаном речи па их није лако ни пратити, нити откривати 
законитости њиховог функционисања.

Развој савремене научне мисли у лингвистици не само да се позитив-
но одражава на синонимији и њеним кардиналним питањима, већ синони-
мију ставља у центар теоријске семантике. Међутим, то веома значајно се-
масиолошко питање, а ништа мање и других лингвистичких дисциплина, ни 
теоријски ни практично још није на потребној висини научног објашњења. 
Зачарани круг, створен у словенским језицима с једне стране теоријским 
заостајањем, а с друге недостатком добрих синонимских речника (Lalević 
1974), базираних на солидној теоријској основи и широким емпиријским 
истраживањима, чини да се у неку руку налазимо на зачетку озбиљнијих 
научних подухвата у овом правцу.

А започело се тако давно, још од времена старе Грчке. Непрекинута 
нит интересовања за синонимију води преко Рима, Византије, учења запад-
них средњовековних схоластичара, ренесансе, рационализма, филологије 
XVIII века до средине XIX века када настаје известан прекид, да би се затим 
последњих деценија појавило интензивније занимање како у оквиру лекси-
кологије, тако и семасиологије, стилистике и других језичких дисциплина.

Тако дуга историја питања синонимије чини га једним од најстаријих 
питања у науци о језику, па ипак се у великој мери користимо искуствима и 
научним објашњењима далеке прошлости (није ли то парадоксално!). Неки 
кажу да је то стога што није нађена боља и савршенија замена (Горнунг 
1965). To је оправдање, а не и објашњење, бар за савремену лингвистику, 
која би морала признати недовољну окренутост питањима из ове области и 
мање-више препуштање њихово лексикографима.

Тешкоће на које се наилази код синонимије потичу с једне стране од 
мноштва нерешеног и још више неистраженог на овом пољу и у семасиоло-
гији, и у лексикологији – да се на њима задржимо, и с друге – од сложености 
природе саме синонимије.

У њој се очитује вечна борба: једнакост / неједнакост, сличност / раз-
личитост, опште / посебно, обједињена су два, рекло би се, тако противуреч-
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на процеса уједначавање / супротстављање; то је са своје стране илустра-
ција дијалектичког правила јединства супротности, овог пута у лексичком 
систему, изражено у његовој нижој јединици.

Дефиниције синонима које су до нас дошле већином нису о овоме во-
диле рачуна, али се ситуација у том погледу у последње време, захваљујући 
развоју научне мисли, обогаћене новим сазнањима, знатно поправља, о чему 
ће у даљем тексту бити речи. Та једностраност у гледањима на синонимију 
има као резултат нерешеност њених кардиналних питања, за њу од фунда-
менталног значаја, па није чудо што се понекад доводи у питање не само 
њено постојање, него и оправданост истраживања у том правцу (Звегинцев 
1963, Ульман 1962, Винокур 1929), као што се уосталом чини понекад и кад 
је у питању проучавање системских појава у лексици. Мора се признати, та 
питања и нису једноставна.

Неизграђеност критеријума за издвајање синонима услед теоријског 
заостајања – учинила је да се у пракси често мешају парадигматски и си-
нонимски односи, тј. да се лексичко-семантичке групе и разне друге групе 
замењују синонимским низом, па његове границе остају отворено питање. 
Све то оставља места за два или више решења.

Нема сумње да је одвајање речника синонима у засебан речник – ну-
жност, као и да речници попут Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezika 
не пружају увид у синонимност речи, пошто се синоними не одвајају од 
‘сродних речи’, при чему је основна сметња у мешању односа врста – род. 
He могу бити синоними нпр. опанци – ципеле – чарапе, док ципеле – цревље 
– постоле – јесу, а све то и низ других речи даје се под ‘обућа’.

Код синонимије се мора имати на уму да се у њој не огледа ни украс 
језика који је сам себи сврха, ни непотребна раскош, како се у историји 
ове појаве могло прочитати, већ развој језика и његово богатство. Још од 
формирања књижевног језика у лексичком погледу, у погледу лексичке аку-
мулације, значајно је: сублимација дијалектизама, језик културних центара, 
позајмице из других језика, језик разних средина – социјалних, професи-
оналних, језик старосних група, развитак терминологије који одражава раз-
вој науке и технике, развој друштвених односа, историјски утицаји разних 
култура, културни ниво носилаца језика, култура говора, језичка норма, је-
зик разних епоха, језик стваралаца уметничке речи и др. Поменути чини-
оци, као и низ других, од значаја су за синонимију. Стварање синонима у 
језику је увек живо као што су увек присутне и промене међу постојећим.

Једно од централних питања синонимије чини синонимски низ или 
ред (рус. ряд), а он до сада није успешно дефинисан ни у погледу садржаја 
ни у погледу његових граница. Њега чине најмање две речи синонимски 
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повезане у систему једног језика. Постоје чак и мишљења да нема синони-
мије без синонимског низа. Кроз њега се као кроз призму преламају бројна 
питања – полисемија у односу према синонимији, степен синонимности, од-
носи врсте и рода, међусобна замењивост чланова низа, доминанта, односи 
у низу најшире схваћено, низ у времену, границе његове и др.

Досадашње дефиниције низа зависне су од схватања синонимије. 
Парадигматски посматрано дефинише се као микросистем у синонимском 
систему, као граница тематског уситњавања. Заснива се на разним могућно-
стима именовања исте појаве објективне стварности. У њему је садржана 
микротема (Палевская 1967: 96). Додаје се да је историјски променљив, али 
мање више сталан у својим основним карикама за дати период живота јед-
ног језика; има велики степен семантичке блискости међу члановима услед 
именовања исте појаве објективне стварности. Све ово говори и о дефини-
цији синонима и синонимије. У литератури се синонимски низ посматра 
као група синонима са општим номинационим значењем (Копецкий 1974: 
48). To је једна од могућих варијаната груписања семантички блиских речи 
(Голуб 1976: 23). На низ се гледа као на историјски формирану групу речи 
(и израза) која носи системски карактер (Апресян 1957: 6). Затим: група 
речи везана синонимским односима (Сиротина 1960). Иста номинациона 
функција узима се као стожер захваљујући којој се речи у лексичком систе-
му обједињују у отворене синонимске низове (Шанский 1964: 53; Брагина 
1974: 51, 1977: 61). Дефинишу га и као семантички минимум (Уфимцева 
1967: 29). У синонимском низу огледа се „гамма нeпpepывныx и постоян-
ных смысловых переходов” (Будагов 1976: 239).

Наравно да се овим не исцрпљују разне варијације, али су углавном у 
оквиру изнетог и, како се види, у складу са лингвистичким приступом.

Синонимски низ није нити затворен нити поштеђен промена ни у 
једном одређеном синхроном тренутку језика (Горнунг 1965), а поготову 
посматран у времену. He значи то ни да у њему нема извесне стабилности 
за дати језички период. У лингвистици је и једно и друго чињеница која 
скоро да се може сматрати општеприхваћеном. Он је у непрекидном про-
цесу престројавања, прегруписавања; промене у лексичком систему већим 
делом управо се овде одражавају и одавде потичу, и тако та унутрашња пре-
стројавања и међусобна диференцирања показују развој језика. Везе међу 
члановима низа могу да се распадну, да никну нове, да буду привремене, 
или сталне у једном одређеном периоду језика. Утолико се пpe не могу сма-
трати затвореним ни за конкретно дати период, јер увек постоје могућности 
за именовање у контексту које може бити затим прихваћено и ван тог кон-
текста.
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Речи могу испасти из једног низа и прећи у други. Ово се илуструје 
руским примерима живот и жизнь (Палевская 1967: 98, 99), који су у јед-
ном периоду руског језика били синоними. Услед диференцијације у зна-
чењу дошло је до преласка у други синонимски низ речи живот (бар што се 
тиче књижевног језика) и синонимије са речима које означавају ‘део тела’: 
живот (неутр.) – брюхо (простон.) – чрево (арх.).

Како потврђује реч живот, односи међу речима нису једноставни, јер 
се она у материјалу руских речника и даље налази као архаична у низу са 
речју жизнь. Тако се она појављује у два низа – у једном као неутрална, а 
у другом као архаична, и што је важније – у разним значењима која сада 
делују хомонимично.

Није ми циљ да овде улазим у односе тзв. међујезичке хомонимије 
а донекле и синонимије,1 која се овде може илустровати речју живот у 
српскохрватском језику, а која такође може бити члан синонимског низа са 
речима тело – снага – струк – такође потврђено речницима.

Овде смо се дотакли за синонимију веома важног питања – односа 
симонимије и полисемије. Речи су у језику већином вишезначне. Једним 
својим значењем реч може спадати у један низ, другим – у други, наредним 
значењем – у нови, итд. Све то чини сложеност синонимије још већом. Ни-
зови се пресецају у једној речи која се обично назива општа реч или чворна 
реч (общее слово, узловое слово). Илустрације ради навешћемо: 

крепкий – сильный – большой – жестокий (мороз); крепкий – прочный 
(лед); крепкий – здоровый (организм); крепкий – глубокий (сон); крепкая 
– нерушимая – верная (дружба).

Отуда и мишљење да се две или више речи не могу сматрати синони-
мима ако се не узму у обзир сва значења која оне поседују (Бережан 1967а). 
Може се срести да је само једно од значења неке полисемне речи синоним 
другој речи или једном значењу друге речи. У том случају доведене су у си-
нонимски однос речи у значењима која су им заједничка. Тако се долази до 
система комплексних корелација међу семантичким микроструктурама. По-
ред значења са којим две речи или више њих улазе у синонимске међусобне 
односе, са другим својим значењима оне могу улазити у нове синонимске 
низове са другим речима или њиховим значењима. Тако долази до читавог 
сплета односа, преплитања, рачвања. Код вишезначних речи мора се водити 

1  О томе смо говорили у неким својим радовима прочитаним на симпозијуму МАПРЯЛ-а 
у Београду 1979. и конгресу у Берлину 1979. – „Лексико-семантическое образование имен 
существительных в русском и сербохорватском языках” и „О принципе дифференциации в 
словообразовании”.
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рачуна, према томе, да ли су речи синоними као лексичке јединице у пуном 
обиму својих значења или међу њима постоји бар једна или више тачака се-
мантичког додира. Из мноштва примера као илустрацију узећемо следеће:

огањ: ватра ватра: огањ – пламен – пожар
метак – тане – паљба паљба
пожар окршај – бој
пламен – сјај светло – сјај
светлост ватре црвенило – жар
кућа – дом сјајно небеско тело
жега – припека врућица
врућица жестина – бујност

жар – занос
одушевљење

упаљач – кресиво – огњило невоља – кушња
жестина – силина - ватреност храбар – жесток

врло брз – врло вредан

Из тога неки лингвисти извлаче закључак да „так называемая ‘бли-
зость’ слов-синонимов состоит (...) в тождестве их отдельных значений” 
(Бережан 1967а: 55).

Овде се неминовно намеће и питање о постојању синонимских одно-
са између основних значења и изведених значења, уопште међу свим зна-
чењима речи, која су се у језику потврдила, „стекла право грађанства”, а 
добијена на разне начине – семантичком деривацијом, морфолошком дери-
вацијом итд.

Наше схватање је на страни оних који мисле да треба у низ укључити 
сва та значења (Палевская 1967: 101), и не разграничавати синонимију у 
језичком систему од случајне или прихваћене метафоричке употребе речи у 
говору (Уфимцева 1967: 39; Левченко 1967: 94). У контексту се преплитање 
основних и пренесених значења одвија на врло сложен начин. Основно зна-
чење служи као основа за пренесена значења и индивидуална осмишљавања 
и „просвечивает сквозь них тo в большей, то в меньшей степени” (Брагина 
1977: 69). У речи се одвија сукоб њеног лексичког плана и синтагматског 
плана. Овај други може јој потенцирати неко од значења или изазвати неко 
од потенцијалних са којим се реч даље шири.

Ако једна реч пређе из једне подтеме у другу – употреби се, дакле, 
у пренесеном значењу, за њу се каже да мења стилску обојеност: нпр. рус. 
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трещать – „издавать треск” стилски је неутрално, али је трещать – „гово-
рить без умолку, говорить быстро, попусту” стилски везано за разговорни 
језик; сх. млети – ,,мрвити зрневље, правити брашно, гњечити сок из неких 
плодова, мрвити, ситнити, жвакати”; фиг. пеј. „говорити не престајући једно 
те исто, лупетати, нагваждати”. Међутим, мора се имати у виду да стилска 
маркираност није једном заувек дата, и да се она брзо може променити, иако 
има мишљења да је то „наиболее типичная градуировка синонимических 
рядов” (Горбачевич 1979: 19), као и да супротстављање по значењским ком-
понентама игра веома важну улогу у свему томе. Употреба речи у неком 
стилу – то је и један од путева за добијање нових основних значења преко 
пренесених значења, када метафора избледи.

Неки аутори, полазећи од схватања да синоними називају исту појаву 
објективне стварности, сматрају да они стога треба да буду речи из исте 
врсте речи.2

Чињеница је, пак, да једној речи као синоним може бити фразеолошки 
израз, синтаксичка јединица уопште, реч у основном значењу, или уопште у 
неком од својих значења, основних или преносних, добијених метафорички 
или како другачије, па било оно општеприхваћено или у датом контексту 
задобијено – и кад се све то има у виду онда је и питање колико је овакво 
становиште одрживо. Ово нарочито зато што модерна лингвистика признаје 
постојање двеју основних комуникативних функција које утичу на форми-
рање категоријалног и лексичког значења речи – функцију идентификације 
(номинације) и функцију предикације. To даље значи, да функцију предика-
ције нпр. напоредо са придевима и глаголима могу вршити и врше и имени-
це, што значи да им могу бити синоними. Материјали речника то тако јасно 
показују, нпр. сх. ватра као вишезначна реч улази у бројне синонимске ни-
зове са другим именицама, синтагмама, а под бројем 9. „фиг. (у атрибутској 
служби) – а. храбар и жесток; б. врло брз, врло вредан” (РМС) такви су 
даље и лисица (о човеку) – лукав, медвед – трапав, и низ других и у руском 
исто као и у српскохрватском језику. Према томе, синоними не морају бити 
из исте врсте речи.

Постоји и мишљење да синонимија код разних врста речи није подјед-
нако јасна, да је нпр. код именица најјаснија, па код глагола а најразводње-
нија код придева. Без претходног проучавања и детаљног расветљавања 
дате проблематике тешко је дати прецизне одговоре. Могуће је да предикат-
ска функција придева има одређеног значаја за функционисање синонимије, 
али то не мора да значи и да је друкчија од нпр. именичке било у ком виду. 

2  Овако мисле многи, као нпр. Клюева, Шанский, Палевская, Шмелeв и др.
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Напротив, ту се може лепо откривати различитост међу синонимима дата 
кроз разне аспекте исте појаве, појма, предмета како се већ све не говори, уз 
постојање семантичке општости међу њима већ унапред дате.

Везано за синонимски низ је и питање застарелих речи. Постоје 
мишљења да их, на одређеном синхроно узетом ступњу језика, не би треба-
ло сматрати синонимима речима активним у књижевном језику те да у си-
нонимски речник ознаку „застарело” не треба уносити (Горбачевич 1967); 
тј. речи попут руских парус – ветрило, вор – тать, щека – ланита сматрати 
као да је код њих синонимска веза прекинута, па застареле: ветрило, тать, 
ланита не треба уносити у синонимски речник.

Има исто тако и другачијих гледања која су категорична у тражењу да 
сва језичка средства буду укључена, подразумевајући и она која су у својој 
употреби била везана за разне епохе. Она се базирају на чињеници да врло 
мало речи испада из језика, јер се, скоро по правилу, оне унутар синоним-
ског низа диференцирају и на тај начин међусобно прегрупишу, па се јези-
чке епохе већином међусобно по томе и разликују. Поред тога, границе из-
међу активног и пасивног фонда речи врло су лабилне тако да често, рекло 
би се, заборављена реч оживи, постане јарко изражајно средство, па се отуда 
већина речи тог пасивног фонда не може сматрати 

,,пассивным и мертвым грузом в современном „сегодняшнем” языке, а 
часто представляет резерв, к которму обращаются пишущие и говоря-
щие” (Евгеньева 1964: 13)3.

Између ова два становишта налази се оно које допушта укључење за-
старелих речи у синонимски низ и уношење у синонимски речник, али са 
неким ограничењима – тај фонд да се сузи и ограничи на речи које су данас 
у употреби као стилске варијанте стилски неутралној речи из истог сино-
нимског низа (Левченко 1967). Овоме би требало додати да није увек посре-
ди само стилска диференцијација, већ је она некад и семантичке природе, 
јер у примерима као: лоб – чело, губы – уста, палец – перст, чело није само 
поетска реч, већ и ,,лепо чело”, итд., па се уношење у низ оваквих речи не 
може довести у питање.

Ако из те лексике нешто не би требало уносити у низ, онда би то 
могли бити тзв. историзми. He би били синоними речи савременог књижев-
ног језика и речи које су раније биле књижевне и изражавале појмове исте 
семасиолошке категорије, али по својој суштини различите, типа: казенный 
– государственный (Шапиро 1955: 77), домработница – прислуга и сл.

3  Тако мисле и други, међу њима: Палевская (1967), Чешко у предговору за Словарь 
синонимов русского языка З. Е. Александрове (1969), Шанский (1964).
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Словенски језици се одликују разноврсношћу морфолошке дерива-
ције па се у њима свима стекла велика количина речи изведених од исте 
творбене основе а разних афикса, типа руских: лиса – лисица, книга– кни-
жечка – книжонка, гниль – гнилье, вода – водица и др. Како међу њима 
увек постоји нека диференцијација преовладало је мишљење да и овде по-
стоје синонимски односи, исто као и код свих других речи, изведених и не-
изведених, тј. постоје општости и посебности као нпр. код речи из руског 
језика – столовая – столовка 4 и др. Као и свуда и овде има и другачијег 
виђења датог проблема – наиме да речи добијене од истог корена, уколико 
су им значења блиска, треба сматрати синонимима, а не сматрати оне чија 
су значења иста (Ахманова 1957). Тешко да би било прихватљиво овакво 
становиште, јер полази од тезе, коју је тешко доказати, да постоје речи са 
апсолутно истим значењем које би се разликовале само по афиксу, а да при 
том нису међусобно на неки начин диференциране.

Већином се сматрају синонимима речи које се међусобно разликују 
степеном особине или стања или представљају градацију, типа рус.: мокрый 
– влажный, хороший – великолепный, сон – дремота итд., иако и ту има 
дилема.

He сматрају се синонимима речи позитивно обојене и речи негативне 
обојености, типа рус. конь – кляча, што би у српскохрватском било коњ – 
рага. Међутим речи стилски обележене у простонародном говору примају 
се за стилски различите, дакле, синониме, нпр.: лицо – рожа. Ми не бисмо 
ипак искључили могућност да у неком контексту и речи типа гope наведе-
них буду у синонимским односима.

У синонимски низ укључују се и дијалектизми широко распрострање-
ни у познатим књижевним делима, такође и неки жаргонизми, позајмице, 
професионализми и др.

На формирање термина утичу разноврсни фактори, а сем тога у овој 
сфери више него игде долази до изражаја употреба позајмица, па самим тим 
постоје сви услови за синонимију, иако је ту због природе термина присутна 
потреба за сузбијањем синонимије. Овде најчешће постоји позајмица и до-
маћа реч као тзв. терминолошки дублет (Даниленко 1977: 73). Многи овде 
виде апсолутне синониме, нпр. рус. лингвистика – языкознание. Међутим, 

4  Уп. и Горбачевич (1979), Бережан (1967), Рогожникова (1967) и др. аутори у зборнику 
Лексическая синонимия (Бархударов, ред.); у зборнику Синонимы русского языка и их 
особенности (Евгеньева, ред. 1972), рад Евгеньеве а такође и других аутора: Иванникова, 
Цыганова, Розанова. Тим проблемом су се бавили у неким својим радовима и многи други 
лингвисти: Виноградов, Смирницкий, Филин, Гречко, Шмелeв, Уфимцева, Винокур, Ожегов, 
Шанский и др.
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ту се исто тако може да успостави диференцијација и она се по правилу и 
успоставља као нпр. код експеримен(а)т – оглед где код друге речи имамо и 
значења: есеј, мегдан, двобој – а за прву то не важи.

У синонимски низ се увршћују и фразеолошки изрази, лексикализо-
ване синтагме, а некад и абревијатуре.

Све што је досад помињано мање-више се у литератури и увршћује у 
синонимски низ, јер се сматра да се ту ради о системским односима у лек-
сици. Има ипак немали број истраживача5 који појам синонима проширују 
са тзв. контекстуалним, ситуативним, или оказионалним синонимима, кон-
текстуално блиским речима, контекстом зближеним речима и сл. Била би то, 
по њима, синонимска средства којима се обилато служе сви они који настоје 
да користе богатство изражајних могућности речи једнога језика, а у првом 
реду књижевници. Они који то мишљење не деле тврде да то није само про-
сто проширивање појма синонимије, већ његово разводњавање и протезање 
на скоро бескрајне изражајне могућности речи употребљених у разне сврхе.

Многоструке везе међу речима и њихова испреплетаност озбиљна су 
сметња за успешно објашњење синонимије, самим тим за успешно групи-
сање у синонимски низ и уопште за било какву класификацију у овој об-
ласти, поготову што те везе могу бити скривене и тек у неком контексту 
препознатљиве.

Многи се придржавају правила да не треба мешати односе врста – род 
код синонимског низа и у томе су у праву, јер нпр. храст и дрво или лекар 
и кардиолог, ортопед, хирург итд. нису синоними. Ипак контекстуална мо-
гућност, синтаксички условљена, постоји. Та реч или конкретизује значење 
речи која означава род, или допуњује семантичку недовољност речи која 
означава врсту (Чешко 1969: 7; Богуславский 1972: 161–165).

Из истих разлога искључују се из синонимског низа еуфемизми, који 
представљају замену непријатних, непожељних, сувише грубих, оштрих 
речи и израза – блажим, прихватљивијим и сл., нпр. рус. взятки – бла-
годapнocmь, ложь – дипломатия и сл. Међутим, неки у њима виде „скриве-
ну диференцијацију” (Брагина 1979: 97), што ће рећи и услов за синонимију.

Постоји још низ ситуација у језику у којима су речи контекстом дове-
дене у семантички контакт, као нпр. напоредни чланови реченице,6 сладкая 
и гopькая гpycть – пo значењу антоними, и др.

Различита гледања на синонимију, исказана кроз погледе на синоним-
ски низ, виде се код питања о узајамној замењивости међу члановима низа. 

5  Галкина-Федорук (1954, 1959), Гвоздев (1965) шире гледа на синонимију; Симина 
(1957), Богуславский (1972).

6  У радовима аутора наведених у фусноти 5.
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Једни сматрају да је то први услов синонимности и основни критеријум7 
за укључење у низ, други синонимима оспоравају својство замењивости.8 
Замењивост неки узимају за практичну проверу речи које се укључују у си-
нонимски низ (обично састављачи речника)9, и то тако што постављају „за-
главное слово в тождественных контекстах”, иако су мишљења да све што 
се заменити може није синоним (Галаванова 1972). Има и мишљења о „де-
лимичној замењивости” названој „сомнительные синонимы” (Виноградов 
1952б). Одавде би могао да следи закључак, да чланови низа треба да буду 
замењиви доминантом (о њој ћемо мало касније). Исто тако, може се поста-
вити питање, да ли синонимски низ сачињавају све речи које су међусобно 
замењиве. Међутим, две речи према трећој могу бити синоними не налазећи 
се међусобно у синонимским односима, нпр. врућица, ватра, окршај – прва 
и последња су синоними средњој, али међусобно нису. Ово је нарочито слу-
чај код вишезначних речи. Исти случај је и нпр. рус. узкий, тесный, ограни-
ченный. Исто тако, врсном уметнику речи само је један синоним у једном 
одређеном контексту онај прави, онај који се ту једини уклапа, па је његова 
замена практично немогућа.

Код контекстуалних или ситуативних синонима, које морамо призна-
ти јер их језичка реалност нуди у изобиљу, синонимија се успоставља у 
датом контексту. Нпр. „Безумству храбрых поем мы песню” (М. Г.) — без-
умство овде је синоним са отвага, храбрость, док ван тог контекста није. 
Литератури је познат и оказионални низ: синий – голубой – васильковый – 
нежный – милый – родной – несказанный (край) – С. Јесењина, и небројено 
мноштво других.

Поставља се питање да ли има низа ако синоними који га чине нису 
међусобно замењиви. Најзад, синонимија се може успоставити и ван сино-
нимског низа, бар оног у речницима фиксираног, па се може поставити и 
питање о постојању синонимије и ван синонимског низа. Синонимски ни-
зови су врло различити по броју речи које у њих улазе, довољне су само 
две језичке јединице па да се међу њима успостави синонимски однос. Све 
то говори да се дефиниција и низа и синонимије мора много еластичније 
поставити.

У синонимији је спорно одавно и питање доминанте (зову је још и 
– основное слово, опорное слово, заглавное слово, стержневое слово, a пo 

7  Уп. Апресян (1957: 37), Балли (1961: 169–171), Бережан (1967в: 261), Булаховский 
(1953: 39), Гречко, (1963: 29), Горнунг (1965: 97), Звегинцев (1963: 132, 133), Сиротина (1960: 
3), Шанский (1964: 52) и др.

8  Уп. Каплан (1956: 221), Ковтунова (1955: 130), Сиповская (1961: 17), Шапиро (1955: 75).
9  То је један од принципа за израду речника синонима З. Е. Александрове (1969).
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терминологији Виноградова (1952б: 139) – отправной, начальный, исход-
ный член, док све остале у низу он назива — периферним).

У лингвистици се утврдило мишљење да доминанта најјасније изра-
жава опште значење датог низа, која као лајтмотив одређује основни карак-
тер низа, а све друге речи у низу зависне су од ње (Шанский 1964: 54), и са 
њом су синонимичне. Овакво гледиште полази од схватања да је низ хије-
рархијски организован. Као доминанта се обично узима стилски неутрална 
реч, у конкретном значењу, ужем, јасно одређеном, а не реч са широким 
значењем. Допушта се да и разговорна реч буде доминанта у недостатку 
стилски неутралне, па и позајмица ако је у широкој употреби, нпр. реальный 
и сл. Дијалектизми, жаргонизми и сл. не узимају се за доминанту.

Противници овако схваћених односа у низу, полазећи од равноправ-
ности чланова низа и чињенице да се они међусобно не разликују само 
стилски, истичу да цео низ може бити сачињен од стилски неутралних речи, 
али са најразличитијим нијансама у значењу. Вишезначне речи поготову 
отежавају избор доминанте. Негирање доминанте они илуструју и приме-
рима код којих је тешко, чак тврде и немогуће, издвојити доминанту, јер не 
постоји реч која би изражавала то опште значење низа, нпр. рус. блеклый – 
выцветший – линялый – выгоревший – потускневший тј. ‘потерявший цвет’, 
и сл. (Горнунг 1965; Палевская 1967).

Постојање или непостојање речи – доминанте не доводи у питање 
чињеницу да се низ базира на јединству општег и посебног, и да то опште, 
које неки аутори називају „общая часть в значениях синонимичных слов” 
или „элементарный смысл” (Бережан 1967a), не мора бити материјално из-
ражено, било кроз неку реч или јединицу језика, поготову код контексту-
алних синонима који често прелазе оквире, нпр. чисто лексичког нивоа. 
Према томе, низ се темељи на равнотежи општег и посебног, при чему сва-
ка јединица низа се тиме карактерише, уносећи и нешто само своје, ново, 
различито, поред тог општег за све. Поред тога, у низу се непрекидно врше 
престројавања, чак и у датом периоду језика (овде мислимо на књижевни 
језик, a то важи и за дијалекте и сл.). To опште у низу је, дакле, један семан-
тички минимум, а не нека реч, и ако би се требало говорити о доминанти, 
онда би она била управо то. Из овога следи да није целисходно инсистирати 
на доминанти онако како то досадашња лексикографска решења, базирана 
у русистици на искуствима француске школе, нуде, па ни за потребе лекси-
кографије.

Промене у низу могу бити толике да се низ почне уз неприметне пре-
лазе постепено на неком месту удаљавати од микротеме, па се прекине кад 
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то удаљавање буде појачано и на тај начин се добијају два низа или више, 
понекад врло блиских, као нпр. рус. добрый и кроткий и сл.

И из овога што смо досад рекли види се колико је тешко на овом сте-
пену разрађености датих питања дати колико-толико задовољавајућу дефи-
ницију, која би била мање-више прихваћена од свих, и то не само кад је у 
питању низ и односи у њему, већ, значи, и синонимија и синоним.

Размимоилажења у схватању низа, дакле, и синонимије откривамо 
углавном на једној страни – код лексиколога, поготову лексикографа, а на 
другој – код стилистичара и филолога, проучавалаца писане књижевне речи. 
Код првих се осећа тежња ка сужавању синонимије, а код других тај појам 
се проширује, јер се у својим поставкама базирају на функцији језика у гово-
ру, тј. на конкретном материјалу реализованих односа међу речима, често и 
сасвим нових. Тако се у пракси састављања речника синонима при њиховом 
одабирању узимају у обзир углавном они чија је синонимност очигледна ван 
контекста (Левченко 1967: 86), a то унапред ограничава на ужу синонимију. 
Оваква подела истраживача није стриктна, лингвисти свих профила, сема-
сиолози поготову, траже нова решења за потпуније тумачење ове појаве и 
њено објашњење, узимајући у обзир све аспекте језика везане за њу.

Спорно је, дакле, шта сматрати синонимом. Преовлађује мишљење 
да је синонимија семантичка појава, што значи да синоним треба да има 
семантичку природу, и да ту и треба тражити одговоре.

Али, да погледамо у ком правцу се до данас развијала мисао о сино-
нимији, без претензија на потпуну исцрпност, већ са циљем да се да једна 
глобална слика, углавном преко русистике.

Основу за дефинисање синонимије до данас, а и данас, чине или 
‘сличност’ или ‘различитост’ да би се затим једно или друго уклопило. 
Сличност у дефиницијама егзистира као непрекинута нит од најранијих 
времена, а различитост се касније укључује, да бисмо данас имали понекад 
и упориште или само на сличностима или на различитостима.

Нема сумње да откривање заједничког, општег, сличног спада у лакши 
и елементарнији поступак, које прво пада у очи, док је уочавање смисаоних 
нијанси и разлика свих врста међу синонимима неупоредиво сложеније, 
често неухватљивије, недоступније. Коментаришући упутство филозофа 
XVIII века Кондорсеа учитељима о проради синонима у школи, Брагина 
(1973), на основу његових закључака да деца лакше ухвате оно што је опште 
међу њима, него разлике, издваја ове две етапе у схватању појма синони-
мије – лакши и „филозофски”. Оне нарочито долазе до изражаја при учењу 
синонима, не само у матерњем језику где треба развијати осећај за синоним, 
развијати смисао за уочавање разлика, већ и код изучавања страног језика, 
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овде и знатно више. Отуда би посебно место у програму учења страних 
језика морало да има питање синонимије, јер је то врло важан фактор за 
успешно савладавање и дубинско упознавање страног језика, а неопходно 
при превођењу са једног језика на други, а у словенским језицима, као срод-
ним, поготову.

У дефиницији синонима најмање је присутно схватање о апсолутној 
идентичности синонима у старом метафизичком схватању. Обичније је да 
се о апсолутним синонимима говори као о прелазном ступњу који је врло 
краткотрајан,10 пошто убрзо долази до диференцијације на неком плану 
– семантичком, стилском, сфери употребе, или што је сасвим ретко – реч 
ишчезава из језика, нпр. антворт (нестало) – ответ, или диференцирано 
гостиница – отель и сл.

Разна струјања у теоријској лингвистици преламају се на свој начин и 
на схватању синонимије. Идентичност се ту посматра на новији начин – као 
еквиваленција језичких јединица, па се и проширује апсолутна синонимија 
(Апресян 1969: 79, 80). Поред тога, синонимији се прилази и са формалне 
стране. На семасиолошком плану синонимија се означава као идентичност, 
али идентичност не речи, већ значења и лексичко-семантичких варијаната 
(Бережан 1967a: 55). Чују се и врло категорична мишљења о непостојању 
овакве синонимије (Филин 1980).

Најчешћа дефиниција, може се рећи школска, била би – да су синони-
ми речи сличног или блиског значења, а различитог гласовног обличја. Че-
ста је и доста широка у употреби – да су синоними речи истог или блиског 
значења а које се међусобно могу замењивати. Затим ‘родственные по зна-
чению’, ‘сходные’, ‘близкие’, или ‘тождественные по смыслу, но обычно не 
по употреблению’ (Горнунг 1965: 97).

Те, много пута поновљене, у неку руку класичне дефиниције од 
којих свака додаје по неко зрнце новине, мањкаве су у том свом основном – 
‘блискост’, ‘сличност’, ‘истоветност’, ‘замењивост’. Због неразјашњености 
суштине ових термина догађа се да се ‘истоветност’ и ‘блискост’ посматрају 
као нешто различито, па се синонимом сматра реч ако је истоветна по зна-
чењу са другом. Насупрот овоме ‘истоветност’ и ‘блискост’ се не разликују, 
али се тражи да синоними треба да означавају исти појам. Уопште многе 
дефиниције синонима заснивају се на означавању истог појма (Евгеньева 
1975: 3; Богуславский 1972). Мисли се и да синоними треба да означавају 
исти предмет. Синонимичност се види и у истом лексичком значењу ван 
везе са појмом. Понекад се те и такве дефиниције допуњују и другим еле-

10  Већином тако мисле сви они који признају постојање апсолутне синонимије.
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ментима – нпр. речи су синоними кад означавају исти појам и имају иста 
или крајње блиска значења (Розенталь 1977: 66); синоними треба да имају 
исто лексичко значење, а да се разликују по нијансама у значењу (оттенками 
значений), или лексичко-семантичким варијантама, по експресивној обоје-
ности, стилској припадности, или бар делимичној синтаксичкој спојивости. 
И оваквим дефиницијама се замера на увођењу термина који сами нису до-
вољно објашњени као ‘оттенок значения’, ‘лексичко-семантичке варијанте’ 
и сл. Исто тако, оне се саплићу и на томе што настоје да разграниче логичке 
и лингвистичке категорије и да синонимији припишу ванјезичку природу. 
Тражи се повлачење јасне границе између појма и значења. Значење, по 
овоме, изражава појам само у случају ако нема емоционалног и оценског 
у себи, јер само тако реч именује предмет или појаву. Нула емоција ствара 
стилску неутралност речи у датом значењу (Дегтерева 1963: 164–165). У од-
говор на питање шта је ‘одно и то же понятие’ износи се да наше мишљење 
не одражава објективну стварност пасивно, као фотоапарат, већ активно, 
стваралачки преображава свет независан од наше свести, налазећи у њему 
стварно постојећа и дајући му још непозната својства (Филин 1980). Међу 
предметом и појмом, како одавде проистиче, нема подударности, јер исти 
предмет може поседовати много објективних или приписаних му особина.

Теорију синонимије неки аутори настоје поставити и без примене ‘от-
тенок значения’ и ‘аспект вещи’ тражећи суштину њену у спојивости разних 
речи,11 не више са садржинске, већ са формалне стране.

У развоју теорије еквиваленције заслужује да се помене Ј. Д. Апресјан 
и посебно његов рад „Синонимия и синонимы” (1969) који заправо пред-
ставља практичну примену теоријске семантике на руском материјалу. Лек-
сичке синониме он одређује као речи и семантички неразложиве фразео-
лошке јединице које на семантичком метајезику имају исто тумачење или 
другим речима – значења синонима, по њему, су потпуно подударна. Он 
истиче да сваки природни језик располаже синонимским средствима, тј. 
разним средствима за изражавање истог садржаја (1969: 75) a то су: син-
таксичке трансформације и лексички преображаји – и све то спада у ширу 
синонимију, док у ужу синонимију спада једна од седам подврста лексич-
ких преображаја – замена дате речи лексичким синонимом. Овакво његово 
схватање синонима и синонимије, као и једног броја његових истомишље-
ника, подстакло је Н. Ј. Шведову (1970) да се огласи са својим критичким 
примедбама, па се између њих развила полемика (Апресян 1971) корисна за 
теорију семантике.

11  Најистакнутији поборници овога су: Апресян, Бережан, Григорян, Звегинцев.
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Лингвистика је увођењем појма ‘блиско’, ‘слично’ пружила могућ-
ност даљем развијању и проширивању схватања синонимије. Омогућено је 
увођење и појма ‘различито’. Још од краја XVII века и нарочито од XVIII 
– века рационализма и енциклопедиста, у дефиницију синонима почињу се 
уводити и разлике међу њима.12

Данас имамо дефиниције које кажу да је код синонима правилно гово-
рити о њиховој општој семантичкој основи подразумевајући код појединих 
речи њихове смисаоне нијансе и особености (Васильев 1967: 26). Лексич-
ким синонимима сматрају се речи или фразеолошки изрази исти по номи-
национој функцији (денотативном значењу), али различити по интелекту-
алним – смисаоним, формалним и релационим – структурним својствима. 
Значајно место заузимају и дефиниције које полазе од аспекта, тј. у смислу 
да „сваки синоним доноси нов значењски аспекат ријечи низом другачијих 
конотација, па доследно и другачијих референција” (Stamać 1978: 49). Илу-
струје се то примерима из сх. сушица – туберкулоза – јектика код којих 
је диференцијација извршена с обзиром на последице, с обзиром на уста-
новљив узрок, с обзиром на уочљиво стање; исп. и рус. ученик – учащийся 
– школьник и др. Заједничко оваквом виђењу синонимије је да се истичу 
разлике уз признавање нечег општег које се налази у основи – или појам, 
или ствар, или појава – а то се види на неки нов начин, са новог гледишта 
(Шанский 1964: 51; Щерба 1957: 122) и сл. нпр. труд – работа; знамени-
тый – известный – выдающийся – замечательный – большой.

За синонимом се посеже увек када се жели прецизно изразити смисао 
и када се траже нове изражајне могућности речи у новим контекстима (Бра-
гина 1977: 64). Њихове стилске функције најчешће се одређују као: ‘функ-
ция уточнения’, ‘разъяснения’, ‘сопоставления’, ‘противопоставления’, ‘за-
мещения’, ‘избежать повторения слов’, ‘нанизывание синонимов для усиле-
ния признака, действия’, ‘для градации’ (Голуб 1976: 23, 29).

Када све имамо у виду, онда излази да се сви синоними међу собом по 
нечему разликују. Увек постоји нека диференцијација: семантичка, узуал-
но-нормативна, стилска, синтагматска или још нека друга. Оваква ситуација 
пружила је могућност дефинисања синонимије из аспекта различитости.

Неки аутори који полазе од асиметричности језичког знака као цен-
тралног појма лексике (Шмелeв 1977a: 196, 197), синониме дефинишу као 
речи супротстављене међусобно само по оним семантичким показатељима 
који у одређеним контекстима постају небитни, могу се неутрализовати, па 

12  В. Н. Кљујева полази од поставки Д’Аламбера, a А. А. Брагина истиче значај М. В. 
Ломоносова, Н. М. Карамзина, П. Ф. Калајдовича за учење о разликама међу синонимима, а 
у том смислу треба поменути и Л. В. Шчербу и Ф. И. Буслајева.
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у извесном смислу и заменити. Значења им садрже идентичне елементе за 
разлику од антонима код којих је супростављање дато у семантичком са-
држају. Исп. рус. хороший – плохой и хороший – прекрасный – великолепный 
– замечательный и сл.

У књижевним и публицистичким делима антонимизација синонима 
(Шанский 1964: 56–59; Шмелaв 1977a: 193) веома је раширено и омиљено 
средство за потребе стилске разноврсности – као контекстуални антоними, 
нпр. не глаза, а очи; не думать, а размышлять; и нe губы – уста, и сл.; за 
стварање разних стилских фигура – антитезе, градације и др.

Најзад, као полазиште за истраживања у синонимији користи се ду-
ализам језичког знака и синоними се дефинишу као ‘мали антоними’ (Мель-
ников 1971: 58). Према оваквом виђењу синонима њихова основна функција 
била би иста као и код антонима, a то је „дифференцирующая, различитель-
ная, разграничительная” (Брагина 1973: 86). Функција диференцијације, 
коју Бенвенист убраја у најважније проблеме савремене лингвистике, овде 
добија исти третман као и функција уопштавања, генерализације, у језику 
иначе увек присутна. Разлика између антонима и синонима била би, пре-
ма томе, у следећем: синоними су везани појмом врсте, а антоними појмом 
рода.

При таквом јединству општег и посебног функционисање синонимије 
обезбеђује се неутрализацијом. Неутрализација је, дакле, основа синони-
мије. У говорној пракси „возможна даже особая «глухость» к несуществен-
ным сведениям в той или иной ситуации” (Брагина 1973: 70). Знатног удела 
овде имају између осталог и култура говора и језичка норма. Међутим, не-
утрализација се не би смела преувеличавати, јер би то значило осирома-
шење језика, пошто се кроз диференцијацију испољава и семантичка ду-
бина и семантички обим речи као и разноврсност језичког израза. Према 
томе, неопходно је истаћи опште, али је још неопходније дати посебно, уз 
допуштење да у некој ситуацији може да не постоји потреба за диферен-
цијацијом.

Разна схватања синонимије условила су различиту класификацију си-
нонима. Широко је позната подела на идеографске или појмовне и стилске.13 
Деле их и на: узуалне и оказионалне (контекстуалне, Горбачевич 1979: 19); 
потпуне и делимичне с напоменом да су сви стилски и да нестилских сино-
нима нема (Бережан 1967a: 54); апсолутне и релативне (у релативне спадају 
и идеографски, и различити по стилу, по степену савремености, сфери упо-
требе) (Калинин 1966: 49–54). Има поделе и на: семантичке, стилске и се-

13  Тако их деле Виноградов, Розенталь и други.
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мантичко-стилске (базирано на разликама у дотичној сфери, Голуб 1976: 25, 
26). Апсолутни и квазисиноними издвојени на основу разлика у лексичкој, 
синтаксичкој и семантичкој спојивости (Апресян 1969: 81); језички (языко-
вые) и говорни (речевые) (Васильев 1967: 26); стилски неутрални – I група, 
и стилски ограничени – II група; идеографски (семантичко-стилска група 
речи која се односи на један појам) и оказионални (ситуативни, Богуслав-
ский 1972: 156); који исто значе и који не значе сасвим исто (Maretić 1931); 
истински – чија је синонимност очигледна и ван контекста и контекстуални 
– чија се синонимност ван контекста не испољава, итд.

Много је спора око контекстуалних, ситуативних или оказионалних 
синонима. Језичка реалност говори да они не само што постоје, већ су и 
врло разнородна језичка средства (лексичка, синтаксичка и др.), која увећа-
вају синонимски потенцијал једног језика. He мислимо да је сума значења 
једнака суми контекста у којима се реч појављује, као што не сматрамо ни 
сасвим исправним мишљење да „вне зависимости от его данного употре-
бления слово присутствует в сознании всеми своими значениями” (Вино-
градов 1947: 14; Будагов 1976: 242) jер је одавно познато да реч у контексту 
може задобити значење и са њим се даље употребљавати и ширити, па кон-
текст на тај начин игра улогу„изазивача” значења.

Главна замерка контекстуалним синонимима ставља се на рачун не-
поседовања општег појмовног садржаја, јер би у том случају све речи без 
изузетка могле бити синоними пошто у одређеном случају могу са разних 
страна да карактеришу исти појам, па макар како биле различите на први 
поглед. Међутим, чињеница је да ту исто тако постоји оно опште што омо-
гућава синонимију, а успоставља се на основу логичких и асоцијативних 
веза.14 Према томе, постојање овакве синонимије не противречи ни дијалек-
тичком схватању односа у синонимији, ни систему у лексици.

Очигледно у језику постоје разне врсте веза међу речима или уопште 
његовим јединицама, а и далеко шире могућности и за решење синонимије 
од оних које му досадашња лингвистика већином приписује.

Синонимија би била веза међу речима заснована на равнотежи општег 
и посебног. Она може бити изражена и неизражена (скривена). Централна 
питања везана за функционисање система синонимије су диференцијација, 
неутрализација и идентификација (поистовећивање). Кроз њих су објашњи-
ви и синонимски низ, доминанта, замењивост, контекстуални синоними и 
др.

14  Овако говоре: Степанов, Брагина, Богуславский, Горбачевич, Калинин, Шанский и др.
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Досадашњи резултати не дају довољно за свестрано научно објашњење 
синонимије. Ми смо излажући разна гледишта, која по питању неких њених 
страна постоје, са некима се слагали, у већем или мањем степену, a дали смо 
и нека своја виђења дате проблематике. Мислимо, најзад, да је време да се о 
синонимији шире проговори.
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Међу многим изражајним средствима језика налазе се и еуфемисти-
чка образовања. Њихово изучавање везано је са низом теоријских и практи-
чних питања лингвистике, посебно стога што се на њиховом примеру огле-
да сплет разних језичких нивоа, у првом реду лексике и синтаксе.

Посматрати их у склопу питања из синонимије отуда није нимало јед-
ноставно, и то – због мноштва спорног и у самој овој области.

Најпре о самим еуфемизмима.
Класична дефиниција еуфемизама полази од грчке речи εὐφημια – 

(употреба лепих речи, ублажавање) и дефинише их као речи и изразе који 
служе за замену грубих, ружних, опорих, неугодних, недовољно учтивих, 
који се из неких разлога чине непожељним, непогодним, па се замењују ре-
чима или изразима блажим, лепшим, учтивијим. Исп. заувек заспати – ум-
рети, обилазити истину – лагати, не сочиняйте – не врите, задерживается 
– опаздывает, попросили откуда-либо – выгнали и сл.

Према стању које налазимо у речницима српскохрватског и руског је-
зика (имају се у виду новији речници) оваква дефиниција, ма колико у осно-
ви тачна, не би обухватила у целини овај језички материјал.

Њихова присутност у језику – старог је датума. Познато је да су их 
Грци и Римљани много употребљавали да би избегли речи или изразе које 
су сматрали лошим знамењима, као и да не би изазвали гнев богова и других 
сила, па су их уносили и у текстове закона. За страшне и осветољубиве Ери-
неје имали су еуфемистички назив Еумениде – Благонаклоне, или за Црно 
море – познато по бродоломима – Гостољубиво.

Велики број речи и израза српскохрватског и руског језика еуфеми-
стичког је порекла; али је знатан број оних еуфемизама који као лексичке 
јединице улазе у све системске односе лексичког фонда ових језика, или су 
изрази одавно присутни и познати у њиховом језичком систему, као што их 
има да се и данас стварају оказионално.

При свем том данашња наука о језику не поклања овоме потребну 
пажњу иако се еуфемизми довољно широко примењују и у говорном језику 
и у језику књижевних дела.

Литература о еуфемизмима врло је оскудна (имамо у виду област 
српскохрватског и руског језика). Старија лингвистика, нарочито француска 
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и немачка (Nyrop 1903; Vendryès 1921), бавила се знатно више овом пробле-
матиком, посматрајући еуфемизме често у контексту игре речи или сликови-
тих израза (Tobler 1906; Kredel 1923; Škreb 1949).

Еуфемизме везују и за реторику и поетику – као фигуру или посебан 
вид тропа заснован на супституцији; говори се о употреби речи и израза у 
пренeсeном значењу, као опис, па чак и – као о речима и изразима супротног 
значења.

Када је реч о њиховом признавању или непризнавању синонимима 
речима и изразима које замењују, општеприхваћени еуфемизми признају се, 
мање-више, као синоними јер улазе у све системске односе. Такви су нпр. 
поправился – потолстел, позаимствовал – украл, поправио се – удебљао се, 
позајмио – украо итд.

Поред тих углавном устаљених и прихваћених супституција – у је-
зику, посебно у говору, срећу се индивидуално-контекстуална образовања 
која се такође могу сматрати еуфемизмима, јер имају исту функцију убла-
жавања, скривања и сл. основног значења речи и израза. И једне и друге 
налазимо и у књижевним делима, и као примењене постојеће, али и као 
нове. Исп. дипломатия – ложь (Чехов), благодарность – взятки (Остров-
ский), взял – украл (Куприн), в высшей степени консервативен – несколько 
трусоват (Достоевский)1 и др. Овамо би се могло уврстити и српскохрватско 
– Плава гробница (М. Бојић).

Док се прве супституције додирују са једном врстом табуа и постају 
или су близу да постану речнички факти, друге су оказионалне природе, 
контекстом зближене речи или изрази; они маскирају непријатне и негатив-
не појаве и предмете, скривају праву суштину. Због тога их истраживачи не 
сматрају синонимичним речима или изразима које замењују, сматрајући да 
они немају услова да добију карактер синонима.

Иако се у литератури најчешће овако говори има и мишљења да се 
и овакви еуфемизми могу с пуним правом сматрати синонимима. Овакво 
гледање полази од чињенице да постоје контекстуални синоними, што је-
зичка реалност и потврђује, а базирано је самим тим и на ширем виђењу 
синонимије.

Што се тиче порекла еуфемизама – сама њихова природа пружала је 
довољно аргумената да се закључује о њиховој етимологији (у напред на-
веденој литератури о томе се може и уверити). Проналажени су аргументи 
за њихово довођење у везу са табуом као праизвором, другим речима – са 

1  Ови примери ce дају у уџбеницима. Исп. Шмелeв (1977a: 199, 200).
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магијским временима, са магијом и табуираним појавама, предметима и 
именима. Долазило се до закључка да се ту ради о

„свладавању познатога, али демонскога, табуиранога, којему не смијемо 
ни имена споменути, да се сва опасна магична сила на нас не сручи – јер 
су за човјека магичнога доба име, тј. ријеч и ствар једно” (Škreb 1949: 
145).

Поводом њихове функције мишљења се, углавном, крећу око тога да 
се она састоји – у употреби израза повољна значења, или – у избегавању 
израза неповољна значења (што би се у крајњем сводило на исто само је 
акценат једном дат једном квалитету, а другом други пут); она се некад види 
и у семантичком ублажавању – као подврста речничке интердикције, што 
би било прешироко схватање, или – у лингвистичкој тежњи за избегавањем 
неких речи и израза – као уже схватање датог појма.

Да погледамо најпре конкретан језички материјал и шта ће нам он по-
казати, које закључке сугерирати. Уочено је, да се системски карактер датих 
језичких средстава јасно испољава на основу чега су поједини теоретичари 
имали могућност да одреде и појмовна подручја на којима редовно долази 
до појаве еуфемизама;2 то су: 

божанство, ђаво, смрт, покојници, гроб, лудило, болести, животиње, каз-
не, ударци и батине, крађа, лаж, пијанство, сексуални живот, пробава, 
делови тела, одећа, погрдни изрази.

Примењујући дату класификацију на конкретан материјал два словен-
ска језика – руског и српскохрватског, бићемо у прилици не само да је у 
пракси применимо, већ и знатно допунимо. Ту имамо читаве тематске гру-
пе и подгрупе, парадигме засноване на синонимским односима, тј. унутар 
којих је извршена диференцијација на разним нивоима.

Божанство: вишњи, небески цар (отац), свевишњи, господ, 
свезнајући, свевидећи, свемогући // верховное существо, создатель, царь 
(отец) неба, всевышний, вседержитель, вышний (уст.).

Ђаво: зао дух, антихрист, нечастиви, нечиста сила, куси, репати, ана-
тема (те) га било, налетник, опаки, паклени тихохођа, анатемњак, паклењак, 
онај, проклетник, проклетиња // нечистый, лукавый (прост.), окаянный (уст. 
разг.), враг рода человеческого, злой (нечистый) дух, нечистая сила, прокля-
тый (имен.), худой (имен.).

Друга натприродна бића: он (домовой), проклятый (леший, водяной).

2  На основу старије литературе коју прихвата З. Шкреб истичући да је највећу збирку 
еуфемизама направио Тоблер.
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За означавање краја људског живота постоји велики број речи и из-
раза. Многи су еуфемистички настали, а неки су и данас еуфемизми. Као те-
матска група окупљени су у неколико подгрупа. Диференцијација у оквиру 
група јасно је спроведена – једна образовања су стилски неутрална, друга су 
разговорна, простонародна, или су експресивна са шаљивом или погрдном 
нотом и сл., исто онако како то бива и код других образовања.

Смрт: вечни мир, вечни сан, вечни покој, последња ура, крај, конац, 
суђени час, судњи дан, скончање, умрли час // вечный покой, вечное упоко-
ение, каюк, конец (разг.), кончина (книжн.), околеванец (прост.), последний 
час, безносая (персонификация).

Умрети: преминути, отићи богу на истину, отићи на други свет, дати 
богу душу, растати се с душом, изути опанке, опростити се са животом, 
отегнути папке (погрд.), одапети (вулг.), отегнути (вулг.), отићи под ледину, 
заковрнути, отегнути шију, свести очи, починути, представити се, пресели-
ти се у вечност (на други свет), променити свет(ом), живот(ом), заклопити 
очи, изврнути очи и сл. // почить (высок.), угаснуть, упокоиться, отойти, 
преставиться, опочить (уст.), уйти из жизни, окончить жизнь, лечь в могилу 
(в гроб, в землю), расстаться с жизнью, решиться жизни (прост.), сыграть 
в ящик, откинуть копыта, дать дуба, отдать концы, протянуть ноги (грубо 
прост.), уснуть навеки, уснуть вечным (последним) сном (высок.), отпра-
виться на тот свет, отдать богу душу (уст. разг.), приказать долго жить (уст. 
прост.), скончаться, кончиться, окочуриться, скапуститься, свернуться, ско-
пытиться, подохнуть, сдохнуть, околеть, загнуться, гигнуться, перекинуть-
ся (прост.) и др.

Да би се означио сам процес умирања узимају се углавном речи или 
изрази из горње групе само са глаголим несвршеног вида; исп. гасити се, 
издисати, одлазити из живота, лежати на одру и др. // дохнуть, угасать (вы-
сок.), отходить (уст.), отдавать концы (грубо прост.), уходить в иной (луч-
ший) мир и др.

Унутар датих група и подгрупа успостављени су синонимски одно-
си засновани на међусобној диференцијацији чланова синонимског низа. 
Пошто је тема овога рада – еуфемизми и њихов однос према синонимији, а 
како видимо постоје синонимски односи између еуфемистички добијених 
речи и израза, како међусобно тако и према другим речима и изразима, ово 
може истовремено служити и као потврда и као илустрација.

Писци, када им то затреба, посебно за стварање одређеног ефекта, ко-
ристе се овим језичким изражајним средством. Познат је пример коришћења 
синонима из ове тематске групе за стварање комично-сатиричне атмосфере 
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код И. Иљфа и Ј. Петрова у роману Двенадцать стульев (Дванаест столица) 
(Розенталь 1977: 69).

Покојници: почивши, блаженопочивши, блажени, блаженоупокојени, 
усопши, покојни, преминули // почивший (высок.), усопший (уст.), упокой-
ник, не существующие (Гоголь).

Постоје исто тако и изрази којима се означава да је неко покојни, та-
чније – дa је умро, као: охладиле му се пете, бог га узео, призвао га господ 
бог, бог га примио, прогутала га рака, покрила га црна земља и сл.

Гроб: вечни стан, вечна кућа (дом), град мртвих (гробље) // вечный 
дом, усыпальница и др. 

И за мртвачки сандук може се наћи неко од ових образовања као: де-
ревянный тулуп (прост.).

Еуфемистичка образовања којима се означава лудило обично се одно-
се на носиоца особине: начет, ударен, шенуо, поремећен, померен, покренут 
с правог места, на три ћошка, накриво насађен, лак под капом, немати чет-
врте даске у глави, ударен мокром чарапом (обојком, крпом) и др. // поме-
шанный, чокнутый, тронутый, не в своем уме, не все дома у кого, чердак не 
в порядке (у кого), винтиков не хватает, медный лоб и др.

Разуме се да у овој појмовној области има и других значења, исп. су-
протно здравом разуму и сл.

Болести: она (у значењу имен. падавица), проклетиња (јевтика), кија-
мет (нека болест), мека столица (пролив) // расстройство желудка (понос), 
худая (падучая немочь) и др. Затим, о човеку: тврд на ушима (наглув) и сл.

Животиње: проклетиња, проклетија (јазавац, нпр. као штеточина и 
друге штеточине), онај (вук и др. грабљивице), она (змија) и сл.

Казне: ставити под браву (иза браве, с оне стране браве), извршити 
правду над ким (убити кога по пресуди), наплатити – (фиг. казнити) // поса-
дить за решетку, отплатить, прописать ижицу (уст.), дать пить (прост.) и др.

Веома продуктивна тематска група у којој редовно долази до ства-
рања еуфемизама односи се на ударце и батине: наместити (фиг. истући), 
наместити коме леђа, намазати коме леђа, брезова (дренова, лескова) маст 
– шаљ. прут, батине, крстити леђа, опипати ребра (ир. премлатити кога), 
физички се обрачунати (истући, потући се), узети меру од гаћа коме (ис-
тући кога), измерити коме леђа, пребројати коме ребра (кости), пустити коме 
црвену свилу (разбити коме нос) // березовая каша (розги), принять в кулаки 
(избить), дать волю рукам (кулакам) – (бить, драться), дать кому, влепить, 
заехать кому (прост.), ошарашить, засветить кому, оскорбить действием 
(офиц.) и др.
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Већина еуфемизама из ове групе означава ударање човека при чему су 
то или глаголи или изрази са глаголима једног или другог вида.

И крађа се еуфемистички назива или као радња (красти – украсти) по-
зајмити, преврнути коме џепове, испразнити коме џепове, лева рука десни 
џеп // запустить руку в чей карман, шарить по карманам, брать, что плохо 
лежит, взять, позаимствовать и др.; или – бити склон крађи (о човеку као 
носиоцу овог порока): имати дуге нокте (прсте), нòкат (покр. који радо кра-
де), нокташ (фиг. погрд. крадљивац, лопов) // у него руки (пальцы) долги и 
сл.

Лаж: измишљотина, магла, неистина, ловачка прича (фиг.), то је дале-
ко од истине // измышления, дипломатия, неправда.

Поред тога имамо изразе и речи и за лагати – слагати: обилазити ис-
тину, нафарбати (фиг. слагати), плести (разг.), и склон лагању: шарен // за-
ливать (прост.), грешить против истины, отклоняться от истины, отливать 
(лить) пули (прост.), и сл.

Пијанство је по еуфемизмима врло богата тематска група.
Пити/опити се, напити се: накитити, накитити се, окитити се, накре-

сати се, накривити се (фиг. опити се), наћефлеисати се, дићи росу са срца 
(наште попити ракије) // нарезаться, подгулять, хлебнуть, нализаться, нали-
мониться, нагрузиться, набраться, дернуть, принести жертву Вакху (Баху-
су) – (уст. шутл.), заложить за галстук (прост.), мyxy раздавить (задавить, 
зашибить) – (прост.), любить рюмочку, зашибать, заливать, принимать (уст. 
и прост.), заглядывать в рюмочку, придерживаться рюмочки (или стаканчи-
ка – уст. прост.), прикладываться к бутылке и сл.

Пијан (врло често у предикатској служби – бити пијан): бити добре 
воље,3 под гасом, (разг. припит, напит), накићен шљивовом граном, ударила 
га ведрица (чутура, шљивова грана) у главу, бити при пићу (бити пијан), 
ухватило га пиће, има мало више у глави (напио се), нос му цвета (шаљ. 
црвени се од пића), ухватио (повукао) шарова за реп (опио се), накресан, 
нацврцкан // быть навеселе, нетрезвый, в нетрезвом виде (состоянии), под-
гулявший (разг.), косой (прост.), выпивши, готов (прост.), под парами, в под-
питии, под мухой, в кураже (прост.), еле можаху (уст. шутл.), лыка не вяжет, 
пишет ногами вензеля (вавилоны), выделывает ногами кренделя (прост.), 
пишет (выделывает) мыслете (уст.) и др.

Пијаница: мокри брат, пијуцкало // недурак выпить (разг.), поклонник 
Вакха (или Бахуса), любитель выпить и др. 

Пиће: утешитељица (ракија), мученица (фиг. шаљ. ракија).

3  Овај пример спада у ретке еуфемизме који се као такви обележавају у речницима.
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Еуфемизми се употребљавају и у вези са сексуалним животом мада 
их речници ретко бележе као што се и у говору ова област већином сматра 
табу темом. Узима се заменица „онај, она, оно” у именичкој служби; прими-
ти к себи (подати се).

Пробава, физиолошке потребе и радње везане са тим – област су у 
којој се попут претходне јавља тежња ка ублажавању или и сасвим избе-
гавању: олакшати се (повратити храну из желуца, обавити велику нужду), 
потреба (телесна нужда за пражњење црева), столица, онередити, онереди-
ти се (запрљати изметом), на страну ићи (отићи), отићи поред себе, ићи на-
поље, пустити воду (разг. помокрити се), пустити ветар // делать под себя. 
Тако се и место где се те потребе обављају еуфемистички назива: једно 
место, веце, заход, проход // туалет, мужская (или дамская) комната, отхожее 
место (прост.).

Називају се еуфемистички и неки делови тела: благоутробије (шаљ. 
трбух), дебело месо, дебела страна, седало, задњи део // зад, сиденье (прост.), 
седалище (уст., теперь шутл.), мягкое место, пониже спины (шутл.) и др.

И код назива неких делова одеће, углавном интимне природе, користе 
се збирни називи, нпр.: доњи веш, мушки веш, женски веш, веш // белье, 
исподнее (уст. прост.) и др.

И о лењости се може такође еуфемистички изразити: бројати звез-
де, красти богу дане // лежать на боку, бить баклуши, праздновать лентяя 
(прост.) куда, наравно, спадају и називи за носиоца дате особине: изједи-по-
гача, лезилебовић // бездельник, лоботряс, лежебока, Обломов, коптитель 
неба и др.

Старост као животно доба које се сматра непријатним назива се 
еуфемистички: јесен живота, беле године // почтенный возраст, солидный 
возраст; и човек у тим годинама такође: човек у годинама, у одмаклим (по-
одмаклим) годинама, зашао у године // не очень молодой, в годах и сл.

Разна стања – физичка или психичка: пун (дебео) // полный (упитан-
ный); бос по глави (ћелав); у Адамову костиму (го), у Евину костиму (гола), 
као од мајке рођен, рођена (го, гола); у благословеном стању (бременита), 
тешка, носећа // быть в (интересном) положении (беременная), тяжелая; как 
мать родила (голый, голая), в костюме Адама (голый), в костюме Евы (го-
лая); прибавить в весе (пополнеть), войти в тело (прост. потолстеть); нису 
му све козе на броју (нешто није с њим у реду), устати на леву ногу (бити 
мрзовољан, обично без разлога) и др.

Разне друштвено неприхватљиве, нечасне радње, поступци, намере, 
нпр. мито – заогрћу се еуфемистички: дар (мито), пружити некоме слану 
руку (дати или само обећати награду) // благодарность (взятки); продавати 
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некоме свилу (фиг. подваљивати лепим речима); преврнути кабаницу (про-
менити став, уверење, изневерити); задња мисао (рђава, непоштена наме-
ра); чешљати карте (шаљ. радо се картати) и др.

Понекад уместо псовке, као блага грдња – мајка му стара и сл.
Не мислимо да се не би могло наћи и још понешто у вези са еуфеми-

змима у ова два словенска језика. Сматрамо, пак, да је материјал довољно 
јасно показао у којим се областима јављају дате супституције. Биле би то 
углавном три групе појмовних области. У прву би ишле оне које су код чове-
ка могле да изазову страх – из празноверја од натприродних бића, од смрти, 
болести, животиња и др. У другу групу могле би се сврстати оне области 
које спадају у тамније стране живота било да се ради о људским пороцима, 
манама, било да показују друштвено неприхватљиве норме понашања, ак-
тивности штетне по појединца и друштво, или су пак непожељне, ружне, не-
достојне човека, непријатне уопште. Трећу би чиниле оне чије речи и изрази 
у друштвеној етикецији заодевају се у пристојније рухо да би се избегао 
стид или друга неугодна осећања (односе се на делове људског тела и одела, 
функције организма, област интимног живота и др.).

Поред жеље и настојања да се све то камуфлира, индиректно изрази, 
ублажи и сл. човек врло често жели да се томе насмеје, нашали се, или се 
подсмехне, исмеје нпр. пороке и др. Има зато еуфемизама којима је циљ 
шаљиви, комични ефекат.4 Ово се нарочито испољава у говору и хумори-
стичком стилу. Ни иронија није ретка, може се чак рећи да она на суптилан 
начин провејава и кроз шалу. Погрдни изрази се срећу у свим групама.

Еуфемизам се често, како смо видели, изражава перифразом. Општеје-
зичке перифразе еуфемистичког порекла и карактера употребљавају се 
чешће у разговорном језику (Орлова 1982: 81–84).

Као еуфемизам срећемо и антифразу – фигуру која ублажује смисао 
тиме што даје име супротно ономе што појам значи; исп. 

сказать пару теплых слов (прост. сказать что-н. резкое, выбранить), они 
обменялись любезностями (они обругали друг друга), благодарность 
(взятки) // чашћавати се (уз. повр. ирон. вређати један другог, обасипати 
се погрдама), дар (мито) и сл.

И одрични антоними могу се употребити као еуфемизми (Брагина 
1979; Введенская 1969). На то се у литератури и посебно скреће пажња: 

„Считается, что отрицательное качество очень часто обозначается по 
эвфемистическим соображениям не отрицательным по содержанию 

4  Истакао је ово и Шкреб базирајући се на старијим истраживањима у овој области.
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элементом (например, плохой, скверный, путаница, сумасшествие), а 
наименованием положительного качества (ср. неладный, неважный, не-
ясность, безумие), но в значительно смягченной форме” (Бережан 1973: 
293).

Дати примери као и они пре њих говоре о свој сложености узајамних 
односа синонимије и антонимије.

Постоје мишљења да би требало одвојити криптосемију од еусемије 
– тј. скривање од ублажавања. Међутим, како нам материјал показује, овде 
се не ради нити само о скривању, нити само о ублажавању, већ и о једном и 
о другом. Ту заправо и немамо потпуно скривање, копрена прекрива само 
неугодне стране, како је већ запажено, семантичка прозирност пак остаје. 
Суштина еуфемизама је у томе – не да се смисао скрије, већ да се кроз убла-
жавање открије. На тај начин се ова два појма налазе у узрочно-последичној 
вези. Није то, дакле, ни арго, ни литота иако додирних тачака има и са јед-
ним и са другим.

Материјал нам пружа довољно података да закључујемо о првобитној 
функцији еуфемизама која је могла бити криптолошке природе. Њима су се, 
према томе, служили да би се очувало магијско својство, нпр. божанског 
имена, имена умрлих, светих лица, других табуисаних лица и ствари (исп. 
Frejzer 1977), да се умилостиве природне силе и не изазива њихов гнев. 
Отуда имамо изражавање на увијен начин избегавањем речи које су табу. 
Временом елеменат тајности слаби – тежи се ублажавању речи или израза 
непријатног, неповољног значења, грубих, непристојних, оштрих речи или 
израза. У ту сврху траже се што успелије метафоре, метонимија, персони-
фикација и сл., уопште речи и изрази пријатније конотације, она образовања 
која су мање директна, која су дискретнија, па се сматрају и мање неугод-
ним, мање увредљивим. Бирају се блаже речи или изрази понекад са циљем 
да се други поштеди, не повреди. Све је ово створило плодно тло за раз-
вијање јаке емоционално-експресивне ноте код датих образовања.

И свега овога данашњи еуфемизми руског и српскохрватског језика 
имају у свом арсеналу. Поред тога овај богати и разноврсни језички потен-
цијал у великој мери показује сродност, некад је то потпуно исти језички 
контингент. Ово је резултат у првом реду постојања истог језичког претка, 
што са своје стране говори у прилог великој старости еуфемизама у језику. 
Исто тако и развојни пут уочен код еуфемизама као и друге законитости које 
се испољавају – показују висок степен блискости. То може бити резултат 
како општејезичких фактора, тако и изванјезичких чинилаца.
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Има међутим сваки језик и само својих речи и израза нпр. сх. накити-
ти се, накитити се шљивовом граном (опити се), скинути опанке (умрети) и 
сл., рус. сыграть в ящик, приказать долго жить, дать дуба (умереть) и сл.

Базирајући се на чињеници да је за функционисање синонимије бит-
но постојање опште семантичке компоненте (семантичког минимума), изра-
жене овде путем префињене метафоре, метонимије, перифразе, антифразе, 
логичке или асоцијативне супституције, да постоји основна функција – ди-
ференцијација без које нема синонимије, а она је овде управо у главној и 
основној функцији еуфемизма – да се нађе повољнија замена неповољној 
због нечега садржини, као да и у том случају делује и неутрализација која 
обезбеђује функционисање система синонимије, јер се у датом тренутку 
занемарују небитне компоненте датог садржаја (Матијашевић 1982) – сви 
услови за признавање еуфемизама синонимима и уношење њихово у сино-
нимски низ – постоје. Исп. обилазити истину и лагати – чине синонимски 
пар између којих постоји семантичка општост (односе се на исту радњу), 
само је први индиректан, а други директан – у томе је диференцијација међу 
њима.

Све ово се односи не самo на општеприхваћене и у речнике унете 
еуфемизме и еуфемистички добијене речи и изразе,5 већ и на контекстуалне 
еуфемизме, поготову оне који су на путу да постану речнички материјал, јер 
синонимски низ никад не престаје бити отворен, са сваким новим контек-
стом он се може изменити, допунити, утолико пре кад се има у виду језик 
у развоју.

Еуфемизми као супституције, о којој смо до сада говорили, већ и са-
мим тим су предодређени за синониме, пошто се као један од услова за си-
нонимност узима замењивост у једном контексту.

Стога закључак дефинишемо: нема места дилеми спадају ли еуфеми-
зми у синониме или не, посебно када знамо да је и контекстуална синони-
мија језичка реалност, и када можемо говорити о широј или ужој синони-
мији.

5  Велики број таквих образовања унет је у  Александрова (1969) Словарь синонимов 
русского языка, а делимично и у Lalević (1974) Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezika. 
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РУСКОМ И СРПСКОХРВАТСКОМ ЈЕЗИКУ

Општесловенска група једнокоренских1 глагола која од давнина озна-
чава кретање у руском и српскохрватском језику, у два генетски блиска јези-
ка, показује низ особености како у сваком понаособ узетом језику, тако и на 
заједничком плану. Имамо у виду ове глаголе.2

руски српскохрватски
I II I II

бежать – бегать бежати, /-бећи/ = бегати
рести – бродить    – /бродити/
везти – возить /вести/1 – возити
вести – водить /вести/2 – водити
гнать – гонять гнати = гонити 
ехать – ездить /јахати/ = /јездити/, 

/јашити/
идти – ходить ићи – ходити
катить – катать /котрљати/котурати/
лезть – летать љести, диј. = лазити
лететь – летать летети / – /
нести – носить нести, заст. – носити
плыть – плавать плити, заст., плавати, 

диј.,
пливати / 
пловити

ползти – ползать пусти, пузити = пузати
тащить – таскать /вући = влачити/

1  Називају ce и „двоструким” глаголима (Кошутић 1965: 268).
2  Сматрали смо за потребно да их наведемо не само да бисмо конкретно показали на које 

глаголе мислимо, већ и да се и на овај начин види стање у једном и у другом језику у погледу 
ових глагола кретања.
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Поред наведених постоје без префикса и итеративи:
сх. возати, водати, гањати/гоњати, ходати, лазити, летати, носати, вуцати;
рус. важивать, езживать, хаживать, нашивать.

Глаголи кретања могу бити и повратни: 
рус. везтись, вестись, гнаться, таскаться; 
сх. водити се, возити се, водати се, возати се, возакати се, возикати се, 
возуцкати се, котрљати се, котурати се, носити се, носкати се, вући се, 
вуцати се, влачити се.

С префиксима се добија мноштво повратних глагола и не само од по-
вратних без префикса, већ и од других. Са неким префиксима и у неким 
значењима; исп.

сх. разићи се, разбежати се/разбећи се; рус. разойтись, сбежаться и сл. 
биће то редовна појава и то у оба језика, и о томе ће посебно бити речи. На 
овом месту додаћемо само да српскохрватски језик гради знатно већи број 
повратних глагола кретања него руски.

Међу глаголима кретања кад су без префикса запажамо, нарочито у 
српскохрватском, присуство суфиксалних глагола исто тако несвршеног 
вида, као: 

возикати, возакати (се), возуцкати (се), леткати, носкати и др. 
Са суфиксом -ну- нису бројне изведенице, али су свршеног вида, тре-

нутни: 
сх. бегнути, летнути, котрљнути, плазнути, пузнути; рус. катнуть.

Досадашња истраживања третирала су или су се дотицала неких од 
ових питања,3 па би се у овом тренутку на основу урађеног и с новим по-
дацима могло прићи уопштавању у неком правцу. Исто тако, у овом домену 
контрастивног проучавања предстоји joш много посла, па је то разлог што 
се и ми окрећемо датој проблематици.4

Нас занимају несвршени глаголи кретања семантички диференцира-
ни као две групе, који не чине видске парове кад су без префикса. Међутим, 
познато је да се при префиксацији не понашају у погледу вида исто, како 
бисмо иначе очекивали. Обично се узима да је префиксација једносмеран 

3  Литературу за овај рад сачињавају новије граматике руског и српскохрватског језика, 
радови и књиге из области вида, посебно: Виноградов (1972), Бондарко, Буланин (1967), 
Бондарко (1971), Маслов (1973), Авилова (1976), Тихонов (1964), Грицкат (1957–1958), 
Grubor (1953).

4  Од посебне важности су радови: Булатова (1964), Иосифов (1973, 1981).
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процес, да се њоме врши перфективација имперфективних глагола. Код 
ових глагола постоји и тај смер, али и супротан, тј. да имперфективи без 
префикса помоћу префикса граде такође имперфективне. У овоме постоји 
и извесна правилност – глаголи I групе у оба језика и са свим префиксима 
постају свршени.5 Глаголи II групе могу бити или само свршени или само 
несвршени, или бити и једног и другог вида, на лексичком плану као видски 
хомоними.

У творби префиксалних глагола кретања активира се скоро сав по-
тенцијал префикса и то у оба језика. Толико мноштво творбених елемената 
морало би да упућује на озбиљно размишљање чему толики број. Познато 
је да језик не трпи сувишности и да принцип диференцијације омогућава 
успешно функционисање језика. Ако се ово има у виду, онда се мора прет-
поставити да сви ти префикси не могу бити само средство за добијање вида, 
тим пре што овде вид и не мора бити промењен, као што је случај код неких 
глагола II групе. Сем тога, грађење имперфектива помоћу суфикса од пер-
фектива ограничено је на свега неколико суфикса, што такође са своје стра-
не наводи на размишљање о природи префикса, као и шта се добија када се 
посматра цела структура префиксалног глагола као семантичког комплекса.

Контингент префикса углавном је исти у оба језика: до-, за-, из-, на-, 
пред-, о-//об-, от-/од-, пре-, при-, про-, пo-, под-, раз-, c-, у-; мањи број је 
гласовно модификован: рус. вз-, в-, пере-; сх. уз-, у-; мало је у употреби само 
у једном језику, нпр. у рус. вы-, воз- (један пример у сх. означен је са воз- 
као рсл.), или сложени у рус. превз-, превоз-, књишки застар. низ-, или у сх. 
над-, сложено допри-.

Фреквенција употребе ових префикса је, мање-више, уједначена код 
већине, док се само неколико њих појављују у појединачним случајевима, 
рус. пред-, превз-, превоз-, низ-, и сх. пред-, допри-, воз- (последње као 
позајмљено).

Треба, међутим, констатовати да постојање истих префикса у оба је-
зика, не значи и њихову употребу у истим значењима. На то, како ћемо ви-
дети, има утицаја више фактора – поред семантике глагола и префикса и 
припадност групи, као и неусаглашеност или чак и неспојивост семантике 
глагола и префикса, а можда још и неки други.

Међу неким префиксима блиским по употреби дошло је до диферен-
цијације, нпр. у рус. воз- и вз- разједначени су стилски, па је први остао 
само у неколико примера и то са нијансом свечаног стила, исто имамо и код 
низ- и с-; код префикса вы- и из- дошло је до диференцијације на семан-

5  Оваква нумерација прихваћена је у пракси.
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тичком плану, при чему је префикс из-, коме је просторно значење изворно, 
данас у том значењу застарео и књишки, али је зато добио као основно зна-
чење ‘потпуност’, ‘исцрпност’ , док је просторно значење предао префиксу 
вы-. Диференцијације има и код у- и от-, али и код других и о томе ће се 
накнадно говорити. У српскохрватском синонимија префикса у- и од- дове-
ла је до семантичке диференцијације, па отуд српскохрватском у- углавном 
одговара руско в-, а само ретко у-, у зависности, дакле, од значења; итд. 

У славистици је запажено и истакнуто да је потребно, да би дошло до 
творбених односа између префикса и глагола, да постоји семантички склад 
између њих, и ово важи за оба језика. Отуда, семантика неких глагола у 
првом реду из II групе, стоји у супротности са префиксима правца, те зато 
нпр. бродить, плавать, лазить, и др. углавном не долазе са префиксима за 
правац.

Од не мањег значаја је чињеница да је префиксација глагола кретања 
довела до десемантизације неких глагола у овим језицима. Навешћемо неке 
најкарактеристичније, нпр. српскохрватски глаголи наћи и наићи добијени 
су од префикса на- и глагола ићи. Док је други остао у семантичком пољу 
глагола ићи, први је променио парадигму и почео се понашати као прост 
глагол коме се додају префикси: изнаћи, пронаћи, снаћи (се). Значајно је 
истаћи да он као глагол свршеног вида и у композицији са префиксима који 
су му адекватни по значењу, и даље остаје истог вида. Десемантизацијом 
је обухваћен и глагол лазити у српскохрватском који са префиксима губи 
диференцијално-семантичку компоненту начина кретања и иступа у свој-
ству несвршеног парњака свршеним префиксалним глаголима од ићи али и 
неким другим: 

доћи – долазити, поћи – полазити, прећи – прелазити и др.; наћи – нала-
зити, изнаћи – изналазити, пронаћи – проналазити и др. 

У овој употреби он је потиснуо префиксалне глаголе добијене од ходити, 
појављујући се увек као композита са префиксом несвршеног вида за разли-
ку од префиксалних глагола са ходити у основи, који могу бити и свршеног 
вида, па чак имати и више значења, док је код глагола са лазити семантичка 
монолитност очигледан доказ каснијег јављања у језику, и то у овом случају 
једино у српскохрватском.

Исту судбину коју у српскохрватском има наћи није у потпуности до-
живео руски глагол найти, али је доста слична. Наиме, у овом језику није 
дошло до формалне диференцијације, већ је семантичка разлика изражена 
на плану хомонимије: найти1 – наћи, найти2 – наићи. Међутим, руски при-
мери показују да се и овде ради о уклапању у општу слику глагола кретања у 
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том језику, јер према датим глаголима као несвршени парњаци стоје глаголи 
са ходить у основи: найти – находить. Још се по нечему српскохрватски 
одваја од руског – у руском се овај глагол не употребљава са префиксима, 
исп. сх. изнаћи и др. 

Са префиксима су се очували и неки прости глаголи који данас у 
српскохрватском иступају у везаном облику, као: -бећи: побећи, избећи, пре-
бећи и др. Ако је судити по новијим речницима као такве бисмо могли сма-
трати и вести1 и вести2 (водити, возити), јер их не бележе, за разлику од 
старијих, али су зато са префиксима богато заступљени: довести1, довести2, 
одвести1, одвести2 и др. Пошто је нести застарело и са префиксима скоро 
сасвим без употребе, његов облик -нети/-нијети, веома фреквентан у упо-
треби са префиксима, могао би се овамо сврстати:

донети, однети, принети, поднети, разнети и др.
Итеративе у руском језику, добијене суфиксом -а- од префиксалних 

глагола I групе свршеног вида као резултат степенастог видског образовања 
(Виноградов 1960б: 444), треба разликовати од чисте префиксације глагола 
кретања, нпр. од глагола пóлзать, где имамо на једној страни префиксацију: 
запόлзать, перепόлзать, и др. а на другој 

вползти – вползáть, всползти – всползáть, заползти – заползáть, доползти 
– доползáть, подползти – подползáть 

– суфиксацију која се и по акценту разликује и у чијој се основи налазе пре-
фиксални глаголи од глагола ползти. Исти је случај и код глагола бéгать и 
његових префиксалних свршених парњака: 

вы́бегать, забéгать, избéгать, набéгать, сбéгать, и др. 
и итератива према бежать, који се исто тако и акцентом разликују: 

выбегáть, забегáть, избегáть, набегáть, подбегáть, сбегáть, убегáть
који су заправо корелације префиксалних: 

выбежáть, забежáть, избежáть, набежáть и др. 
Насупрот горњим, који се једино акцентом разликују, од префиксалних гла-
гола свршеног вида лезть: вы́лезть, пролéзть, слезть јасно се разликују 
итеративи: вылезáть, пролезáть, слезáть, и не наводе на асоцијације према 
лáзить.

Српскохрватски итеративи добијани су од глагола II групе и без пре-
фикса, али исто као и у руском суфиксом -а-: 

водати, возати, гоњати/гањати, летати, носати, ходати. 
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Међутим, исто као и у руском и у српскохрватском треба разликовати 
итеративе према префиксалним свршеним, нпр. 

понети (се) – понашати (се), прегањати (се) – прегнати (се), повађати 
(се), пренашати и др. 

На овом месту треба још додати да и итеративи разних творбених модела, 
укључујући ту поред наведених и оне типа руских: 

важивать, нашивать, езживать, хаживать
могу бити употребљени са префиксима, па чак бити и свршеног вида, исп. 
сх. изводати, проходати и cл.

У семантици простих глагола кретања у руском језику постоји разли-
ка између I и II групе која се огледа у ‘направленности/ненаправленности’, 
тј. ‘усмерености/неусмерености’, по чему се овај језик битно разликује од 
српскохрватског у коме се дата опозиција изгубила (Иосифов 1981: 6). По-
ред те просторне димензије, тј. да је кретање усмерено у једном правцу, 
одређено, или да има разне правце, неодређено у погледу правца, кретање 
се димензионира и као ‘конкретно/неконкретно’, да се врши у једно време 
или разна времена, једном, или у више пута, поновљено.

Диференцијација у овом правцу била би, ако не од пресудног значаја, 
а оно бар у великом степену разлог очувању овога односа у руском језику, 
а то значи и постојања двеју група глагола кретања од истог корена, и исто 
тако њиховог даљег опстојања.

У српскохрватском језику код простих, неизведених глагола кретања 
не налази се горња диференцијација. На данашњем ступњу развоја језика 
овде се скоро по правилу чува само један глагол било из које групе да је. 
Други ако није ишчезао, на прагу је да ишчезне, као: вести (у значењу во-
дити, возити), лести које се појављује као љести у дијалектима ијекавског 
подручја и тумачи се глаголом лазити, а у употреби је само са неким пре-
фиксима. Затим, нести, застарело; обичније бежати него бегати и гонити 
него гнати; сасвим ретко плити и дијалекатско плавати изједначени у пли-
вати, док пловити обично означава кретање по води превозним средством; 
скоро су идентични пусти и пузити са пузати; летети и итератив летати; 
семантички сужени а у неким значењима међусобно идентични јахати и 
јездити али без поменуте разлике као код руских ехaть и ездить; брести је 
изгубљено чак и са префиксима, а глагол обрести се/обрети се формални 
је хомоним деетимологизираног облика од префикса об- и данас изгубље-
ног глагола, што се нарочито потврђује значењем, а и другим глаголима, 
исп. сх. срести, рус. встретить (Шанский, Иванов 1971: 300), приобрести, 
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изобрести и сл. Етимолошком анализом можда би се могло закључити да је 
реч и о десемантизираном облику, што би било посебна тема разматрања. 
Глагол бродити другог је значења у српскохрватском и једино у фигура-
тивном значењу одржава семантичку везу са оним значењем које има руско 
бродить. Етимолошки и семантички су везани, а фонетски различити од 
руских катить – катать српскохрватски котрљати, котурати данас оба 
истог значења. Код ићи и ходити нема ни говора о некој разлици каква је код 
руских идти и ходить (Иосифов 1973: 303; Розанова 1972: 77) јер ићи зау-
зима, како ћемо касније видети, посебно место у систему глагола кретања 
у српскохрватском језику. Руски тащить – таскать немају еквиваленте од 
истог корена у српскохрватском, већ им по семантици одговарају вући и вла-
чити, при чему овај други само утолико, уколико му се значења поклапају 
са првим.

Како видимо, разлике која би се заснивала на напред наведеним се-
мантичким компонентама нема у српскохрватском језику. Поред тога, ко-
ментар беспрефиксалних глагола српскохрватског језика је био нужан, јер 
је то полазиште за разумевање резултата префиксације.

Префиксација код глагола кретања има вишеструк значај. На основу 
ње се углавном и реконструише напред наведени преглед ових глагола у 
српскохрватском. Захваљујући њој могло се доћи до закључка да ове две 
групе простих глагола, иако обе третиране као несвршене у погледу вида, 
представљају различите скупине и то у оба језика, без обзира што без пре-
фикса оне у српскохрватском данас показују другачију слику него у руском 
језику. Међутим, та данашња разлика није сметња да се испоље доследности 
и подударност и у погледу слагања глагола I групе са префиксима: са свим 
префиксима у оба језика они добијају свршени вид и то без изузетка што је 
општепозната ствар. Њима се придружују и они глаголи у српскохрватском 
који су се изједначили у једном, или семантички померени у неком смислу, 
па тако имамо: 

долетети, превести, повести, доћи, подићи, поднети, принети, извући, 
појахати, пројездити, скотрљати (се), избећи, и др. 

Траг некадашње припадности II групи чува глагол пузати са префиксом с-: 
спузати (се) где може бити и једног и другог вида, док је спузити само 
свршеног. Исто тако, несвршеног је вида спливати према свршеном спли-
ти, иако се у другим случајевима понаша као глагол I групе, што се може 
објаснити суфиксом -ва-; док се вући понаша као глагол I групе, влачити 
у погледу вида са префиксима припада II групи. Руски језик савршено се 
уклапа у горње правило, нпр.
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ввести, вывезти, забрести, прибежать, перейти, пpокатить, изгнать, ста-
щить, унести, подъехать и др. 

Специфичност глагола II групе огледа се у томе што неки од њих и са 
префиксима не мењају вид, остајући и даље несвршени, нпр. 

рус. доводить, завозить, пригонять, прилетать, уносить, yxодить; 
сх. довлачити, изводити, довозити, прегонити, проносити и др. 

У неким приручницима за школску употребу наводи се обично да је то слу-
чај код глагола II групе са просторним префиксима, а да временски и други 
префикси чине глаголе обеју група свршеним (Оконь, Половникова 1963: 
110). Ово правило, да глаголи остају и даље несвршени са просторним пре-
фиксима, сужава се у другим приручницима на одређене глаголе из II групе, 
при чему се додаје да се, променом значења и ових префикса и глагола, 
мења и вид (Иосифов, Мартынова 1967: 14–15):

водить, возить, гонять, летать, носить, ходить. 
Ово друго одговара чињеничном стању не само руског језика, већ и 
српскохрватског јер се и ту углавном ради о истим глаголима: 

водити, возити, влачити, гонити, носити 
и ретко ходити пошто уместо њега долазе глаголи са десемантизираним 
-лазити: долазити, излазити и др., изузетно ту могу бити и други као што 
је горе наведено.

Перфективација је очекивана појава, па, дакле, и код II групе: 
рус. вы́ходить, поплавать, поносить, заносить сходить, съездить и др.; 
сх. износити, поносити.

То исто важи и за видске хомониме, глаголе који са префиксима 
могу имати и један и други вид, али нису двовидски глаголи, јер се ради 
о разним значењима, такви су у руском нпр.: довозить1, несов. к довезти, 
довозить2, сов. окончить возку, исходить1, сов. разг. обойти пешком мно-
гие места, исходить2, несов. к изойти, исходить3, несов. основываться на 
чем-л.; у српскохрватском износити1, несврш. пр. изнети, износити2, сврш. 
ношењем довести у лоше стање, докрајчити, исходити1, несврш. и уч., ис-
ходити2, сврш. покр. испословати заузимајући се, и др.

Узрок свему овоме ваља тражити истовремено у семантици самог 
глагола, тј. семантичкој компоненти ‘усмерености/неусмерености’, ‘кон-
кретности/неконкретности’, и исто тако у семантици префикса као другом 
значајном фактору за формирање укупне семантике префиксалног глагола. 
Ако се овоме дода и да се неки префикси појављују као творбено средство 



212

Јелка Матијашевић

тек у конфиксацији са повратном речцом -ся/-сь, односно се и код оних гла-
гола који иначе без префикса нису повратни, онда неминовно долазимо до 
закључка да је семантички комплекс, који се оваквим грађењем добија, ре-
зултат сложених узајамних деловања оба дела структуре.

Пошто се ови језици слажу у погледу префиксације, а како савремени 
српскохрватски не поседује дату компоненту у семантици простих глагола 
кретања, то на основу префиксалних глагола, који то јасно потврђују, прои-
зилази да ју је он морао поседовати. То даље значи и да би то било старије 
стање, као и да је судбина дате диференцијације тесно повезана са префик-
сацијом. Наиме, просторна и временска одређеност глагола I групе општег 
је карактера, иступа као опште значење, док префикси уносе посебна зна-
чења. На тај начин префиксални глагол носи у свом значењу представу о 
општем и посебном. Отуд и неодређени глаголи II групе са префиксима до-
бијају и посебна значења. Ако се све ово има у виду, објашњење нестајања 
диференцијације по ‘усмерености/неусмерености’, ‘конкретности/некон-
кретности’ у српскохрватском језику код простих глагола кретања чини се 
сасвим могућим на овај начин.

Посматрање глагола кретања у руском језику као глагола који су ‘пре-
дельные/непредельные’ (Шведова 1980: 584; Авилова 1976) када су без пре-
фикса, тј. ‘терминативни/атерминативни’, још једном истиче значај префик-
сације посредством које и глаголи II групе као атерминативни могу постати 
терминативни.

Садржавајући поред општег и посебно значење, префиксални глагол 
кретања је самим тим увек нова семантичка јединица, у првом реду у одно-
су на прост глагол без префикса. Није онда никакво чудо што они не чине 
видске парове. Видски корелати могу се успоставити тек на разини префик-
салних глагола: 

рус. ввезти / ввозить, принести / приносить; 
сх. донети / доносити, увести / увозити и др. 

Између њих се понавља она разлика коју показују глаголи I групе према гла-
голима II групе, што значи да поменута диференцијација чини основу и за 
разумевање суштине вида. У томе се исто тако огледа и шири значај глагола 
кретања од онога који имају као тематска група.

Закључујући можемо рећи, да руски и српскохрватски префиксални 
глаголи кретања, поред, рекло би се, тако битних разлика затечених код про-
стих глагола, показују висок степен сличности која се огледа нарочито у 
самом функционисању префиксације. Нема сумње да при том оба елемента 
структуре имају одређену семантичку вредност, као и да добијене семан-
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тичке јединице на лексичком плану представљају нове речи, а не форме. О 
овоме ће се добити потпуна слика из рада о значењима префиксалних глаго-
ла кретања ових двају језика.6

6  Због обиља материјала и ограничености простора, а важности теме, изоставили 
смо значења ових глагола и све око њих. Из истог разлога дат је само основни гласовни 
модалитет без фонетски измењеног из-/-ис-, с- /з- и сл. Исто тако, у српскохрватском дајемо 
само екавске облике и префикса и глагола, сем у случају потребе.
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МЕТАФОРИЗАЦИЈА КАО СРЕДСТВО НОМИНАЦИЈЕ 
(на материјалу руског и српскохрватског језика)1

Интересовања за метафору су веома разноврсна и широка, а на првом 
месту по значају стоје филолошка. У оквиру књижевностилских проучава-
ња метафора се посматра знатно уже него што би допуштало лингвистичко 
становиште. Утврдило се мишљење да језичка метафора и књижевна мета-
фора нису подударни појмови. Ван књижевних проучавања остаје управо 
она врста метафоре, тзв. номинациона метафора, где имамо посла са на-
зивима предмета која речници бележе као значења речи, а где је сигурно 
посредовала метафора. He улази се, значи, у њену лингвистичку суштину, 
па самим тим ни у њену праву природу, а када изостане посматрање неке 
појаве у целини њеног испољавања, онда се она не може потпуно схватити 
и објаснити.

Свој настанак дугује метафори толико мноштво основних значења 
речи, бројна значења вишезначних речи, одређени хомоними и други називи 
који чине обавезан фонд лексичког блага једног језика, па није чудно што се 
могла изрећи мисао о томе – да су сви језици речници избледелих метафора. 
He могу се данас сматрати метафором нпр. 

рус. нос (корабля), хвост (кометы), кopeнь (слова), горлышко (бутылки) 
и сл., 
сх. кућица (пужа), свећица (у мотору), мост (у зуба) и сл., 

али да је ту посредовала метафора – то је очигледно и непобитно, само што 
је она сада ту „сува”, „избледела”, „мртва” и сл. Овде је метафора само ети-
молошки посматрано.

За лингвистику ово je од значаја jep je и то посебан вид метафоре – 
номинациона метафора, као што су и други њени типови, нпр. фигуративна. 
Управо дати тип – где је процес номинације већ извршен, проучавању мета-
форе може дати велики допринос и то поимању њене функције као семаси-
олошке појаве.

Место и улога метафоризације у процесу номинације нису у потреб-
ној мери расветљени, иако се метафора с пуним правом може сматрати 

1  Прочитано као реферат на IX конгресу Савеза славистичких друштава Југославије, 
Блед 1979.
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најпродуктивнијим типом семантичке деривације. Руски и српскохрватски 
језик обилују примерима овако добијених речи и значења.

На овом месту нашу пажњу зауставићемо на метафоризацији имени-
чких деминутива у ова два сродна језика, оправдано очекујући да ћемо до-
бити одговор на нека од суштинских питања: о примарности функције ме-
тафоре – номинационе или квалификативне и у каквом се односу ове функ-
ције налазе код датих образовања; затим, да ли се ту ради о метафоризацији 
деминутива, или се значење ‘сличност’ добија морфолошким средствима, 
постоји ли, дакле, творбени афикс за то значење, што значи је ли овде у пи-
тању полисемија или хомонимија.

За метафору се обично каже да може вршити две функције – функцију 
номинације и функцију квалификације, и да су оне код именица супротставље-
не једна другој, по чему се иначе метафора разликује од метонимије која има 
само функцију номинације. Спор о примарности ових функција је стари, али 
такав да и даље побуђује лингвисте на конфронтирање. Још од Аристотела 
говори се о преношењу имена са једног предмета на други на основу њихових 
сличности, и то по правилу ‘постојане сличности’. Стимулацију за метафору 
имају својства реалије, a не значење речи. Каже се исто тако, и да је метафо-
ра скраћено поређење, као и да изражава шта ми мислимо о свету, тј. да је у 
основи метафоре предикација. Међутим, мишљења су неподељена – да је њен 
крајњи циљ – давање имена још неименованој реалији, при чему се метафора 
пре или касније изгуби, a код њеног номинационог типа понајпре. Метафо-
ризација би се, према томе, састојала у проналажењу општег међу реалијама 
објективне стварности и изражавање његово кроз опште име.

Метафоризују се и дају разне типове метафоре и неизведене и изведе-
не речи, деминутивна и недеминутивна образовања, али се међу свима њима 
деминутиви издвајају по томе што је за њих карактеристична номинациона 
метафора. Ова чињеница мора водити у правцу проналажења узрока у самој 
природи деминутива, и исто тако суштини саме метафоре коју овде налазимо.

У Белићевом тумачењу деминутива каже се да је код свих других из-
ведених речи први део детерминативан (придевска, глаголска, именичка ос-
нова) а други део наставак којим се обележава предметност, за разлику од 
речи субјективне оцене – код којих је први део именица (која ни у изведеној 
именици не губи своје значење) а други део – деминутивни наставак. По 
Белићу наставак, односно суфикс, има исту функцију као и придев у синтаг-
ми са том именицом: листок – хип. мали (лепи) лист, старчић – дем. мали 
(пријатан) старац, и сл.2 

2  Belić 1901, 1941; Белић 1957–58; Бошковић 1936.
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Повлачећи разлику између недеминутивних и деминутивних речи, 
Белић приписује суфиксу, код ових последњих, атрибутивну службу, при-
мећујући, притом, да је овде нарушен „чврсто установљен ред – придев ис-
пред именице” (Белић 1957–58: 132). Он из тога изводи закључак да би се 
за те суфиксе тешко могло претпоставити придевско порекло, тј. за суфиксе 
код деминутива. Код других, пак, изведених речи, по Белићу, увек се чува 
прави поредак – детерминативна реч – суфикс који означава предметну име-
ницу – белац – бели коњ, човек и сл. 

Овакав поредак – придев иза именице – има предикатска служба у 
којој поред придева и глагола могу бити и именице. Обе ове функције – 
атрибутска и предикатска чине квалификативну функцију. Познато је да су 
речи субјективне оцене намењене за службу предиката, а према овоме што 
је гope изнето захваљујући управо суфиксу.

На тај начин, деминутивна образовања већ самим тим да именица ни 
у изведеној именици не губи своје значење, већ га само модификује, имају 
све предуслове за метафоризацију. Наиме, представа о „малом”, лако је 
спојива са представом о ‘сличном’ (Belić 1901; Бошковић 1936). Код ових 
образовања првобитна функција метафоре морала је бити квалификатив-
не природе, која је врло кратко трајала, да би потом прешла у идентифи-
кативну, и постајући средство номинације – угасила се. Овакав редослед 
претпоставља се за метафору и код свих других речи, дакле, као нешто што 
је за њу карактеристично (Арутюнова 1978а, б), а то значи да је номинаци-
она функција изведена од квалификативне. О краткоћи примарне функције 
код ових образовања сведочи раширеност номинационе метафоре, тачније 
њених резултата – многобројни називи реалија насталих посредством мета-
форе. Међутим, све је ово довело до својеврсне хомонимије, тако да с једне 
стране имамо нпр. рус. бородка – дем., сх. жабица – дем., а с друге – бород-
ка (ключа), жабица (врста ракете) и сл.

Оваква ситуација дала је повода размишљањима да постоје посебни об-
расци који су делимично хомоструктурни са деминутивним обрасцима и који 
дају значење ‘сличност’ (Dokulil 1962; Янко-Триницкая 1975). Јанко-Триниц-
ка сматра да код недеминутивних именица преношење значења по сличности 
представља чисто семантичку појаву: рус. нос (корабля), журавль (колодца), 
раковина (умывальника) (Янко-Триницкая 1975: 184). Међутим, у савременој 
руској творби речи, каже се даље, постоје обрасци делимично хомоструктурни 
са обрасцима за образовање деминутивно-субјективних именица са значењем 
‘подобия или предназначенности’ (‘сличности или намене’), при чему се су-
фикси, који се у тим обрасцима употребљавају, знатно подударају са суфик-
сима деминутивно-субјективних образовања, или са суфиксима најопштијег 
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предметног значења. Разлика, пак, између образаца пo којима се граде имени-
це са значењем сличности или намене и хомоструктурних образаца демину-
тивно-субјективних значења састоји се у смеру семантичке зависности међу 
компонентама образаца: рус. ручка (предмет) – смер од основе ка суфиксу: 
руч→ка, док ручка (маленькая рука) – од суфикса ка основи: руч←ка, што се 
своди на Белићево виђење. Многе речи добијене по датим обрасцима, каже се 
даље, поклапају се у погледу фонетског састава са одговарајућим деминутив-
но-субјективним образовањима, али за разлику од њих немају значење деми-
нутива и не могу се тумачити као пренесена значења последњих. Самим тим, 
речи типа рус. ножка (стола), ручка (двери) дељиве су на морфеме и изводе 
се како морфолошки, тако и семантички из одговарајућих недеминутивних 
именица.

Овакво мишљење није усамљено, а наслања се на издвојену онома-
сиолошку категорију ‘имена по сличности’ у оквиру ономасиолошке класи-
фикације именица у чешком језику, извршене у колективном раду чешких 
аутора издатог као књига (Daneš 1967).

Постојање образаца хомоструктурних са деминутивним обрасцима 
помоћу којих се добијају имена са значењем ‘сличност’ – тешко се може 
прихватити из више разлога.

Ако су обрасци за деминутив и ‘сличност’ исти, зашто би се та зна-
чења добијала од истих речи основа, истих по фонемном саставу, ако за то 
нема неког оправдања, исп. рус. ножка – 1. уменьш., 2. ножка стола; сх. 
јеленак – 1. дем., мали јелен, 2. биљка, 3. буба и сл. Славистика је крцата 
примерима (Белић, Бошковић) који показују, да кад суфикс задобије неко 
значење у некој вези са одређеном творбеном основом, може то значење да 
изнесе из дате везе и да се са њим осамостаљено шири. Није нам познато да 
је неки суфикс, бар што се ових двају језика тиче, добио значење ‘сличност’.

Исто тако, и друге изведене речи, са другим суфиксима, a не демину-
тивно-субјективним, већ ‘најопштијег предметног значења’ могу, каже се, 
дати ово значење, тј. ‘сличност’. Ни ту нема посебног обрасца који би само 
ово значење давао.

Даље, код неизведених речи, исп. рус. нос (корабля, чайника), сх. 
мост (за вештачке зубе) и сл. – ова значења, као и уопште бројна значења 
таквих речи, добијена су и добијају се без икаквог афикса. Словенски јези-
ци, истина, знају за образовања са префиксом *pa- без истовремене суфик-
сације (исп. сх. парој, рус naдым и сл.), али је и ту превладала конфиксација, 
и то са yглавном деминутивним суфиксима (исп. рус. пасынок, патрубок; 
сх. паљетак и сл.). Међутим, значење код оваквих образовања – „неправо”, 
,,закржљало”, „слабије” и сл. – изведено је значење од деминутивног, али у 
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савременим словенским језицима овакво грађење је лишено продуктивно-
сти (Матијашевић 1980a).

Нема сумње да се као ономасиолошка категорија – ‘имена по слич-
ности’, како се чини у поменутом колективном раду на материјалу чешког 
језика, може издвојити, али се не може рећи да је то захваљујући неким по-
себним творбеним обрасцима, било деминутивним или неким другим. Што 
има велики број таквих именица које у својој морфолошкој структури са-
држе деминутивне суфиксе – разлоге за то треба тражити у природи самих 
деминутива, о чему је напред било речи.

Из досад реченог следи да значење речи добијено из међусобног од-
носа творбених елемената постаје творбена основа за даље грађење, за дру-
га значења и за друге речи, само сада не морфолошко грађење, већ семан-
тичко. Другим речима, међу значењима једне речи постоје значења која свој 
настанак дугују творбеној структури њеној, и значења која се семантички 
изводе из првих, а све то имамо и на нивоу речи. Један од таквих начина – 
семантичког добијања нових значења и нових речи јесте – метафора.

Метафора је, према томе, један тип семантичке деривације који се 
састоји у именовању предмета и појава објективне стварности према њи-
ховој сличности са неким предметима и појавама који већ имају име, и које 
сада постаје име и за ту нову реалију. Код метафоризације имамо исти но-
минациони процес који и код морфолошке деривације: нова реалија нази-
ва се по некој карактеристичној ознаци издвојеној из збира других, a која 
је слична са карактеристичном ознаком друге реалије која већ пo њој има 
име, добијено из односа творбених елемената речи, при чему су творбени 
елементи видљиви, или су ту само етимолошки узето на датом ступњу раз-
воја једног језика. Ту, дакле, имамо хватање индивидуалности конкретног 
предмета или појаве, и истовремено проналажење општег међу предметима 
и појавама.

Славистичкој науци о језику није непознато да постоји овакво грађење 
речи и значења, које се обично означавало као унутрашња промена значења 
(овако га углавном назива старија славистика), али се у његово објашњење 
и врста његових није упуштала, или је чинила и чини и данас још сасвим 
недовољно.

Границу између полисемије и хомонимије тешко је поставити, али кад 
су у питању образовања овога типа сматрамо целисходним, да ту треба ви-
дети хомонимију. Примери које наводимо ради илустрације очит су доказ 
тога колико је тешко спровести разграничење, јер ако се раздвоје као хомо-
ними деминутивно с једне стране и друга значења с друге, то, које од тих 
других узети за основно, прво; исп. 
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мостик – 1. уменьш. к мост; небольшой мост; 2. спорт. фигура в гимна-
стике; 3. спец. планка ... для искусственных зубов; 4. вышка на кораблях; 
жабица – 1. дем. од жаба; 2. врста ракете ... која скачући као жаба прска; 
3.а. украс на пиштољу; б. копча на каишу опанка; в. гвожђе на коме се 
покреће осовина врата; 4. мн. бацање пљоснатог каменчића по мирној 
површини воде; 5. мн. анат. крајници; 6. зоол. доња страна коњског копи-
та; 7. бот. а. биљка из породице кактуса; б. наштерица; в. зевалица.

Лексикографска пракса, како ce из горњих примера види, не двоуми се 
кад ове и овакве именичке деминутиве даје као полисемне речи.

Пошто однос полисемије и хомонимије ни теоријски није решен, ра-
зумљиво jе што у лексикографској пракси има шаренила и у погледу тако 
очигледних хомонима какви су нпр. 

королек – 1. разг. король незначительного монархическогo государства; 
2. сорт апельсина; 3. птица из отряда воробьиных; 
краљић – 1. дем. од краљ; 2.а. пеј. несамосталан краљ; б. владар безна-
чајне државе; 3. краљев син; 4. зоол. а. птица из реда врабаца; б. царић 
(птица). 

У истом речнику српскохрватског језика (РМС), у коме се горњи пример 
види као полисеман, друге неке речи истог типа посматрају се као хомони-
ми, исп. 

царић1 – 1. дем. од цар; мали цар; цар мале државе; 2. царев син, царевић; 
царић2 – зоол. мала птица певачица из породице грмуша. 

Таквих примера у оба језика има више. Нема сумње да су лексикографи 
били у праву кад су издвојили као хомониме речи попут сх. царић, или рус. 

губка1 – уменьш. ласк, к губа1; 
губка2 – 1. тип низших животых; 2. мягкий пористый остов ... служащий 
для мытья; пористое, упругое изделие из резины наподобие натуральной 
губки; 
губка3 – плодовое тело гриба тутовика. 

Улога контекста је овде велика и она се никако не може потценити.
Посебно питање представљају тзв. међусистемски хомоними добије-

ни метафоризацијом речи из књижевности, a у употреби у стручној и науч-
ној терминологији и то врло много, исп. 

рус. лопатка, чашечка, шейка, лебедка, хвост; сх. чашица, лопатица, и сл. 
У терминологији, истиче се, такав начин стварања стручних назива има ве-
лику традицију и чува своју актуелност и продуктивност и у савременом је-
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зику. Међу свим тим бројним терминима из разних области терминологије, 
значајно место заузимају образовања добијена семантичком деривацијом – 
у том смислу и метафоризацијом деминутива.

Све нам ово говори да разграничење полисемије и хомонимије није 
нимало лако спровести, ни у практичном, ни у теоријском погледу, и наро-
чито – да је хомонимија веома сложена појава која захтева много суптилнији 
прилаз него што се то до сада чинило. Мора се имати у виду, да се ту ради о 
основним значењима речи, о номинационим јединицама које су мотивисане 
деминутивом, али које су у односу на њега нове речи.

Метафоризацијом деминутивних именичких образовања добија се 
већином најразноврснија конкретна лексика. Из збира карактеристичних 
црта неке реалије – по једној од њих назива се нова реалија која има, или јој 
се може приписати слична ознака, по другој – друга, итд., или, пак, по једној 
карактеристици више разних реалија из разних области живота, и сл. Исп. 
у сх. кобилица – дем. од кобила, кобилица (грудна кост у птица), кобилица (у 
инструмента), кобилица (у брода), кобилица (грозда), кобилица (скакавац), 
и сл.

Номинација се врши на основу сличности:
живог са живим: рус. королек, котик; сх. краљић, царић, вучић;
живог са неживим: рус. палочка; сх. вретенце, звонце;
неживог са живим: рус. собачка, кобылка, конек; сх. кобилица, козица, 

коњић, коњиц;
неживог са неживим: рус. книжка, котелок; сх. књижица, кошуљица.

При свему овоме општости се проналазе између: целине са целином, 
дела са целином, целине са делом, дела са делом.

Ако се узме у обзир ово што је изнето, наш материјал показује кон-
кретну слику реализација која се даје у даљем тексту.

назив човека – за неко друго биће: рус. королек3 (птица); сх. краљић 
(птица), царић (птица);

назив човека – за биљку: рус. королек (апельсин);
назив човека – за предмет: рус. мастерок (инструмент);
назив животиње – за животињу: рус. кобылка (инсекат), котик (мор. 

сисар); сх. волић (птица), вучић (риба), јеленак (инсекат), кобилица (инсе-
кат), козица (рак), коњић (инсекат), коњиц (инсекат), коњиц (риба), овчица 
(риба), овчица (мн. инсекти), певчић (риба), петлић (род птица);

назив животиње – за предмет: рус. барашек (шраф), кобылка (у инстру-
мента), конек (украс на крову), собачка (механизам), ястребок (авион); сх. 

3  Наводимо само оно што је добијено од деминутива.
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жабица (ракета за ватромет), жабица (копча), жабица (осовина), кобилица (у 
инструмента), кобилица (греда на брод. дну), козица (земљани суд), коњић 
(фигура у шаху), коњић (ногари), коњиц (у инструмента), кочић (за витао), 
певчић (дечја свирала);

назив животиње – за биљку: рус. лисичка (печурка); сх. јеленак (биљка 
из породице папрати), лисичица (печурка), овчица (нарцис);

назив животиње – за болест: рус. свинка (заушке); сх. козице (врста бо-
гиња);

назив биљке – за биљку: рус. горошек (назив неких трава); сх. репи-
ца (једногод. или двогод. зељаста биљка), репица (звончић), репица (дивља 
ротква);

назив биљке – за предмет: рус. горошек (круг);
назив предмета – за животињу, живи организам: рус. палочка (бакте-

рије); сх. вретенце (инсекат), вретенце (риба), звонце (пор. праживотиња);
назив предмета – за биљку: рус. колокольчик (биљка), сапожки (биљка); 

сх. бисерак (украсна биљка), власуљица (лишај), звончић (биљка), сабљичи-
ца (гладиола), свећица (биљка), вретенак (биљка);

назив предмета – за предмет: рус. котелок (шешир), котелок (војн. 
порција), книжка (документ), мостик (подијум), свечка (у мотору), трубка 
(лула), трубка (слушалица); сх. књижица (документ), колица (разне мање 
направе), кућица (пужа), кућица (направе у облику кутије), кућица (јамица 
за сађење);

назив дела тела човека или животиње – за други део тела: рус. шейка 
(репни део тела речног рака), язычок (ресица);

назив дела тела – за биљку: рус. ноготок (баштенска биљка); сх. власак 
(врста маховине), власац (лук), језичац (врсте траве), рошчић (дрво);

назив дела тела – за предмет: рус. рожок (дувачки инструмент); сх. ро-
шчић (кифлица);

назив дела тела – за део предмета: рус. бородка (кључа), волосок (нит 
у механизму), головка (задебљали део нечега), носик (предњи део обуће), 
носок (предњи узан део нечега); сх. ножица (део предмета), ручица (део 
предмета), главица (заокругљени део предмета);

назив дела тела – за део биљке: рус. волосок (израштај на листу биљке), 
головка (задебљали део биљке), ножка (печурке, стабљика биљке), язычок 
(у листа); сх. главица (заокругљени део биљке), коска (у плода биљке);

назив дела биљке – за део тела: рус. яблочко (ока); сх. јабучица (ока), 
јабучица (на врату), јагодица (део лица);

назив животиње – за део тела: сх. вучић (зуб), жабица (крајници), коби-
лица (грудна кост у птица);
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назив предмета – за део тела: рус. дужка (грудна кост у птица), книжка 
(део желуца преживара), лопатка (плећка), молоточек (слушна кост у уху), 
чашечка (колена); сх. зделица (кости крста и кукова), лопатица (плећка), ча-
шица (колена); 

назив животиње – за део предмета: сх. жабица (украс на делу дршке 
пиштоља), мушица /горњи део предњег нишана), орлић (ороз);

назив предмета – за део предмета: рус. дужка (детаљ механизма), карет-
ка (део писаће машине); сх. колица (део писаће машине), лопатица (део ве-
сла), лопатица (део пропелера), лопатица (део воденог кола), стрелица (део 
разних уређаја);

назив предмета – за део биљке: рус. чашечка (део цвета), сх. чашица 
(део цвета), итд.

Сигурно да ово не представља нити потпуну слику у погледу врста 
назива, ни по примерима, али је сасвим довољно да се стекне увид у врсту 
лексике и њеног значења што се на овај начин добија.

И на први поглед постаје јасно о којој је конкретној лексици реч – то 
су називи животиња, биљака, предмета, док назива за човека нема. Називи 
делова тела човека, животиња, делова биљака, дела предмета богато су за-
ступљени у овом материјалу у оба језика.

Разумљиво је што се у добијању датих назива користи деминутивни 
облик, поготову када се од назива животиње изводи назив за другу живо-
тињу, од назива биљке за другу биљку, предмета за други предмет, јер се на 
тај начин нови садржај обележава новом формом, нпр. 

рус. кобылка, котик; горошек; котелок, книжка, свечка; 
сх. вучић, јеленак, кобилица, коњић, овчица; репица; књижица, колица, 
кућица и сл.

Исто тако, овде имамо називе реалија мањих димензија, или, што је 
врло значајно, називе њихових делова који и не морају бити мали, већ на-
против могу бити и већи, као нпр. делови неких уређаја, механизама и др. И 
ово је логично очекивати, јер представа о делу нечега – представа је о нечем 
мањем у односу на целину.

Веома је значајно што су овако назване реалије сасвим другачије и 
друге него што су оне назване метафоризацијом именице из основе деми-
нутива, нпр. 

кућа – 1. грађев. објекат; фиг. као кућа; 3.а. породица; б. кућни послови; 
4.а. род; б. династија 5. установа; 6. домовина; 7. кухиња; 
кућица – 1. дем. од кућа (1); 2. зашт. покров пужа; 3. направа у облику 
кутије (за део мотора); 4. јамица ископана са сађење, итд. 
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Ово је правило од кога, истина, има изузетака, али и тада се ради о 
поклапању само неког значења; нпр. 

лопата – 1. ручна алатка; 2. лопатица (2); 
лопатица – 1. дем. од лопата; 2. дашчица на воденичном колу, турбина-
ма, веслу, пропелеру и др.; 3. анат. пљосната троугласта кост; итд.

Све ово говори да су као основа метафоризацији у конкретном слу-
чају деминутивна образовања, јер се испољавају одређене специфичности 
у виду значења „друго”, „мало”, „део”. Семантички, пак, пренос врши се 
према карактеристикама реалије из основе деминутива.

У много случајева називи за исте реалије у руском и српскохрватском 
језику метафоризацијом дају иста значења, било дa су назване истим или по 
фонемном саставу различитим речимa, што иде у прилог постојања универ-
залних општости међу реалијама, па самим тим и законитостима универзал-
ним код функционисања метафоре у ова два сродна језика. Само изузетно то 
може бити резултат међујезичких контаката, али никако и правило.

Бројни називи, о којима је напред било речи, добијени су нa основу 
сличности:

по спољашњем изгледу, облику реалије или њеног дела: рус. волосок, 
глазок, дорожка, дужка, картинка, книжка, колокольчик, котелок, лапка, ло-
дочка, корзинка, коробочка, ноготок, лопатка, мостик, палочка, птичка, ро-
гулька, рожок, стрелкa, чашечка, язычок, и сл.; сх. бисерак, власак, вретенце, 
вретенац, власуљица, главица, звончић, звонце, зделица, јагодица, јабучица, 
језичац, јеленак, козица, лопатица, мушица, репица, рошчић, сабљичица, 
свећица, црвић, штапић и сл.

по боји: рус. лисичка (гриб желтовато-оранжевого цвета); сх. лисичица 
(печурка), овчица (беличасти облаци), овчица (нарцис), (певчић /мор. риба 
црвена тела и црноглава) и сл.

по положају: рус. бородка, кожица, коронка, косточка, носик, рыльце; 
сх. главица, данце, кожица, круница, кошуљица, коска (у воћа), и сл.

по функцији: рус. вагончик, горлышко, губка, каретка, мастерок, мостик 
(зуба), ручка; сх. колица, кућица (мотора), кућица (пужа), ручица, свећица 
(у мотору), и сл.

по некој радњи: рус. кобылка (инсекат), ястребок (самолет истребитель); 
сх. жабица (ракета), жабица (каменчић који бачен скаче по води), жабица 
(биљка зевалица), кобилица (скакавац), коњић (скакавац), коњиц (скакавац), 
и сл.
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За даљу деминуцију, деминутиве другог ступња, или хипокористике 
– номинантивна метафора није карактеристична. Ово би ишло у прилог из-
реченом мишљењу да 

„чем более дескриптивным (многопризнаковым) и диффузным (нерас-
члененным) является значение слова, тем легче оно получает метафори-
ческие смыслы. Метафора избегает имена с ясным признаковым значе-
нием ...” (Арутюнова 1979: 140–141).

Да бисмо стекли представу како код ових образовања фигуративна 
метафора није карактеристична, за разлику од недеминутивних, даћемо 
илустрацију од неколико примера: 

сх. во – 1. мушко говече; 2. фиг. глуп, недотупаван човек; волић – 1. дем. 
од во; 2. птица грабљивица; б. мн. породица птица грабљивица; фиг. ју-
нак, херој; 3. песн. ратна застава; орлић – 1. дем. и хип. од орао; птиче 
орла; 2. зоол. птица грабљивица, јастреб кокошар; 3. ороз на ватреном 
оружју; 
рус. лисица – 1. хищное млекопитающее; мех этого животного; 2. то же, 
что лиса (2) – о хитром, льстивом человеке; лисичка – 1. уменьш. – ласк. 
к лисица; молодая лисица; 2. гриб желтовато-оранжевого цвета.

Закључујући разматрање дате проблематике констатоваћемо, да ме-
тафору треба посматрати као вид семантичке деривације. Код руских и 
српскохрватских именичких деминутива она је врло распрострањено сред-
ство номинације. Као таква она заслужује да буде посматрана равноправно 
са осталим творбеним средствима у домену грађења конкретне лексике.

Иако је овде крајњи циљ метафоре – давање имена, што значи иденти-
фикативна функција, a пo типу номинациона метафора, примарна функција 
јој је код датих образовања квалификативна, али је она била краткотрајна.

Специфичност у метфоризацији ових образовања је и у томе што се 
добија посебна врста хомонима, и то не због хомоструктурних образаца са 
деминутивним обрасцима, већ захваљујући самој природи деминутивних 
образовања и механизму функционисања метафоре.
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ЯЗЫКАХ1

Одним из важнейших свойств языка является его способность к эко-
номии средств в выражении человеческого опыта. Известно, что значений 
в семантической структуре языка намного больше, чем слов. Уже отмечено, 
что если бы назвать все значения, существующие в языке, т.е. все значе-
ния многозначных слов превратить в лексические единицы, «то словарный 
состав языка получил бы столь грандиозные размеры, что усвоение языка 
представлялось бы непосильным для членов языкового коллектива, a рост 
языка был бы столь бурным, что неизбежно бы возникли недопустимые в 
жизни общества перебои в общении» (Дегтерева 1961a: 4). Этого однако не 
происходит, так как в языке действуют определенные механизмы, способ-
ствующие беспрерывному функционированию языка как средства общения. 
Многозначность проявляется как способность языковых единиц, обеспечи-
вающая постепенное развитие новых качеств, при удерживании старых, и 
еще более медленном вытеснении устаревших качеств. Многозначность 
таким образом – потенциальное и латентно присутствующее явление в язы-
ке. Подавляющее большинство слов многозначно, да и те слова, в данный 
момент однозначные, в определенный момент могут стать многозначными, 
т.е. одним и тем же звуковым комплексом могут выражать разные значения, 
так что можно сказать – слова многозначны. Смысловое обогащение и ос-
ложнение уже существующих в языке слов – это один из господствующих 
способов словообразования.  

Имея в виду сказанное, именно с этого начинаем статью, желая в са-
мом начале подчеркнуть значение того, о чем дальше пойдет речь.

С многозначностью теснейшим способом связана омонимия. Поли-
семия и омонимия – понятия, составляющие суть лексико-семантического 
способа словообразования как семантической деривации, изучение которо-
го имеет значение, как для науки, так и для практики обучения языку.

1  Рад је прочитан као реферат на међународном симпозијуму у оквиру МАПРЯЛ-а 
«Сопоставительное описание и изучение русского и других языков», Београд, 1978. 
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Вопросы семасиологии все еще мало изучены2, в том числе и само 
«значение», в итоге различных взглядов получившее многоаспектность. На 
основании того, что в семасиологии известно, ecть все основания усмот-
реть на уровне семантики слова определенные закономерности и их прояв-
ление в системе. Лингвисты согласны в том, что существует семантическая 
структура слова, т.е. система значений слова.3 Есть также основания считать 
семасиологические законы как нечто общее языку. Совершенно правы те 
исследователи, которые исходят из положения о том, что «частные семаси-
ологические законы можно выявить  только путем сопоставления истории 
слов аналогичной семантики в некоторых языках и по возможности разного 
структурного типа» (Дегтерева 1961: 17).

Контрастивное изучение является поэтому самым подходящим мето-
дом в исследовании проблем семасиологии, имея непосредственное при-
менение в словообразовании, в частности, в лексико-семантическом слово-
образовании.

В этом плане настоящая статьа поставила перед coбoй задачу пока-
зать на материале русских и сербохорватских существительных4 некоторые 
закономерности семантического развития данной категории. 

Πο поводу лексико-семантического словообразования исследовате-
ли не имеют единого мнения. Иногда под этим понимается возникновение 
слов в результате распада многозначного слова на омонимы.5

Между полисемией и омонимией очень тесная связь. Четкую грани-
цу, хотя бы до некоторой степени, трудно установить. Все это находит свое 
отражение и в лексикографии.6 Надо сказать, что бесспорных омонимов не 
очень много в русском и сербохорватском языках. He всегда легко опре-
делить, разошлись ли два значения настолько, что их уже можно считать 
разными словами – омонимами, или это случай полисемии. Омонимия в 

2  Несколько последних десятилетий ознаменовались появлением в русистике ряда работ 
по семасиологии: Виноградов (1953), Звегницев (1957), Дегтерева (1961а, б), Уфимцева 
(1962, 1968), Апресян (1962), Кузнецова (1963), Шмелев (1964, 1977б), Леонтьев (ред.). 
(1971), Телия (1977). 

3  См. выше указанные работы. 
4  Основную массу примеров составляют слова из: Словарь русского языка, АН СССР, т. 

1–4, Москва, 1957–1961; Речник српскохрватскога књижевног језика, т. 1–6, Н. Сад – Загреб, 
1967–1976.

5  См. например в Грамматике современного русского литературного языка (Шведова 
1970). 

6  Бывают случаи, что некоторые словари одно и то же слово трактуют как мнозначное, 
тогда как другие как омонимичное. Об этом см.: Виноградов (1975: 214), Калинин (1966: 46), 
Фомина (1973: 41); также, слово чело у Ушакова мнозначное, у Ожегова – омонимичное и т. п.
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конкретном случае не результат заимствования или случайного совпадения 
в звучании слов – омофония, не заимствования из разных языков, совпаде-
ния в звучании заимствованного и родного, не грамматическая омонимия 
– омоформы, и т.п. Здесь рассматривается только омонимия, возникшая в 
результате расщепления многозначного слова и явившаяся конечной точкой 
развития полисемии, пределом семантического варьирования слова.7 Все 
признают, что это наиболее интересные случаи, но и наиболее трудные в 
теоретическом и практическом отношении.  Полисемия имеет границы – 
одно слово не может бесконечно развиваться в семантическом отношении. 
В таком случае речь не идет о распаде полисемии в целом, a о выпадении 
некоторых звеньев из семантической структуры лексемы в постепенном 
развитии ее значений. Многозначное слово, как правило, остается и дальше 
многозначным, тогда как утрачивается смысловая связь только с одним из 
развившихся значений. В качестве самостоятельной лексической единицы 
это слово развивает дальше свои значения. Как иллюстрацию омонииии 
можно привести: рус. кулак /кисть руки/, кулак /богатый крестьянин/, кра-
ска /вещество/, краска /действие по гл. красить/, ключ /приспособление для 
запиранин и отпирания/, ключ /источник/, сх. биће /оно што живи/, биће /гл. 
им. од бити/, кључ /оруђе за затварање и отварање/, кључ /млаз текућине која 
нагло избија/ и т.п.

Под лексико-семантическим словообразованием целесообразно под-
разумевать все семантические сдвиги, происходящие в непроизводных и 
производных словах, результатом которого является как полисемия, так и 
омонимия. Поэтому такое словообразование лучше называть семантиче-
ской деривацией.8

Многозначность слова связана и со «старостью» его, a именно, совсем 
новые, «молодые»  слова обично бывают однозначными. Это продолжается 
недолго, т.е. до момента развития в нем нового значения. Оно потом может 
стать общим наименованием, показывая собственным примером движение 
от конкретного к абстрактному. Иллюстративный характер имеет пройден-
ный путь в развитии значения слова рука, приведенного в иллюстрацию к 
такому положению А. Беличем (Белић 1949: 15) в его трудах и, в частности, 
в его университетских лекциях по словообразованию, a также слово прислу-
га, приведенное В. В. Виноградовым (Виноградов 1975: 186).

Способность к обобщению и абстракции – одно из самых важных 
свойств человеческого мышления. Противоположный процесс также имеет 

7  Указ. работы по семасиологии.  
8  Так иногда принято называть; см. Шмелев 1977б: 93 и далее. 
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свое место в языке. Об этом наглядно свидетельствуют имена существи-
тельные отвлеченного признака и отвлеченного действия и состояния, да-
ющие множество конкретных значений. Во всем этом сказывается, что «... 
отдельное не существует иначе как в той связи, которая ведет к общему. 
Общее существует лишь в отдельном, через отдельное. Всякое отдельное 
есть /так или иначе/ общее» (Ленин 1969: 318).

Обогащению и изменению семантического содержанин, семантиче-
ской деривации, подвергаются в одинаковой степени как непроизводные 
или лексические, основные, настоящие слова по беличевскому называнию 
(Белић 1949: 16), так и производные слова. Пути развития вторичных значе-
ний у них одни и те же. Но на развитие этих значений у аффиксальных слов, 
и в особенности на их закрепление за словообразовательным типом силь-
ное воздействие оказывает дифференциация, действующая в аффиксальном 
словообразовании.

Производные слова, таким образом, проходят «двойную производ-
ность» – сперва морфологическую, аффиксальную, a потом, ставши лексе-
мой, семантическую. Итак, в каком из значений – первичном, или каком-ни-
будь из вторичных, производное слово будет распространяться, во многом 
это зависит от возможностей словообразовательного типа, по какому об-
разовано слово, и также от конкуренции между словообразовательными 
типами, словообразовательной синонимии. Известны случаи в русском и 
в сербохорватском языках, кстати это являетса отличительным признаком 
славянского словообразования в целом,9 что развитие значений аффиксаль-
ным путем образованного слова, приводит во многих случаях к закрепле-
нию  за одним словообразовательным типом значения для него непривыч-
ного, но возможного. Приведем ряд примеров типа русских кипятильник, 
холодильник – в значении орудия действия, и с другой стороны агентивные 
белильщик, чистильщик, и сербохорватских агентивных владалац, давалац, 
читалац, и также возаљка, обртаљка, штипаљка – орудия действия и т.п.

Указанный фактор – это один только из факторов, которые действуют 
на развитие семантики производного слова.

Вычленение нового слова, одинаково звучащего с уже существующим 
в языке словом – это первая ступень в лексическом пополнении словаря 
данного языка, но этот процесс очень  длительный, и в особенности у про-
изводных слов. Следующий шаг на пути обособления слова – это синони-
мия, посредством которой происходит дифференциация на разных уровнях.

9  На это обращали внимание Белич, Бошкович, Виноградов, Дорошевски и др. 
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Но языку незачем ждать этого, ему в полном распоряжении стоит 
многозначность слова. Развитие значений вторичных в рамках существую-
щего в языке слова – процесс всегда активный.

Из сказанного выше видно, что семантическая деривация явление 
историческое. Она действует на большой дистанции времени, не имея ло-
кализации во времени. Удовлетворяя разным потребностям общества, т.е. в 
формировании своей совокупной семантики, слово проходит долгий и до-
вольно сложный путь.

Это, дальше, значит, что семантика слова имеет переменный харак-
тер. В разный временной отрезок она не только по объему разная, в рамках 
одного и того же слова, a может быть и квалитативно отличительная. Разви-
тие значений слова – это не только обогащение, состоящееся в наращении, 
количественном варьировании, но и уменьшение семантических компонен-
тов, или же их внутренние перемещения и другие трансформации.

Семантическая структура слова и системность лексики находят-
ся во взаимосвязи. При семантической деривации происходит нарушение 
формально-семантической регулярности (Шмелев 1977б: 105), вследствие 
увеличения в языке числа слов, усложняющих принцип единства формы и 
содержания. 

Прежде чем перейти к рассмотрению способов семантической де-
ривации, приведем утверждение психолингвистики о том, «что слово вы-
зывает не изолированную, четко ограниченную реакцию, a определенную 
систему связей, причем эта система связей имеет строго избирательный 
характер...», и дальше, «что у нормального взрослого... доминирующими 
являются смысловые связи» (Лурия, Виноградов 1971: 29). Для семанти-
ческой деривации это оказывается существенным. Некоторые типы таких 
связей покажем в дальнейшем тексте.

Самый распространенный, наиболее живой и продуктивный способ 
семантической деривации – это метафоризация. Говоря о функциональ-
ных типах языковой метафоры Н. Д. Арутюнова (Арутюнова 1978а: 343) 
в заключении подчеркивает, что «изучение метафоры позволяет увидеть 
то «сырье», из которого делается значение слова», и что, «метафора – этот 
постоянный рассадник алогичного в языке – позволяет сравнивать несопо-
ставимое – конкретное и абстрактное, одушевленное и неодушевленное, 
время и пространство» (с. 341). И действительно, при метафоризации пере-
нос наименования осуществляется в виду сравнений, причем сравнения по 
сходству в самом широком смысле слова, включая и сходство по функции. 
Расширяя таким путем свои значения, слово становится гнездом специфи-
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ческих значений, и одновременно все эти значения составляют его общее 
значение.

Посредством номинативной функции метафоры, в кругу конкретной 
лексики, получилось  множество денотативных значений. Примеров такого 
образования так много в данных языках, что приводящийся материал имеет 
только иллюстративный характер:

рус. бык1 – животное; самец (назв. подсемейства); бык2 – быки устои 
моста; игла – тонкий метал. стержень; лист хвойных деревьев; колючие 
образования на теле у животныx; заостреный кристалл; ocтрый тонкий 
предмет; игла-рыба (род рыб); коза животное; самка; вагонетка; король 
– титул монарха; лицо, носящее этот титул; фигура шахматная; крыло – 
орган для летания; у самолета; лопасть колеса; покрышка над колесом; 
корпус здания; часть строя боевого порядка; группировка полит. орга-
низации; наковальня – для ковки металла; анат. слуховая косточка; раз-
грузчик – рабочий; устройство; ячмень – злак; заболевание, и т.п.;
сх. гуска – вр. птице; суд за болесника; ждрело – анат. део органа; кла-
нац; ждрело/ждријело – геогр. име; ковач – занатлија; риба; птица; ко-
пач – радник; направа; птица; кошуља – део рубља; змијска кожа (свлак; 
омот); корен – део биљке; део длаке, зуба; део неких органа; грам. део 
речи; мат. величина; кук – део тела; избочина на зиду; камени врх; биљка 
(горштика); ловац – човек који лови; борбени авион; фигура у шаху; но-
кат – рожни покривач на прсту; канџа; део пушке; врх раоника, и т.п.10

Среди метафорических наименований с очевидной номинативной 
функцией метафоры, особый интерес в отношении семантической дери-
вации имеют коннотативные значения, в частности большой продуктивно-
стью обладают уменьшительно-ласкательные слова. Количество названий, 
полученное таким способом в русском и сербохорватском языках – огромно, 
a если судить по литературе и в других языках славянских тоже (Daneš1967: 
430–434). Tecнейшим способом с этим связан вопрос об их членимости 
(Янко-Триницкая 1975а), и также вопрос об омонимичности со словами 
уменьшительно-ласкательными. Хотя и допускается, что здесь речь идет 
об омонимии, в словари омонимов не включается (Колесников 1976: 9–10). 
Это объясняется большим объемом материала для словаря омонимов. Ме-
тафоричность в этих образованиях стерлась, и поэтому их называют лекси-
кализованными словами. Приведем ряд примеров: 

10  По данным словарей. 
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pуc. горка – уменьш. к гора; этажерка; устройство; фигура пилотажа; 
машина; книжка – разг. книга; номер журнала; разные документы; сбе-
регательная книжка; отдел желудка; конек – уменьш.-ласк. к конь; укра-
шение на крыше; конек – коньки (дла катания на льду); крестец – часть 
позвоночного столба; крестец – обл. снопы уложены крестообразно; 
ножка – уменьш.-ласк. к нога; опора мебели; часть гриба; стебель расте-
ния; часть инструментов, и т.п.
сх. власак – дем. од влас; папратка; маховина; власац – дем. од влас; 
црв; врста лука; јабучица – дем. од јабука; хрскавица у грлу, део прста; 
очна кугла; део кости; држак оружја; парадајз; јеленак – дем. и хип. од 
јелен; инсекат; биљка; козлић – козле; ногари; гимн. справа; уздигнутије 
седиште; кућица – дем. од кућа; покров пужа; кутија за мотор; овчица – 
дем. и хип. од овца; облаци; риба; инсекти; цвет, и т.п.

При освещении семантической истории слова нельзя переносить со-
временное ощущение свази между «исходным» и «метафорическим» значе-
ниями слова на его прошлое. С течением времени могут произойти в слове 
по отношении семантики разные преобразования, и их семантическая исто-
рия может затемниться. Но этот процесс очень замедлительный. Иногда 
прямые значения теряются, и на первый план выдвигаются вторичные, пе-
реносные. Это может происходить по причине уменьшения в жизни обще-
ства роли самих тех предметов или явлений, которые обозначались прямы-
ми значениями этих слов. Кроме того, это может быть вследствие появления 
синонимов, в результате своеобразного «перераспределения смысла». Все 
это говорит, что на семантические изменения влияют как внутренние, так и 
внешние факторы, между которыми наблюдаются сложные взаимодействия. 

В реально-семантическом отношении номинативная метафора дает 
целый ряд названий в классе предмета, самые обычные среди которых сле-
дующие:
– названия части тела живого организма по сходству с предметом:

рус. карман, книжка, коронка, лопатка, миндалина, молоточек, наковаль-
ня, таз, яблоко, и т.п. 
сх. грана, јабучица, јагодица, карлица, корен, круница, лопатица, пањ и 
т.п.

– названия предмета по сходству с частью тела:
рус. зуб, губа, глазок, кишка, крыло, колено, лапа, лицо, нос, носик, но-
сок, плечо, нога, ножка, ручка, спинка, усики, хвост, хребет и т.п.
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сх. главица, зуб, зубац, језичак, језичац, колено, кук, крило, лакат, нос, 
нога, ножица, око, окце, рог, уста и т.п.

– названия предмета по сходству с животным:
рус. баран, бык/и/, бычок, журавль, зайчик, конек, конь, кошка, лебедка, 
лисичка, собачка, утка, и т.п. 
сх. гуска, гуштер, жабица, јеж, јеленак, кобилица, коза, коњ, козлић, ли-
сичица, мачка, мушица, петао;

– названия предмета по сходству с другим предметом:
рус. вилка, корешок, крестец, крышка, кувшинка, книжка, наковальня, 
подушка, столбик и т.п.
сх. венац, гребен, водица, звезда, јастук, купица, књижица, рукавац, 
појас, праг, прстенак, седло, стрелица, таблица и т.п.

– названия животных по какому-нибудь сходству с названием человека: 
рус. королек, царек и т.п.; сх. владика, краљић, кнез, ковач, царић и т.п.

– названия животных по сходству с другим животным:
рус. бычок, котик, кобылка, медведка, овечка и т.п.; сх. вукац, вучак, ко-
билица, козица, мачка;

– названия животных по сходству с предметом: 
рус. игла-рыба; сх. вретено, јарам и т.п. 

– названия растений по сходству с названием человека:
рус. борец; сх. кнез, краљица, царица и т.п.

– названия растений по сходству с животным: 
рус. волчок, мухоловка и т.п.; сх. бик, вyк, вучица, жабица, курјак и т.п.

– названия растений по сходству с предметом: 
рус. иглица, кабачок и т.п.; сх. вретено, круница, преслица и т.п. 

– названия болезни по сходству с животным или растением: 
рус. свинка, ячмень  и т.п.; сх. вучац, жабица, козице, јечмичак и т.п.

Среди значений многозначного слова бывают и такие значения, при-
надлежащие не сфере имен, a сфере предикатов, которые получаются путем 
образной метафоры. Cyбъектy могут быть присвоены чужие, или разные 
другие признаки. Приведем некоторые из таких предикатов:
– человеку могут быть отнесены некоторые признаки животных или их ка-
чества, приписываемые им людьми:
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рус. гусь, волк, коза, медведь, овца, осел, свинья, теленок, ягненок и т.п.
сх. во, вук, гуска, јагње, коза, коњ, магарац, медвед, лисица, овца, свиња, 
слон, теле, ћуран и т.п.

– признаки предмета:
рус. пень, тюфяк и т.п.; сх. буздован, пањ, ћускија и т.п.

Экспрессивность данных слов – велика. По большей cвoей части они имеют 
отрицательную окрашенность.

Развитие вторичных значений, и в конечном итоге омонимии, может 
происходить через метонимию. Перенос при этом основывается не на сход-
стве, a на тесной связанности конкретной или логической.

Совмещение в отглагольных существительных значения процесса, ре-
зультата, орудия, места действия – это случаи метонимически полученных 
многочисленных наименований.  Дальнейшее  их развитие в семантическом 
отношении, может пойти по пути вычленения только одного из упомянутых 
значений, как: результата действия, орудия, места. Данное явление покажем 
через примеры:

рус. высадка – действие по гл. высадить; высадка – молодые растения; 
закладка – действие по гл. закладывать; тесьма; лом – палка; лом – ло-
манные предметы; лом – прост. ломота; поднос – действие по гл. под-
нести; доска для подачи еды; надписка – действие по гл. надписать; то, 
что надписано; подъемка – действие по гл. поднять; механизм; сковка 
– действие по гл. сковать; место, где сковано; предание – действие по гл. 
предать; предание – устный рассказ, и т.п. 
cх. – додатак – доплатак; што се додаје; грам. реч; доходак – количина 
вредности; долазак; завијутак – место; вијуга; завежљај; збор – скуп; 
састав; хор; композиција за певање; зборење; одрезак – одрезано нешто; 
део упутнице; шницла; завод – васпитна установа; назив установе; пре-
дузеће; завођење у регистар; одсек – део целине; поглавље; период; део 
земљишта; јединица неке установе, органа; стрма падина, и т.п.

Существительные отвлеченного качества также могут развивать значения 
метонимически, как например:

рус. крепость – свойство по прилаг. крепкий; крепость – укрепленный 
пункт; крепость – устар. крепостное право; 
сх. лепота – особина; веома лепа особа; предмет, место; изобиље, благо-
стање, и т.п.

Метонимическими по происхождению являются и названия, имеющие вну-
треннюю свазь по пространству, типа:
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рус. аудитория – помещение; слушатели; деревня – селение; крестьян-
ство и т.п.
сх. аудиторијум – просторија; простор; публика кoja сe тамо налази; се-
вер – страна света; северне земље и народи; ветар, и т.п.

– названия материи и изделия из нее:
рус. стекло – материал; изделие из этого материала; собир. посуда или 
худож. изделия из этого материала; куски, осколки; хрусталь – стекло 
высокого качества; изделие из него, и т.п. 
сх. стакло – материја; предмет од стакла; мн. наочари; сочиво; оптички 
инструмент; сребро – хемијски елеменат; предмети од тога метала; сре-
брн новац; нити.

– названия предметов, полученные от собственных имен:
рус. браунинг – пистолет; рентген – лучи; аппарат, и т.п.
сх. жилет – ножић за бријање; маузер – револвер; мерцедес – кола, и т.п.

– названия голоса и художника, поющего его:
рус. сопрано – женский голос; певица с таким голосом; тенор – мужской 
голос; певец, и т.п.
сх. алт – женски глас; особа кoja има такав глас; део композиције коју 
пева алт; тенор – мушки глас; певач таквог гласа, и т.п. 

В данных языках названия, получившиеся метонимией оказывают 
большую степень  совпадения. 

Обогащение семантики слова нередко происходит за счет обоих спо-
собов – метафоры и метонимии, как например:

рус. дым – совокупность частиц, выделяющихся при сгорании; метаф.: 
о чем-либо прозрачном; метон.: дом, хозяйство; налог; золото – (химич. 
элемент); метаф. о ком-, чем-либо, отличающемся большими достоин-
ствами; метон. изделие из этого металла; нити; золотые монеты; язык 
– орган в полости рта; метаф. металлический стержень колокола; что-ли-
бо, имеющее вытянутую форму; метон. пленный; уст. народ, и т.п.
сх. грло – део унутрашњости врата; метаф. грлић; отвор цеви ватреног 
оружја; отвор на разним предметима; улаз у сужени географски објекат; 
увртањ за сијалице; метон. врат уопште; кожа или крзно са врата; глас; 
јединка стоке; сабља – хладно оружје; метаф. вр. рибе; вр. биљке; оно 
што јe обликом налик на сабљу; метон. храбар јунак; војник; оружана 
сила, и т.п.
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Рассматриванием материала обнаруживается, что омонимы данного 
типа настолько разошлись с многозначнными словами, что бывшую семан-
тическую связь между ними можно установить только путем этимологиче-
ского анализа. Таким способом на поверхность всплывают прежние связи 
семантического родства, те же отношения, те же пути развития значений, 
ведущие к полисемии. 

Сопоставительное изучение функционирования семантической дери-
вации вскрывает общие и частные закономерности, проявляющиеся в кон-
кретных языках.

Показательно также, что судьба языковой единицы слагается в со-
гласии с языковыми и внеязыковыми условиями, т.е. в конкретной языко-
вой среде и с учетом частных семасиологических законов. Это значит, что 
семантические реализации могут быть разными, даже при условии одного 
происхождения слова. Например: 

рус. дача – действие по гл. дать; порция; дача – загородний дом; загород-
ная местность; дача – часть лесничества;
сх. даћа – гозба у част мртвоме; изр. свињска даћа – нар. шаљ. част при-
ликом клања свиња; даћа – дар, поклон; даћа – заст. порез, дажбина, и т.п.

В сербохорватском языке, кроме того, различным значениям соответ-
ствуют разные ударения. В этом можно видеть постоянное стремление к 
самостоятельности языковых единиц, как и стремление к единству формы 
и содержания.

Особое значение в изучении семасиологии близкородственныx язы-
ков, в нашем случае двух славянских языков, занимают слова, которые 
принято называть «межъязыковыми омонимами» (Копецкий 1974: 57). 
Это слова, унаследованные из общего языкового предка, и будучи общего 
происхождения – они и общие по звучанию. В данных языках они дожили 
разную судьбу в семантическом отношении, так что на современном этапе 
развития этих языков, ocновныe значения этих слов не совпадают, точнее 
говора, их «сегодняшние первые значения» не совпадают. Из общего се-
мантического ядра они получили разные направления в развитии, но воз-
можные, ядром обусловленные, но сохраняя часто в своей семантической 
структуре и прежние неисчезнувшие значения. Выходит, что семантическая 
структура их в целом не столь различна. Поэтому, если в них можно видеть 
случаи межъязыковой омонимии, то это относится прежде всего к их самым 
распространенным значениям, и в данный момент – первым. С этим надо 
считаться не только в исследовании, но и в практике обучения русскому или 
сербохорватскому языку.
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Эти слова, служащие доказательством об исторической димензии се-
мантики слова, имеют также значения для этимологии, и конечно, как выше 
указано, для семасиологии. 

Из таких примеров мы ограничимся несколькими: 
рус. враг – тот, кто находится в отношении вражды; принципиальный 
противник чего-либо; военный противник; кто приносит вред, зло; устар. 
бес, дьявол; гад – пресмыкающееся животное; прост. бран. об отврати-
тельном человеке; живот – часть тела; прост. желудок; сторона тулови-
ца; живот – устар. то же, что жизнь; живот – устар. и обл. животное – о 
лошади богатство; позорище – устар. зрелище; разг. позорное явление; 
столица – главный город; место пребывания правительства, и т.п.
сх. враг – празн. ђаво, сотона; заст. непријатељ; нар. назив за биће у 
љутњи; несташно дете; враголија; гад – прљавштина, гадост; гамад; сит-
не или прљаве животиње; погрд. мрска особа; у тепању детету; живот 
– стање живих бића; постојање; здравље; начин живљења; живо биће; 
становништво; тело; издржавање; активност човека или друштва; делат-
ност; биографија; уживање; живост; позориште – театар; место где се 
што догађа; позорница; видик; столица – комад покућства; покр. сто; ка-
тедра; научни предмет на високим школама; седиште поглавара државе 
или неке покрајине; седиште црквене управе; главни град, престоница; 
са атриб. службена дужност, и т. п.

Есть слова, относящиеся к одному и тому же понятию, значения кото-
рых не только первичные, a и многие вторичные совпадают, но в каждом из 
языков выражены разными звуковыми комплексами. Это показывает, что в 
разных языках, здесь в русском и сербохорватском, за основу наименования 
могут быть приняты разные признаки обозначаемого. Другими словами, 
само понятие определяет круг структурной организации семантического 
содержания, при чем соблюдается иерархия. В качестве иллюстрации при-
ведем:

руc. ветвь – боковой отросток; ответвление от чего главного: горный хре-
бет, рукав реки; отдел науки, искусства; линия родства; хвост – придаток 
на теле животного; пучок перьев на заднем конце тела у птиц; придаток 
чего-либо; лента чего-либо; задняя часть платья; остаток работы; отхо-
ды, и т.п.
сх. грана – део дрвета; изданак; део шаке или ноге; врста људске делат-
ности, област; реп –израштај као продужетак кичме; дуго перје у птица 
на задњем делу, задњи део тела риба, водоземаца, змија, инсеката; задњи 
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део хаљине; ред; споредни део нечега; споредна личност; јединка стоке, 
и т.п. 

Выше указанные примеры, как и многие другие, показывают также, 
что даже при тождественности значений основных и вторичных, в каждом 
из этих языков могут быть только свои семантические реализации.
Нельзя упускать из виду тот факт, что функционирование языка обусловле-
но коммуникативными потребностями использующего его общества, a так 
как эти потребности неодинаковы в различных сферах общения, – от это-
го зависит стилистическая применяемость языковых средств. Разумеется, 
«что различное содержание речи не в одинаковой мере связано с устной или 
письменной передачей» (Шмелев 1977б: 7).

Оригинальность каждого отдельного языка видна и в области унас-
ледованной лексики. Так, одному слову в русском языке соответствуют два 
в сербохорватском, и наоборот, при этом для названия одного и того же по-
нятия. Получившиеся слова-синонимы, вследствие функционально-стили-
стической дифференциации получают определенную сферу применения.  
Иногда это ведет к уменьшению жизнеспособности определенного члена 
синонимической пapы, и наоборот – к обогащению семантики другого, 
т.е. семантика одного слова обогащается в ущерб другому слову как члену 
пары. Исчезновение определенной лексемы редко осуществляется, вместо 
этого обычно происходит дифференциация. 

Так например, русскому слову дом соответствует в сербохорватском 
дом и кућа, слову дождь – дажд и киша; сербохорватскому коњ – русские 
конь и лошадь, слову пут – путь и дорога и т.п.

У заимствованных слов вторичные значения также получаются по 
тем же закономерностям семантического развития, что и у слов, исконно 
получившихся в данных языках.

Подводя итоги сказанному, отметим следующее: лексико-семантиче-
ское словообразование и семантическая деривация – это в нашем понима-
нии равнозначные понятия, но как термин более удобен второй. Сопостави-
тельный анализ, проведенный в этом плане в двух близкородственных сла-
вянских языках, показывает все значение этого способа словообразования. 
И все-таки, в языкознании данных языков принято о нем говорить лишь в 
лексикологии, хотя славистика давно знает о внутреннем развитии значении 
у производных и непроизводных слов.

В грамматиках сербохорватского языка, a подобное встречаем и в 
грамматиках русского языка, с включением сюда иногда и морфолого-син-
таксического словообразования, все еще продолжает существовать точка 
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зрения, согласно которой морфологическое словообразование, и в частно-
сти аффиксальное, ставится в особо важное положение, считаясь самым 
продуктивным способом в образовании слов. Иногда даже само понятие 
«словообразование» отождествлется с морфологическим словообразовани-
ем.

Итоги нашего исследования, как и подобных в этом плане, не остав-
ляют места сомнениям о значении и месте семантической деривации в 
качестве способа словообразования. Более того, трудно говорить о преи-
муществе того или иного способа, зная, что каждому из них принадлежит 
определенная роль в процессе образования слов. Своеобразие словообразо-
вания  как раз и состоит в сложном перекрещивании лексического и грам-
матического.

Выдвинутые сходства в функционировании семантической дерива-
ции имеют своей причиной семасиологические законы, общие обоим язы-
кам, и действующие в них одинаково. Это является результатом не только 
близкого родства русского и сербохорватского языков, но и действием в них 
общих языковых законов. Следствие всего этого – сходств намного больше, 
чем различий. С точки зрения семасиологии, сходства и различия находятся 
в отношениях глубинной структуры к поверхностной структуре.
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1. У овом раду ја скрећем пажњу на чињеницу да су и именице ме-
сног значења по својој секундарној употреби такође именице типа nomina 
agentis. У друштвеном сектору никла је једна нова категорија предузећа, 
која се понашају као сопственик онога што производе. Њихов је назив на-
стао из категорије nomina loci, али оне данас делују као nomina agentis; на 
пример стаклара – предузеће које производи, продаје, испоручује.

2. Моје је настојање овде да, бар у главним цртама, укажем на то која 
су се занимања тако пренела на одређена предузећа, а која нису. Другим 
речима, шта је данас назив занимања чији је носилац појединачни произ-
вођач (такве називе ја обухватам термином agentis individualis), а шта реч за 
занимање које је прешло у колективне руке1 (по мојој терминологији nomina 
agentis collectivus), затим, како се све то одсликава у језику, тј. да ли за дато 
занимање постоји посебна реч, или се оно мора описно изразити; колико је 
колективних предузећа која производе нешто што никад нису производиле 
појединачне занатлије (мислим на случајеве егземплификоване српскохрват-
ском речју типа шећерана). Најзад, предмет моје пажње биће овде и то да 
ли је руска језичка ситуација у овом погледу слична српскохрватској.

3. Разматрање ће се засад тицати производне тематике,2 а акценат ће 
бити на српскохрватским језичким приликама.3 Такво истраживање може да 

1  Имам овде у виду само лексички ниво. Напомињем посебно да се нећу бавити анализом 
и утврђивањем морфолошке деривације. Циљ овога рада је осветљавање значења речи, а не 
грађења.

2  Саобраћај и угоститељство као и примарне привредне гране овом приликом искључујем 
из разматрања.

3  Српскохрватска језичка грађа за ово испитивање сакупљена је из најразноврснијих 
извора. У првом реду ту су велики речници које ћу овде скраћено назвати: Rječnik JAZU; 
Речник САНУ (закључно са 12. т.); Речник МС – MX; Систематски речник српскохрватског 
језика (Јовановић – Атанацковић 1980); Систематски списак занимања – Јединствена 
стандардна класификација (Савезни завод за статистику 1981). До материјала сам долазила 
и из граматика српскохрватског језика и других радова, различитих средстава информисања, 
у разговору са пријатељима. Користило ми је, наравно, и сопствено знање матерњег језика. 
За руски језик извор су ми били речници савременог руског књижевног језика: 17-томни 
и 4-томни; Толковый словарь живого великорусского языка (Даль 1978–1980; (фототипско 
II издање из 1981); двојезични речници – Сербскохорватско-русский словарь (Толстой 
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осветли не само језичку ситуацију него и друштвену. Наиме, систем образо-
вања лексема, а поготову из агентивне категорије, у непосредној је вези са 
развојем друштва и одражава степен развитка материјалне и духовне кул-
туре његове у датом тренутку, као што показује и историју тога друштва. 
Одре ђене законитости семантичког развитка лексема једног језика, и њихо-
во јављање и ишчезавање – резултат су сплета низа општејезичких и неје-
зичких фактора. To је социолингвистички проблем, и то што xoћy овде да 
покажем код нас није рађено, а треба да се ради. Пошто је то пионирски по-
духват своје врсте, ја овде нећу досећи исцрпност, али бих ипак да побројим 
неке случајеве.

4. Језик, као одраз материјалног и духовног живота безброј поколења, 
садржи у свом саставу агентивне називе из разних епоха. Егзистирају напо-
редо лексеме из области индивидуалног занатства и крупне индустријске 
организације и производње у друштвеном сектору. Познато је да је наша за-
натска делатност била у рукама појединаца, а да је социјалистичка изградња 
унела и у ову област промене, не само преласком на модерно индустријско 
друштво него и у организацију рада, однос према производу рада. Поред 
тога, у специфичности нашег друштвеног развоја последњег времена спада 
и развијање тзв. мале привреде, стварање малих производних јединица са 
високим учешћем индивидуалног квалификованог рада, а уз примену нове 
технологије и нове поделе рада.

Прерађујући све то кроз свој механизам, језик се богати, али том при-
ликом пружа и разне могућности номинације – синтетичког и аналитичког 
типа.

I. Nomina agentis individualis
5. Знатан број речи српскохрватског језика отпада на називе занатлиja 

названих по производу рада или некој радњи најкарактеристичнијој за про-
изводњу, иако су они, као мајстори, обављали многе или све фазе рада – од 
идеје до реализације, укључујући често и припрему сировина и продају. По 
томе се рад у овој делатности битно разликује од индустријске производње, 
за коју је значајна сарадња разних стручњака у изради неког артикла, како 
би се он што пре и што квалитетније изнео на тржиште.

Када се ова димензија занатског привређивања узме у обзир, онда је 
јасно зашто су имена из класе тих занимања применљива и на произвођача 

1970); Русско-сербскохорватский словарь (1966); Речник руског и српскохрватског језика 
(Московљевић 1963); Srpskohrvatsko-ruski tehnički rečnik (1967); Rückläufiges Wörterbuch der 
russischen Sprache der Gegenwart (Bielfeldt 1958). Консултовала сам и граматике савременог 
руског језика.
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и на продавца одговарајућег типа производа. Предикација код тих имена је 
или сасвим неизражена, уп. столар, јорганџија, или постоји, али се своди 
само на једну од многих радњи које доводе до финалног производа, уп. пе-
кар (изведено од пећи), кројач (од кројити) и сл.

6. Занатска делатност се по правилу обавља у некој просторији, уопште 
на неком месту прилагођеном за ту сврху, и као локал се зове радионица 
или радња, а именице које их означавају спадају пo правилу у класу nomina 
loci, са именом одређеног типа занимања у основи, као пeкapa, кројачница, 
столарница и сл. Међутим, то не мора бити правило; не постоје изведенице 
истог типа од механичар, ћурчија, аутолакирер, вулканизер и сл. Описна 
номинација је такође у овом случају честа појава – уп. столарска радиони-
ца, ткачка радња и сл.

Посебно напомињем да се као назив радионице појављују и изве-
дене именице на -ија, које иначе у језику функционишу првенствено као 
својеврсна збирна образовања: стакларија = ‘(разни) предмети од стакла’, 
дрвенарија = ‘(разни) предмети израђени од дрвета’ и сл. Пошто ме овде 
интересује искључиво њихова способност да (оказионално) означе и одго-
варајућу продавницу, односно предузеће, ја ћу ове изведенице разматрати 
заједно са изворним представницима категорије nomina loci (стаклара, пе-
кара и сл.) у истој функцији ознаке продавнице (предузећа).

Треба имати у виду и то да неке радионице доследно остају у рукама 
индивидуалних занатлија, док друге могу прерасти у предузећа, колективе, 
не мењајући при том имена која су првобитно имале, нпр. кожара/кожарни-
ца је и радионица, и мање предузеће, и фабрика за прераду коже.

7. Узроке томе треба тражити у друштвеној оријентацији на развитак 
индустријске производње, тамо где су друштвене потребе то налагале. Не-
што је у том општем прогресу отпало из живота као непотребно, повлачећи 
за собом и поједине занате. Наиме, ужа занатска специјализација у неким 
делатностима губила је значај. Затим, и квалитет индустријске робе могао је 
утицати на такав исход. Па ипак, не само што неки занати трају и дан-данас 
него су се развили и нови. Судбину заната, а са њима и занатлија, дели у 
извесном смислу и судбина њихових назива.

8. Дрвопрерађивачка занатска делатност у језику је релативно број-
но заступљена називима носилаца те делатности: бачвар/качар, колар, 
кoрпap, столар, тесар. Јављају се и називи одговарајућих радионица: ба-
чварница, коларница, корпара, столарница/столарија, тесарница, који 
се понекад примењују и на фабричке погоне, па и на сам колектив који води 
дато предузеће.
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9. Многи предмети израђивани од дрвета, углавном за домаћу употре-
бу и пољске радове, изгубили су своју пређашњу функцију, уступивши пред 
индустријским производима од метала или других материјала, или их је ме-
ханизација сасвим потиснула, па су и називи оних који су их израђивали, 
егзистирајући у језику и даље, остали да причају о једном другом времену. 
Тако, рецимо, за производне послове које је некад обављао брдар, вретенар, 
грабљар, кашикар/кашичар, коритар, ковчегар, лопатар, чанчар и сл. те-
шко да се данас може наћи одговарајући специјализовани мајстор.

Нема потврде у речницима да је било и таквих радионица, што би мо-
гло значити да су предмете по којима су названи ови мајстори производили 
уз нешто друго. Могли су их, исто тако, правити и неквалификовани поје-
динци, додуше, по традицији у породици вични обради дрвета, и продавати 
их или давати у замену за друге производе, уп. коритар (у Речнику САНУ: 
„често уз реч Цигани због бављења Рома коритарством”).

За нас је овом приликом вредно посебног помена првенствено то да 
су бројни називи из ове занатске делатности остали искључиво везани за 
појединце као носиоце производне делатности.

Моћна дрвна и дрвопрерађивачка индустрија развила је оно што је за 
живот друштва имало значаја и означила крај неким занатима, не задирући, 
међутим, баш у све области, тако да су и даље остали као занатлије дрворе-
зац, дуборезац, калупар, моделар и сл., посебно у уметничком занатству и 
домаћој радиности.

10. У текстилној занатској делатности на исти начин се види пређе-
ни пут у развоју наше привреде. У њој постоје називи из времена искључиво 
занатске производње; уп. врећар, гуњар, зубунџија, асурџија, капамаџија, 
струнар/струњар, торбичар и сл.

11. Занатлије у овој делатности су запослене на преради сировина, 
што се разабира из назива типа вуновлачар, ланар, затим на примени по-
себне занатске технике односно на изради посебних врста тканина: ваљар, 
платнар, плетар, плетиља, ткач, ткаља, ћилимар, штрикер/-ка, везиља, 
чипкар, преља, предилац; запослени су, даље, у производњи разних пред-
мета: јорганџија, позамантер, ужар, пa одеће, капа и сл. или рубља: моди-
скиња, капар, шеширџија, чакшираш, костимер (у позоришту). Неки на-
зиви имају општији карактер: абаџија, кројач/-ица, терзија, шнајдер/-ка, 
шваља.

12. Индустријска текстилна производња преузела је у првом реду из-
раду тканина, одеће и рубља свих врста. Мање или веће фабрике, па чак и 
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поједини фабрички погони и радионице, добијају улогу произвођача;4 уп. 
кројачница, предионица. Агентивна лексика, уколико се сачувала, богати 
се новим садржајем, или се у овом домену развија мноштво аналитичких 
назива. Међутим, под именима као што су абаџиница/абаџилук, терзини-
ца подразумевају се првенствено одговарајуће радионице.

13. Прехрамбена занатска делатност никад није губила на свом зна-
чају, и поред тога што је адекватна индустрија унела у производњу знатне 
промене. Лексеме које именују агенса појединца rpyпишу се највише око 
неколико најважнијих животних намирница и њихове производње: хлеба, 
меса, млека, затим око врста пецива, месних и млечних производа, прераде 
брашна и самог начина спремања датих прерађевина.

Уже специјализовано занатство према врстама производа огледа 
се у називима као што су: гибаничар, ђеврегџија, перецар/переџија, со-
мунџија, уштипчар, цревар, џигеричар, кифлеџија. И ту је било промене у 
том смислу што данас неких раније популарних врста производа више нема, 
а има других којих пре није било. У новије речи спадају називи специјализо-
ваних радњи типа: палачинкара, питарија (Жигић 1985). Њима недостаје 
корелација са именом појединца чији је занат производња одговарајућег 
прехамбеног артикла (овде палачинака и пита).

14. И данас су само радње где се справљају, продају и служе, a нe 
велике радне организације, а у њима мајстори: бозаџија – бозаџиница, бу-
регџија – бурегџиница, посластичар – посластичарница или сластичар 
– сластичара/сластичарница, ћевабџија – ћевабџиница, кестењар – ке-
стењарница или кестенџија – кестенџиница, кобасичар – кобасичарни-
ца, сирар – сирарница. У питању су, дакле, пословања која остају на нивоу 
занатске делатности онакве какву иначе обављају кокичар, леблебџија, ли-
мунџија и други слични мајстори.

15. У најновије време развила се снажна прехрамбена индустрија за 
производњу и прераду меса, млека, хлеба и других прерађевина од брашна, 
нудећи тржишту не само оне производе који су се некад занатски добијали 
него и неке сасвим нове. Називи таквих произвођача су углавном описни, 
попут индустрије меса и месних прерађевина и сл. Међутим, наилазимо 
и на лексеме које сада означавају колектив као агенс: мecapa, млекара, пе-
кара.

16. Занатска прерада коже оријентисана је највећим својим делом на 
израду обуће, затим одеће, саму прераду коже и производњу коњске опреме.

4  А. Белић (1949) их посматра у оквиру месног значења.
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Индивидуални занатлија је обућар. Тај исти назив је применљив и 
на произвођаче других артикала овога типа, иако за сваку врсту може бити 
специјализовани мајстор (уп. папучар/папуџија, сандалap, опанчар, ци-
пелар (цревљар), постолар, чизмар). Обућарем се назива и човек који не 
прави него само поправља обућу, мада је за такав случај предвиђен и посе-
бан термин, додуше релативно ретко коришћен: крпар (крпач), крпеџија, 
цревљокрп. Сви ти називи остали су у домену агенса појединца, а ради-
онице нису добиле статус колектива, односно предузећа, тј. именице као 
обућарница, папуџиница, чизмарија, постоларница, шустерај указују и 
даље увек само на занатлијску радњу.

17. И данас постоје занатлије као кожухар (кожуар), ћурчија, ру-
кавичар, ташнер, док су самарџија, седлар, бисагџија, ременар, каишар, 
појасар, уздар, колонџија – са уском специјализованом производњом – из-
губили своју некадашњу функцију. Ни општи назив сарач, применљив на 
човека чија занатска делатност укључује производњу разних предмета од 
коже, нема више онај значај какав је некад имао. To подразумева да су и 
сарачница, седларница, уздарија само занатске радње, а не фабрике. ру-
кавичарница је, међутим, и радња и радионица у предузећу.

Мајстор који прерађује кожу зове се кожар, а крзно – крзнар, док су 
радње у којима такви мајстори обављају своју делатност: кожара/кожарни-
ца, односно крзнарија. Како је овде дошло до крупне фабричке прераде, то 
су и ови називи обогаћени новим садржајима, па адекватно и одговарајућим 
значењима агентивног типа.

18. Индустријска прерада коже и масовна производња обуће и одеће 
од коже сузили су делокруг овог занатства, а поготову применом и других 
материјала у замену за кожу и, нарочито – проширивањем асортимана робе 
која се занатски никад није ни израђивала. Описна номинација у класи 
nomina agеntis ту је сасвим обична појава.

19. Прерада земље, камена и стакла као занатска делатност је старог 
датума. Ако се изузме стакло (јер је касније произведено), човек је ове сиро-
вине, као материјал за израду најразличитијих предмета, користио врло дав-
но, знатно пре појаве професионалног занатства, тако да се с правом може 
рећи да је ова делатност одиграла значајну улогу у развоју људске цивили-
зације. Индустријска прерада и производњa учиниле су актуелним употребу 
ових материјала и данас.

20. Занатски су од земље највише прављене разне врсте посуђа, па 
отуд овакви називи: бардагџија, црепуљар, крчагџија, који се данас рет-
ко могу срести, јер се под појмом грнчар или лончар подразумева да тај 
мајстор израђује и остало што се обично зове грнчарија. Ако се изузме умет-
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ничко занатство, ни ово занимање нема више пређашњи значај. Зато су и 
грнчарница, лончарница/лончарија остале на нивоу занатских радњи, а 
уместо горњих занимања никла су нова, типа керамичар – и по правилу у 
индустријској производњи и са описном номинацијом.

21. Потребе за грађевинским материјалом тражиле су и мајсторе типа 
кречар, ћерпичар, циглар, црепар, па како су постајале све већим, и про-
изводња је постајала механизована развијајући се у оквиру индустрије у 
колективе – произвођаче типа циглана, црепана, цементара.

22. Занати који обрађују камен и стакло нису тако бројни, па стога 
нису то ни речи којима се називају занимања обрађивача: каменорезац, кле-
сар, kaмehap, стаклорезац, стаклогравер, стаклобрусач. Посебна је, и ре-
лативно бројна, ова лексика у индустријској производњи, уп. стаклодувач, 
финобрусач, оптичар и сл. — иако она уступа пред описним именовањем, 
као: ливци стакла, жариоци и калиоци стакла, матирери стакла и сл.

23. Хемијска занатска делатност заступљена је појединачним аген-
сима типа бојаџија/бојар/бојадисар, вулканизер, лакирер, аутолакирер, 
фарбар, фирмописац. Пошто је и одговарајућа индустрија врло развијена, 
она је умногоме преузела и функцију занатства, па су се овакве лексеме по-
челе и тамо обилато користити. Назив занатске радионице преноси се и на 
одговарајућу фабричку радионицу: бојачница /бојаџиница, бојадисаона/
бојаpиja, фарбарница.

24. Мајстори у овој области су и воскар, свећар/-ица, сапунар/са-
пунџија, смолар, катранар/катранџија, козметичар/-ка. По њима се на-
зива и радња, али и већа организација: воскара/воскарница, сапунара/
сапунџиница, смоларница.

25. Металопрерађивачко занатство веома је разноврсно и разграна-
то. Па ипак, не може се констатовати и да су сва та занимања подједнако 
честа и жива. Напротив, ту постоји велико шаренило – од оних која су на 
путу гашења, до појаве нових.

Од занимања која са мање или више успеха настављају да живе, биће 
и неких старих попут: златар, ковач, лимар, јувелир, кујунџија, фили-
гранџија, затим печаторезац, часовничар/сајџија/урар (данас чешће ради 
на поправци), гравер, поткивач и др.

26. Уже специјализовано занатство за производњу предмета за широ-
ку употребу изгубило је свој значај, предајући га индустрији. Тако су данас 
изобичајени као називи за занатлију појединца: бакрар/бакрачар, длетар, 
звоноливац, иглар, казанџија, котлар, копљар, лампар, копчар, маказар, 
ножар, оружар, решетар, сабљар, сврдлар, чавлар, чутурџија и сл.
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27. Развијена металопрерађивачка индустрија донела је и нова зани-
мања – занатска и индустријска. Појавио се механичар, па разни специја-
лизовани механичари – аутомеханичар, eлeктромеханичар, прецизноме-
ханичар, радиомеханичар, затим аутоковач, галванизер, инсталатер, во-
доинсталатер, metалостругар, бравар, машинбравар; из електротехнике: 
електричар, електроинсталатер, аутоелектричар, електромеханичар, ра-
диоелектромеханичар и сл.

Код неких старијих занимања из ове делатности постоје радионице 
означене именицама типа nomina loci: казанџиница, пушkapница, потки-
вачница, печаторезница, сабљарница, али и оне које могу да прерасту у 
предузеће, фабрику: оружарница, ситарница, па и ковачница. Код зани-
мања новијег датума тога нема, већ се именом занимања назива и радња, 
или пак описно, као: механичарска радионица, водоинсталateрcka ради-
оница (радња) и сл.

У оквиру мале привреде појављују се и нови занати, о чему сведоче 
речи као видео-миксер, видео-техничар, видео-радионица (Михајловић 
1985).

28. У агентивне називе типа појединца спадају и занатске професије 
из грађевинске струке: зидар, фасадер, кровопокривач, паркетар, молер, 
тапетар, изолатер, асфалтер, калдрмџија, бунарџија, пећар и сл. Ипак су 
оваква занимања чешћа у оквиру грађевинских предузећа.

29. Читав низ именица из класе агенса појединца односи се и на 
остале занате: димничар/оџачар, дугметар/дугменџија, кишобранџија/
амрелџија, књиговезац, лицидер/медичар, оптичар, фотограф, четкар, 
чешљар. Називе овог типа не налазимо с интерпретацијом у смислу колек-
тивног агенса.

30. Занатска делатност личних услуга лексички је одувек била за-
ступљена именицама типа агенса појединца. Постоје, истина, задруге, куће 
за негу лица, тела, косе као веће услужне јединице, али посебних лексема за 
то нема. Из овог cу домена називи према струци: берберин, бербер/-ка, вла-
суљар, фризер/-ка, козметичар/-ка, пeдикер/-ка, маникер/-ка, масер/-ка, 
шминкер. Салони у којима се обавља подразумевана делатност (а на које је 
некад, али не увек, могуће применити одговарајући назив месног значења: 
берберница, фризерница/фризерај, шминкерница) не прерастају у преду-
зећа. Додуше, они се могу налазити у саставу одређених предузећа – хотела, 
позоришта, здравствене установе и сл.

31. У класу nomina agentis individualis спада и читав низ назива из 
осталих услуга. Они се односе на раднике разних комунално-услужних 
предузећа и сервиса: гаражер, гробар, погребник, ђубретар, домар, кафи-
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лер, шинтер, перач (улица, тепиха), пеглач/-ица, вешерка-пеглерка, то-
алетница, носач/амалин, докер и сл. Поред посебних лексема и ту је рас-
прострањена описна номинација типа перач стаклених површина, перач 
возила и сл.

32. У индивидуално пружање услуга спадају такође послови које 
обавља кочијаш, кириџија, рабаџија, таљигаш.

Зато штo својим значењем опомињу на експлоатацију човека и њего-
вог рада, изостављају се данас у нашем друштву некада обичне речи типа 
слуга, слушче, служавка/слушкиња, момак и сл.

33. У области тзв. кућне послуге данас се углавном ангажују лица 
преко центара за социјални рад, установа и сервиса, превасходно за негу 
деце, старих и болесних лица и за помоћ у домаћинству. Развој друштва те је 
потребе само појачао. У низу назива овога типа су: бединерка, неговатељи-
ца, домаћица, дадиља, гувернанта, али се јављају и описне конструкције: 
кућна помоћница, пазитељица деце и др.

34. Tpговина обједињује већа и мања предузећа, организована у ко-
лективе на бази поделе рада, и специјализоване трговинске радње – продав-
нице. Именица из класе појединачног агенса највише је у области продаје 
робе. Продавач/продавачица су само општи називи дате професије, која 
подразумева мноштво детаљних номинација, превасходно у малопродаји.

35. Нису произвођачи већ продавци и, евентуално, власници робе: ба-
калин/бакал/бакалка, гвожђар, антиквар/букиниста, пиљар/-ица, дроге-
риста/-киња, галериста/-киња, старинар, комисионар, семенар/семенкар, 
књижар, папирничар, кантинер/-ка, колонијалац/колонијалиста, ситни-
чар, шпецерајиста, жељезар, трафикант/-киња.

Међу наведеним занимањима нека су везана за посебне продавнице, 
означене одговарајућом именицом: бакалница, гвожђара, антикварница, 
пиљарница/пиљара, трафика, галерија-књижара, старинарница, коми-
сион, семенкара, кантина.

Називима као гвожђар, дрогериста, папирничар, колонијалиста и 
сл. означавају се и продавци на одговарајућем одељењу већих трговинских 
кућа. Битно је ипак једно: називи о којима је досад било речи не примењују 
се на велике колективе, него остају на нивоу продавнице и продавца – поје-
динца.

Напоменула бих посебно да се под речима као што су аквизитер, 
накупац, прекупац, препродавац, колпортер, торбар такође подразумева 
појединац (никад колектив) који се бави трговином.

36. Имена произвођача примењују се некад и за продавце којима је 
то једина делатност, што условљава двозначност (вишезначност). Тако је, 
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на пример, месар и онај ко само продаје у месари/месарници, односно на 
одговарајућем одељењу веће продавнице; млекари/млекаџије, млекарке/
млекарице за нас су не само у млекари/млекарници већ и разносачи млека 
потрошачима; текстилац је продавац текстила (док је, међутим, конфек-
циониста само продавац у конфекцији, а конфекционер – произвођач); 
цвећар/-ка је и продавац/продавачица у цвећари/цвећарници.

37. Завређује пажњу чињеница да често не постоји посебна реч за 
озна чавање продавца одређеног артикла, па људи прибегавају описном на-
зивању. Тако, рецимо, нико неће рећи обућар за човека који ради као трго-
вац у продавници обуће; на њега he се применити само описан израз: онај 
ко продаје ципеле (обућу). Исто важи и за службеника у продавници на-
мештаја; он није столар, него онај ко продаје намештај.

38. Занимања радника у друштвеном сектору, у предузећима, фабри-
кама, у крупној индустријској привредној делатности веома су разграната. 
Пошто се ту ради о подели рада на разне фазе и технолошке операције – она 
су и битно различита од занатских. Највећим својим делом то су ускоструч-
на и веома уситњена занимања, која захватају квалификације различитог 
степена за које се специјално школују кадрови. Разумљиво је да ћe за такве 
професије и, посебно, за њихова радна места у производном ланцу бити 
потребна и прецизна номинација, а она је у овом случају скоро по правилу 
описна. И ту наилазимо на познате лексеме, али оне су сада, у новом окру-
жењу, добиле и нови садржај којим се уско омеђује радни задатак лица у 
производњи.

Илустрације ради навешћу занимање пeкap у машинској производњи 
хлеба. У пекари машински произведеног хлеба раде: ферментатор tecta, 
мешач брашна при изради tecta, израђивач теста, обликовач теста, ру-
ковалац пekapcким машинама, руковалац пекарским пећима, послу-
живач на технолошкој траци и др. Ту, дакле, спадају припремачи, израђи-
вачи, дорађивачи. За свако од уско названих радних места, уз максимално 
коришћење девербатива, применљив је општи назив пeкap.5

II. Nomina agentis collectivus
39. Неке именице, потекле из категорије nomina loci, временом су по-

челе означавати и радни колектив, односно одређено предузеће у својству 
произвођача, са свим правима власништва. Оне су, једном речју, временом 
прешле у категорију nomina agentis, али посебног типа – оног на који ја у 

5  Овде само скрећем пажњу на постојећа диференцирања, али се сада нећу тиме посебно 
бавити.
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овом раду примењујем термин nomina agentis collectivus. Почеле су, наиме, 
означавати собом разна предузећа, фабрике, комбинате.6

40. Називи типа колективног агенса веома су бројни у оним делат-
ностима за које постоји и појединачни агенс. Такви су: млекара – млекар, 
оружарница – оружар, пeкapa – пекар, пивара/ пивана – пивар, пилана – 
пилар, платнара – платнар, сапунарница – сапунар, свилара/свилана (пр-
вобитно – место где су се гајиле свилене бубе и израђивала и прела свила) 
– свилар, сирћетана/сирћетара – сирћетар, ситарница – ситар, стаклара/
стаклана – стаклар, стругара – стругар, сукнара – сукнар, иглара – иглар, 
уљара – уљар, циглана – циглар, црепана – црепар, кожара – кожар, кон-
чара/кончарница – кончар, ланара – ланар, златара – златар.

Посматрано с лексиколошког становишта овде су посреди полисе-
мантичне именице, будући да oнe, поред колективног агенса, као изведе-
ног значења, нису престале означавати место, зграду или комплекс зграда у 
којима се врши укупна делатност. Ради се, у ствари, о случају тзв. ‘регулар-
не полисемије’ (Ивић, М. 1982).

41. Номинација колективног агенса по овом принципу данас је доста 
развијена. Да је она новијег датума, сведочи одсуство корелације са називом 
агенса – појединца. До ње долази по правилу тамо где производња захтева 
сложен технолошки поступак, чега код занатства из претходних епоха није 
било. Тако је само колективни агенс означен именицама азотара, гасара, 
железара, електрана, хидроелектрана, термоелектрана, дизел-електрана, 
коксара/коксана, плинара, ледара, топлана, челичана, шећерана, што-
фара.

42. Продуктивност у креирању језичке ознаке колективног агенса је 
очигледна; називи се уводе у употребу и без посредства именица које би 
биле пореклом nomina loci; уп. хладњача, бетоњерка, нуклеарка. Посеб-
но је поучан случај именица типа гасификација, рафинерија, сепарација, 
флотација. Оне су у свој семантички потенцијал временом укључиле, уз 
првобитно значење процеса, и могућност означавања одређене производ-
но-организационе јединице.

43. Називи посебних фабричких радионица, које означавају скуп рад-
них места једне технолошке и организационе целине, примарно су такође 
именице месног значења. Међутим, како пракса показује, те радионице 
могу бити посебне организације удруженог рада, што значи и у неком сте-
пену именице у класи колективног агенса, али интерног типа. To су име-

6  На овакав начин се о овим именицама није досад говорило. У стручној литератури оне 
се осветљавају искључиво кроз деривацију, заједно са именицама које доследно егземплифи-
кују само категорију nomina loci (као дворана, плевара, штенара и сл.).
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нице: брусионица/брусиона, гребенарница, гумара, влачара, кончара/
конча она, кројачница, моделарница, ливница, лакирница, предионица, 
плетионица, топионица, бојадисаона, сладара, ткачница и сл.

44. Када се стање у српскохрватском језику у погледу начина имено-
вања колективног агенса упореди са стањем у руском језику, долази се до 
закључка – руски језик има ову категорију имена, али на нивоу лексема она 
није у истој мери, и није на исти начин представљена.7

45. У руском језику номинација великих колектива врши се претеж-
но описно. И у српскохрватском исто тако има велики број описних назива 
колектива, као: фабрика сапуна, индустрија коже и обуће и сл. Постоје, 
пак, у српскохрватском језику и појединачне лексеме, али управо тим и так-
вим лексемама у руском већином одговара описна конструкција: гасара – га-
зовый завод, железара – мeталлургический завод, кожара – кожевенный 
завод, коксара – коксовый завод, пивара – пивоваренный завод, пилана/
стругара – лесопильный завод, платнара – полотняная фабрика, свилара 
– шелкопрядильная фабрика, стаклара – стекольный завод, сукнара – су-
конная фабрика, циглана – кирпичный завод, црепана/црепара – черепич-
ный завод, челичана – сталеплавительный завод, шећерана – сахарный 
завод, бетоњерка – бетонный завод, топионица – плавительный завод, то-
поливница – орудийный завод.

46. Руски језик, међутим, зна такође за лексичку номинацију колек-
тивног агенса. У ту сврху стоје му на располагању два типа лексема – први, 
именице из класе nomina loci, онако као и у српскохрватском,8 други – де-
терминативне сложенице никле на бази описних назива.

47. Показује се да је продуктивност на страни овог другог типа.9 Моја 
истраживања показују да је овакво именовање колективног агенса у руском 
језику новијег датума, што важи и за одговарајуће српскохрватске називе 
који су пореклом именице локалног значења.

Да је у руском посреди релативно рецентна иновација, говоре нам 
следеће чињенице: сложенице се често напоредо употребљавају са иначе 

7  У русистици није досада уочена потреба за разликовањем појединачног и колективног 
агенса при обради тематике о којој је реч, тако да је и терминолошко решење искључиво 
моје. Напомињем да проблем појединачног агенса у руском језику нећу овом приликом 
додиривати имајући у виду, прво, да је то ипак посебна тема (с обзиром на подруштвљено 
занатство у Совјетском Савезу), а затим и због тога што би ми за истраживање на тој страни 
били потребни и допунски извори грађе.

8  О раширености употребе оваквих образовања – представника категорије nomina loci у 
руском језику говорио је још Р. Бошковић (1936), а и данас се о њима говори.

9  Моја анализа руског језичког материјала навела ме је на овај закључак; у стручној 
литератури, иначе, разликовање ових двају типова није спроведено.
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врло фреквентним описним називима; има случајева да је и сама сложени-
ца довољна за номинацију; називи су карактеристични како за нове врсте 
индустрије, где немају других алтернација на лексичком нивоу, тако и за 
старије гране, за које се могу наћи лексички еквиваленти; већ и сам податак 
да у Даљев речник није унет ни један овакав пример довољан је доказ да је 
лексички фонд руског језика њима тек касније обогаћен.

Примери овога типа су: льдозавод – ледара, льнозавод – ланара, мас-
лозавод – уљара, молокозавод – млекара, рыбозавод – фабрика за прераду 
рибе, автозавод – фабрика аутомобила, утильзавод – фабрика за прераду 
употребљивих индустријских отпадака, хлебозавод – пекара, стеклозавод 
– стаклара, теплоцентраль – топлана, теплоэлектростанция – термоелек-
трана, электростанция – електрана, гидроэлектростанция – хидроелек-
трана, хидроцентрала, лесокомбинат – дрвни комбинат и сл.

48. У руском језику именице из класе nomina loci ретко се користе 
као називи колективног агенса. Ако се и нађе неки пример, он је обично 
означен са „застарело”. Њима се обележавају радне просторије, радионице, 
мала или немеханизована предузећа, фабрички погони. Традиција овакве 
њихове употребе је дуга и сеже у време далеко пре стварања крупних ин-
дустријских колектива у друштвеном сектору, па зато не чуди што их је у 
Даљевом речнику много. Задржавање у датој функцији и данас – резултат 
је настале диференцијације са претходно поменутим сложеницама. Лексеме 
овога типа су: мыловарня, маслобойня/маслобойка, гранильня, красиль-
ня, пивоварня, прессовальня, солодильня/солодовня, сахароварня, сто-
лярка/столярня, сукновальня, cыpobaphя, хлебопекарня и сл.

Пo изворном типу – као именице месног значења – оне би биле ко-
релати српскохрватских образовања стаклара, циглана и сл., али не и по 
секундарној употреби ових именица, тј. не по ономе каква им је интерпрета-
ција у својству nomina agentis collectivus. По томе на шта се односе њима су 
еквиваленти називи радњи, радионица, фабричких погона наведени у ставу 
43 (типа брусионица/брусиона, сушионица, фарбара и сл.).

49. На крају, још једном желим да истакнем: прво, систем образова-
ња лексема типа агенса појединца у српскохрватском језику био је и остао 
отворен систем, али је у тој сфери дошло до значајних промена под ути-
цајем екстралингвистичких фактора; друго, данас и у српскохрватском и у 
руском језику постоји једна нова категорија имена типа колективног агенса 
на нивоу лексема, али је типолошки различита. У српскохрватском тај пут 
је водио преко именица месног значења, а у руском – то су детерминативне 
сложенице. Па ипак, једно им је заједничко – тековина су новог времена и 
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нових друштвених односа и привређивања, што је и дало могућност да се 
појаве и у једној и у другој језичкој средини.
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1. Последњих година запажа се појачано интересовање за творбу речи 
у српскохрватском језику, како унутар тога система тако и конфронтативно 
са другим језицима, па ипак статус ове области остаје и даље отворено пи-
тање. Заостаје се не само у терминолошком и методолошком погледу, него и 
у погледу одређења самог предмета и обима ове науке.

2. Разлоге оваквом стању треба тражити и у самом приступу – до 
сада се творба речи углавном посматрала уско и једнострано не излазећи из 
оквира морфолошке деривације.1 Отуда се и смешта у морфологију, већи-
ном недиференцирано од морфологије облика, или као лексичка морфоло-
гија за разлику од флективне морфологије (Dokulil 1962; Янко-Триницкая 
1963); сматра се делом лексикологије,2 али јој се признаје и самосталност 
језичке дисциплине,3 иако не у целини свог испољавања. Растрзаности из-
међу морфологије и лексикологије и двојном статусу – као део једне и део 
друге језичке области, допринела је и сама сложеност и многоаспектност 
творбених појава (у томе се истраживачи слажу), а што је условило и могућ-
ност различитих концепција и интерпретација.

3. У овом раду ја скрећем пажњу на чињеницу да семантичку дерива-
цију не треба одвајати од морфолошке и приписивати лексикологији,4 већ је 
узети напоредо са морфолошком као саставни део творбе речи. Кроз међу-
собни однос ових двеју врста деривације указаћу само на нека важна пи-
тања у нади да ће то стимулисати одговарајућа истраживања и даљу разраду 
творбе речи у српскохрватском језику,5 а штo ће, верујем, имати несумњи-
вог значаја за проучавања у овом правцу и у другим језицима, првенствено 

1  Слично је и у русистици где се доста дуго одржала традиција виђења творбе речи кроз 
морфолошку деривацију. Последњих година наговештена је и другачија концепција што 
се види из неких радова, као: Шанский (1977), Марков, В. (1981), затим у редакцији истог 
аутора а књига његових ученика Балалыкина, Николаев (1985) – као вредан пажње уџбеник 
који се базира на најновијим достигнућима дериватологије.

2  Тезу о припадности творбе речи лексикологији, коју су заступали Л. В. Щерба и А. А. 
Потебня, данас обнавља В. М. Марков (1981).

3  Овакво решење датира од 50-их година у русистици и има највећи број присталица 
таквих као: Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, Е. А. Земская, В. В. Лопатин, И. С. Улуханов, 
В. Н. Немченко и др.

4  Тако се углавном чини у уџбеницима из лексикологије (Шмелев 1977a; Бездек 1979).
5  Досад још није урађено довољно да би се пришло свођењу неких разултата.
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сродних језичких структура, као што се користе резултати постигнути у њи-
ховом проучавању за истраживања у српскохрватском.

4. Полазим од тога као од чињенице да творба речи укључује на па-
ритетним основама морфолошку (морфематску) деривацију и семантичку 
(неморфематску), са подврстама код оба вида, а да је разлика међу њима у 
примени „техничког” средства – сегментног или суперсегментног каракте-
ра. По својој дериватској суштини оба вида деривације су изоморфна (Бала-
лыкина, Николаев 1985).

Овако схваћена дата проблематика подразумева да су објекат творбе 
речи све речи једног језика и сва њихова значења, јер су то увек нове језичке 
номинације. Зато је значајно размотрити колико неизведене и изведене речи 
дају за комплексно схватање творбе речи, посматрано кроз призму творбе-
ног значења и илустровано неким семантичким творбеним типовима.

5. Творбено значење код изведених рачи – кључ је разумевању семан-
тичке структуре неизведених; то даље значи, и односима између морфоло-
шке и семантичке деривације као нераздвојних делова целине.

6. Изведене речи увек су предмет проучавања творбе речи, али само 
њихова основна значења. Остала значења њихова, иако нове номинације – 
остају необухваћена анализом: 6 

„... оне речи које чувају везу по значењу или по облику са којом дру-
гом категоријом речи – називају се неправим речима дане категорије (на 
пр. нòсāч, чѝтāч, чѝстāч и сл. чувају везу са глаголима нòсити, чѝтати, 
чистити и сл.). Оне су то све дотле докле се унутрашњим променама у 
њима, на првом месту богаћењем значења, не прекине непосредна веза 
са категоријом од које су постале” (Белић 1949: 16).

„Богаћење” ових речи није проучавано, а управо на примеру изведених 
речи оно се може лепо пратити, а резултати добијени код њих могу послужити 
као путоказ за разумевање начина богаћења значењима данас неизведених речи.

7. Довољно је навести неки пример, па се већ на први поглед обаве-
стити о начину добијања нових номинација, иако се, за разлику од морфо-
лошког грађења, семантичким путем не стварају фонетски нове речи. Међу-
тим, овде је у питању језичка економија, па се стога обогаћивање лексике на 
овај начин мора уврстити у творбу речи (Шанский 1977).

Као илустрацију можемо навести било коју именицу, као: 
ковач – 1. занатлија који кује и обрађује гвожђе; 2. фиг. онај који истрај-
ним радом нешто ствара, оно што доприноси чему; 3. зоол. а. морска 

6  На овом месту говорим само о именицама.
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риба широка, пљосната, с великим бодљикавим перајама и округлом 
мрљом с обе стране тела; б. водомар; в. детлић; ткач – 1. онај који тка; 2. 
фиг. паук (који при прављењу паучине као да тка 1); ткалац – 1. ткач; 2. 
зоол. врста птице сродна врапцу; 3. бот. пиревина. 

И ове речи могу бити центар творбеног гнезда при морфолошкој де-
ривацији, иако ређе него неизведене. Тако, нпр. ковач – ковачница, ковачи-
ца, ковачуша, ковачев, ковачија, ковачина, ковачић, ковачки; ткач – ткачев, 
ткачки, ткачница итд.

8. „Праве”, „лексичке”, „засебне” речи типа српскохрватских, а по 
природи општесловенских, дакле, и руских : бoг, дом, кућа,7 син, глава, ухо, 
око, рука, нога, дрво, коњ, прст, лист – нису обично интересантне за творбу 
речи, о чему Белић (1949) каже:

„Те се речи називају засебним или лексичким речима и обично се о њима 
не говори у науци о грађењу речи, јер се данашњим осећањем нашим не 
може утврдити њихова веза са оним категоријама од којих су оне поста-
ле; од тих се речи могу градити само друге речи” (стр. 14–15). 
„... оне (= лексичке речи) постају центри целих нових циклуса речи које 
се, полазећи од њих, све више множе (рука: ручни, ручак, поручити, ру-
кав, рукавица, ручник, руковати се, итд.” (стр. 17). 

Ово су старе речи, веома богате значењима, знатно семантички разви-
јеније од изведених које су уосталом и знатно од њих млађе, и морфолошки 
се сматрају неизведеним.

Међутим, код њих се „веза са категоријама од којих су постале” може 
поуздано утврдити на основу њихових значења изведених семантичким 
путем. Не само изведена значења упућују на бивше творбене везе, па се 
творбено значење преко њих препознаје и потврђује, него се и првобитно 
значење може реконструисати.

Тако нпр. код именице рука и да не знамо да је ‘сабирача’ првобитно 
значење (како се етимолошки доказује), довољно аргумената за ту оруђијност 
пружају значења, као: један од горњих удова; крајњи део тога екстремите-
та; фиг. извршилац каквог посла; посао; рукопис; моћ; врста, каквоћа; метод 
рада; порекло, и др. Сва се та значења као номинације обједињују појмовном 
категоријом оруђа, а ако познајемо те семантичке мене које су довеле до ово-
га, онда нам оруђијност указује на старије апстрактно значење радње.

9. Ове речи су центар творбеног гнезда код морфолошке деривације, 
нпр. сх.: 

7  Не спада у општесловенске речи.
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кућа – кућаник, кућаница, кућанички, кућар, кућара, кућарац, кућарење, 
кућарина, кућарити, кућеван, кућевић, кућерак, кућерина, кућетина, 
кућити (се), кућица, кућиште, кућни, кућевласник, кућепазитељ и др.

10. Оне су база семантичкој деривацији: 
кућа – 1. грађевински објекат који има зидове ... и служи за становање; 2. 
фиг. оно што служи као стан; 3. а. породица, укућани; б. кућни послови; 4. 
а. род, колено; б. владарска породица, династија; 5.а. каква установа (кул-
турна, просветна, државна и сл.); зграда у којој се таква установа налази; б. 
предузеће, издавачка кућа; 6. домовина, завичај; 7. покр. кухиња; 8. покр. 
рупа у земљи – у игри; игра око те рупе.

11. У творбеном систему постоји читав низ појмова међу којима је 
творбено значење као једна од основних јединица датога система (Кубря-
кова 1981: 86). Без њега нема творбеног типа који се заснива на јединству: 
врсте речи, творбене базе, творбеног форманта и творбеног значења.

Творбеним значењем код морфолошке деривације сматра се оно опште 
значење које је својствено низу речи и које проистиче из њихове структуре 
(Земская 1981: 189), тј. директно је зависно од семантике творбене базе и 
творбеног форманта као значење творбеног типа.

На пример, српскохрватско: берач, играч, ковач, носач, певач, чистач и 
сл. – глаголска основа одређене семантике, суфикс -ач и агентивно значење, као 
и у руском: грузчик, лепщик, плавщик, разносчик, резчик и сл. – лице као врши-
лац радње названо по радњи адекватних глагола и помоћу суфик са -щик /-чик.

12. Овако схваћено творбени тип је присутан само код изведених речи 
које су организоване у систему типова различите продуктивности. При том 
свака врста речи има своја творбена значења – општа и посебна, добијена из 
деривационе целине бинарног карактера, и своје творбене типове.

13. За неизведене речи сматра се да не поседују творбено значење, 
већ само лексичко. И доиста, ако се овако схвата творбено значење, оне га 
немају, јер су појединачне, засебне.

14. Лексичко значење је индивидуално, за сваку реч посебно, а твор-
беном се налази место између граматичког и лексичког (Кубрякова 1981: 
86). Унутар творбеног значења свака реч има своје индивидуално значење: 
берач – који бере, певач – који пева; резчик – који реже, разносчик – који 
разноси, тј. у зависности од семантике глагола и сл.

15. Деривациона целина: бинарност – на бази чега и помоћу чега је 
реч, односно значење добијено, постоји и код семантичке деривације. Било 
на који начин да се гради конкретна језичка јединица – за ту сврху морају 
постојати одређена творбена средства.
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Преношење речи из једног логичко-појмовног реда у други (Марков, 
В. 1981), чему као творбено средство стоје на располагању разни видови 
семантичких трансформација – у првом реду метафора и метонимија, део је 
творачког механизма у језику, па је према томе и предмет творбе речи.

16. Систем творбених типова одлика је не само морфолошке, него и се-
мантичке деривације (Балалыкина, Николаев 1985: 30), али је мање познато, 
или сасвим непознато као језичка стварност. Продуктивни типови семантичке 
деривације спадају у област језичких универзалија (Николаев 1986: 143–144). 
Оне се испољавају као одређене законитости које одражавају везу између 
објективне стварности, ванјезичке сфере и њеног језичког израза. Одсуство 
формалног средства ту нимало не смета процесу стварања речи.

17. Творбеним значењем се изражава појам. Нпр. појам радника се 
добија преко творбеног типа: глаголска основа и суфикс -ач (ковач, певач) и 
сл. Међутим, за једно појмовно значење језик може да има на располагању 
више разних творбених типова, морфолошких и семантичких, нпр. аген-
тивно значење у српскохрватском језику добија се још и преко творбеног 
типа: глаголска основа и суфикс -ац (ловац, трговац), глаголска основа и 
суфикс -ар (кувар, пекар), именичка основа и суфикс -ар (лончар, обућар), 
од именица примарно локалног значења (стаклара, шећерана) метонимиј-
ски, дакле, семантички итд. Ту сада на сцену ступа принцип функционалне 
диференцијације, јер језик не трпи сувишности.

18. Ако анализирамо значења лексема типа српскохрватског: ковач, 
ткач, ткалац, руског: точильщик, пилильщик, запазићемо да оне поред зна-
чења лица које врши радњу имају и друга значења, али у оквиру дате пој-
мовне категорије – агентивности: ковач (птица), ткач (паук), ткалац (птица, 
биљка), код точильщик, пилильщик (инсекат) и сл., где је као субјекат рада 
живо биће. До овога се дошло путем метафоре.

19. Семантичком деривацијом добија се творбено значење које је ин-
директно везано са морфолошком структуром речи као име позајмљено и 
другим појмовима, који се налазе у некој логичкој вези са означеним.

Тако се сасвим регуларно од агентивног значења добија значење 
оруђа: 

рус. выключатель, испаритель, морозильник, холодильник; 
сх. замрзивач, подупирач, бројач и сл.

Слично је и код примера типа: 
сх. гpejaњe, орање, привиђење, признање, предузеће;
рус. вырубка, надстройка, гудок, свисток, отрезок, название, укрепление, 
соединение и сл., 
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где се метонимијски редовно од процесуалног значења добија – значење 
резултата, места, оруђа, па и агентивног типа: одбрана, потера // защита, 
погоня и сл.; дакле, све што се са радњом налази у логичкој вези добија се 
овим начином творбе, исто као и морфолошким путем.

20. Могло би се помислити да морфолошка структура речи има ути-
цаја на семантичку деривацију пошто јој је полазиште материјализована је-
диница. Не гради јединство реч, или основа, или афикс, већ означени појам 
изазива одређене асоцијације, као одраз релација објективног света, у виду 
општеприхваћених или субјективних представа. Па ипак временом се успо-
стави чврста веза између појма и његовог језичког израза – речи.

Семантички изведено значење може се везати за конкретни творбени 
тип у окриљу кога се и развило, „преотети” га и са датом морфолошком 
структуром се ширити у употреби. Ово је доста честа појава услед диферен-
цијације међу синонимичним творбеним типовима.

Много је примера за то и у српскохрватском језику, о чему се обично 
говорило, да је језичко осећање протумачило ову појаву као нов однос. Илу-
страцију овде дајем из руског језика суфиксом -льщик који се код глаголских 
основа развио у агентивном значењу, пошто је -льник код њих ослабио, па у 
том значењу и одумро, али зато добио значење оруђа, нпр. у руском:

бороздильник, выкружальник, повивальник, полировальник, светиль-
ник, тушильник, холодильник, электропаяльник 

и многи други, према агентивном:
белильщик, лакировальщик, обжигальщик, прядильщик и сл.

Преплитање морфолошке и семантичке деривације и њихова узајам-
ност – то је језичка реалност, али је с друге стране и доказ о динамици у 
творбеном систему.

21. У литератури су могућа различита виђења именица типа (1) рус. но-
ситель, проситель, учитель, адекватно и сх. берач, бријач, играч, ковач, копач, 
кројач, носач, сејач; (2) рус. выключатель, проигрыватель, указатель (Марков, 
В. 1981: 22–25), сх. бријач, завијач, запињач, мењач, мешач, сејач, увијач, тј . (1) 
агентивна образовања и (2) оруђа. Интерпретација може бити: два хомострук-
турна творбена типа, полисемија, па чак и као субјекат радње (лице и предмет). 

Да би се дао одговор, или бар донекле поуздан суд, дата и слична 
образовања требало би подвргнути дубљој и широј анализи, што на овом 
месту није могуће, јер ни данашње поимање хомонимије није на задовоља-
вајућој висини. Оно што се данас сматра хомонимом – врло је оскудно за-
ступљено, и ако би се само по томе судило о семантичкој деривацији – било 
би то затварање очију пред чињеницама.
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22. Код засебних речи, ако се логика семантичке деривације добро 
прати, може се уочити да су оне остатак неког творбеног типа, отргнуте и 
преостале са творбеним значењем које их повезује са другим речима дате 
појмовне категорије. Оно избија кроз развијена остала значења, па се да 
реконструисати, уколико више није присутно услед разних трансформација 
и прерасподела унутар самих лексема.

Сва њихова бројна семантичка варирања ипак се крећу око једног 
општег, које такође може бити изведено, па се тако назире њихова првобит-
на и ранија изведеност. Садашња изолованост и усамљеност тих речи – не 
чини их творбеним моделом, а одсуство неког спољашњег знака – не чини 
их ни погодним за ту сврху.

23. Наведене лексеме својом општом семантичком структуром (све 
су полисемне и са истим значењима у српскохрватском и руском језику) по-
казују да у основи припадају одређеној значењској категорији: оруђијност 
– срп. и рус. рука, нога, ухо, око // глаз, прст // пepcт / палец; локативност – 
дом, кућа // дом; резултативност – дрво // дерево; агентивност са израженом 
предикацијом – бог, глава // голова; припадање – син // сын, итд.

Сва њихова појединачна значења, и нарочито изведена од тог општег, 
не само да не противрече горе изнетом, него га на најбољи начин илуструју, 
као нпр. значење колективног агенса код именице кућа – „издавачка кућа, 
предузеће”, настало је од примарно локалног значења (Матијашевић 1986в). 
То је и својеврсна потврда, да исти закони семантичког развитка важе и за 
неизведене речи.

24. О творбеним типовима код семантичке деривације већ има при-
лично материјала (Шмелев 1977a: 97–101; Балалыкина, Николаев 1985: 
48– 50, 93).8 Логичка повезаност са означеним појмом, асоцијативна моти-
вација, изражава се као метафора и метонимија.

Познато је и доста проучавано да се српскохрватски и руски језик 
одликују деривационим плурализмом у оквиру морфолошке деривације. 
Постоје пак и регуларни семантички творбени типови који функционишу 
као универзалне законитости језика, али и такви где се запажа само општа 
могућност метафоричке или метонимијске примене – слично продуктивним 
и мање продуктивним типовима морфолошког грађења.

25. Као метонимијски творбени типови, регуларни или потенцијални 
могу се навести: регуларно се од глаголских именица добијају, дакле, nomina 

8  О овим питањима писала сам са конфронтативног аспекта у више радова (Матијашевић 
1980, 1986а, б). Ослањајући се на закључке до којих сам дошла емпиријски, упоређујући 
руски и српскохрватски материјал, а користећи исто тако и резултате помињаних аутора, 
стекла сам уверење да се у погледу семантичке деривације ова два језика слажу.
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actionis – nomina resultativa (вышивка, прокат, подписка // додатак, одрезак, 
предање); nomina actionis – nomina instrumenti (грејање // отопление, свисток); 
nomina actionis – nomina loci (остановка, завод, выход // насеље); nomina 
actionis – nomina agentis (руководство, смена, обвинение // одбрана, потера, 
команда); nomina abstracta – nomina concreta (крепость // лепота); nomina loci 
– nomina agentis collectiva (стаклара, пивара, електрана); nomina actionis – 
‘време’ (поход // пут); ‘материјал – предмети од њега’ (сребро, злато // золото); 
‘тканина – предмети од ње’ (бархат, шелк // свила); ‘просторија – слушаоци’ 
(аудитория // гледалиште); ‘посуда – садржај’ (тарелка // тањир); ‘насеље – 
становништво’ (деревня // село); ‘властито име ствараоца – дело’ (Пушкин); 
‘чин, звање, професија – носилац’ (доцент), ‘установа – просторија’ (лабо-
раторија, академија // лаборатория, академия); ‘проналазач – предмет’ (брау-
нинг); ‘глас – певач таквог гласа’ (бас, сопран // сопрано); ‘инструмент – музи-
чар’ (скрипка // виолина); сликарска техника – слика њоме сликана (акварел, 
уље // акварель, масло); ‘место у тиму – играч’ (крило, центар) и др. 

26. Метафора је врло распрострањено семантичко средство. Мноштво 
разних назива, нoминација у језику, дугује свој настанак метафори. Постоји 
више врста метафоре од којих све нису подједнако активне у номинацији, 
као што ни свака метафора не мора бити општеприхваћена. 

Именовање по сличности је веома разноврсно, али се уочавају неке 
законитости; сличност по функцији – свећица (у мотору), мост (за зубе) // 
горлышко; спољашњем изгледу – звончић, јеленак // коробочка, лапка; боји: 
лисичица, овчица (нарцис) // лисичка (печурка жућкасто-наранџасте боје); по 
положају: бородка, нос // кљун (у брода); номинација се врши и на основу 
сличности – живог са живим: царић, вучић // королек; живог са неживим: 
палочка // вретенце; неживог са живим: собачка, конек // коњић, кобилица; не-
живог са неживим: книжка // кошуљица; општости се проналазе између – це-
лине са целином: вилка // венац, звезда; дела са целином: зуб, крыло; нос, брк; 
целина са делом: лопатка // зделица; дела са делом: волосок // ручица, јабу-
чица; затим стара промена: nomina agentis – nomina instrumenti (истребитель 
// бријач); метафора је веома распрострањена код руских и српскохрватских 
деминутива као средство номинације конкретне лексике – називи животиња, 
биљака, предмета (Матијашевић 1986a). При том, овако добијена образовања 
типа главица – деминутив од ‘глава’, мала глава и главица купуса морају се не 
само посматрати, него и одвајати као хомоними.

Закључујући желим још једном да истакнем, да семантичка дерива-
ција чини са морфолошком нераздвојну целину, те да јој је свакако место у 
творби речи.
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РУСКИХ НАРОДНИХ ПЕСАМА

На повратку из Русије, путујући из Москве за Кијев, Вук се у Орелској 
губернији задржао два дана и ту у селу Полива записао „неколико пјесама 
из уста руских жена и ђевојака”.1 Било је то у лето 1819. године, а већ исте 
године у зиму намеравао их је издати.2 Отуда имамо и две верзије њихове 
(у даљем тексту Запис и Препис). До издавања пак за Вукова живота није 
дошло. Учињено је то знатно касније.3

Моја намера је да их овде презентирам у новом светлу, лингвисти-
чким третманом, не на онај начин како је то досад рађено, нити у том кон-
тексту,4 јер ове песме заслужују да буду предмет проучавања са разних како 
лингвистичких, тако и нелингвистичких аспеката.

Пре него што се пређе на анализу, неопходно је дати неколико кратких 
напомена о њима.

По броју их је шест од чега је пет састављено од 12 до 35 стихова, 
и једна од 5, а ње нема у Препису. По врсти то су лирске љубавне народне 
песме из сеоског амбијента. Као уметничке творевине уклапају се у општу 
слику о руским лирским народним песмама. Неједнаке су по ритму.

Имају традиционални фолклорни систем персонификација, симбо-
лике, метафора. Обилују изражајним средствима са експресивном улогом, 
стилским фигурама и тропима; нпр. 

анафора: до новой до горницы, до свѣтлой до свѣтлицы; 
фолклорно обраћање: государь ты мой баћушка, судариня моя мать, су-
дарушка ты моя; 
епитети: звончатые гусельки, твѣти алы, трава шолковая и сл. 

1  Писао је Вук Копитару (Караџић 1907: 177).
2  О овоме се сазнаје из писма Л. Мушицком (Караџић 1908: 231–232).
3  У Сперанский (1907) и Митропан (1955, 389–399) дају се одломци али не целе песме; 

у Караџић (1972: 336–343) – Запис и Препис дати су напоредо. Фотокопија Записа, али без 
једне од три најдуже песме „Сонце на закатьи” – дата је без коментара у Срезњевски (1987). 
Пишући о овим песмама имали смо намеру додати и текст на савременом руском језику, али 
због ограниченог простора одустали смо. Прегледали смо и Запис који се чува у Библиотеци 
САНУ, РаВ 25, и Препис у Архиву CAHУ, 9552/257–XXIV.

4  Као концепција реформе руског правописа што је у основи рада Митропана (1955), а и 
неких других, нпр. Стојановића итд.
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Емоционална лексика је богато заступљена изведеницама са хипокористи-
чким суфиксима, а има много лексичких, морфолошких и семантичких ар-
хаизама карактеристичних за фолклор.

Сваком ко познаје руску фонолошку структуру и његову ортографију 
мора бити занимљиво упознавање са Вуковим записима руских народних 
песама о којима је сам, пишући Копитару, рекао, да ће то „може бити, бити 
прве руске пјесме (и ријечи!), које су онако написане, као што и народ пјева 
и говори”.5

Познато је да међу фонолошким системима руског и српскохрватског 
језика постоје разлике исто онако као што постоје и у њиховим графијама. 
Академик Павле Ивић у својој књизи Српски народ и његов језик дао је врло 
језгровиту и сажету дефиницију којом ћу се у овој прилици послужити. 

„Вукова азбука у потпуности одговара „духу” (што значи фонолошкој 
структури) српскохрватског језика, док је традиционална ћирилица (са 
словима као што су я и ю) у складу са особинама руског и бугарског 
језика. (...) Словенски народи који пишу ћирилицом у основи су срећно 
решили проблем својих азбука: сваки језик има азбуку онога типа који 
најбоље одговара његовој структури” (истакла Ј. М.). (стр. 248)

Ивић овај закључак изводи на основу образложења датог на претходним 
страницама, где говори о томе зашто је Вук увео нове знакове за специфи-
чне српскохрватске сугласнике – ћ, ђ, љ и њ, а избацио слова за умекшавање 
типа я, ю. Тиме је он створио нов тип ћирилице, без слова којима се истовре-
мено обележава један вокал али и умекшаност претходног консонанта.

Због свега овога и изазива знатижељу чињеница како је Вук отклонио 
фонолошку баријеру која постоји у системима поменута два језика, и можда 
још и више да ли је успео у својој намери. Да ли је у ту сврху применно фо-
нолошки принцип у правопису, а ако јесте – у којој мери и како је то учинио; 
каква је решења дао у случајевима где постоје разлике.

Пред нама је, према томе, перцепција другог гласовног система, при-
том генетски врло блиског језика и у једној историјској перспективи посма-
трана, са дистанце од више од век и по. Због свега тога значајно је дати мо-
гућа објашњења Вукових одређених решења са аспекта сазнања савремене 
научне мисли. Изложена проблематика сачињава садржинску суштину ово-
га прилога. Тиме се никако не жели потценити свака друга димензија која би 
могла бити узета у обзир при разматрању датих записа, јер је њихов значај 
вишеструк, a и занимљивији су данас, него за време у коме су настали, па 
би стога и сам историјски значај њихов био довољна потврда о целисходно-

5  Наведено писмо Копитару.
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сти њиховог узимања за објекат научне анализе и поготову у години која је 
проглашена Вуковом.

Савладати баријеру руског фонолошког система није био лак задатак. 
Најсложеније питање консонантског подсистема је постојање палатализо-
ваних лабијала и дентала, којих у српскохрватском нема ни на фонемском 
плану, нити у графији, а да невоља буде већа – нема их ни у руској графији. 
Затим, непалаталност алвеолара и дентала (л) и дистинкција (л) : (л’). С дру-
ге стране постојање у српскохрватском језику палатала са сасвим другим 
дистинктивним обележјима нeгo руски палатализовани могло је да озбиљно 
угрози адекватну перцепцију овог подсистема, пошто се као последица у 
првом реду непостојања дистинкције у српскохрватском по основи палатал-
ност/непалаталност лабијала и дентала, може јавити неразликовање на слух 
датих фонема, штo за собом повлачи и неадекватну графију. Са овим је у нај-
тешњој вези постојање у руском полифункционалних графема за обележа-
вање самогласничке фонеме, обележавање сугласника испред ње по односу 
тврдоћа/мекоћа, а у неким позицијама двоглас: јота и одговарајућа вокалска 
фонема. Најважније, дакле, у систему руских сугласника – дистинкција твр-
доћа/мекоћа није у сугласнику, већ у целом слогу.6 Пошто се Вук у својој 
концепцији азбуке српскохрватског језика одрекао управо таквих традици-
оналних слова словенске ћирилице, нашао се пред новим проблемом – како 
им наћи замену а не нарушити структуру руског гласовног система.

Иако на све ово није био у довољној мери припремљен, као и на замке 
друге природе, Вук не би био то што јесте кад не би нашао неки излаз, а 
какав је он био погледаћемо редом у сваком конкретном случају.

Запис
(я) я, гулять, погулять, судариня, моя, тебя, меня, гуляет, забавляет, 

шолковая, ласкавая, привѣтљивая, гуляли, ярославским, меняли, 
для, приятной, сяду, просилася, печался;

(′a) коња;
(а) видетса, разгулятса, пожеласа, прибогатиласа, садиласа, 

раздајотса;
(е) време, гледи.

6  Митропан (1955: 396) ово такође наводи позивајући се на Гвоздева и његово дело 
Основы русской орфографии.
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Препис
(ја) ја, моја, шолковаја, ласкаваја, привјетљиваја, пријатној, 

јарославским, тебја, сјаду;
(′a) коња, мења, судариња, мјењали, гуљаћ, погуљаћ, гуљајет, 

забављајет, гуљали, разгуљатса, дља;
(а) просиласа, печалса, видитса, разгуљатса, пожеласа, прибогатиласа, 

раздајотса, садиласа;
(е) време, гледи.

Графему (я) у Запису Вук нашироко примењује и углавном правилно. 
Писање (а) у повратној речци и са тврдим (с), иако не сасвим доследно, 
одговарало би дугогодишњем нормативном изговору (Кошутић 1969: 57), 
који је у неким позицијама задржао своју актуелност и у данашње време, 
али када није у питању (-тся, -ться). Овде се, према томе, не прави разлика. 
У речи коња треба видети перцепцију аналошки са матерњим језиком, као 
и изговор (е) записан на месту позиционо измењеног гласа и у складу са 
својом перцептивном базом српскохрватског језика. 

Настојећи да се у Препису ослободи дате графеме замену јој је нашао 
у диграфу (ја) и то не само у позицијама где се у руском чује двоглас, већ 
и после дентала и лабијала – (сја), (бја). Објашњење би могло бити да је ту 
осетио дистинкцију са непалатализованим датим консонантима, као што то 
у перцептивној српскохрватској бази бива на почетку учења руског или када 
се потпуно не савлада коректан руски изговор датих палатализованих гла-
сова, па је у немогућности да то писмено другачије изрази поступио овако.

Оно што му није пошло за руком код њих, учинио је то писањем (‘a) 
и употребом својих тек уведених слова (њ), (љ) на месту (н), (л), па су свуда 
добијени слогови (ња), (ља) чиме се повећао и број примера. Овде се пак 
ради о другом случају из перцепције – о поистовећивању са српскохрват-
ским палаталима, што се такође најчешће догађа код изворних говорника 
српскохрватског језика. У писању финалног (-са) поступио је доследно, а 
оставио је и примере са (е). Дакле, (я): (ја), (‘a), (a), (е).

Графема (ю) пренета је на сличан начин претходној.
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Запис
(ю) рюмку, сюди, шеюшку, бѣлую, красную, выкрмлю, ровнюшку, 

ровнюшкой, ровнюшки, куплю, любов, березою, Анюши;
(′у) пољуби, баћушка, баћушки.

Препис
(ју) шејушку, бјелују, березоју, рјумку, сјуди;
(′у) пољуби, купљу, викрмљу, љубав, ровњушку, ровњушкој, ровњушки, 

Ањуши, баћушка, баћушки.

Ако је у Запису био углавном веран руској графији – одступање се 
састоји у поистовећивању са палаталима матерњег језика у речима – пољу-
би, баћа. Преписујући дати текст употребио је (ју) у позицији после вокала, 
као и после алвеолара и дентала (рју), (сју), проширио је писање (љу) на 
све примере, употребио (њ), тј. (њу) свуда где је стајало (ню) и није мењао 
писање (ћ).

Вук није употребљавао графему (ё), (не уноси је у азбуку руску ни 
Кошутић),7 па је није ни бележио, већ је записивао фонему (‘о) после меких 
и после (ш), а само у неколико примера као (јо).

Запис и Препис
(′o) шчочки, јишчо, јищо, прињос, зељоной/зељоној, приљог, халађон, 

иђот; пришол, шолковая/шолковаја, падошол/подошол.
(јо) студјон, раздајотса, јок (од ёкнутъ).

Овде се скоро по правилу региструје мекоћа претходног консонанта, 
док се то не чини испред (е), од кога је иначе у акцентованој позицији и до-
бијено (о). Могуће је да је овде била од значаја јединица из суперсегментног 
реда – акценат. У иницијалном положају сасвим је очекиван двоглас, али 
недоумицу изазива напоредно писање различитих еквивалената палатали-
зованом денталу: халађон то студјон, тј. палатал + (о) – (ђо), и непалатали-
зовани дентал + (јо) (дјо) (ако је у овом последњем примеру обележени па-
латализовани дентал као што смо имали напред). Ова неуједначеност може 
бити случајна, или чак и асимилативне природе и у зависности од условa 
под којима су изговорене дате речи и у њима дати гласовни спојеви.

7  Кошутић (1969: 11) у азбуци на стр. 9 и 10 овога слова нема, али у „Напомени” стоји: ,,У 
акцентоване текстове унесено је још и слово ё са значењем јо или о.”
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Када је и записивао и преписивао лексему березою/березоју није 
уопште перцепирао (jo), по свему судећи асоцирајући са матерњим брезом, 
нити пак (p′o).

У Запису је Вук графему (ѣ), тј. јат, доследно и може се рећи беспре-
корно бележио,8 што није никакво чудо кад ју је и сам донедавно писао, а 
и лексички инвентар је такав да ју је мopao познавати. Одступио је само у 
неколико примера.

Запис
(ѣ) двѣ, зашумѣло, головѣ, мнѣ, велѣл, успѣла, рѣчи отѣжџал, тебѣ, 

Грнѣтуровой бѣлую цѣпочку, вѣтерок, всѣ, с вѣтру, дѣвушку, 
раствѣли, твѣти, сѣл, привѣтљивая, добрѣй, неровнѣ, твѣтам, 
дѣвки, вѣночки, надѣвали, набѣжали, наѣжџал, слѣзал смѣла, 
бѣла, захотѣла, пѣсни, припѣвати, мѣдь, мѣняли, дѣвушек, дѣвок, 
свѣтлой, свѣтдицы, дѣвицу, твѣтокъ, рѣзвились, караводѣ, однѣ, 
лѣсок, твѣт, вѣнки, рѣчки, свѣте;

(′e) ђе (од гдѣ), ћети (2х – од гдѣ ты); ћела (од тѣло), припоћела (од 
припотѣло).

Пpenuc
(је) најежџал; двје, вјетерок, вјетру, раствјели, твјети, привјетљиваја, 

твјетам, вјеночки, свјетлој, свјетлици, твјекот, твјет, твјетков, 
вјенки, свјетје, головје; зашумјело, смјела, мјеђ, мјењали; успјела, 
пјесни, припјевати; рјечи, добрјеј, рјезвилис, рјечки, отјежџал, 
захотјела, тебје, бјелују, бјела, набјежали; цјепочку; всје; сјел, 
сјели; дјевка, дјевки, дјевок, дјевушку, дјевушек, караводје;

(′e) ђе, ђети; ћела, припоћела; вељел, сљезал, љесок, мње, Грњетуровој, 
неровње, одње;

(и) видитса, разшумилис.

Како се из Преписа види свако (ѣ) замењено је иза самогласника, ден-
тала и лабијала са (је) па су се добили слогови: (вје), (мје), (пје), (рје), (тје), 
(бје), (цје),9 (сје), дје).

Гласовна вредност руског (ѣ) већ од XII века се почела мешати са (е), а 
до времена Вуковог записивања тај процес изједначавања је већ увелико мо-
рао бити завршен. Овакво бележење са (је) после дентала и лабијала могло 

8  Вук је у Запису био написао нѣчева, па је прецртао ѣ и натписао (е).
9  Вук је ту био доследан пишући чак и иза (ц).



267

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

би се, као и у досадашњим ситуацијама, протумачити као перцепција ди-
стинкције руских палатализованих консонаната према српскохрватским па-
латалним. Међутим овде постоји још један моменат који се никако не може 
занемарити, а то је постојање у српскохрватском оваквих гласовних споје-
ва и у истом вокабулару, као: дјевојка, рјечи, вјенац, хтјела, свјетао, вјетар, 
смјело, пјесма, бјежати и сл., па је све то звучало препознатљиво и могуће 
као графичко решење за руске фонолошке разлике у конкретном случају.

Међутим, писање (ђ + е) у наведеним примерима изазвано је по-
стојањем у српскохрватском адекватног прилога са палаталом и његовом 
графичком реализацијом ове врсте. У случају писања (ћ + е) у речи ћела 
изгледа да је дејствовала погрешна асоцијација са српскохрватским ћела, 
на што је био заведен акањем и слагањем по женском роду: моја ћела при-
поћела, при чему последњу реч можда није разумео и ослонио се само на 
слух, пошто се већ у наредној речи захотјела графема (ѣ) и дентал испред 
преносе са (тје).

Свако (нѣ), (лѣ) замењено је доследно као и у претходним случајеви-
ма са (ње), (ље). Тако је у складу са својом азбуком елиминисао (ѣ) у запи-
сима са руског језика.

У примерима видитса и разшумились/разшумилис перцепирано је (и) 
као стари рефлекс јата.

Графемом (е) обележена је фонема (е), али без мекоће претходног су-
гласника, па чак ни (н) и (л), а на то је одлучујући утицај извршио матерњи 
језик записивачев. Од коликог је значаја стање у матерњем језику види се 
по томе што испред (е) нема мекоће сугласника, док то исто (е), кад је под 
акцентом прешло у (о), перцепира се са мекоћом.

10

Запис
(е) велѣл, не, предо, тебя, меня, печался, тебѣ, вѣтерок, зељоной, 

поведу, неровнѣ, серце и др.; позволенье, в тишинье; не знает, 
гуляет, лазоревые;10

(′e) молођец; 
(ји) јишчо, јищо;
(и) паринь, балалаичку, ни печалса ни тужи; к баћушки, и ровнюшки, 

свому баћушки, к Аньи.

10  У наставку код „лазоревые” овако стоји код Вука у Запису, а у Препису „лазоревије”, 
како је и код Митропана (1955: 394), док у тексту из 1972. стоји: „лазоревыя”.
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Пpeпuc
(е) вељел, не, предо, тебја, мења, печалса, тебје, вјетерок, зељоној, 

поведу, неровње, серце и др.;
(′e) позволење, в тишиње; молођец;
(је) не знајет, гуљајет, лазоревије;
(ји) јишчо, јищо;
(и) парињ, балалаичку, ни печалса ни тужи; к баћушки, и ровњушки, 

свому баћушки, к Ањи.

Наведени примери показују да је Вук слушајући успео да региструје 
и неке позиционе варијанте фонеме (e), у неакцентованом положају као (и), 
а у дативу именица а-промене помогла му је у томе и флексија матерњег је-
зика (-и) за тај падеж. Као и увек двоглас бележи у иницијалном положају и 
у поствокалском. Ни мекоћа консонанта пред (е) није остала незабележена, 
али је поистовећена са српскохрватским палаталима. Највероватније је за 
ово имало значаја постојање лексема истог или блиског значења, као: мо-
лођец: млађан. Када је ипак опажао мекоћу сугласника испред, обележавао 
ју је са (ье), а преписивао словима своје азбуке.

Мекоћу пред (и) није обележавао ни у Запису ни у Препису, поштo је 
није ни осећао чак ни када су испред били (н) и (л), сем једног изузетка у 
речи привѣтљивая. Када је код именичког суфикса (-ье/-ьи)11 у косим паде-
жима преписивао, свуда је означио мекоћу преко комбинације ће (т-ье), чему 
је могло допринети и довођење у везу са деминутивним суфиксом (-ић).

Запис и Препис:
(и) горницу, ничего, гуљали, припоздали, приустали, испужали, 

проводили, садиласа, родимой/родимој и др.
(′и) за куститьи, на закатьи, нутратьи – за кустићи, на закаћи, 

н’утраћи; привѣтљивая – привјетљиваја.

Меки знак (ь) углавном је са доста правилности употребљавао, али 
искључиво за обележавање мекоће сугласника. To важи за финални положај 
– у инфинитиву, у номинативу именица, али у средини речи или се изо-
ставља, или cе пише ради умекшавања, па и када му је функција другачија. 

Тако код дентала и лабијала, које није навикао чути мекима, није ни 
сигуран у писању изостављајући овај знак на местима где треба да стоји.

11  Према Кошутићу (1965: 25) то је и одговорало писању.
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Другачије стоји ствар са повратном речцом (-сь) коју у Запису дослед-
но пише, а у Препису исто тако доследно изоставља знак не обележавајући 
никако мекоћу. Овде је лепо пренет за тадашње време нормативан изговор 
са тврдим (с), док се мекоћа данашњег (c′) у тој позицији добила под ути-
цајем штампане речи и тек касније (Кошутић 1965: 57).

Запис
знать, гулять, погулять, мать, грудь, разшумились, только, государь, мѣдь, 
радость, пометались, покрились, Анушиньки, ваньин, на закатьи и др.
  Од руске графије одступило се у:
гусељки, парињ, као и возму, любов, крылца, колчиком, печался.

12

Препис
знаћ, гуљаћ, погуљаћ, маћ, груђ, тољко, мјеђ,12 на закаћи, Анушињки, 
вањин и др.
государ; разшумилис, пометалис, покрилис, веселилис; гусељки, парињ;
возму, љубов, крилца, печалса.

Утицај матерњег језика је очигледан – руски се палатализовани консо-
нанти или поистовећују са палаталима, или се њихова мекоћа не примећује.

За писање (ы) Вук очигледно нема развијен осећај у матерњем језику, 
па је у Запису створено право шаренило у комбинацији са грешкама које 
често чине говорници српскохрватског у руском језику

Запис /пише ы/ – бы, милым, ты, не было, неслышно,13 слышна, вы-
росла, лазоревые, выкрмлю, алы, злы, красных, крылца, горницы, свѣтли-
цы, мы, слышу; /не пише, а треба/ – випиль, засилал, судариня, вити, видти, 
сюди, твѣти, ти, трави, от природи, саривали.

Препис /пише и/ – би, милим, ти, слишна, не слишно, виросла, лазо-
ревије, викрмљу, али, зли, красних, крилца, горници, свјетлици, ми, слишу.

Доследно заменивши /ы/ са /и/ није ни слутио колико се и овде огре-
шио о дистинкцију по основи тврдоће/мекоће као једне од релевантних обе-
лежја руског фонолошког система.

12  Вук је у Препису реч „радость” вероватно грешком оставио, као и ,,не было”, заменицу 
(я) на једном месту; написао „судариња ти моја” уместо „сударушка... ”; испустио један стих 
„в возвончатые гусељки играет”, и целу једну песму.

13  У Запису се пише „неслышно” – преписује се са „не слишно”, а овако се чини у више 
примера, док се с друге стране одваја „ceй час”, „за муж” и др.



270

Јелка Матијашевић

Дебело јер /ъ/ у Запису ретко налазимо, па и то само на крају речи 
иза тврдих сугласника и већином код неких предлога. По свему судећи оно 
му се овде поткрадало, јер како иначе објаснити да се у истој речи и у истој 
песми једном пише, а други пут изоставља, већ као инерцију старе навике a 
још неформиране нове.

Запис: випилъ14 /2х/, паноситъ, въ, къ, натотъ, лужокъ и лужок, твѣтокъ 
и твѣток, съвечера, безъ.

Препис: випил, паносит, во, к, на тот, лужок, твјеток, с вечера, без.
Доследан својој реформи без овог знака, а не познајући његову функ-

цију у руском језику, Вук га је изоставио и на месту где се он ни после 
каснијих реформи руског правописа није могао избрисати без последица 
– у постпрефиксалној позицији пред вокалом. Није га забележио у речи сѣл 
(треба съѣл од съестъ – појести) и тиме је овај глаголски облик довео у хо-
монимски положај са обликом другог глагола (сесть – сести), код Вука сѣл. 
Када је ово потом преписано, добило се сјел/сјели, тј. и даље недиферен-
цирано.

Ненаглашено /о/ у Запису је већином остављано, што се може тумачи-
ти руским графијским утицајем, али и одсуством његових позиционих про-
мена у српскохрватском језику. Meђyтим, руско акање, и поготову амбијент 
орелског говора као јужноруског дијалекта са изразитом и карактеристи-
чном цртом – акањем, навело је Вука да у доста неакцентованих позиција 
напише /а/ на месту редукованих гласова. Добар број оваквих позиција 
одно си се на предлог и префикс /с/ који овде налазимо као (са) у чему треба 
видети аналогију са српскохрватским (са). Пише се (а) исто тако и у фи-
налним слоговима – у флексијама и суфиксима, али и у другим позицијама. 
Овде се види утицај суперсегментног елемента на перцепирање вокала.

Запис: (а) – подарак, са васточной са сторонки, халађон, поведу та, 
слава,15 ласкавая, за старова, нечева, саривали, савивали, слышна, пано-
ситъ, не простова, казака Донскова, са добра, са трави, падошол в караводѣ, 
смѣла, ћела припоћела, лавачку.16

У Препису је: подарок, слова, подошол, лавочку пренео са (о) док је 
остале задржао са (а).

14  Код Вука је у Запису „випилъ”, а у тексту из 1972. „випил”. Примepa овога типа има 
више: Вук пише „вь” у издању из 1977. „во”; пишe „къ”, „натоть”, „ваньин”, веселились”, a 
у издању 1972. стоји: „к”, „на тот”, „Ваньин”, „веселилисъ”.

15  У Запису је „слава” у тексту из 1972. – „слова”, а тако је и у „лапушка”, „баћушка”, а 
1972. – „лапушко”, „баћушко”.

16  Пише се „лавачку”, а у тексту из 1972. – „лавочку”.
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У обе верзије писаног текста ненаглашено (о) чини превагу, а пошто 
су на неким местима вршене исправке да би се заменило првобитно записа-
но (а), може се мислити да је то урађено далеко од говорне ситуације и под 
јаким утицајем писане руске речи што му је више одговарало с обзиром на 
стање у матерњем језику. Ради илустрације навешћу неколико примера из 
оба текста.

Запис и Препис: один, голосочек, на головку, молођец, родимой (ро-
димој), дорогой (дорогој), говорит со мной (мној), проводили, покупали, 
одохнули и др.

Овакво писање не може бити у складу са прокламованим фоноло шким 
принципом у правопису, па остаје уверење да је ту Вук подлегао утицају 
руске графије и руског правописа, при чему није без значаја ни ситу ација 
из матерњег језика по питању ових фонема и њиховог писања. Сложена си-
туација код изговора ненаглашеног (о) на целој територији руског језика и 
дијалекатске разлике у том погледу, учиниле су да je морфолошки правопис 
овде адекватнији и погоднији. He треба онда замерити Вуку што није нашао 
неко решење да то успешно прибележи. Превише је то све било тешко и 
преобимно за тако кратак додир са руским језиком, па и за једног човека ма 
какве способности и знања он поседовао.

Графемом (й) Вук се у Запису, сем малих изузетака са (ј) – јищо, јищч-
ко, јок, раздајотса, студјон – доследно служио, да би у Препису употребио 
(ј) без изузетака.

Слово (щ) некад је остављао, а некад писао са (шч). Упoтребио је и 
слово (х) – одохнули, иако га у својој азбуци није имао све до 1836.

Неке фонетске особености које постоје у сфери изговора појединих 
сугласничких група нису доследно преношене. У неким случајевима у тек-
сту су дате фонетски. Тако нпр. пишу се као упрошћене групе (лнц), (рдц) у 
сонце, серце – као (нц), (рц), али и: здравствуй. Пише се одай (одај, одохну-
ли) – са (д) уместо са (тд), али и: одти. Исто тако: извощикам (извошчикам) 
са (щ) односно (шч) на месту (зч), али се оставља: разшумилисъ, разшумилис 
са (зш). Записано је отѣжџал (отјежџал) са (џ) на месту (зж). Код дорожку 
записује се са (жк), али се преписује са (шк) – дорошку. Пише се испужали, 
али се оставља: дјевки, головку, муравки по аналогији са српскохрватским у 
коме нема једначења (в) пред безвучним. Међутим и да се ту чуло (ф) тешко 
да би и било забележено, jep и поред увођења у азбуку и примене у Рјечни-
ку оно се још дуго није било стабилизовало у употреби. Уместо что пише 
се што са (шт), као и (тв) уместо (цв) као дијалекатска црта: твѣт (твјет). 
Десоноризација се такође не бележи.
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Тако су разне асимилације, дисимилације, упрошћавања и друге по-
зиционе промене сугласника из изговора нашле места и у текстовима Вуко-
вих записа, што иначе, сем у незнатним изузецима, руском правопису није 
својствено.

И у писању неких граматичких завршетака види се и њихов нарочити 
изговор. Све је ово заједно са горњим од несумњивог значаја за посматрање 
језика у историјској перспективи – у развоју и променама.

У номинативу једнине мушког рода адјективне промене нађени су 
руски завршеци за овај падеж (-ой)17 уместо (-ый). Може то бити одража-
вање изговора и писања или само изговора после уведеног писања са (-ый). 
Примери: милой дорогой, засилал милой ко мнѣ, баћушка родимой, Грнѣту-
ровой платок. У Препису није било никаквих промена у том погледу, сем 
замене слова (й) са (ј).

Генитив једнине мушког и средњег рода адјективне промене налазимо 
углавном према руском облику, тј. изговору са (-ова), (-ева), (-ево), а понекад 
и са (-его), (-ога).

Запис: не простова казака Донскова, за старова, нечева, ничево, али 
и: ничего.

Препис: замењено је само (-ова) са (-ога) у Донскога, очигледно према 
српскохрватском, све остало је задржано.

Номинатив множине адјективне промене у тексту је регистрован са 
разликама у флексији које су постојале пpe извршене унификације у роду: 
твѣти лазоревые, слава ласкавая, однѣ.

Бележење непалатализованих дентала у наставцима личних глагол-
ских облика: знает, гуляет, стоит, говорит, стучит и сл. противречи стању у 
јужноруским говорима на територији којих је обављено записивање. Вуко-
во неразликовање палатализованих/непалатализованих дентала, због одсу-
ства такве дистинкције у српскохрватском, могло би бити једно од могућих 
објашњења, али не треба искључити и неке друге факторе, међу којима и 
порекло казивача, али се у то на овом месту не можемо упуштати.

Своја нова слова за бележење српскохрватских палатала Вук је у За-
писима употребљавао спорадично, али сва. Знатно радикалнији у замени 
руских палатализованих консонаната био је у Препису. Писао их је у слогу 
словима са (ѣ), (я), (ю), (ё), тј. испред њихових замена, пред меким знаком и 
у појединачним речима пред (е) и (и). Слово (џ) написао je само два пута, а 
(ј) је проширио на све позиције у којима га је могао чути.

17  Кошутић (1969: 52): „Руски су завршеци за овај падеж -ой код тврде промене, а -ей код 
меке, док -ый/-ий ушли су у правопис према црквеном”.
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Потпун увид у напред извршену анализу налаже нам да на крају овог 
излагања објединимо све то у једном коментару, јер се испоставило да је 
презентирани материјал надрастао својим значајем првобитну мотивацију.

Два су овде основна питања око којих се све окреће – перцепција дру-
гог фонолошког система и принципи његовог бележења. Сам појам перцеп-
ције има своје главно обележје – поређење. С обзиром на сву блискост ге-
нетску руског и српскохрватског језика осећа се снажан утицај перцептивне 
базе српскохрватског. Препознатљивост гласова била је знатна. Одређени 
значај у томе имао је и семантички фактор и позната лексика, јер је то језик 
народне поезије Вуку иначе близак, али су се ту скривале и опасности од 
западања у погрешке због типолошких разлика код ова два језика, а ни неке 
јединице суперсегментног типа нису у овом погледу за занемаривање.

Поред свега овога закључујемо још и да је Вук поседовао висок сте-
пен познавања руске ортографије а у довољној мери и руског језика на свим 
његовим нивоима посматрано. Притом се налазио у Русији и „пошао да учи 
руски”,18 а није без значаја ни славеносрпски са мноштвом руских речи које 
је сигурно знао. Познавање графије могло је бити и сметња, што се и показа-
ло у низу примера, а познато је колики је утицај штампане речи у језику. Па 
и ту се наш записивач са доста успеха сналазио. Тако нпр. он редовно пише 
у повратној речци (-сь), али меки знак при преписивању исто тако редовно 
изоставља. To остављање тврдога (с) – изговорна је норма тога времена и 
добро је овако пренета, јер иначе у сваком другом случају пред меким зна-
ком се означава мекоћа. Ослањање на слух било је веће када није познавао 
неку графичку реализацију (нпр. слово ё). Има и примера погрешне асо-
цијације због сличности у сазвучју речи у ова два језика.

Иако је допуштао грешке типичне за изворне говорнике српскохрват-
ског језика, јер није поседовао истренираност лингвисте, ипак га не може-
мо због свега наведеног сматрати обичним примаоцем руског фонолошког 
система.

Дефинисање Записа досад је двојако: ортографско ,,шаренило” (Ми-
тропан 1955: 394), или верност руској ортографији (Сперанский 1907) и из-
ведено је из употребе одређених графема. Међутим сам овај моменат, иако 
значајан, не би могао чинити фонолошким дати текст, јер он несумњиво има 
и ту димензију. У њему је мноштво разних гласовних промена забележено 
и другим словима, међу њима и руским, а што је Вук успео чути у сфери 
изговора. Поменимо неке – редукција вокала у неакцентованим позиција-
ма, разне законитости асимилативно-дисимилативног типа, упрошћавање 

18  Из наведеног писма Копитару.
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сугласничких група, нарочити изговор гласова у флексијама и др. Тек овако 
схваћено може се за Запис констатовати да је остварен морфолошким пра-
вописом уз доста елемената фонолошког. Препис би био његова адаптација 
за штампање, али му се овим нимало не умањује на значају.

Узета у целини оба текста су својим материјалом показала на нај-
бољи начин огромну улогу слога, као фонолошке јединице вишег реда, у 
перцепцији гласовног система. Ово је посебно вредно истаћи кад се зна да 
је дати сегмент показатељ разних дистинкција у руском фонолошком си-
стему. И не знајући за ово Вук се у том лавиринту прилично успешно сна-
лазио. Ослањао се притом доста на свој матерњи језик, па се на тај начин 
врло рељефно види и шта у његовом фонолошком систему има, и чега нема. 
Тако, поистовећивање дистинктивних обележја гласова руског са гласови-
ма српскохрватског – код неидентичног а сличног, или незапажање потпуно 
неидентичног, проузроковано је одсуством одређених дистинкција у пер-
цептивној бази српскохрватског језика. Отуда следи закључак, да текст ових 
записа није само проста примена азбуке одређеног типа, него и знатно више 
– контакт између двају фонолошких система, сличних, а ипак различитих.

За бележење знатно већег броја консонантских фонема као и разли-
читих позиционо измењених вокалских – потребно је било дати и одгова-
рајући ортографски апарат. Требало је не само „стари слова избацивати”, 
него још више „нови слова додавати”19. За таква радикална решења ни данас 
не би било лако наћи модус при свој развијености савремене русистике. 
Byкова азбука стога није ни могла бити примењена на руски фонолошки 
систем, чак и да је он имао такву намеру.

Остаје утисак да је Вук успешнији у перцепцији него у графичким 
реализацијама, нпр. у разликовању руских палатализованих дентала од 
српскохрватских палатала, ако овако разумемо објашењење његовог писања 
гласовних спојева типа (дје), (тје) и сл.

Оно што је од општелингвистичног значаја, а што произлази из из-
вршене анализе (без обзира на све ограде које се морају узети у обзир), 
могло би се резимирати у виду следећег теоријски и практично релевантног 
закључка.

Перцепција као поређење код генетски блиских језика ствара и од-
ређене специфичности. Сродност у перцептивној бази код њих, уз сродност 
и на лексичком нивоу, с једне стране, даје висок степен препознатљивости 
корелата, док, с друге, одсуство услед типолошких разлика у перцептивној 

19  Вук у тексту „Одговор руском рецензенту”, објављеном у Даници 1826, позивајући се 
на Греча кад овај говори о недостатку руске азбуке.
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бази матерњег језика (као језика примаоца) одређених дистинктивних обе-
лежја, носи опасности које се крећу на распону од поистовећивања корелата 
до њиховог нерегистровања. Да би се та адаптација другог сродног фоно-
лошког система према датом систему матерњег језика успешно отклонила, 
оправдан је захтев за спровођењем упорног и сврсисходног лингвистичког 
тренинга.
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1. Предмет ове анализе биће именице из класе nomina agentis нађене 
у Вуковом Рјечнику.1 Кроз узрочне везе између језика и чињеница друштве-
ног живота виде се фактори релевантни за функционисање језика. Како 
„друштвени услови чине битан део, супстрат језичких промена” (Ilić 1974: 
241) на овом месту настојаћу да покажем како језик прелама кроз свој си-
стем друштвену стварност, свесна чињенице да се све промене не објашња-
вају само социјалним разлозима.

2. Циљ ми је био да, без претензија на исцрпност, осветлим нека пи-
тања из односа друштво – језик. Овом приликом задржаћу се само на аген-
тивној лексици из области привредног живота. Ово зато јер су у лексичкој 
сфери промене честе, пошто су везане с променама у цивилизацији. Сем 
тога, оне задиру и у саму суштину семантичке класе nomina agentis на плану 
садржаја уносећи и новине. На тај начин сагледаће се функционисање ове 
категорије у лексичком и семантичком правцу – у једном конкретно узетом 
периоду у развоју српскохрватског језика.

Настојаћу да затечено стање у Вуковом Рјечнику сагледам из овог 
угла: колико језик пружа података о животу друштва с једне стране, и с 
друге – шта дата лексика представља за функционисање семантичке класе 
nomina agentis.

3. Постало је пословично да се за Вуков Рјечник каже како он „пред-
ставља својеврсну енциклопедију живота Срба и (делимично) Хрвата” 
(Ивић, П. 1971). Бар делимичан увид у то шта чини ову „енциклопедију” 
стећи ћемо ако подвргнемо анализи поменуту агентивну лексику датог реч-
ника.2

4. Агентивна лексика Вуковог Рјечника информише нас о извршеној 
друштвеној подели рада. Подела рада у друштву је објективна законитост 
и резултат је историјског развоја друштва. Њен развој је тесно повезан и 
услов љен степеном развоја друштвених производних снага (Lukić 1982).

Друштвена подела рада, а по врсти – општа, заступљена је преко ве-
ликих области друштвене делатности: пољопривреда, занатство, трговина, 

1  Под појмом Рјечник подразумеваће се оба издања његова.
2  Неће бити поређења са стањем у савременим речницима.
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услужне делатности.3 У оквиру њих постоји посебна подела рада – израже-
на кроз врсте и подврсте.

5. Пољопривреда – земљорадња: радник (у Србији, човјек који ради 
пољски рад), тежак, тежаче, ратар, ратај, паор, паоркиња, сељак,4 сељан-
ка, себар (у Дубр.). Обрада земљишта: орач, копач, копачица; сетва: сејач; 
прибирање плодова: берач, берачица, жетелац, жетелица, жњетвар, жњетва-
рица, косач, косац, комилац (кукуруза), купилац, купилица (ко купи сијено, 
шљиве), крајобер (који на крају поља жање), тресилац (ко тресе шљиве); 
прерада: ракиџија, сушар.

Побројани примери не могу имати статус занимања. То су радници на 
обављању сезонског посла, дакле, у датом тренутку, привремено. При том 
исто лице може бити и орач, и сејач и копач кад за то дође време.

Нешто мало специјализоване производње налазимо у повртарству, 
било када се ради о произвођачу на свом поседу, или на туђем као врста 
задужења: башчован, башчованка, башчованџија, баштованџија, вртар, бо-
станџија, лубеничар; у виноградарству: виноградар, везилац (ко веже вино-
град); у производњи индустријских биљака: дуванџија/духанџија.

Неку врсту трајнијег бављења одређеним послом налазимо код назива 
чувара: пољак, пољар, субаша (поставља га спахија и то највише Турчина).

Овамо би ишле и лексеме: наполичар, ђутуричар – које означавају 
онога ко узима земљу за обраду под одређеним условима, као и: мобар – 
учесник у добровољној помоћи коме у пољским радовима.

Како видимо појединачне поделе рада овде нема, иако имамо нешто 
примера који би се евентуално могли у неком степену сматрати да припа-
дају таквој подели. Овде се углавном ради о девербативима, који означујући 
привременог агенса, могу наћи примену у разним конкретним пословима у 
пољопривреди, као: берач (шљива), берач (винограда) и сл.

6. Пољопривреда – сточарство. У Рјечнику ова лексика агентивне 
природе не означава одгајивача, јер није ни било специјализованог сточа-
рења, него онога ко чува, напаса стоку: пастир, пастијер (у Дубр.), пастирка, 
пастјерка, пастјерица (у Дубр.), пастирче, чобан, чобанин, чобанче, плани-
нар (ко је на планини код стоке); најчешће се изводе називи по врсти сто-
ке: овчар, овчарица, козар, кравар, волар, кобилар, крдар (чува крдо свиња), 
свињар, свињарица, свињарче, говедар, говедарица, говедарка, говедаруша, 
говедарче, гушчар, тучар; припреми млечних производа: планинка.

3  Не узима се целокупни живот, већ оно што може да пружи релевантне чињенице.
4  Пошто је пољопривреда била главно занимање на селу – то се овако схваћено и ове 

лексеме могу сврстати у агентивне.
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7. У Рјечнику има мало лексике из других пољопривредних грана: у 
пчеларству: кованџија, медар; у свиларству: бубар; у шумарству: шумар, 
лугар; у ловству: ловац, ајкач/хајкач,5 ајкача/хајкача, заседач/засједач/заси-
дач; у риболову: алас, рибар, калаџија (који кала рибу).

Само би ретко која лексема, до сада наведена из разних пољопривред-
них грана, могла бити увршћена у област занимања у оном смислу како 
се данас овај појам употребљава, тј. да се обавља релативно трајно и на 
устаљен начин, уз помоћ одређених средстава у циљу производње или 
пружања корисних услуга. Важно је, сем тога, и да занимање представља 
специјализовану делатност издвојену у посебну целину у оквиру друштвене 
поделе рада разграничене од других друштвених делатности, као и да је је-
дини или бар главни извор прихода којим се обезбеђује економска егзистен-
ција и друштвени положај појединца или група који је обављају, и да захтева 
одређену квалификацију (Lukić 1982).

У пољопривреди можемо још говорити и о биолошкој подели рада, 
извршеној претежно у кући, у задрузи. За послове, нарочито у сточарству, 
користе се, сразмерно својој снази, и деца, па имамо и називе овога типа: 
чобанче, пастирче, свињарче и др.

8. Занатска делатност. Друштвена улога и друштвени положај про-
изилазе из друштвене поделе рада, а то значи да се тиме одређује и место 
у расподели материјалних добара, друштвене моћи и друштвеног угледа. С 
обзиром на важност заната, и посебно у неразвијеном друштву, занатлије 
су уживале велики углед и припадале богатијем слоју друштва, нарочито 
угледнији занати. У занатству је извршена посебна подела рада – издвојене 
су разне врсте и подврсте.

9. Производно занатство. Металопрерађивачка делатност: ковач, 
налбанта/налбантин, пушкар, нишанџија, туфекчија/туфегџија, саџија, зла-
тар, кујунџија/кулунџија (у Војв.), котлар, котлокрп, казанџија, ножар, зво-
нар (који лије звона), калајџија, кантарџија, иглар, уздар, решетар. Текстил-
ни занати: безар, чарапар, ужар, конопар (у Дубр.), дрндар, шеширџија, кло-
бучар (у Дубр.), капамаџија, кројач, терзија, абаџија, ћебеџија, струњичар. 
Прераде коже: кожуар/кожухар, ћурчија, кожар, крзнар, опанчар, чаругџија, 
таћаџија (прави капе од коже), папуџија, цревљар (у Дубр.), чизмар, чизма-
рица, чизмаџија, сарач, седлар, самарџија. Дрвопрерађивачка и плетарска 
делатност: бачвар, качар, колар, каблар, гребенар, вретенар, дунђер/дун-
ђерин, кашичар, ситар, чанчар, дрводеља/дрводјеља/дрвођеља/дрводиља, 

5  Примери се дају у обе варијанте – и са х и без њега, што је уосталом принцип и у другим 
случајевима.
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угљар, ћумурџија, асурџија. Прехрамбена делатност: пекар, пећар, пећа-
рица, вурунџија/фурунџија, хлебар/хљебар/хлибар/лебар/љебар, кувар/ку-
хар, кухач, ашчија, ашчијница, месар, касапин, кобасичар, пивар, бузаџија, 
алваџија/халваџија, симиџија, јекмекџија, сомунџија, комардар (у Дубр. ме-
сар), ћаиџија, поскуричара (баба што мијеси поскурице), млинар, сувајџија 
и др. Занатско зидарство и грађевинарство: зидар, неимар, кречар, циглар, 
вурунџија, калдрмџија, молер, пошивач (слемена), каменар (у Дубр. зидар). 
Занати на изради предмета од земље, камена, стакла: лончар, бардагџија, 
каменар, клесар, стаклар. Хемијско занатство: бојаџија, сапунџија, лојар, 
бурмуџија. Разни други занати: чешљар, гомбар. 

Агентивна лексика у производном занатству приказује превасходно 
област занимања. Мајстор се именује према производу свога рада у највећем 
броју примера, а то је када се ради о деноминативима. Девербативи чине 
мању групу овог лексичког контингента, али зато има доста дублетних на-
зива – домаћих речи и позајмица као одраз сусрета разних култура, у првом 
реду контакта са турском културом.

10. Област услуга. Угоститељство се у Рјечнику појављује са овим 
агентивним лексемама: кавеџија/кафеџија, кавеџијница, крчмар, крчмарица, 
бирташ, бирташица, меанџија/механџија, анџија/ханџија, конобар (у Хрв.), 
конобарица (у Хрв.).

Ова област услуга садржава и извесне одлике производне делатности 
у производњи хране и пића за потрошњу, па отуд може укључити и називе 
као: ашчија, кувар, куварица, и др. Сем тога, може се обављати и неко од-
ређено време, краће или дуже, и зато има и овога типа лексемa: точајлија 
(на свадби или каквој части точи вино), точац, служар (у Грбљу – готови 
јело и послужује).

Агентивна лексика из области саобраћаја није бројна, што говори о 
неразвијености ове врсте услуга, посебно друмског саобраћаја: возач (који 
вози на колима), возар, возац (у Боци), кочијаш, рабаџија, салтаџија (у Бач-
кој). Нешто је више прикупљених назива код воденог саобраћаја: думенџија, 
каигџија/каикчија, корман, корманош, крмар, лађар, скелеџија, шајкаш; по-
штанске услуге: поштар, мезилџија/мезулџија; информисање: викало, викач, 
гласник, гласоноша, хаберник, телал, новинар (по варошима).

Убрзани развој градова изазвао је појаву неких услужних заната врло 
ниско друштвено вреднованих: оџачар, гребодер (у Дубр. – који носи мрт-
ве људе на гробље), амал, носилац, кучкодер, мачкодер, шинтер, праља/пе-
риља, чистикућа и сл.

Занати личних услуга: бербер/берберин, брица.
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Мноштво агентивних лексема спада у послугу – личну, кућну, у до-
маћинству, при манастиру: слуга, служавка/слушкиња, службеник (у Дубр. 
слуга), службеница (у Дубр. слушкиња), послуга (зб.), послушник, по-
слушница, измећар, измећарка, најамник, најамница, чувар, каваз, кључар, 
коњушар, сеиз, вратар, вратарица, вратарџија, капиџија, дадиља, дадија, 
дојкиња, дојилица, дојница, дворкиња, лонцопера (слушкиња која пере лон-
це), чибуг џија (који приноси лулу), пристав (у Крајини Негот. и Бранич.), 
аргатин, аргатар и др.

По правилу ово су друштвено деградирани послови. Постојање ова-
квих лексема указује на класно-социјалну раслојеност и низак социјални 
статус одређеног дела становништва.

11. Трговина, као посебна привредна грана, у Рјечнику је нађена код 
следећих агентивних лексема: трговац, трговка, трговкиња, базерђан, бол-
таџија, крамар, муштерија, купац, набављач, продавац, прекупац, препрода-
валица (у Дубр.), торбар, торбичар, закупник, дућанџија, магазаџија.

У почетку је мајстор и продавао свој производ, јер му је са поделом 
рада занат постао једини извор прихода. Стога и код многих напред наведе-
них занатлија та делатност није исказана, иако се подразумева.

У низу примера објашњења у Рјечнику су дата управо овако: 
бузаџија (прави и продаје), пишерџија (који јело готови и продаје), 
уштипчар, уштипчара (који мијеси и продаје уштипке), чарапар (про-
изводи и продаје), кречар (пече и продаје), халваџија, пивар, чибукчија, 
џелебџија/џелепчија; лубеничар (гаји и продаје), лучар (сијече и продаје), 
мљечар/млечар (производи и продаје), кашичар, кашичарка (кашике пра-
ве и продају каравлашки Цигани).

Услед повећања потрошње, посебно развојем градова и формирањем 
грађанског сталежа, јавила се потреба за доследнијом поделом рада. Да би 
се удовољило повећаној потражњи морало се више производити, а то је зна-
чило и ослободити се продаје остајући само на производњи.

На овај се начин трговина издвојила у посебну привредну делатност.
У Вуковом Рјечнику агентивна лексика из ове делатности показује и 

тај облик издвојене трговине: брашнар, брашнарка, бубар, гвожђар, житар, 
медар, памучар, платнар, свилар, тучар, кобилар, бакал, бакалка, воћар (тр-
говац воћем), восковарџија (купује восковарину), туричар, труљар, пиљар, 
свињар, чивитар, дрвар, солар, чипкар, шљивар.

12. Град – село. Град почива на развијеној друштвеној подели рада 
– што нам илуструје и агентивна лексика Вуковог Рјечника. Највећи број 
мајстора свих заната, трговаца – дућанџија, магазаџија и др., бројне услу-
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ге – карактеристични су за град и градски живот, који уз то у Вуково време 
добија и нове видове занимања, као: новинар, адвокат, апотекар, карбонар, 
амал и др.

Главна делатност на селу је пољопривреда, а основна економска једи-
ница је породица или задруга. Заната има и на селу, али они нису одвојени 
од пољопривреде. Илустративан је пример Вуковог тумачења речи терзија: 
„у Србији по селима терзије су сељаци као и остали људи, па кад коме треба 
што да му шије (н. п. гуњ, чакшире, зубун), он га зове својој кући, те ондје 
ради”. Сличан је пример и мутавџија – „у Србији највише су Бугари у про-
леће стригли козе по селима, а у лето по варошима ткали покровце, зобни-
це”. Највећи број послова из текстилне струке на селу није био одвојен од 
пољопривреде, па се и називи из агентивне лексике ретко када могу односи-
ти на сеоску средину.

Док су у граду дрвопрерађивачки и плетарски занати били издвојени 
у посебна занимања, на селу они нису имали тај статус, иако је и на селу 
било и колара, качара, дунђера. Вук поводом овога каже: „Дрвене занате 
зна готово сваки Србин, само што нема сваки алата, нпр. да начини изнова 
буре или кола, али обруч набити, око кола или у воденици што поправити, 
за то слабо ко тражи мајстора”6. Исто тако многа оруђа и друге предмете за 
своје потребе сељаци су сами себи правили. Вук уз неке лексеме овога типа 
каже: „Мајстор плетикотарица – у Срба се ово каже коме за подсмијех, јер 
они сваки себи котарице плету, па мисле да тога мајстора и заната и нема. 
Крошње је лакше плести него котарице, зато се плетикрошња говори као и 
плетикотарица”.

Вештина у грађевинским пословима и неимарству била је у народу 
одувек доста раширена о чему и Вук каже: „Сељаци и по градовима и ва-
рошима највише граде куће и остале зграде (...) Тако исто Срби сами грађу 
сијеку, сами (особито сиромаси) куће и остале зграде праве” (Караџић 1972). 
Они су и зидари и вурунџије, а у граду калдрмџије.

Припрема прехрамбених производа занатским путем превасходно је 
везана за град, јер се на селу све то обављало у кући, и већином је спадало у 
женски посао. Има пак и оних заната и послова који су могли бити подједна-
ко и градски и сеоски типа млинар, насупрот чему стоји воденичар – везано 
за сеоски амбијент.

У Рјечнику стоји да ни заната налбанта/налбантин „по селима нема, 
него сваки сељак свог коња поткива”. Међутим, ковач, који је ковао и по-

6  Ово се може поткрепити и другим Вуковим списима, као што је Српска историја нашега 
времена. (1972: 59). 
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прављао пољопривредна оруђа и остале предмете од метала, а тако исто и 
туфекчија били су неопходни и на селу, али златар/кујунџија је градски 
занат. „Котлове крпе и остале којекакве ситнице кују турски Цигани по ва-
рошима” (Караџић 1969: 124).

Иако сељаци најчешће сами себи праве обућу, на селу се могао наћи 
и опанчар, и кожуар. Мало је било других заната као лончар, пошто су на 
селу сељаци сами нпр. бојили тканине и радили све оно што им је било 
потребно.

Трговина није била искључиво везана за град, само су на селу трговци 
живели сеоским животом, а то важи и за угоститељство и саобраћај. Ус-
лужни занати почели су настајати у првом реду развојем и растом градова, 
док је постојање агентивне лексике у области послуге последица класног 
устројства друштва и све већег раслојавања и града и села.

13. Жена-радник у многим делатностима заступљеним у Рјечнику, ако 
се изузме њена улога супруге, није нађена; нема је у металопрерађивачкој 
струци, дрвопрерађивачкој, грађевинској, грнчарској, у преради коже. И у 
другим делатностима, у којима она иначе активно привређује, као носилац 
занимања она није присутна, нпр. само су мушкарци: касапин/месар, коба-
сичар, бузаџија, шеширџија, чарапар, безар, абаџија и др.

Подела на мушке и женске послове у материјалу Рјечника је очиглед-
на. Она је стара и вуче корене још из племенског друштва, а означава, у 
ствари, поделу улога. Земљорадња и сточарство, као и брига о домаћинству 
од давнина су у домену женског рада. Примера за ово у Рјечнику има до-
вољно, као: берачица, жетелица, купилица и др. Код тежих послова нема 
назива за жену-радника, какви су нпр. орач, косац/косач у чему треба видети 
и биолошку поделу рада, али и релативно познији ступањ развоја цивилиза-
ције. Женски рад је незаменљив у преради млека, што се види и из лексема: 
станарица, бачица, планинка, музиља, довијарка (планинчина помотњица), 
а исто тако и код чувања стоке: пастирка, чобаница, овчарица, и др.

Израда одеће, неких делова обуће и других предмета из текстилне 
струке, била је у домену женског рада и обављала се уз остале послове у 
домаћинству, али посебна обележја издвојеног занимања није имала. Сло-
женост у изради текстилних производа састоји се у постојању читавог низа 
операција и фаза у припреми сировина и самој изради предмета. Отуда у 
Рјечнику постоје одређене агентивне лексеме типа: гребенаља, ткаља, пле-
тиља, везиља, преља, белиља/бјелиља, бјељара/бјељарица, редиља (која 
реди лан или кудељу) и сл. Ово су ипак само привремени или повремени 
агенси, релативну трајност, као и остала обележја издвојених занимања 
нису имали.
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Оваквим пословима ретко кад су се бавили мушкарци, па је у па-
тријархалном друштву бављење њима наилазило на подсмех. Такву коно-
тацију налазимо у речи прелац (у Сријему) – ,,човјек који преде и више се 
меша са женскињем него с мушкарцима, гдјекоји су такови људи и по го-
вору наличнији на жене него на људе”. Међутим, као занати – налазе се у 
оквиру мушких занимања типа: безар, бјељар/биљар, ткалац.

Припрема хране у домаћинству спадала је у женски посао. У неким 
случајевима где се тај посао повремено понављао, поседујући известан сте-
пен устаљености, имамо и по неку лексему агентивне природе: редара, ре-
душа. Лексему редара Вук овако тумачи: ,,гдје је много жена у кући, ондје 
једна редује, тј. готови јело, пере судове и мијеси хљеб, једна једну недјељу 
дана а друга другу и то се онда зове редара”. Била би то нека врста уну-
трашње поделе рада у задрузи. Ангажовање жене у угоститељству, а касније 
и у трговини, било је природни продужетак рада у домаћинству. Мноштво 
агентивних лексема у области других услуга и нарочито послуге – последи-
ца је класног устројства друштва и социјалног статуса жене.

Ако се изузме област услуга – мање више заједничка и селу и граду, 
женин рад је, према Рјечнику, на селу дефинисан, одређен традицијом у 
привређивању, што се за град не може рећи. Носилац заната није била, а 
како су занатлије спадале у имућнији слој, жена је статус добијала по мужу, 
а такви се примери и могу наћи, нпр. ковачица, ћурчијница и сл.

14. Из Рјечника видимо и какво је било друштвено вредновање неких 
послова, заната или целих делатности. Тако, уз већ помињану реч налбанта 
Вук истиче да у Турској само Турчин може бити ковач који поткива коње, а 
да ћурчија неће да буде готово ни један (Караџић 1969: 117), сигурно због 
прљавости и грубљих и тежих послова око прераде коже. Исто тако крпа, 
крпеџија, котлокрп – нису могли бити довољно угледни занати, а уз кот-
локрп и стоји да су то радили турски Цигани по варошима. Уз реч кашичар 
даје се ово објашњење: „у Србији највише Цигани влашки граде кашике, 
вретена, корита и карлице и носе по селима, од куће до куће те продају и 
дају за брашно”. Област нових услужних заната, попут: гребодер, шинтер и 
сл. није могла уживати друштвени углед, а да о послузи и не говоримо. Иако 
су занати уопште узев били друштвено цењени, неки од њих су били врло 
угледни, нпр.: кројачи, сајџије, златари/кујунџије, бербери и др.

15. Семантичка еволуција примећена је код низа лексема које иначе 
и данас имамо у језику. Такве су нпр. возач – ко вози на колима, плани-
нар – ко је на планини код стоке, службеник/службеница (у Дубр.) – слуга, 
слушкиња, пушкар – који може добро убити из пушке, радник – који ради 
пољски рад, и сл. Ово су само најмаркантнији примери, али је та промена 
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у значењу много суптилнија и захтева посебан третман. Сигурно је да се у 
значењу речи пекар, ковач, месар од Вуковог времена до данас много шта 
променило с обзиром на развијену техничку поделу рада, али то је предмет 
новог истраживања.

16. Техничке поделе рада или појединачне – где у оквиру привредне 
јединице појединац трајно професионално обавља поједине радне опера-
ције, или стално израђује поједине делове производа (унутар једне радне 
организације, погона, радионице) – у Вуковом Рјечнику нема. Нема поделе 
радног процеса на поједине радне операције, где се активност већег броја 
радника остварује организовано, при чему сваки има своје радне задатке. 
Нема производње једног производа, где произвођачи парцијализованим ра-
дом тек у целокупности својих операција остварују производ, а сваки је од 
њих само делимични произвођач – где они, дакле, тек заједно, као група 
радника, чине укупног произвођача, односно „колективног радника” (Lukić 
1982).

Лексика Вуковог Рјечника нема колективног агенса – nomina agentis 
collectivus (Матијашевић 1986в) у смислу како је горе изнето и како га ми 
подразумевамо.

Овде је по правилу произвођач појединац – nomina agentis individualis. 
Производња је појединачна и кад се производи за тржиште. За њу је потреб-
но интегрално знање. Све је у домену људског рада.

17. Завршавајући ово излагање напоменула бих кратко о неким ре-
левантним чињеницама. Агентивна лексика Вуковог Рјечника показује ре-
конструисану слику патријархалног, класно издељеног друштва на ниском 
ступњу развоја. Бројни дублети указују с једне стране на контакт разних 
култура и посебно снажан утицај турске културе, а с друге – на све већи 
продор домаћег становништва у сферу привређивања.

Узмемо ли у обзир и чињенице да се произвођач назива по предмету 
рада, а не по деловима, да издвојених радних операција у посебне профе-
сије нема, и без замене људског рада машином – извешћемо и овај закљу-
чак: уочљива је не само развојна линија коју је прошла категорија nomina 
agentis него и развојна тенденција којом ће се она проширити у семанти-
чком погледу.
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КОМПАРАТИВНА ПРОУЧАВАЊА РАДОСАВА БОШКОВИЋА  
У СВЕТЛУ СЕМАНТИЧКЕ ДЕРИВАЦИЈЕ

Погодна је прилика да се дело професора Радосава Бошковића, то не-
исцрпно богатство идеја и мисли, изнесе као целина. Оно не престаје бити 
инспиративно и за модерну лингвистичку теорију. Нова научна сазнања, на-
против, бацила су још више светла и још грандиознијим представила дело 
овог научника и са временом оно ће још више добијати на свом значају и 
историјском и практичном.

Централно место у стваралачком опусу проф. Бошковића заузима 
творба речи – као компаративна проблематика. Кад год је говорио о питањи-
ма из ове области – он је ту компаративиста, било да се бави грађењем речи 
у јужнословенској језичкој заједници, у самом српскохрватском језику, или 
на славистичкој равни. Та област стварања проф. Бошковића саздана је као 
једно монолитно дело чврсте композиције – једна недељива целина, где све 
има своје место, и где је једно с другим многоструко повезано, и једно из 
другог произилази. 

Интензивно бављење проф. Бошковића творбом речи говори о инте-
ресовању његовом за питања опште лингвистике. Исто онако као што је он 
говорио о Белићу, рекавши да 

„Белић стоји и остаје, по своме научном интересовању, на линији тако-
зване и тако од нужде назване опште лингвистике. Није случајно – што 
грађење речи, механизам језика, остаје целог Белићева живота у центру 
његова научног интересовања” (1979: 191),1

могло би се, парафразирајући га, и на њега самог применити: ниje случај-
но – што грађење речи остаје целог Бошковићевог живота у центру његова 
научног интересовања. Много је питања у овој области на која је дао јасне 
и прецизне одговоре који се могу узети као готова решења. Треба само нека 
од њих назвати терминологијом модерне дериватологије и поћи од њих у 
даљим истраживањима. На тај начин ћe „Бошковићева дериватологија по-
стати полазница сваком модерном дериватологу”.2

1  Бошковић (1979) „А. Белић / Говор на свечаној академији поводом педесетогодишњице 
Белићевог наставничког рада.”

Све напомене и цитати даjу се према књизи: Бошковић, Радосав (1978). Одабрани чланци 
и расправе.

2  Богдан Терзић, узимајући учешће у дискусији на Скупу у Даниловграду.
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Иако експлицитно није говорио о семантичкој деривацији, није о њој 
посебно писао – тачно је једно, он је није само тако називао, а његови су ра-
дови из области компаративних проучавања у творби речи најтешње везани 
за њу. Звао јy је најчешће ‘функционалним развитком’, ‘унутрашњом про-
меном значења’, ‘семантичком еволуцијом’. Не само да је уочио и истицао 
значај семантичке деривације за језик уопште, него је у средишту његове 
пажње у радовима из творбе речи увек била нераскидива веза између мор-
фолошке и семантичке деривације. Од тога је пошао у својој дисертацији, 
истичући: ,,И цело питање развитка наставака за грађење речи у засебном 
животу словенских језика своди се, у ствари, на питање функционалног раз-
витка ових нових наставака у њима (...)” (1978: 51).

На овом месту говорићу о томе, како се из аспекта модерне деривато-
логије види веза са делом проф. Бошковића у творби речи, као области ње-
говог стварања, и то о неким питањима проблемског карактера, значајним 
за семантичку деривацију.

Веома важно питање, и за творбу речи једно од кључних је – мотивa-
цијa. Иако је није тако називао, у делу проф. Бошковића о творби речи она 
управо има место које јој по значају њеном припада. Творбене односе изра-
жене у виду структурно-семантичке зависности једне речи од друге у гра-
ницама корелативног пара, видео је као историјске промене и илустровао их 
исто историјским карактером творбене структуре појединих речи. По њему 
однос изведене речи према основној ниje никад прост, само морфолошки, 
већ је ту увек укључено најтешње преплитање морфолошког и семантичког 
фактора, кoјe се исказује и као ‘тумачење односа’, ‘протумачен однос’, ‘до-
вођење у везу’, а при свему томе важну улогу игра ‘језичко осећање’, што 
заправо представља семантичку интерпретацију одређених односа. На тај 
начин се види творбени тип заснован на јединству: творбене базе, творбеног 
форманта и творбеног значења.

Мотивација се посматра као веза семантичког и морфолошког фак-
тора. Нов семантички однос успоставља и нов морфолошки однос. Семан-
тичке промене, дакле, повлаче за собом структурне, а ове затим доприносе 
формирању изведених морфема, изведених творбених типова. На тај начин 
се структурна зависност основе одсликава у изведеној речи, док је семан-
тичка зависност изведенице мотивисана значењем речи из основе. Ту је у 
питању дубљи семантички узрок који доводи до мењања и на структурном 
плану и резултат је дуготрајних историјских промена у творбеном смислу.

Континуирана узајамност процеса морфолошке и семантичке дери-
вације показана је кроз мноштво примера из којих се да закључити  да је 
управо у том споју и суштина механизма грађења речи – тако настају твор-
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бени типови: морфолошки или ceмантички. На више места у Бошковићевим 
радовима из творбе речи наглашава се да се „семантичка страна никако не 
може одвојити од формалне”.

Веза семантичке и морфолошке творбе је стара, наслеђена, траје у 
континуитету од прасловенских времена:

„И нема никакве сумње да је ово структурно тројство именица на -i̭a 
било већ у прасловенском језику израз њихова унутрашњег, семантич-
ког тројства, – да су именице на -i̭a могле бити, пpeма томе какав им је 
био морфолошки склоп, или nomina loci или nomina actionis или 
Adjektivabstrakta” (1978: 141).3

Формирање моционих односа као семантичке конгруенције двају су-
фикса (1978: 102) везано је за семантичку страну. На то се Бошковић враћао 
више пута, да би путем својих реконструкција у свему томе видео прасло-
венски карактер: 

„.. Из односа vьlči : vьlkъ постала је vьlči-ka (vьlčica) зато што јe сваки 
однoc ове врсте (мислим на семантичку страну) обележаван у прасловен-
ском језику суфиксом. Из истога cу разлога и односи као lьgy : lьgъ, 1ěръ :  
lěpiti измењени у lьgy-ni : lьgъ (> lьgъkъ), 1ěръ-kъ : lěpiti” (1978: 185).4

Ограђујући се да сви горњи суфикси нису постали на поменути начин, он 
на истом месту упозорава, да ,,ваља водити рачуна о доцнијем ширењу упо-
требе ових наставака”, a то значи и о утицају других важних чинилаца при 
деривацији.

Када говори о развитку суфикса -ica у словенским језицима, он упра-
во полази од чињенице, да се реконструкцијом развитка овог суфикса може 
закључити да су постојале „две врсте именица на -i у прасловенском језику: 
именице на -i с именичким и именице на -i с придевским општим деловима” 
(1978: 65).

Проф. Бошковић је улазио врло често у објашњење начина добијања 
одређених мотивационих односа, што ћу овде илустровати једним приме-
ром:

„Како су могли општи делови као kov-, bor- код именица типа *kovъni̭a 
– ковачница, *borъni̭a – борионица, у прасловенском језику добити 
номенску вредност? Само на један начин: на тај начин што су именице 
*kovьni̭a, *borьni̭a и сл. у језичком осећању доведене у везу с образо-

3  Бошковић је писао суфиксе латиницом и без цртице (-); у складу са каснијим начином 
писања суфикса и у цитате из Бошковићевих текстова цртица је унета (напомена уредница). 

4  Резиме за реферат „Значај система ‘суфиксалности’ за стварање изведених речи” [III 
међународни конгрес слависта I, 33. Београд 1939]. 
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вањима типа *kovь = који кује, *borь = који се бори. (...) И била су једина 
група nominum agentis код којих је oпшти део био једнак глаголској осно-
ви (...); зато је и могло језичко осећање да с њима доведе у везу именице 
на -ьni̭a које су значиле место где се глаголска радња врши, а да остави 
везу наставка -ьni̭a с глаголском основом за nomina actionis. (...); другим 
речима, добили смо именице које својом структуром јасно показују како 
је језичко осећање објаснило граматичку вредност општих делова код 
именица типа *kov-ьni̭a = ковачница” (1978: 143–144).

Значај мотивационих односа за творбено значење које се добија на 
основу новоуспостављених творбених односа, секундарно насталих, може 
се видети у даљем тексту (узетом овде за пример): 

„Чини ми се да нам горњи поглед на постанак и развитак nominum loci на 
-ьni̭a најбоље објашњава две ствари: прво, зашто код ових именица – код 
именица типа *kov-ьni̭a – ковачница – није очувана првобитна комбина-
ција морфолошких елемената, глаголска основа + ьni̭a; и друго, зашто 
код nominum loci на -ьni̭a формална и семантичка страна стоје у извесној 
противречности, — pьsar̂ьńa значи место за „псе”, a не место за „псаре”, 
końušьńa значи место за коње, а не место за кoњушape” (1978: 144).

Већ поодавно дериватологија има термин ‘двојна мотивација’, и тај 
појам који се широко користи налазимо већ у Бошковићевој дисертацији као 
‘двојака интерпретација општег дела’: 

„ ... код именица као хлебара, брашнара, овчара и сл. имамо нешто 
друго, – код њих је могућа двојака интерпретација њихова општег дела: 
именичка и придевска. Прва – именичка интерпретација била је у по-
четку код свих именица на -ara с именичким општим делом у основици; 
и гарантовала је за значење „раднице” – у најширем смислу те речи – код 
њих: али је остала само код неколике именице ове врсте: исп. травара = 
жена која даје траве, уштипчара  = која меси и продаје уштипке. Друга, 
придевска интерпретација заменила именичку готово код свих именица 
с именичким општим делом у основици; и увела je све те именице или – 
преко односа chlěb-ara : chlěb- = „хлебни” – у nomina loci или — преко 
односа исте врсте – у именице које значе нешто за што је карактеристи-
чно оно што основна реч значи: исп. кашичара = воденица, поточара 
= воденица, гужвара = пита ...” (1978: 165).

И овде, као и у много других случајева види се велики значај који су 
у језику одиграли придеви, посебно се то односи на придеве са суфиксом 
-ьnь. Проф. Бошковић је увидео њихов значај не само за реорганизацију 
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мотивационих односа, него и за стварање семасиолошких категорија, фор-
мирање система творбених веза, успостављање нове прерасподеле у твор-
беној структури. Посебно је нагласио да у творачкој апаратури грађења речи 
постоји стари прајезички однос између именица и придева из епохе када из-
међу њих није било разлика по формалним знацима. Обиље образовања од 
придева у свима словенским језицима (1978: 65) учврстило га је у уверењу 
да веза суфикса -ица с придевским општим деловима 

„значи основну употребу његову исто онолико колико и моциона служба 
у односима типа вук – вучица; другим речима, да је -ica као наста-
вак у исто време и паралелно добио и моционо значење и граматичку 
функцију своју; једно у вези с именичким, а друго у вези са придевским 
општим деловима” (1978: 65).

Значај семантичке основе за развитак значења и његово потом ве-
зивање за суфикс, тј. формирање новог творбеног типа, илустративан је 
пример не само преплитања морфолошке и семантичке деривације, него и 
структурних односа који се развијају у оквиру датог типа, где се променом 
било ког елемента мења и укупни резултат тих односа. Из тога се лепо види 
однос дела према целини, појединачног према општем.

Када се веза семантичког и морфолошког фактора оствари и суфикс 
почне са задобијеним у датој вези значењем да се шири и самостално, то 
значи да је обогаћен и новом везом и новим значењем; у том cлучају гово-
римо о новом творбеном типу. Ово се може илустровати нпр. развијањем 
пејоративног значења код суфикса -ača у словеначком у примерима попут: 
popevača, gluhača, blatnjača, где „именице њиме саграђене нису детериора-
тиви због њега, већ због значења својих основних делова”(1978: 158).

Колики је значај творбене базе код мотивационих односа види се кроз 
настанак семасиолошких категорија. Примери за ово су бројни, навешћу 
неке.

„Према томе, nomina actionis не представљају основну, првобитну упо-
требу наставка -i̭a. Она су по постанку, као што ћемо доцније видети, 
резултат везе наставка -i̭a с придевима који су имали и глаголе од исте 
основе поред себе; она, дакле, представљају случај прелаза категорије 
Adjektivabstrakta у категорију Verbalabstrakta” (1978: 141).

На примеру суфикса -ача/-ača у споју са глаголским општим делом 
у српскохрватском и словеначком, који тумачи као полисемију, јер даје зна-
чења nomina agentis и nomina instrumenti, говорено је о семантичкој дерива-
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цији на најнепосреднији начин. Ту се као ‘унутрашњи развитак’ даје очигле-
дан пример метафоричког преношења функције. 

„Није потребно нарочито истицати да су ова два значења код наставка 
-ача само продукт његова унутрашњег развитка; развитак значења рад-
ника као носиоца глаголске радње у значење средства помоћу којега се 
нека радња врши толико је чест и обичан код наставака за грађење речи у 
свима језицима, да се и код овога наставка већ a priori могао очекавати” 
(1978: 156). 

Семантичком деривацијом се, како је утврдила савремена дериватологија, 
стварају хомоними, што је у горњем примеру очигледан случај.

Ланац семасиолошких категорија и начин нa који се до његa дошло, 
може се илустровати једним веома логичним расуђивањем Бошковићевим 
у том правцу. Из њега се може закључити о неким теоријским погледима 
професоровим који нису изгубили нa своме значају, иако изречени још три-
десетих година, далеко пре модерних језичких истраживања. 

,,Шта значи, онда, употреба наставка -ača у горњим примерима, и у оним 
где су по среди глаголски и оним где су по среди придевски и име нички 
општи делови? Она не представља основну употpeбу наставка -ača, 
основ ну употребу његову значе свакако nomina agentis. Она значи по-
мерање основне употребе овога наставка, и то прво померање употребе 
његове, – његово везивање и за nomina attributiva, у нашем случају за 
nomina attributiva с детериоративном нијансом. Уз ова детериоративна, 
стоје права nomina attributive, без детериоративне нијанce у значењу. 
 (...) 

Ја мислим да nomina attributiva значе раскрсницу у развитку употребе 
наставка -ača уопште; и то раскрсницу од које детериоративна nomina 
attributiva полазе једним путем, а права nomina attributiva, опет, другим. 
Прва – детериоративна nomina attributiva – уносе детериоративно 
значење и у сам наставак -ača (...).
 (...)

У овом правцу – наставак -ača иде и даље, добива амплификативно 
значење (...).

Међутим друга – права nomina attributiva – проширују употребу на-
ставка -ača и изван категорије лица, уводе овај наставак и у катего-
рију предмета и своде га, на тај начин, на просто граматичко средство за 
прављење именица од придевских и именичких општих делова” (1978: 
158–159).



291

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Основа уграђених у своју дисертацију проф. Бошковић се придржавао 
и у својим доцнијим радовима. Тако је и у објашњењу настанка пејоратива у 
примерима типа: жандарӣца , капларӣца , писарӣца  изнео гледиште да 
су они „постали преношењем деминутивног -ӣца које је – сасвим природно 
и по логици развитка деминутивног значења – код именица жандар , ка-
плар , писар  развило пејоративно значење” (1978: 275)5.

Путем метонимије, као вида семантичке деривације, добијају се од-
ређене семасиолошке категорије. Код проф. Бошковићa ово се може илу-
стровати низом примера. Најбоље ће бити, као што је то и напред учињено, 
да се уместо парафразе послужим самим једним његовим примером. 

,,Какав је био даљи развитак nominum actionis на -ьni̭a у прасловенском 
језику? Ја мислим овакав. Нека nomina actionis дала су, унутрашњим раз-
витком свога значења, – nomina loci; тј. назив радње у неким је случаје-
вима узет и за назив места на којему се та радња врши, – случај толико 
чест и документован у индоевропским језицима. (...) На овај смо начин 
добили у прасловенском две групе именица направљених од глаголских 
општих делова: једну с граматичком функцијом наставка -ьni̭a – nomina 
actionis, и другу без икакве функције наставка -ьni̭a, а с конкретним зна-
чењем самих именица – nomina loci. Сем семантичке, није било никакве 
друге разлике међу овим двема групама, – није било међу њима разлике 
у погледу природе њихова општег дела” (1978: 143). 

Разлику између семантичке и морфолошке деривације проф. Бошко-
вић је направио врло прецизно већ на следећој страници, закључујући о ово-
ме на следећи начин: 

,,(...) у нашем случају није уопште реч о грађењу nominum loci помоћу 
суфикса; већ о унутрашњем развитку именица које су биле по значењу 
nomina actionis, о њихову прелажењу у nomina loci ” (1978: 144). 

Овако поставивши проблем све именице из категорије nomina loci поделио 
је према њиховом постанку и развитку у две велике групе и код њих из-
двојио по два различита еволутивна ступња.

Перинтеграција и у творби речи и у радовима проф. Бошковића 
има врло значајно место. Формално посматрано код овог процеса запажа 
се само промена границе међу творбеним елементима. У суштини, ту су 
много дубљи преображаји – остварује се прелазак на нови квалитет, мењају 
се стари и успостављају нови творбени односи, добија се нова мотивација, 
нови творбени афикс, нови творбено-семантички продукат. Она би значила 

5  У тексту „Око суфикса ica”.
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успостављање новог семантичког контакта, добијање нове језичке интер-
претације, а све то и формално другачије обележено.

Проф. Бошковић у овом правцу и с тим у вези закључује: два су резул-
тата ове нове интерпретације: један формални – издвајање наставка, а други 
– семантички, добијање једне нове групе именица.

Још на почетку своје докторске дисертације истакао је: 
„Обиље наставака за грађење речи, и именичких и придевских, битна 
је карактеристика прасловенског језика. Уместo 98 наставака индоев-
ропског прајезика, прасловенски их има преко 150 (...). To значи да је у 
њему створен и велики број нових наставака, без обзира на који начин” 
(1978: 51).

Касније ћe се и видети – велики број разматраних суфикса биће добијен 
управо захваљујући перинтеграцији. Тако ћe и суфикс -ица, о чијој је генези 
толико пуно било речи у његовим радовима, бити истумачен перинтегра-
цијом, и скоро по правилу, код свих осталих суфикса она ћe имати значајну, 
а врло често и пресудну улогу у њиховом настајању, функционисању.

Суштина саме перинтеграције разоткрива се веома лепо на више ме-
ста, ја ћу овде навести једно такво место које сматрам школским примером. 

;,(...) наставак -ica је (...) поред основног моционог значења развио и дру-
га значења. Није тешко показати како је дошло до развитка ових значења 
код наставка -ica. Јасно је да су сва она само продукат секундарних од-
носа морфолошких елемената код појединих именица. Док год је језичка 
анализа код именица овчарица, рачарица, козарица и сл. издвајала као 
морфолошке елементе masculinum на -ar + наставак -ica, дакле, овчар-и-
цa, рачар-ицa, козaр-ица и сл., дотле је и моционо значење наставка -ica 
код њиx било једино. Чим су, међутим, ове именице доведене у везу са 
основним речима од којих су именице на -ar саграђене – овца, рак, коза, 
њихова морфолошка структура добила је други вид. Перинтеграцијом је 
добивена нова подела на морфолошке елементе: овч-арица (овца), коз-а-
рица (коза), рач-арица (рак). И овом новом поделом раскинута јс веза 
по значењу између изведених именица на -ica и њихових основних речи 
на -ar. Значење ових именица није више резултат њихова односа пре-
ма masculinum-у на -ar, већ њихова односа прома усамљеним речима од 
којих је masculinum саграђен. И сасвим природно, наставак -ica код ових 
речи развија сва значења која на пр. однос овчарица : овца допушта: и 
значење места и значење каквог предмета и сл. Дакле, сва су ова зна-
чења, у суштини, само продукат овог новог односа, ове нове везе” (1978: 
64).
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На овај начин су добијени многи други суфикси, многа значења, и што 
је нарочито важно – успостављени мотивациони односи други и другачији 
– то даље значи, нови творбени типови. Ha перинтеграцији се заснива нпр. 
суфикс -aћ у личним хипокористицима, -ńь и др.6

Дакле, овај врло значајан процес у механизму грађења речи, који за 
продукат има деривате морфолошке, и деривате семантичке, нашао је вр-
сног тумача у проф. Бошковићу.

Значај диференцијације – те увек и свуда присутне универзалне јези-
чке законитости обилато је и са разлогом презентиран у Бошковићевим ра-
довима у творби речи. Њој захваљујући он је закључио, да увек када дође до 
синонимије, дублета, како је говорио, у творби речи – у том случају најпре 
долази до семантичког разједначавања, а затим – морфолошког. Морфоло-
шко разликовање је ту секундарно, оно је израз семантичког разликовања, 
примарног у овом случају. Диференцијацијом се уклања и хомонимија на-
стала као резултат семантичке деривације.

Када говори о именицама на -ьni̭a које су имале двојако значење, он 
говори и о каснијем стању у погледу датих именица. 

,,Али ове две групе именица нису остале у свом првобитном односу. Сло-
венски нам језици показују да је већ у прасловенском језику међу име-
ницама на -ьni̭a које су биле nomina loci и онима што су значиле nomina 
actionis извршена извесна диференцијација, – да су ове две семантичке 
категорије и формално разграничене. Јасан је резултат тога њихова раз-
граничења: веза nomen agentis + -ьni̭a постала је знак морфолошког скло-
па nominum loci, а веза глаголска основа + -ьni̭a остала је знак морфо-
лошког склопа nominum actionis” (1978: 143).

Примере за ово налазимо у свим Бошковићевим радовима из творбе речи, а 
како се оваквим објашњењем илуструју и друта питања везана за функци-
онисање творбе речи – навешћу јoш неки пример.

Диференцијацијом он објашњава и доцнији развитак суфикса -ача и 
-ара у словеначком и српскохрватском језику. 

„(...) Именице на -ač-a и -ar̂-a морале су бити у почетку доста ретке у 
српскохрватском и словеначком језику. И поред њих као таквих, именице 
на -ačь и -aŕь остале cу на својој старој, основној семантичкој линији; 
а оне саме, тј. именице на -ač-a и -ar̂-a, морале су да се на неки начин 
одвоје, диференцирају, од својих основних облика на -ačь и -aŕь 
(...)
6  У „Један половично објашњен суфикс српскохрватски” (1978: 431) и „Iz semantičke 

derivacije i povodom nje” (1978: 441).
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Нужно је у њиховој еволуцији било нешто друго, оно што смо малопре 
рекли – њихово функционално одвајање од наставака -ačь и -аr̂ь. Ова 
функционална диференцијација између облика с крајњим а и облика без 
тога а чини основни смисао развитка нacтавачкиx дублета типа -ьcь//-ьca 
у категорији nominum agentis у словенским језицима. Њe је морало бити 
и код наставака -ač-a и -ačь, -ar̂-a и -ar̂ь” (1978: 163).7

Разликујући две етапе у развитку датих суфикса проф. Бошковић ула-
зи и у објашњење настанка појединих значења код суфикса. Тако и овде, 
закључује да су у почетку оба суфиксална дублета били за nomina agentis 
masculinа, и да су тек у друтој фази постали фемининални суфикси, што их 
је онда довело у везу са маскулиним суфиксима и дало моционост суфик-
сима -ач и -ар. Своја значења и употребу добили су семантичким путем и 
диференцијацијом.

На овај начин је протумачена и употреба суфикса -ља, тj. суфикса 
-аља, -иља с једне стране и -аљка, -иљка с друге. 

,,(...) данашња разлика у значењу између именица на -alja, -ilja и именица 
на -aljka, -iljka – nomina agentis : nomina instrumenti – може бити само 
резултат секундарног везивања једнога значења њихова само за облике 
на -lja (-alja, -ilja), а другога – caмо за облике на -ka (-aljka, -iljka)” (1978: 
173).8 

Овде, према томе, имамо прво паралелне суфиксе у агентивном зна-
чењу, а затим семантичку деривацију – развија се значење opуђa; сада је то 
случај хомонимије или полисемије, да би следећа етапа била – диференција-
ција: један суфикс се везује за једно значење, а други за друго. Без обзира да 
ли је у конкретним случајевима баш све тако било, чињеница је да оваквих 
случајева у словенским језицима има много, као и да су протумачени врло 
логично.

Горњи нам примери показују случајеве који сличношћу или истим 
развитком повезују језике, или су карактеристика једне групe или само јед-
ног језика. Међутим, разни други фактори, и у првом реду синонимија међу 
творбеним типовима у појединим словенским језицима, доводили су и до 
различитог развитка једног творбеног типа – у могућем и генетски унaпред 
одређеном правцу. Тип диференцијације ове врсте може се назвати међује-
зичком диференцијацијом – по којој се словенски језици међусобно 

7  Ту „преквалификацију” помиње и у другим радовима, као нпр. „Лужичко tkalča – 
Weberin” (1978: 450).

8  Тим путем се објашњава и настанак суфикса -ја и његових значења у руском у примерима 
типа враль : вралья (1978: 174).
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разликују, a то је заправо „та извесна неједнакост која има примене у од-
ређивању сродничких односа међy словенским језицима” (1978: 51).

Из специфичности суфикса са елементом к и ц изводио је закључак о 
блискости или удаљености појединих словенских језика или група. 

,,Само су наставци с елементима k и с, они који су и функционално и на 
морфолошком домену употребе били потпуно идентични, представљали 
„идеалан” случај наставачких дублета у прасловенском језику. 

Они су, дакле, по својој гласовној, материјалној структури давали мо-
гућности да у даљем историјском развитку појединих група словенских 
језика код њих дођу до изражаја резултати извесне репартиције: уопшта-
вање или наставака с елементом k или наставака с елементом с у поједи-
ним групама” (1978: 53).

И према тим резултатима говорено је о односу јужнословенских језика пре-
ма језицима источне и западне словенске групе.

Међутим, да разликовање не мора бити продукат секундарног распо-
реда двеју фонетских варијаната једног истог суфикса, већ двају функци-
онално идентичних, а материјално и генетички различитих суфикса, пока-
зано је на примеру именица у категорији nomina loci. 

,,Дошли смо, најзад, до употребе наставака -ьni̭a и -ьnica у истим речима, 
до дублета типa *kovačьni̭a // kovačьnica, *pralьni̭a // pralьnica и сл. Ка-
кав је резултат ове напоредне употребе наставака показују нам словенски 
језици: јужнословенски су језици уопштили употребу наставка -ьnica, а 
источни и западни наставка -ьni̭a” (1978: 150).

Како видимо, у случају синонимије по било ком основу, и хомонимије 
– диференцијација се врши на разне начине и на разним нивоима. На осно-
ву њених резултата у савременим словенским језицима, проф. Бошковић 
је успешно реконструисао генезу појединих творбених елемената, долазећи 
до прасловенског стања.

И да закључим, кроз односе мотивације, дејство перинтеграције и ди-
ференцијације – што чини окосницу у радовима проф. Бошковића из творбе 
речи, и о творби уопште, – на најбољи је начин откривен огроман значај се-
мантичке деривације и њено тесно преплитање са морфолошком. Исто тако, 
посматрано на овај начин, показује се да су језички релевантне законитости 
у функционисању механизма гpaђења речи – заједничке словенским језици-
ма, а види се и пo чему се они разликују. И у свему томе дело овог научника 
обогатило је научну мисао и постало незаобилазна литература сваком ко се 
бави творбом речи и у славистици и ван ње.
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1. Овде ће се разматрати творбене и с њима везане семантичке карак-
теристике руске лексике последњег времена,1 посматране и као тенденције 
у развоју. Има се у виду околност да се језик и друштво, а самим тим и кул-
тура датог друштва настала као последица човекове материјалне и духовне 
интервенције, налазе у дијалектичкој међузависности и да је лексика, као 
врло динамичан језички ниво, најнепосредније одражава. Преко језика се 
тако егземплификује конкретна етапа у развитку датог друштва. Истовреме-
но се мора водити рачуна о изузетно важној чињеници да језик никад слепо 
не следује променама у друштву, да он има своје законитости – и да тек у 
дијалектичкој интеракцији на релацији друштво – језик долази до језичког 
стварања. Предмет анализе су творбени процеси у оквиру именичке номи-
нације као најобимнијег дела лексичке масе.

2. Пре приступања теми неопходно је скренути пажњу на чињеницу да 
под новинама подразумевам у првом реду екстензију или пак реконструк-
цију појавних форми што не искључује и строго узев иновације, као и да се 
не узима све ново, већ оно најмаркантније што проистиче из узајамности у 
односима друштво – језик и у сфери која је овде означена.

3. Услед бурног, у првом реду техничко-технолошког, развоја у језику 
последњег времена са несмањеним интензитетом дејствују две противречне 
тенденције – у области номинације снажно изражене. Једна од њих је – ана-
литизам експлициран кроз бројне монолексемне номинате, које задовоља-
вају комуникацијске потребе за брзим номиновањем са довољно информа-
тивности. С друге стране језик има јаку тежњу и увек живу – за рационали-
зацијом и ту сада ступа на сцену језичка економија.

4. На овај начин аналитизам води у стварање композита и абревијатура 
и затим све већем и све изразитијем њиховом прожимању и зближавању 

1  О новинама у оквиру руске лексике совјетског времена, о епоси у целини у том смислу 
и у овом правцу, може се наћи доста материјала. Поред посебних радова ту су и социо-
лингвистичка истраживања, велике академијине граматике итд. Није досад запажено да су у 
овом смислу обрађиване последње деценије, а сваки период има и одређене карактеристике 
и специфичности. Основна грађа црпена је углавном из ових извора: Новые слова и значения 
(1971, 1984), Словарные материалы (Новое в русской лексике -79, -80, -82, -83), затим из 
граматика (Шведова 1980) и монографских издања (Панов 1968; Протченко 1975; Земская 
1973a; Верещагин 1976).
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(Панов 1968: 98) преко разних прелазних типова, што чини карактеристику 
садашњег тренутка у развоју руског језика. Међутим, језик се на оваквим 
решењима не зауставља, потребе за разноврсном и разнородном номина-
цијом знатно су шире, те он отуд активира и друге своје ресурсе. Тако је 
супстантивација добила своје запажено место у номинационом процесу, а 
у последње време у неким типовима постала и веома продуктивна, а ту је и 
семантичка кондензација. Када је сав овај механизам покренут – по већ до-
бро знаним законитостима активирају се унутарјезички фактори, који у тој 
интеграцији настоје извршити диференцијацију стилску и семантичку или 
неко друго функционално разграничење. Сви ови начини грађења номина-
ције у руском језику сведоче о значајним променама у морфолошкој дерива-
цији садашњег тренутка и испољеној диференцијацији у смислу сужавања 
улоге суфиксације.

5. Сложенице као стара језичка творевина и са непрекидним трајањем 
у словенским језицима, у руском језику новијег времена попуњавају лекси-
ку врло екстензивно и кроз неке своје типове доживљавају праву експанзију. 
У овој сфери испољавају се и специфичности руске творбе композита.

6. У последње две деценије развоја руског језика показују тенденцију 
ка екстензији посебан тип структурно представљених као И + И са врло 
широким значењем: 

блуза-майка, мастер-станок, механизатор-кормач, наладчик-монтаж-
ник, вечер-встреча, вечер-портрет, договор-обязательство, дача-прицеп, 
летчик-космонавт, клуб-столовая, контролер-кассир/кассир-контролер, 
завод-поставщик, совхоз-завод, плотник-бетонщик, пакетир-пресс, ма-
газин-клуб, магазин-салон, гитара-бас/бас-гитара, автомат-прядильщик, 
кафе-автомат, цех-автомат, фабрика-автомат, кафе-бар, кафе-столовая, 
книжка-игрушка, кадмий-ртуть-теллур, паром-ледокол и сл.

7. Веома је чест тип сложеница у области техничке терминологије у 
називима предузећа, оруђа, лица по професији, које као други део компо-
зиције имају одређени број готових лексема агентивног или локалног зна-
чења, а у првом делу именичку основу везану спојним вокалом, а у случају 
да су две основе – онда и два спојна вокала: а) -хранилище, -потребитель, 
-подборщик, -режиссер, -разведчик, -погрузчик, -построитель, -смеситель, 
-обработчик, -заготовитель, -строитель, -образователь и др. Као други део 
композиције налазимо и именице других значења: б) -город, -гигант, -завод, 
-генератор, -комплекс, -комбинат, -комбайн и сл.:
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а) овощепогрузчик, водопотребитель, льноподборщик, звукорежиссер, 
бетоносмеситель, камнеобработчик, камнеподборщик, кормозаготови-
тель, краностроитель, пленкообразователь;
а1) овощекартофелехранилище, нефтегазоразведчик, плодоовощехрани-
лище;
б) нефтегигант, нефтегород, овцекомплекс, газокомплекс, льдогенератор, 
картофелекомбайн, крупокомбинат, эфирокомбинат, мясокомбинат;
б1) льнопенькозавод итд.

8. Висок степен продуктивности имају у научној и техничкој термино-
логији сложенице чији је други део глаголског порекла и са нултим суфик-
сом и именицом у првом делу. Ови глаголски корени типа -вод, -вед, -воз, 
-ход, -руб, -лет и др. имају функцију суфиксоида и таквом својом употребом 
доприносе порасту аглутинативности у руској творби речи. Значење ова-
квих образовања су у домену лица и оруђа (уређаја, механизама) најчешће 
у агентивној категорији: 

пакетовоз, хлебовоз, просовод, луноход, лесоруб, документовед, почер-
ковед, нефтерудовоз, чеховед, лермонтовед и сл. 

Слободним везивањем датих структурних елемената и за позајмљене речи 
типа – женьшеневед шири се хибридизација и код овог типа композита.

9. Интернационални елементи као компоненте сложеница не престају 
бити омиљено средство деривације у научно-техничкој терминологији, и 
уколико се наука и техника више развијају – то се и њихов круг шири, а са 
појачаним развојем домаће технологије и хибридизација која се састоји у 
споју интернационалне и домаће компоненте: 

а) агро-, био-, вибро-, видео-, гелио-, гермо-, гипер-, дендро-, пневмо-, 
стерео-, турбо- и др.: 

агротехника, агрослужба, биофизика, биозащита, гелиотерапия, видео-
запись, дендрохронология, пневмовоз, пневмонасос, пневмозарядник, 
стереокино и многи други; 

б) -лог, -граф, -метр, -мобиль, -рама, -така, -стат и др.: 
криминолог, марксолог, гидрограф, радиометр, виброметр, электромо-
биль, винотека, дискотека, стратостат и др.

10. У специфичности руске творбе речи спадају свакако и абревијату-
ре које су у совјетско доба добиле изузетну екстензивност, иако то не значи 
да их је тек оно донело, већ су њиховом ширењу допринеле револуционарне 
друштвене промене, па затим и брзи техничко-технолошки развој. О овоме 
се у литератури може много прочитати, скоро да нема рада који не обрађује 
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овај период руског језика, а да се у њему неће наћи места и за ову врсту 
номинација. Разноврсност абревијатурних типова временом се повећава-
ла, али са променљивом судбином током протеклог времена (Панов 1968: 
66–99). Двадесетих година владала је стихијност у абревијацији, а у превази 
су биле абревијатуре слоговног слоговног типа са мноштвом разних варија-
ција, 30-те и 40-те године већ значе смиривање и стабилизацију у овом до-
мену номинаната и победу иницијалних абревијатурних творевина, док се 
слоговне у приличној мери пригушују, да би већ према 60-им и оне избиле 
у први план и напоредо са иницијалним наставиле свој поход кроз језик до 
дана данашњег. На њихов пређени пут до данас утиснули су свој печат и 
друштвени и језички фактори, што ће се из даљег текста и видети.

11. Ситуација у погледу иницијалне абревијације данас показује ста-
билизацију. Велика је фреквенција творбе властитих именица – еквивале-
ната полилексемним номинацијама радних организација, установа, докуме-
ната, уређаја и другог управо иницијалним скраћеницама. Сфера њихове 
употребе је писани језик, добрим делом канцеларијски, а то је и разумљиво 
с обзиром на њихову погодност за потребе машинске обраде података, као 
и природу властитих имена у чему условност и немотивисаност чине бит-
не карактеристике (Панов 1968: 98). Претежну већину у номинацији данас 
чине абревијатуре засноване на употреби иницијалних гласова, мање слого-
ва и мештовито: 

ДОК (деревообрабатывающий комбинат), ЖКО (жилищно-кооператив-
ное отделение), ЖСК (жилищно-строительный кооператив), КБО (ком-
бинат бытового обслуживания), КЗОТ (кодекс законов о труде), ИВЦ 
(информационно-вычислительный центр), ГОК (горно-обогатительный 
комбинат), ЛПК (лесопромышленный комплекс), НПО (научно-произ-
водственное объединение), ЭВМ (электронная вычислительная машина).

12. На бази иницијалне абревијације данас постоје формирани твор-
бени типови у сфери разговорног језика, што говори у прилог животворно-
сти овакве номинације. Може се навести као посебан тип скраћени поли-
лексемски назив произвођача – фабрике теретних возила, добијених по типу 
ранијих ЗИЛ, ГАЗ: ВАЗ (Волжский автомобильный завод, МАЗ (Минский 
...), КРАЗ (Кременчугский ...), КамАЗ (Камский ...), ЛАЗ (Львовский ...), УАЗ 
(Ульяновский ...).

Семантичком деривацијом – метонимијски почео се употребљавати 
према марки и овакав назив за теретно возило: водитель ВАЗа, итд. Овакви 
називи се употребљавају у разговорном језику.
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Даља деривација је у домену суфиксације и означава улазак датих но-
минација у свакодневну употребу. Такве су агентивне изведенице: мазист, 
кразист, кразовец, камазовец, вазовец – возач или произвођач датог возила, 
деминутив – хипокористик: мазик.

13. Абревијатуре слоговног типа опет су постале врло живо средство 
творбе именичке номинације у називима радних организација, институција, 
установа, служби, занимања и радних задужења, руководећих функција, 
производних области. Сфера употребе им је разговорни језик и језик струч-
не терминологије. Буђењу њихове поновне продуктивности, у неку руку и 
васкрсавању, допринели су с једне стране већи степен прозирности, а с дру-
ге потреба за већом информативношћу. То су образовања типа: 

мехлесхоз, лесхоззаг, летнаб, соцкультбыт, культорг, главинж (разг., 
проф.), главмех (разг., проф.), горсовпроф, семхоз, помбур (разг., проф.) 
зампотех (разг. проф.), инфизкульт (разг.), завлаб (разг.), заворг (разг.), 
иняз, физтех (разг.), хозмаг и сл.

14. Појава прелазних типова између композита и абревијатура мора се 
повезати са борбом против информацијске недовољности скраћеница,2 по-
некад и наказности њихове, а за већу информативност уз што мање скраћи-
вања. Тако је дошло до прожимања ових двају типова скраћивања што је као 
резултат имало читаву лепезу разноврсних номинацијских иновација.

а) Прва компонента је почетни слог придева, а другу чини цела име-
ница: 

газовод (разг.), ветслужба, ветспециалист, машдвор, деткомбинат, гос-
надзор, госинспекция, госсектор, госсекретарь, мехмастерская, мехсек-
ция, мехдойка, мехток, плавзавод, плавкран, плавмастерская, пивбар 
(разг.), пивзавод, капстрана (разг.), химоружие, облсовет, госграница, 
спецрейс, спецслужба, спецсеминар, спецуправление, культучреждение 
и многе друге.

Екстензивност датих образовања је очигледно у успону, а неки слого-
ви добијају и аглутинативност.

б) Нису ретке ни трочлане композиције састављене од двају слогова 
и целе речи: 

горбыткомбинат, гормолзавод, плавстройотряд, сельхозавиация, сельхо-
закадемия, сельхозкультура, сельхозтехника.

2  У Протченко (1975: 238–249) говори се подробно о свим типовима, а ми овде узимамо 
само оно што је у последње време нарочито изражено; в. такође и Земская (1973a: 277–279), 
Шведова (1980: 239–240).



301

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

в) Два слога адјектива и цела именица: 
распредустройство, загранкомандировка (разг.), загранпоездка (разг.), за-
гранработа (разг.);

г) Први слог првог адјектива + два слога другог и цела именица: 
культпросветтехникум, культпросветучилище, культпросветучрежде-
ние;

д) први слог адјектива + именичка основа + спојни вокал + цела имени-
ца: племптицезавод, племовцезавод;

ђ) интернационални елеменат и иницијална абревијатура: мини-ВМ, 
ГеоТЭС, итд.

Супстантивација је у руском језику одавно познато и признато творбе-
но средство, а у последње време врло радо коришћено, па је стога одређена 
функционално-семантичка диференцијација, извршена унутар ње, сасвим 
разумљива. У овоме треба видети тенденцију ка смањењу улоге суфикса-
ције у грађењу именица од описних придева, а посебно када су у синтагми; 
у том правцу делује и функционално-стилска диференцијација у односу на 
суфиксална образовања од придева (Протченко 1975: 220).

Супстантивација своје место налази тамо где суфиксација није раз-
вијена, а овде је опет, наравно, у питању диференцијација: такав је случај 
са локалним значењем одакле се сасвим нормално развио и осамосталио 
творбени тип именица женског рода са значењем радне просторије, погона, 
одељења, ресторана, лабораторије, бироа, услужних салона и сл., па семан-
тичком деривацијом и колективног агенса.

Ако се у прво време супстантивација вршила у бинарним конструкција-
ма са именицом у женском роду, могло се очекивати да ће и супстантиват 
бити именица женског рода. Касније током развоја језика и данас нарочито, 
супстантивати ничу путем непосредног образовања од придевске основе, 
а да при том није постојала синтагма, или да у њој није морала бити име-
ница женског рода. Ово је сасвим поуздана потврда чињенице да је овакав 
творбени тип добио статус самосталности, па неки истраживачи ово и не 
називају супстантивацијом већ конверзијом (Земская 1973a: 179).

По типу старих – котельная, кучерская и сл. руски лексички фонд 
се данас врло екстензивно попуњава оваквим номинацијама и то у разним 
областима друштвеног живота: 

массажная, гипсовальная, операционная, барооперационная, аквариаль-
ная, хлораторная, весовая, монтажная, конструкторская, компрессорная, 



302

Јелка Матијашевић

вареничная, сосисочная, котлетная, шашлычная, дикторская, учитель-
ская, мастерская, парикмахерская, закусочная и др.

16. Недовољно је проучен творбени тип богато коришћен у профе-
сионалном и разговорном језику,3 који се састоји у грађењу монолексем-
них номинација на бази одредбених синтагми и помоћу суфикса -ка додатог 
придевској основи. У овом случају ради се о семантичкој кондензацији, зна-
чење именице из синтагме инкорпорира се у новообразованој деадјективној 
изведеници при чему суфикс -ка има само транспозицијско значење. Твор-
бено значење је широко предметно значење.

Истиче се да је овакво грађење карактеристично за неофицијелни го-
вор, док се у официјелном употребљава синтагма (Шведова 1980: 171). 
Међутим, постојање адекватне синтагме није увек и реализовано, тачније 
постоје примери директног грађења од придевске основе, а то значи да овај 
творбени тип поседује самосталност. Лексички фонд руског језика богати 
се оваквим номинацијама такорећи на наше очи.

Навешћемо један број примера: 
генералка, разг. проф. (генеральная репетиция), открывалка (консервный 
нож), двухванка, разг. проф. (двухванная печь), неотложка (неотложная 
помощь), маршрутка (маршуртное такси), комиссионка (комиссионный 
магазин), большегрузка, разг. (большегрузный автомобиль), малярка – 1. 
спец. помещение; 2. малярная работа; многосерийка, разг. (многосерий-
ный телевизионный фильм), кессонка (кессонная болезнь), многосменка, 
разг., проф. (работа в несколько смен), коммуналка, разг. (коммунальная 
квартира), многоэтажка, разг. (многоэтажное здание), двухэтажка (дом с 
два этажа), безопаска, разг. (безопасная бритва), молодежка (молодеж-
ная газета), атомка, разг. (атомная электростанция), воздушка, разг. проф. 
(что-л. дефицитное – о предмете; то же, что дефицит), паровоздуховка, 
разг. (паровоздуходувная станция) и др.

17. Лексика последњег периода руског језика, као уосталом и читаве 
совјетске епохе, карактерише се динамичношћу – што одговара развоју дате 
културе. Примећује се да се у овом периоду неке појаве и форме стандар-
дизују; запажа се пораст аглутинације у систему творбе речи, демократи-
зација језика посматраног у целини, хибридизација, борба супротних тен-
денција – терминологизација и детерминологизација, аналитизам и рацио-

3  У Шведова (1980: 171–172) даје се заједно са осталим деадјективима изведеним 
суфиксом -ка. Иако овај творбени тип заслужује да буде свестрано проучен и презентиран 
лингвистичкој науци, то овде неће бити могуће с обзиром на тему. На овом месту значајно је 
да је то један од путева превладавања номинацијског аналитизма.
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нализација, промене у морфолошкој деривацији и сужавање суфиксације; 
интегративни процеси захватили су и област семантизације и област живог 
и неживог агенса.

Значајно је истаћи чињеницу да и творбено и семантички лексика 
овог периода показује ономасиолошку самосталност и у стању је да задо-
вољи потребе развоја дате културе коју опслужује и у складу са основним 
језичким функцијама и законитостима.
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ХОМОНИМИЈА ИЛИ ПОЛИСЕМИЈА 
(на примеру руских и српскохрватских енантиосемичних 

лексема)1

На овом месту говориће се о енантиосемији на парадигматском плану 
– у односу на сродне појаве. За ту прилику конфронтациони приступ даје 
знатно боље информације, него кад се дата појава посматра само у једном 
језику, јер разоткрива универзалност у функционисању механизма ове кате-
горије семантичког нивоа. 

Сложеност многобројних семантичких законитости проузроковала је 
постојање мноштва белих места у том домену. Много тога још није истра-
жено, a далеко смо од сабирања резултата и релевантних лингвистичких 
уопштавања. Таква судбина задесила је и енантиосемију, јер кад нешто није 
дефинисано, није извучено на препознатљив ниво, није експлицирано – не-
достаје и релевантан суд о њему.

У прилици смо да досадашња мање-више фрагментарна сазнања до-
пунимо и поткрепимо резултатима до којих се дошло током рада на теми, 
или чак и да их знатније коригујемо. 

Прво и основно што је досадашњи увид у материјал потврдио је то 
да је енантиосемија не само жива појава, него и врло раширена, насупрот 
тврђењима да јој је домен ограничен, углавном на дијахронију.

Енантиосемија се испољава као категоријална јединица лексичко-се-
мантичког система контрарности. Сложена функционално-семантичка ор-
ганизација поља заснива се на органској повезаности различитих катего-
ријалних јединица у његовом саставу. Значајну улогу играју управо односи 
везани за полисемију и контрарност. 

Семантичка структура речи укључује читав низ сема различитих у 
референцијалном и аксиолошком смислу. Није неочекивано да се у семан-
тичком пољу речи нађе и сема контрарности. 

Наш корпус располаже многим таквим примерима, a овде ће бити 
представљен само кроз илустрације:

рус. темнеть – становиться темным, темнее; виднеться (о темных пред-
метах); честить, (прост. ругать, обзывать обидными словами); да, части-
1  У штампаној верзији наслов текста гласи: „Хомoнимија и полисемија”; овде је измењен 

у складу са насловом у садржају зборника и исправком Јелке Матијашевић на примерку 
сепарата (примедба уредница).
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ца (согласие; возражение); да, союз (соединительный; противительный); 
заговорить (начать говорить; утомить многословными разговорами); 
залечить (дать зажить чему-н.; уморить неумелым лечением); двоиться 
(раздваиваться; удваиваться); загнить (начать гнить; стать гнилым); жечь 
(действием горячего или очень холодного производить ожог); ласковый 
(сказать пару ласковых – высказать неодобрение в резкой форме, неодо-
бр.); приласкать (отколотить, побить – жарг. – от „проявить ласку”); вы-
думщик, разг. (кто выдумывает, затевает что-л.; кто выдумывает ложное, 
клеветническое); выбивной (служащий для выбивания; сделанный по-
средством выбивания); воротить (прост. отдать кому-л. обратно; прост. 
получить обратно); величать (выражать уважение кому-л.); ирон. назы-
вать каким-л. именем, не соответствующим кому-л.; или, союз (раздели-
тельный; присоединительный); сладкий (перен. доставляющий удоволь-
ствие; перен. лицемерный); и др.
сх. вратити (дати натраг, добити, стећи); да, речца (потврда, одобравање; 
у противном смислу, ирон. није тако); дужник (онај који је дужан; којему 
је неко дужан); веселник (еуф. јадник, несрећник; весељак); веселница 
(еуф. јадница, несрећница); судити (осудити; досудити; пресудити); до-
бро (повољни животни услови, стварна или материјална корист; ирон. 
зло); бесцен (неоцењив, претерано скуп, драгоцен; који нема цене, одвећ 
јевтин); двојити (делити на два дела, разјединити; удвајати, удвоструча-
вати); захвалити (се) (изразити захвалност; дати оставку, одрећи се чега); 
одговорити (дати одговор; противречити); исход (излазак Сунца, Месеца 
над хоризонт; свршетак, крај, завршетак); пречути (не ухватити слухом 
оно што је изговорено); прозборити (казати, рећи; почети говорити); пре-
спавати (провести ноћ спавајући; не пробудити се у одређено време; на-
лазећи се у стању спавања не чути што, пропустити што); прерачунати 
се (избројати; пребацити се у рачуну, у процени); проиграти (изгубити 
новац играјући карте или другу хазардну игру; провести неко време у 
игри; почети играти); господин (човек из грађанске класе – најчешће као 
титула у ословљавању, из почасти; подругљиво, с показ. зам. врста људи, 
такви људи) и др.

Анализа је показала2 да се енантиосемија јавља између свих врста 
значења у парадигми речи: основног и изведеног, основног и пренесеног, 
између изведених значења, изведеног и пренесеног. 

2  Мисли се како на резултате сопственог увида у материју, тако и на истраживања других 
аутора, нпр. међу новијим Grodziński (1989).
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Јелка Матијашевић

Питање се само по себи намеће – шта је произвело такву контрарну 
сему, како се она нашла у оквиру структуре семантичког поља дате речи. 

Установљено је да у њеном настанку узимају учешћа многи и врло 
разноврсни чиниоци: посредство метафоре је нарочито изражено, опште и 
дифузно значење древних корена општесловенских, дифузност и полифунк-
ционалност појединих врста речи (нпр. везници, речце, узвици и др.), еуфе-
мизми и еуфемистички изрази, криптосемија, творбени форманти, промена 
емоционалне обојености контекста, аксиолошки чиниоци, социјална обоје-
ност, преношење из једне сфере појмовне у другу (нпр. из света анималног 
на човека), у синтаксичким конструкцијама разних типова, понекад и позај-
мице могу дати свој допринос, и још неки други.

Истраживање даље показује да контрарна сема може опстати у датом 
семантичком пољу, у чијој се структури нашла, да је обједињавање смисла 
и противсмисла доста честа појава у систему језика као целини, али и да је 
контрарни однос често функционално-стилски диференциран. 

Могући су случајеви напуштања датог семантичког поља и укључење 
у друго све до супституције смисла, али за ово је потребна дужа временска 
дистанца и дијахрона раван, a тиме и етимолошка анализа у изналажењу 
података о енантиосемији. 

Поменуту појаву, како је установљено, затичемо присутну у ра-
зним фазама њеног испољавања, али ипак највише у контрарном односу. 
Спољашњи израз те унутрашње двојности је синтаксички и лексички кон-
текст, a као унутрашња контрарност, на нивoy сема, може се сматрати струк-
турном језичком супротношћу.

Постојање могућности да одређена семантика може у неком конкрет-
но датом тренутку бити обједињена у истој структури семантичког поља са 
неком семом по основи контрарности, значајна је чињеница за разумевање 
полисемије и са њом везаних појава. 

Испоставља се да се то не догађа у свакој микроструктури, већ да 
контрарне опозиције омогућују: градуалност, комплементарност, конвер-
зивност, векторски односи, па отуд и адекватни типови њихови. 

Довођење у везу са другим сродним појавама изгледа овако.
Веза са антонимијом је и тесна и деликатна. Најчешће се енантиосе-

мија посматра као унутрашња антонимија, или као посебан структурни тип 
антонимије (Новиков 1973: 183). Када се дефинише антонимија (Новиков 
1982), наглашава се ономасиолошка повезаност значења њених јединица и 
ставља до знања да се енантиосемија не узима у обзир, истиче се различи-
тост лексема. Тиме је већ искључена и енантиосемија, јер јој се није могло 
наћи место у овако формулисаним односима. Доиста, нема код ње антоним-
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ског пара на лексемном нивоу. Тек крајњи продукат диференцијације може 
бити антонимија на лексемном плану. 

Са синонимијом се још више не може мешати, јер се синонимија ка-
рактерише ономасиолошком повезаношћу њених јединица, a различито-
шћу лексема. Исто тако, то би се противило самом појму синонимије, јер 
се супституција међу члановима синонимског пара или низа, као основни 
елеменат за функционисање синонимије, успоставља након неутрализације 
одређених различитости које постоје код сваког њеног члана, a о чему код 
енантиосемије не може бити ни говора.

Као хомонимија се може посматрати само на синтагматском плану, у 
конкретном контексту, заправо, онолико колико и свако друго значење у оквиру 
полисемне речи (Новиков 1982: 191). Међутим, по већ утврђеној дефиницији, 
као хомонимија се означава однос са унутрашње немотивисаним значењима, 
a подударношћу лексема. Смисаоног контакта међу значењима код хомонима 
нема. Та значења су различита, али не морају бити контрарна. Енантиосемија 
може дати као резултат хомонимију, али на путу ка диференцијацији, a тο зна-
чи и ка антонимији на лексемном нивоу као крајњем продукту. 

Полисемија се одликује семасиолошком повезаношћу њених једини-
ца. Значењa у вишезначној речи повезана су асоцијативно, дакле, мотивиса-
на су, али разбацана по одређеним микропољима која не чине јединствену 
појмовну целину у ономасиолошком погледу (нпр. стол – мебель, еда, отдел 
в учреждении) (Новиков 1982: 190).

Управо ова чињеница да значења не чине јединствену појмовну це-
лину значајна је, јер може подразумевати и контрарну сему у том склопу. 
Међу значењима вишезначне речи постоји семантичка веза, мотивисаност. 
Суштина је, према томе, у постојању општег значења као интегралног језгра 
које држи на окупу семантичко поље. 

Све би се досад изложено могло сажети у следећи закључак.
Енантиосемија се испољава као контрарност, поседујући на овај на-

чин статус категоријалног.3 Као јединица дубљег, семасиолошког нивоа, она 
функционише на нивоу сема у оквиру семантичког поља полисемне речи 
доприносећи тако стварању посебног вида полисемије. Укључивање преко 
енантиосеме у семантичко поље неке речи омогућено је општим значењем 
онога типа који дозвољава појаву посебних значења по основи комплемен-
тарности, градуалности, конверзивности, векторског односа – онога што 
чини појам контрарности.

3  Сматрамо да је хетеросемија, како ову појаву назива Парашкевов (1987), неадекватан 
термин. 
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Узрочне везе између језика и чињеница друштвеног живота одавно 
су уочене. Теоријска лингвистика уградила је резултате истраживања овога 
типа у своје основе, у оном степену у ком су они до сада били присутни у 
науци. Последњих година изучавања на овом пољу су интензивнија и разно-
врснија.2 Рађено је на распону од етнолингвистичких истраживања до соци-
олеката и идиолеката, дотицани су међујезички контакти, интерференција 
према страним језицима, ширење културе говора, а приличан број радова 
контрастивног приступа посвећен је датој проблематици. 

He недостају ни дела теоријског карактера3 и у циљу синтезе урађе-
ног, па ипак, развијена теоријска лингвистика данашњег времена не може 
се тиме задовољити, јер је динамика језичких појава резултат, у великом 
степену, сложеног узајамног деловања на релацији друштво – језик. 

Бојазан од coциологизирања не треба да одведе у другу крајност – да 
се потцени значај социофактора који они имају у развоју језика као екстра-
лингвистички подстицаји за разноврсне промене у језику.

Утисак је да се могло и више урадити, а у првом реду то се односи на 
разне појаве унутар језичког система. Постојање непосредних и посредних 
утицаја друштвених чинилаца на промене у језику чини да сви они не мо-
рају бити видљиви, услед чега се може створити представа да неке промене 
и нису продукат дејства ванјезичних стимуланса. Једна промена у систе-
му или у неком од подсистема, настала под утицајем друштвеног чиниоца, 
може за собом да повуче низ других системски са њом повезаних, секундар-
них промена. Тако се догађа да ванјезички фактори кроз деривацију доспе-
вају са својим дејством до језичког нивоа, где изазивају диференцијације, 
трансформације, модификације и сличне појаве. 

1  У основи овога рада је реферат са скупа Друштва за примењену лингвистику Србије 
„Лингвистичка теорија и методологија”, Београд, 1988.

2  Мисли се на истраживања каква су вршена у области руског језика а чији су резултати 
изнети у монографијама: Словообразование современного русского литературного языка, 
у едицији Русский язык и советское общество (Панов 1968); Русский язык по данным 
массового обследования (Крысин 1974); Протченко (1975).

3  Имају се у виду радови Р. Бугарског и М. Радовановића.
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Спољашње и унутрашње је у језику у перманентном међусобном 
преплитању, али је исто тако и неравномерно у свом испољавању у разним 
ступњевима развоја једног друштва и у различитим његовим епохама – у 
социјално и технолошки преломним фазама је интензивније, а у другим, 
мање динамичним успореније.

Многоврсни и сложени процеси и проблеми на линији интеракције 
друштво – језик заслужују ширу пажњу, планирани, па и организовани при-
лаз проучавању њиховом.4

Променама су захваћени многи језички нивои, при чему ни граматика 
са својим категоријама не може остати ван њиховог домашаја, а посебном 
осетљивошћу на промене датог типа одликује се лексички систем, и на пр-
вом месту област творбе речи. 

У наслову је проблематика широко постављена. Међутим, овде ће се 
пажња ограничити, и то више илустративно, него аналитички, на примере 
из творбе речи, са настојањем да се кроз ову проблематику укаже на одређе-
не узајамности поменутог односа, без претензија на исцрпност и подробну 
анализу. Намера је да се подстакне на истраживања на овом пољу, покаже 
значај проучавања ове проблематике у језику и да се то илуструје одређеним 
сазнањима о тенденцијама које су се већ испољиле и примећене су у истра-
живањима, као и о неким које се могу очекивати у неком од ова два језика, 
с обзиром на то да се већ могу идентификовати. Навешће се неке маркантне 
појаве у области творбе речи руског и српскохрватског језика.

Шта се збива у језику кад дође до грађења лексике за потребе друштве-
ног тренутка и уопште нарасле захтеве друштвене стварности, укључујући 
и подразумевајући ту и развој производних снага, може се видети ако се 
прати шта се збива у систему творбе речи датог језика, или у конкретном 
случају двају језика.

Никако не занемарујући чињеницу да се промене јављају у језику као 
систему, истраживања у овом правцу показују да, и у самом творбеном си-
стему, све појаве нису подједнако подложне спољашњим утицајима. 

Најосетљивијом облашћу у творбеном систему оправдано се сматра 
категорија лица. Агентивна категорија са својим сложеним процесима на 
релацији лексичких и граматичких фактора, има, дакле, с једне стране од-
ређене структурно-језичке особености, а, с друге, осетљивост на снажне 
утицаје спољашњих чинилаца. 

4  Потреба за свестранијим изучавањем ове важне проблематике намеће неопходност 
прилаза и путем пројеката и институционално.
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Сложена област људске делатности, посебно производни рад и сфера 
материјалне производње, обилује разним новитетима, у смислу јављања но-
вог или ишчезавања старог са мноштвом варијаната на прелазу између ових 
двају поларитета, и сразмерно променама у развоју датог друштва.

Кроз призму творбених процеса указаћемо на неке стране узајамних 
односа између језика и области рада.5 

Друштвени услови под којима се одвија радни процес, ера аутомати-
зације, лични рад, колективни рад, подела рада у условима техничко-техно-
лошки развијеног друштва, активно учешће жена у радном процесу, појава 
нових грана делатности и сл. – све ово и још много другог поставља пред 
језик важне задатке: када треба назвати лице према том новом послу или 
радњи које му постаје стална радна обавеза и извор прихода, које ради про-
фесионално; затим, ако је то лице жена; када треба назвати радну просто-
рију, нов уређај или механизам, оруђе што замењује људски рад као неживи 
агенс, радну организацију као колективног агенса, и сл. 

Покушаћемо да та гибања у језику згуснуто представимо. 
На сцену тада ступа језички механизам са својим системом творбе 

речи. Пошто слободног творбеног средства као активног обично нема, језик 
прибегава неком од могућих решења. 

Појачава се продуктивност постојећег творбеног типа, али обично као 
прелазна фаза ка изналажењу трајнијег решења.

Семантичком деривацијом се код неког творбеног типа добија ново 
творбено значење, нпр. од лица – не-лице. 

Активира се неки творбени тип чија је продуктивност ослабила и при-
сутна је само у неком степену, или се чак и угасила. 

Стари творбени тип добија нову вредност, нпр. употребљавао се за 
експресивна значења, а сада добија неутралну творбену семантику. 

Један од врло омиљених и од индоевропског стања присутан начин 
грађења речи и прилагођавања његовог наступајућим променама је даља 
деривација. Стварање нових дериватолошких типова новим комбинацијама 
творбених основа и творбених форманата је врло раширен процес у творби 
речи ових двају језика. 

Позајмљена творбена средства и појава хибридизације – спој домаћих 
и страних елемената – имају у творби речи ових језика одређено и запажено 
место. 

5  Област рада и радних односа није само проблематика стручне терминологије, него и 
предмет лингвистике у најужем смислу.
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Често се прибегава аналитичкој номинацији, полилексемној, где од-
ређена лексема, некад и изведеница, иступа у споју са разним детерминато-
рима идентификационог карактера. У даљој фази језик се настоји ослобо-
дити таквих конструкција дајући читаву лепезу најразноврснијих абревија-
тура и композита,6 што представља степеницу у превладавању аналитизма и 
пут ка синтетизму и монолексемним номинацијама.

Успостављање нових синтаксичких веза може такође подстаћи на 
стварање нових творбених односа у језику, итд. 

Овде су наведене најмаркантније појаве које као подстицај имају 
ванјезичке факторе, али у прерађеном виду, пропуштеном кроз призму је-
зичког система, његових особености и његових законитости. 

Консолидација наступа дејством универзалних законитости у језику 
које га настоје учинити што функционалнијим. Она се врши диференција-
цијом на разним нивоима, иако она никад није ни апсолутна, ни коначна, 
за сва времена, већ се на извесно време успоставља функционално разгра-
ничење између онога што постоји и онога што су потребе наметнуле да се 
створи, а језичка структура омогућила, или није била препрека стварању. 

Конкуренција у творби речи изражена у виду синонимије, разрешава 
се управо дејством функционалне диференцијације. На тај начин се „мате-
рија” чува, творбена средства нађу неко своје место и ту егзистирају за из-
весно време. Ретко шта од творбених средстава испада неповратно из језика, 
а и ако се то ипак једном догоди, потребно је да за то прође много времена.

To гибање, то пулсирање живе материје, што језик и јесте, уочљиво 
је ако се прати неки формант у саставу неког творбеног типа, тј. у споју 
са одређеном врстом творбене основе и у одређеном творбеном значењу. 
Када он у једном значењу дође у конкуренцију са неким другим творбеним 
формантом, новијим, живљим, он се у датом значењу може наћи на језичкој 
периферији. Међутим, у исто то време, у другом свом значењу често се де-
шава да он добије екстензивност, доживи право васкрснуће. 

Из мноштва примера у дата два језика, за ову прилику послужиће нам 
илустрација суфиксом -ец у руском језику који је своју употребљивост, као 
агентивни формант у споју са глаголским основама, давно променио за оз-
начавање етника и других сличних значења и у споју са именичким творбе-
ним основама. Он је, дакле, у творбеном систему овог језика остао у саставу 
сасвим другог творбеног типа. Његово бивше место заузео је нови творбени 
формант -щик/-чик, тј. оформио се нови творбени тип. 

6  Ову материју бележе и најновији речници руског језика у коме је и веома изражена 
склоност ка грађењу датих образовања.
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У томе се види врло висок степен еластичности творбеног система, 
чему у прилог још можемо додати кад је у питању овај суфикс, а и други, и 
чињеницу да се он може даље ширити и кроз своје деривате у неким другим 
творбеним типовима.

Када о свему овоме говоримо, мислимо на карактеристичне црте ру-
ског и српскохрватског творбеног система, али не и да ће се они поклапати 
у одређеним решењима. Исто онако како постоје различите могућности у 
једном језику и у разним временима, тако ће оне поготову бити различито 
коришћене у два, иако врло блиска језика.

Тако ће нпр. српскохрватски суфикс -ац (истог порекла као и руски 
-ец) бити врло продуктиван у агентивном значењу код творбених глагол-
ских основа, и нарочито преко свог деривата -лац. Истовремено биће као и 
руском језику продуктиван код именичких основа и у истом значењу као и 
у том језику.

Оваква ситуација карактерише конкретан творбени формант у једној 
одређеној епоси, али то не значи да се у исто то време неће отпочети нови 
процес диференцијације, ако се у датом творбеном типу појави полисемија, 
кад нпр. почне означавати и лице и не-лице, јер тада долази до конкуренције 
са другим творбеним типом у неком од наведених значења. Процеси се тако 
настављају.

Од неких врло изражених појава у творби речи, које свој настанак 
дугују утицају социофактора, a којима се приписује пораст, навешћемо 
аглутинацију.7 Ова појава, схваћена као специјализација одређених творбе-
них средстава, посебно форманата, за грађење одређене творбене семан-
тике, мора да се посматра у контексту са другим појавама. У језику увек 
постоји борба двеју тенденција супротног усмерења – с једне стране очитује 
се тежња ка аглутинацији, с комуникативним циљевима, а с друге, поли-
семија творбеног типа као тежња ка језичкој економији, тј. једнозначност 
према вишезначности. Обе ове тенденције су у овим језицима њихов стал-
ни пратилац, само су сада још израженије, што се објашњава интензитетом 
спољњег утицаја. Истраживања показују да је аглутинација веома испољена 
у професионално-терминолошкој лексици и у разговорном језику, a то је 
потпуно у складу са очекивањима.

Абревијација се јавља као одговор језика на аналитизам у номинацији. 
Она је заправо отпор у самој језичкој структури са тежњом ка синтетизму, а 
као компресија, и самим тим новина у творбеној структури, новијег време-

7  Овај проблем је посебно истакнут у монографији Словообразование современного 
русского литературного языка (Панов 1968).
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на, наметнула се као прелазно решење. У последње време све је веће прожи-
мање абревијације са композицијом. У савременом руском језику у след тога 
добило се мноштво разних прелазних типова између абревијатура и компо-
зита. У овоме се руски и српскохрватски језик поприлично разликују, иако 
дату појаву налазимо и у српскохрватском. Било би стога пуно оправдања за 
подробнија истраживања у овом правцу. 

Као вид компресије синтагме ‘именица са детерминатором’ помоћу 
суфикса, уз истовремену семантичку кондензацију, у неким словенским је-
зицима8 оформио се посебан творбени тип у сфери разговорног језика. Ово-
га су типа 

рус. вечерка – вечерняя газета, дежурка – дежурная комната, музыкалка 
– музыкальная школа
сх. вечерњак – Вечерње новости, играњак – играни филм, саобраћајка – 
саобраћајни удес, студењак – Студентски град. 

Ова се појава назива универбизацијом и различито се до сада испољила у 
ова два језика; док се за руски језик констатује да има регуларност творбе-
ног типа,9 у српскохрватском тек треба истраживати у овом правцу, а за сада 
се констатује спорадичност. 

За разлику од универбизације код супстантивације, иако се она врши 
на бази синтагме, нема суфиксације, па се може говорити о транскатего-
ризацији, јер ту заправо и нема увек супстантивације. Супстантиватима је 
нарочито богат руски језик, и то тамо где суфиксација није довољно про-
дуктивна. Уколико се ту и појаве синоними у виду суфиксалних изведеница, 
они су по правилу експресивно обојени.

Као резултат велике екстензивности овог начина именичког грађења 
добило се више творбених значења, међу којима на прво место по бројности 
спада значење радне или службене просторије: монтажная, дикторская, 
операционная, профессорская; затим ресторан котлетная, вареничная, али 
и у категорији лица супстантивати имају своје доста запажено место: заве-
дующий, заведующая, учащийся и др. 

У категорији лица под утицајем социофактора дошло је до значајних 
промена, које су сем тога и различитог типа. 

Међу најкрупније појаве у агентивној семантици спада велик број 
номинација жене као активног учесника у друштвеној подели рада и у 
друштвеном животу уопште. Догодило се и да су неке делатности прешле 

8  Ово не би била карактеристика само руског језика, како се некад може наћи у литератури.
9  Констатује се поред наведених радова и у граматикама и приручницима и уџбеницима 

из творбе речи.
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у великом степену у женске руке, па чак и неке индустријске гране запо-
шљавају у великом броју женску радну снагу, као што су прехрамбена и 
текстилна индустрија, затим, здравство, школство и др. Жене су се масовно 
појавиле у спорту, у науци, у традиционално мушким занимањима. 

Језик, међутим, није имао на располагању неко слободно специјално 
средство за означавање женског агенса. Постојећи суфикси као -ка и -ица 
са својим дериватима били су полисемни. Појава новог тражи и нова изра-
жајна средства, слободна, незаузета, или прилази образовању нових. Зна-
чајну улогу имају и суфикси за маскулинум, јер се ту већ традиционално 
успостављају корелативни односи типа -ик/-ица, као и између свих њихових 
деривата и сл. 

Поред поменутих суфикса, добро познатих словенским језицима, по-
казало се да, када језик има и друге суфиксе за фемининум, може их, кад се 
за тим укаже потреба, ставити на располагање. To се догодило са суфиксима 
-ша и -иха у руском језику.10 Први је био у употреби код назива жене по 
професији мужа типа генеральша, а други је градио лексику ширег значења 
у оквиру женског пола, међу осталим и агентивну, али са дозом социјално 
ниже степенице у друштву типа швейцариха или уопште стилски обележену 
лексику. 

Суфикс -ша је имао више шанси да дође у обзир пошто је престала 
потреба за образовањима која је он давао. To се и догодило и добијене су 
изведенице типа секретарша, кондукторша, кассирша, дакле – жена по за-
нимању. 

Мање је, пак, образовано именица у том значењу са суфиксом -иха 
типа сторожиха, пловчиха. Овоме је свакако допринео и стилски третман 
датог суфикса, који је могао да умањи афинитет језика за стварање лексе-
ма поменутог значења због непожељних конотација које се могу јавити под 
утицајем образовања типа зайчиха, слониха.

Празнину у грађењу nomina agentis feminini попуњавају успешно и 
супстантивати типа заведующая, који се најчешће појављују у корелацији 
са маскулинумом. 

Поред тога, значајна су колебања новога типа у категорији лица по 
питању употребе маскулинума или фемининума у језику. Ту је очигледно 
колико се преплићу ванјезички и језички чиниоци. Структура рода у целини 
захваћена је значајним променама.

10  О употреби датих суфикса може се наћи како у поменутој литератури тако и у бројним 
радовима и граматикама. 
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Наиме, неутрално стилске номинације типа лаборантка // лаборант-
киња, преподавательница // наставница неће у језику у свакој прилици 
бити у употреби. Тако, у документима и уопште у службене сврхе предност 
се даје форми мушког рода. Ово посебно важи за институцију конкурса, где 
се не тражи лице одређеног пола, већ имаоци професије, дакле, неутрали-
зованим, општим обликом. He мислимо да од овога нема изузетака, али је у 
основи тако. Маркираност форме женског рода женским полом, чини овде 
препреку за његову употребу. Једино се формом мушког рода означава лице 
уопште, без обзира на пол, неутрализација у роду врши се у форми мушког 
рода.

Сем тога, у језику има прилично случајева где се искључиво упо-
требљава маскулинум, као што су звања, почасна звања, научни степен типа 
доктор, филолог, затим занимања у којима жене традиционално не уче-
ствују – попут војних звања и сл.

Неутрализацијом у мушком роду се знатно обогаћује одавно присутна 
у овим језицима категорија тзв. општег рода, која заправо представља један 
начин неутрализације у роду, а заснива се на енантиосемијском обједиња-
вању у истој речи назива за лица мушког и женског пола типа пијаница // 
пьяница.

Према томе, језик као систем има на располагању у категорији nomina 
agentis и маскулинум и фемининум, али има и функционално-стилску ди-
ференцијацију – мушки род је углавном у употреби у научном стилу, у офи-
цијелно-пословним односима, женски род – у разговорном, публицисти-
чком стилу и у литерарним делима.

Међутим, колебање у роду испољено кроз тенденцију ка феминизму 
или ка маскулинизму одлика је новијег времена. Давање предности једном 
или другом – дилема је коју истраживачи констатују видећи у маскулинизму 
победу граматичког над семантичким, а у феминизму – дистинктивне кому-
никацијске потребе.

Обе ове развојне тенденције, које уносе и одређене специфичности 
у тип синтаксичких веза, језику су потребне, јер су ту посреди односи на 
релацији род – врста, па је самим тим и њихова егзистенција оправдана.

Из овог кратког прилога може се закључити какав допринос даје со-
циолингвистички приступ проучавању језика и његових подсистема, а пого-
тову ако се узме у разматрање материја из више језика.
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Создание высококачественных вузовских курсов русского языка в со-
поставлении с иными языками, курсов, которые могут быть построены на 
разных основаниях и иметь различные задачи, – актуальная задача русистов 
всего мира.

Обучение иностранному языку филологов преследует следующие 
цели: формирование теоретической базы и овладение речью.

Целью является подготовка высококвалифицированных посредников 
между языковыми системами, полностью осознающих механизм их дей-
ствия.

Для студента-филолога русский язык как иностранный – не просто 
объект обучения, a и наблюдения и описания. Это значит, что необходимо, 
как практическое владение русским языком, так и лингвистические знания, 
т.е. глубокое понимание особенностей его устройства.

В начальной и средней школе аналитическое мышление развивается 
слабо. Ставится вопрос о том, можно ли его развивать при преподавании 
иностранных языков. И, если да, то как, каким путем.

Роль грамматики в развитии абстрактного мышления огромна. Грам-
матика отличается высокой степенью абстракции. Можно даже с полным 
правом сказать: она абстрактна. 

В школе из-за недостатка времени грамматика часто преподается в 
виде правил и абстрактных дефиниций, в результате чего исключается ак-
тивное участие мышления учеников.

Грамматика – одно из условий сознательного овладения родным, a за-
тем и иностранным языком.

Установлено, что грамматические речевые навыки формируются дву-
мя различными путями – сознательными, более длительными, но зато обес-
печивающими прочность навыков, и бессознательными – быстрее и легче, 
но они в большей мере подвержены разрушению.

В университете каждое познание начинается с анализа фактов с це-
лью провести синтез, т.е. раскрыть закономерность, выполнив это с актив-
ным участием студентов. 

Языковой материал в учебном процессе, следовательно, и в учебнике, 
должен показать сферу языка и сферу речи. 
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Поэтому цикл обучения студентов русскому языку распадается на 
два основных направления: теоретическое – чтение теоретических курсов, 
включая спецкурсы, проведение семинарских занятий, в том числе и спец-
семинарских; практическое – практические занятия, преследующие основ-
ную цель: развитие устной и письменной речи студентов; написание студен-
тами семинарских работ.

Содержанием теоретических курсов является грамматика, чтение ко-
торой желательно проводить на русском языке.

Содержание практических курсов для студентов-филологов опреде-
ляется целью обучения их в языковом вузе, которая в свою очередь должна 
отражать характер будущей профессиональной деятельности выпускников.

Соотношение теоретической и практической грамматики на основе 
единства важнейших аспектов – семасиологического и ономасиологическо-
го, обеспечивает реализацию принципа коммуникативности обучения.

В связи с интенсификацией преподавания языков и принципом ком-
муникативности говорится о двух грамматиках: о грамматике семасиоло-
гической – «от формы к содержанию» и грамматике ономасиологической 
– «от содержания к форме». Нерешенной остается проблема их объема и 
взаимного соотношения. Если в школе начинается с изучения семасиологи-
ческой, то в университете возможно комбинирование обоих приемов.

Современный ведущий принцип обучения иностранным языкам – прин-
цип активной коммуникативности не исключает, а, наоборот, предполагает 
активное овладение грамматикой – ее парадигматическими и синтагматиче-
скими уровнями. Этому способствуют все языковые дисциплины, изучаемые 
студентами и участвующие в формировании специалистов-русистов: фоне-
тика, морфология, словообразование, синтаксис, лексикология, стилистика.

Изучением метаязыка выбранной грамматики речь обогащается грам-
матическими формами. Но богатства эти студенты черпают не из метаязы-
ка, a из естественной речи, составляющей тексты упражнений. Поэтому в 
обучающих текстах должны быть представлены все грамматические формы 
русского языка. Таким путем чрезвычайно интенсифицируется развитие 
грамматических навыков.

В грамматическом строе языка уровни его неодинаковы. На совре-
менном этапе лингвистических исследований необходим подход, который 
интегрирует разноуровневые языковые средства на основе общности их 
функций. Функциональный подход подразумевает функционально-семан-
тические единицы.

Чувствуется потребность в соблюдении системности в подаче законов 
языка.
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Система предполагает и определенную последовательность в распо-
ложении и прохождении материала.

B курсе грамматики должны быть представлены все основные звенья 
грамматического строя русского языка, т.е. всё, без чего не может существо-
вать грамматика как единое целое, как система.

Концентрическое распределение грамматического материала необхо-
димо, если мы хотим включить знания, полученные на предыдущих этапах 
обучения. Этому способствует и сам грамматический материал – наличие 
более общих понятий и разделов, с одной стороны, и более частных с дру-
гой. Специфику каждого иностранного языка надо соблюдать в концентриз-
ме в усвоении и расположении грамматического материала как учебного.

Система предполагает и наличие классификационного признака. Так, 
в построение курса грамматики должно входить ряд классификаций, вы-
держанных с научной точки зрения.

В истории русистики традиционно сложились два типа грамматик: 
грамматика как знание и грамматика как наука, т.е. активная и пассивная, 
впоследствии – практическая и теоретическая, и, в конечном итоге, школь-
ная и университетская, т.е. научная. Между ними долго существовал раз-
рыв и в методическом и в методологическом отношениях, как в грамматике 
родного языка, так и иностранного. По вопросу научной и школьной грам-
матики идут дискуссии до настоящего времени (Федоренко 1971). Выдви-
гая принцип научности, который должна соблюдать грамматика, лингвисты 
пришли к решению, согласно которому школьная грамматика должна пред-
ставлять собой изложенную достаточно популярно и кратко научную грам-
матику.

Для высшего этапа обучения актуальна также взаимосвязь курсов 
русского и родного языков – от прямых сопоставлений при практическом 
усвоении грамматики русского языка, до теоретических и типологических 
различий.

Вопрос об использовании родного языка – один из основополагаю-
щих в методике преподавания иностранных языков. Лингвистическое мыш-
ление сформировано уже в какой-то степени по подобию родного языка и 
иностранного на предшествующих этапах обучения.

Принцип учета родного языка у обучающихся – один из важнейших 
принципов методики преподавания русского языка как иностранного в ау-
дитории, в которой осуществляется контакт двух близких грамматических 
систем.

Так, например, системы именных и глагольных флексий русского и 
сербохорватского языков во многом совпадают, неизменяемые части речи 
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имеют целый ряд сходств. Но и различия тут заметные. При всем этом на-
лицо сильная интерференция родного языка.

Существует и богатая традиция сравнительно-исторического изуче-
ния грамматического строя славянских языков, дающая богатый материал.

Очевидно, что имеется много формальных тождеств и сходств, так 
что сопоставление само собой подразумевается. Университетское обучение 
иностранному языку, и конкретно русскому, в качестве последнего звена в 
концентризме, неразрывно связано с предшествующими этапами в изуче-
нии грамматических систем родного и иностранного языков.

Ошибки в иностранном языке носителей других языков могут быть 
двух видов – случайные и типологические.

На продвинутых этапах обучения стоит задача не только формирова-
ния новых грамматических навыков, но и коррекции ошибочных.

Toчными показателями того, что действительно трудно для усвое-
ния, являются типичные устойчивые ошибки системного характера. Анализ 
этих ошибок, проведенный с точки зрения результатов сопоставительного 
описания соответствующей области родного и изучаемого языков, дает воз-
можность выявить реальные трудности в изучаемом языке, установить при-
роду этих трудностей, что, в свою очередь, при методической организации 
работы над конкретной темой позволяет избрать наиболее эффективный 
путь работы (найти наиболее рациональный способ предъявления учебного 
материала, определить степень внимания к отдельным языковым фактам, 
отобрать соответствующие типы упражнений и заданий).

Говоря о значении систематического курса школьной грамматики, из-
вестный русский методист А. В. Текучев подошел к очень важному для нас 
выводу, о том, что: 

«Хорошее знание грамматики родного языка существенно облегчит 
усвоение учащимися и иностранных языков: учитель иностранного язы-
ка во многих случаях обязательно обращается к сопоставлениям грам-
матических категорий русского и иностранного языков, опирается на то, 
что знают учащиеся из русской грамматики... К подобным сопоставле-
ниям, хотя, конечно, и значительно реже, может прибегать и преподава-
тель родного языка, что, несомненно, будет способствовать повышению 
интереса учащихся к занятиям, как иностранными языками, так и рус-
ским языком» (Текучев 1971: 26–26).

В настоящее время вопрос о месте грамматики при обучении как 
иностранному, так и родному языку – не вполне решен, изучение языка в 
целом все еще носит несистемный характер. Такая недооценка значения и 
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роли грамматики в школьном обучении, a можно сказать, такое отрицаю-
щее грамматику состояние, было вызвано, как нам кажется, переоценкой 
грамматики в прошлом – и привело к другой крайности – почти к полному 
отрицанию положительной роли теории грамматики в пользу практическо-
го ее изучения.

Но нельзя думать, что таких мнений не существовало в истории линг-
вистики в целом и, несмотря на значение грамматики, отрицающие грамма-
тику всегда были и будут; 

«...удивительно устойчивым оказывается передающееся от поколения к 
поколению, унаследованное от прошлого, сохраняющееся в некоторых 
общественных кругах (в том числе и у части лингвистов) и в наше вре-
мя пренебрежительное отношение к школьной грамматике как к чему-то 
лишнему, обременительному для учителя и почти бессмысленному и 
бесполезному для учащихся занятию» (Текучев 1971: 24),

писал известный выше упомянутый методист в самом начале семидесятых 
годов. Причиной этому  может быть абстрактный характер грамматики с 
одной стороны, а с другой, пренебрежительное  отношение к схоластично-
сти старой грамматики и в последнее время господствующие  методические 
направления. 

От таких крайностей язык сильно пострадал и вынужден вернуться 
к грамматике как одной из основ и одному из условий сознательного овла-
дения родным, a затем и иностранными языками. Именно таково состояние 
характеризует данный момент в обучении иностранным языкам.

В наше время во всем мире опять нарастает интерес к историческим 
изменениям языков, к грамматическим явлениям в историческом освеще-
нии. При диахроническом подходе становятся более понятными фонологи-
ческие, морфологические, словообразовательные и синтаксические явле-
ния (чередование, окончания, варианты и т.п.). Таким путем освещаются не 
только закономерности в родственных языках, a и универсальные законо-
мерности, характерные для языка как системы. К этому можно добавить и 
культурологическое значение такого изучения.

Коммуникативная направленность обучения русскому языку в уни-
верситете имеет свои особенности. Она обеспечивает изучение разных 
уровней языка посредством отдельных лингвистических дисциплин. При 
таком подходе к языку и речи можно говорить о профессиональной микро-
коммуникации.

Морфология, как одна из изучаемых дисциплин, совмещает в себе 
элементы нескольких языковых уровней: семантического, структурно-лек-
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сического, морфологического, словообразовательного, функционально-син-
таксического, грамматико-стилистического и некоторых других.

Для правильного пользования языком необходимо практическое ов-
ладение законами изучаемого языка. Преподавание морфологии русского 
языка, как одной из разветвленной сторон его грамматической системы, ба-
зируется на постоянном, систематическом сопоставлении грамматик двух 
близкородственных языков – русского и сербохорватского. Обучение рус-
ской морфологии основывается на генетической и структурной близости 
грамматических систем славянских языков, на тесной связи курсов родного 
и русского языков. 

В системе подготовки будущих преподавателей русского языка курс 
морфологии занимает одно из важных мест. Дидактический материал по 
русской морфологии должен отражать специфические явления русского 
языка. Это отражается в учебных планах и программах высших учебных 
заведений филологического профиля в наших университетах.

Курс морфологии имеет сложную структуру. В нем решается ком-
плекс содержательных задач:

– дается общая лексико-грамматическая характеристика всех частей 
речи,

– характеризуются основные грамматические категории отдельных ча-
стей речи,

– излагается парадигматический аппарат отдельных частей речи,
– характеризуется морфологическая структура отдельных частей речи (с 

точки зрения способов их словообразования),
– освещается функциональный аспект частей речи,
– дается эквивалентность в сопоставительном плане русского и родного 

языков.
Существуют многие методические и методологические трудности и 

проблемы в условиях вузовского обучения русистов в Сербии. Среди таких 
можно назвать следующие дилеммы: в какой последовательности излагать 
части речи, давать ли общую лексико-грамматическую характеристику всех 
частей речи и их категорий, как последовательно излагать парадигматиче-
ский аппарат всех частей речи и систему их форм, нужно ли учитывать их 
использование и функционирование в языке и речи, как подойти к вечно 
открытым проблемам, таким, как проблема выделения частей речи, вклю-
чать ли, и в какой степени это делать, новые научные достижения, но еще не 
вошедшие в учебные грамматики, какой подход применять и др. 
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Университетских грамматик русского языка, которые бы удовлетво-
ряли высказанным требованиям, думается, прежде всего относительно мор-
фологии, у нас пока нет.

Что касается русских грамматик, то представлена в них морфология 
в описаниях двух традиционных лингвистических школ по-разному. В ло-
гической грамматике слова классифицируются как лексико-грамматические 
категории, причем на первый план выдвигается их лексическое значение, 
которое и определяет их поведение в предложении. В формальной грамма-
тике слова классифицируются по формам словоизменения независимо от их 
лексического значения.

Своеобразная комбинация этих классификаций воспроизведена в по-
следних академических грамматиках.

Можно ли в школьной грамматике ограничиться одной из указанных 
классификаций слов, и какая из них отвечает целям обучения – это вопросы, 
не раз затрагивающиеся лингвистами. 

Есть и мнение, что естественный путь усвоения языка, который про-
ходит ребенок в дошкольный период, ведет от лексики к грамматике, и поэ-
тому цели обучения языку более соответствует логическая морфология:

«Дети не поймут формально-грамматической классификации слов, пока 
не усвоят логической классификации, пока не поднимутся с ее помощью 
на определенную ступень абстракции... Формальная классификация – 
это знание выводимое: если усвоена логическая классификация...» (Фе-
доренко 1971: 31).

Поэтому рекомендуется на младших курсах применение логической клас-
сификации, т.е. изучение логической морфологии.

Из всего сказанного вытекает, что на старших курсах, в частности в 
университетском обучении, требуется применение обеих классификаций, 
и как раз потому, что формально-грамматическая классификация, хотя не 
имеет прикладного значения для обучения, дает профессиональное, линг-
вистическое знание. 

В описании русского языка в целях обучения как иностранному языку 
складывается следующая практика: на начальном этапе преобладают моде-
ли содержательной грамматики, опирающейся на логические категории, на 
продвинутом этапе предпочтение отдается представлению языковой систе-
мы. Следовательно, для целей преподавания русского языка как иностран-
ного необходим комплексный подход, предусматриваемый соответствую-
щей грамматикой. Потребность в педагогической грамматике насущна. Она 
не должна сводиться исключительно к одностороннему подходу «от содер-
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жания к форме», хотя он должен быть приоритетным, но также предполага-
ет идти и «от формы к содержанию», что диктуется системным характером 
языка. 

С этой целью надо разработать структурно-функциональный метод, 
как самый подходящий в изучении славянских языков и подготовить и из-
дать соответствующие учебники и учебные пособия с учетом родного язы-
ка, здесь конкретно – сербохорватского.

Итак, «вопроса обучать или не обучать грамматике – не существу-
ет, во всяком случае, не должно существовать» (Костомаров, Митрофанова 
1978: 57). Существующие наши методики в таком же смысле высказыва-
ются,11 такого же мнения и многочисленные доклады, прочитанные на кон-
грессах МАПРЯЛ-а. Интерес к грамматике, более или менее интенсивно, 
никогда не прекращался. При обучении русскому языку как иностранному 
студентов-филологов, осознание грамматических явлений – это обязатель-
ное условие скорейшего овладения языком. 

11 Наши методики: Nikolić, Mežinski (1984), Skljarov (1987), Tanović (1972–1983), Kostić 
(1968).
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1. И граматичка структура, као и логика, представља извесне ап-
страктне релације које поседује неки садржај када се изрази у језику. Миса-
оним експериментом може се зато добити одређена схема да би се открила 
и објаснила њихова структура или функција. То значи да се под појмом мо-
делирање у језику подразумева стварање структурно-функционалног моде-
ла који представља хијерархију јeзичких нивоа и који схематски приказује 
устројство и функционисање језичког механизма. 

2. Дериватолошки ниво функционише као организована целина. Твор-
бено лингвистичко моделирање је стварање таквих језичких модела који по-
мажу да се разуме устројство творбеног механизма, што значи – структурно 
устројство творбеног система и могућности његовог функционисања спо-
знајом односа елемената у систему. Пошто је сваки систем нужно апстрак-
тан, језик је могуће проучавати као скуп релативно аутономних система.

3. Деривацију треба схватити као својеврстан развитак, тј. прелаз јед-
них облика у друге, једног квалитета у други, а деривационе процесе као 
унутарјезичке процесе, али не без утицаја ванјезичке стварности.

Данас се све више долази до убеђења о општејезичкој универзалности 
дериватологије, виђене кроз призму деривационих односа и деривационих 
процеса, сагледаних статички, односно синхроно, и динамички – дијахроно.

4. Основну пажњу дериватологија посвећује процесуалном аспекту. 
Сам процес деривације представља деривациони корак који се своди на низ 
операција, као што су супституција, инверзија, инкорпорација, контамина-
ција, компресија и др.

5. Логичари кажу да искуства која један језик жели да изрази и са-
општи варирају на бесконачно много начина, док језик употребљава само 
коначан број основних елемената. Зато се као „сировина”, као почетна једи-
ница за деривациони процес користи већ постојећа у језику основна једини-
ца – инваријанта. На основу чињенице да је њихов број мали, а број варија-
ната искуства неограничен, нужно је многе од ових варијаната представити 
разним комбинацијама у језику, што чини суштину деривационог система. 
Резултат комбиновања је трансформација почетних јединица на разне начи-
не, између осталог и путем присаједињења оператора, односно форманта. 
Јасно је да ти формални аспекти језика нису произвољни, да међу творбе-
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ним елементима постоје односи деривационе мотивисаности, којој се при-
писује и атрибут универзалности. Деривациони односи јединице подлежу 
дејству динамичких законитости. Какве се групе искуства стварају зависи 
од интереса онога који употребљава језик, као и од садржаја који треба да 
се изрази.

6. При деривацији разни нивои језика налазе се у посебном односу 
узајамности стварајући систем, те мора да постоји нешто што их одржава, 
повезује – неко кохезионо средство. 

Функција је та центрипетална сила која привлачи елементе истог ни-
воа у известан деривациони скуп, који се карактерише истоврсношћу зада-
така у функционисању језичког механизма. Функције и нема ван структуре.

Функционална истоврсност је онај аспекат који допушта језичким 
елементима, конкретно творбеним елементима, да буду хетерогени, тј. рела-
тивно разнородни, неједнаки на истом језичком нивоу. Према томе, основни 
фактор који образује систем творбе речи – чини управо специфична функ-
ција јединица одређених творбених структура унутар датог нивоа.

7. Модел у творби речи је функционално одредива величина. Ако се 
узме да је модел у творби речи исто оно што и у другим језичким нивоима 
– дакле, схема, идеја, одређена представа, онда би творбени тип био – кон-
кретна примена модела, основна јединица творбеног система.

Према томе, творбени тип је структурно-семантичка величина, кон-
кретизација на нивоу језичких јединица, док је творбени или дериватолош-
ки модел, као идеализовани објекат и израз творбених односа – њихов об-
разац, схема.

Иако овде нема знака једнакости, у неком општијем виђењу могућа је 
њихова супституција.

8. Кључно питање је: да ли су те схеме у творби речи константне, не-
променљиве у времену или су подложне променама?

Одговор се добија када се узме у обзир већ стандардизовано виђење 
творбеног типа у погледу структуре и функције, по коме га чини јединство 
граматичког и семантичког елемента, тј. међузависност граматичких и се-
мантичких јединица, у чему се огледа суштина унутарјезичког функциони-
сања датог нивоа, као и веза са ванјезичком стварношћу.

Већ сама ова чињеница упућује на својеврсну динамику и флекси-
билност творбених типова посматраних у временској димензији. Модифи-
кацијом, транспозицијом, мутацијом постојећих творбених типова креира 
се дериватолошка слика одређеног језика у неком одређеном времену, а у 
спрези са чиниоцима нејезичке стварности.
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9. У творби речи модели се могу посматрати на разне начине и нарав-
но у времену. Тиме се открива једна врста реда међу чињеницама – а то је 
временски след или условљеност. Та врста реда се обично сматра узрочном. 
Тражење узрока може се схватити као тражење непроменљивог реда између 
различитих врста елемената или фактора, али исто тако и промена између 
њих. На тај начин добија се слика о постојаности модела у творби речи, 
њиховој искористивости, експанзивности, екстензији, интензитету приме-
не, иновацијама и сл.

Тражење, пак, реда међу чињеницама је тежак задатак и често са не-
извесним изгледом на успех.

Моделирање у творби речи је олакшано чињеницом да су модели јас-
но изражени, препознатљиви, уочљиви и не спадају у сферу скривене струк-
туре.

10. Значај моделирања у језику и конкретно у творби речи је врло ве-
лики, јер се на тај начин осветљава изнутра понашање творбеног система, а 
то значи његово функционисање у прошлости и у садашњости са пројици-
рањем будућности. Овако се сагледава oрганизација и живот датог система.

Из напред изнетог, мислећи при томе на руски и српскохрватски језик, 
уочава се следећа генерализација у погледу творбе речи – да моделирање 
овде није само тражење правилности суодноса између творбених елемена-
та, већ, како је у наслову изнето и што је овде предмет разматрања, пона-
шање творбеног система на плану прошлости, садашњости и предвидивој 
будућности у светлу целине односа језичке и нејезичке стварности.

На овом је месту умесно истаћи да је овде акценат на лингвистичкој 
страни питања.

11. Чињеница је да у језику постоје два начина развитка значења како 
речи тако и творбеног типа. Један такав начин јесте генерализација, када 
исти творбени тип може означавати ширу класу објеката, имати више твор-
бених значења, него што је некада имао. Други начин на који се значења 
померају јесте специјализација, тј. када исти творбени тип може постати 
ограничен у својој примени на мањи низ објеката, сужен у творбеној семан-
тици. Првобитно значење може да се потпуно изгуби.

Значајну улогу у овом правцу игра синонимија у творбеном систему 
изражена као конкуренција творбених типова, што има за последицу функ-
ционалну диференцијацију њихову, као регулатор функционисања језичког 
система уопште.

Плодан и занимљив извор промена у значењу речи, а исто тако и це-
лих творбених типова настаје када се њихова примена прошири због мета-
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форичког ширења њиховог значења, и нешто мање, али и даље значајно 
– метонимијског ширења.

12. За све напред изнето језик, или тачније ова два језика, пружа 
обиље материјала, што је и разумљиво јер су ове генерализације и закључци 
проистекли из његове анализе.

Овде ће се изнети само незнатан његов део у виду илустрација.
Тако нпр. може се сматрати чињеницом да је фемининум настао 

извођењем из категорије аниматума након чега је ова категорија постала 
маскулинум, а то значи да је дошло до специјализације.

Док се категорија лица/не-лица у староруском језику1 пре свега из-
двајала на лексичком нивоу као разне речи, већ је тада у народном и раз-
говорном језику започео процес обједињавања у истом творбеном типу и 
личних и неличних назива.

Данас је то сасвим обична појава. Илустрација би могло бити много и 
из руског и из српскохрватског језика.

13. Један исти творбени тип даје творбено значење nomina agentis и 
nomina instrumenti од првобитног означавања само лица.

Такав је, илустрације ради, у руском тип са формантом -тель у струк-
тури са глаголским мотиватором: лице – водитель, слушатель, преподава-
тель; оруђе – двигатель, нагреватель, рыхлитель; лице и средство – обезбо-
ливатель; лице и установа – заготовитель и сл.

У српскохрватском језику може се као илустрација дати тип са глаго-
лом мотиватором и формантом -ач: лице – берач, ковач, свирач; оруђе – за-
пушач, огртач, упијач; лице и оруђе – бријач, сејач и сл.

Ово је случај проширивања значења.
Дериватолошки поступак за добијање лица је у сфери морфолошке 

деривације – суфиксације, а за не-лице – семантичке деривације, метафо-
ричким путем. Временом се ту оформио хомонимичан творбени тип, али 
сада и на разини морфолошке деривације.

Творбени системи ових језика познају и семантичку деривацију обр-
нутог смера – редеривацију (Маркарьян, Николаев 1990: 60–61), када се од 
nomina instrumenti поново добија nomina agentis.

У творби речи овакве појаве се често посматрају као творбена хомо-
нимија, што значи да се ту виде два творбена типа.

1  Обиље материјала пружа за руски језик књига Ю. С. Азарх (1984), као и граматике 
руског и српскохрватског језика.
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Међутим, како постоје лексеме са обједињеним значењем лица/не-ли-
ца, пре би било исправније видети један творбени тип са два творбена зна-
чења.

14. Школски је пример ширења значења једног творбеног типа ме-
тонимијским путем какав имамо у овим језицима код глаголских именица, 
где се од nomina actionis добијају – nomina instrumenti, nomina loci, nomina 
resultativa, nomina agentis, nomina collectiva, nomina singulativa и још неке. 
Илустрација чак и није неопходна.

15. Истраживања такође показују да су сложенице у староруском пе-
риоду биле скоро искључиво називи лица (Азарх 1984: 130). 

Свима је данас познато да оне дају мноштво творбених значења у об-
ласти различитих семантичких категорија.

16. Сложен развојни пут могу да прођу разне значењске класе попут 
оних фемининалног типа, при чему може дођи и до семантичке трансфор-
мације.

За назив жене, супруге у староруском постојали су супстантивати по-
себног типа, као: дьяконова, королевая и сл., и већ и тада били су непродук-
тивни.

У петровској епоси шири се један посебан творбени тип са форман-
том -ша за назив жене лица које је заузимало релативно високо место у со-
цијалној хијерархији, типа лекарша (вдовы лекарши). 

У XVIII веку њихов број се повећава (Азарх 1984): 
бригадирша, воеводша, генеральша, капитанша, управительша  и др.

Данас, то су nomina agentis feminina: 
библиотекарша, кондукторша, режиссерша, секретарша, теледикторша и 
сл.

Овде се на очигледан начин експлицира утицај нејезичке стварности.
17. Када су именице у питању, а о њима је овде реч, језик се постарао 

да направи неки ред и у сфери модела. Дистрибуција њихова је у функцији 
граматичког рода. Модели се уређују, групишу око три рода, али то није 
учињено ни произвољно, ни случајно.

То окупљање око граматичког рода је само последица суодноса ове 
категорије и семантичких категорија. Наиме, оваква прерасподела унутар 
творбеног система резултат је дејства функционално-диференцијалног фак-
тора, значајног за увођење реда међу појавама семантичког плана.

Пошто је у творби речи преплитање граматичког и семантичког ви-
шеслојно, јер је укључено граматичко биће и мотиватора и форманта, као и 
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различити семантички потенцијали, функционална диференцијација је била 
неопходна.

Успоставила се посебна врста правилности и уклапање у родовску 
схему, а у структури одређеног мотиватора и одређеног форманта добија се 
и одређена семантика.

18. Глобална слика ових релација, ако се занемари структурни моме-
нат, могла би се представити овако.

Стандардизација маскулинума у својству општег, неутралног, идеје 
рода, довела је овде до окупљања творбених типова са значењем лица (лица 
уопште и лица мушког пола) затим живог, конкретног акта, места, предмет-
ности.

Фемининум маркиран женскошћу није могао бити универзални пока-
затељ лица, уколико није означавао лица женског пола или лица са експре-
сивном конотацијом, али су зато предметност, процесуалност и апстрактна 
особина овде нашли свој пуни израз и чак семантичком деривацијом дали и 
низ других значења предметног типа.

Средњи род већ самом својом граматичношћу није могао ни претен-
довати на изражавање лица, па ни живог. За њега се углавном везује проце-
суалност, стање, апстракција и нека друга значења заостала још из времена 
његове шире примене.

Руски и српскохрватски језик по питању садржинске стране средњег 
рода битно се разликују од типолошког. Наиме, српскохрватски још чува као 
наслеђе називе за млада, недорасла, незрела бића у средњем роду, што значи 
и творбени тип по коме се добијају, док је руски у том погледу обезличавања 
и ослобађања од живог, отишао знатно даље.

Творбени типови којима се у руском обележава младо живо биће данас 
су у мушком роду типа: теленок, змееныш, а стари творбени тип теля изгу-
био се, док српскохрватски чува и даље у средњем роду: теле, прасе и сл.

Ово треба схватити као резултат преструктурирања односа живо/не-
живо и категорије рода, а тиме су и очекиване промене у творбеном систему.

19. Идеалне диференцијације у језику нема ни на једном нивоу, па ни 
на овом. Колебања су не само могућа, него и значајна тамо где није у питању 
семантички моменат, а то значи у категорији неживог.

Варијанте у роду изражене су у категорији живог када граматички род 
служи као показатељ експресивности деривата.

Исто тако, и одступања од наведене схеме приметна су код образова-
ња са овим типом значења и нарочито негативне конотације.

То је случај код именица тзв. општег рода и речи субјективног става 
и емоционалних речи. Језик дату ситуацију разрешава на тај начин што се 
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граматички род успоставља углавном према роду мотиватора, какав је слу-
чај у pускoм језику са тенденцијом пораста, или према формалном моменту, 
што је тенденција у српскохрватском, нпр.

рус. голосище – м. р. (голос – м. р.), винище – ср. р. (вино – ср. р.) дядюш-
ка – м. р. (дядя – м. р.), зимушка – ж. р. (зима – ж. р.), службишка – ж. р., 
сынишка – м. р. и сл. 
сх. бенетало – м. и ср. р., злопамтило – м. и ср. р., викало – ср. и м. р., 
дремало – ср. и м. р. закерало – м. и ср. р. и сл.

Иако овде има колебања типа – этот домишко (м. р.) и это домишко 
(ср. р.) тенденција је на страни слагања по роду мотиватора:

рус. сын – м. р. – мой сынище, мой сынушка, мой сынишка; дом – м. р. – 
этот домище, этот домишко, этот домина.

За српскохрватски језик још је Вук приметио, а Стевановић и потвр-
дио да је развитак у правцу средњег рода. Детерминација је у средњем роду: 
једно, право, неко, такво закерало, злопамтило. Ово је случај код именица 
општег рода.

Међутим, у српскохрватском и код аугментатива и пејоратива са фор-
мантом -ина и његовим дериватима, иако може бити колебања, они се пона-
шају као именице женског рода и уз њих атрибути обично стоје у женском 
роду: волина, коњина, итд. 

Употреба фемининалних форми за лица мушког пола одавно није у 
некој значајнијој примени у творбеним системима ових двају језика. Оста-
ци од стања које је претходило поменутој дистрибуцији налазе се у руским 
дијалектима, а такође код композита типа дрводеља, писмоноша, али према 
стању какво је сада у језику – то нема перспективе.

Зато је и могуће преношење афикса женског рода за образовање 
пејоратива од именица мушког рода у српскохрватском типа жандарица 
(Бошковић 1978: 273–275).

20. Процеси стварања у творби речи непрекидно трају и временом 
доводе до иновација у разним деривацијским комбинацијама. У ту врсту 
промена могла би се уврстити појава превладавања аналитизма стварањем 
синтетичких деривата путем инкорпорације (рус. включение). 

И руски и српскохрватски језик познају једну комбинацију особите 
врсте која претендује да буде призната за творбени тип (Маројевић 1986: 
33). За мотиватор се користи устаљени терминолошки израз, тачније придев 
из синтагме и додаје му се творбени афикс. Творбено значење је: широко 
предметно значење.
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И овде се изнова актуелизује однос према роду.
У руском језику шири се као тип са суфиксом -ка, а сфера примене му 

је разговорни језик и област струковног језика. Примера има много, али у 
складу са концепцијом рада ограничићу се на неколико илустрација: 

вечерка – разг. проф. вечерняя смена, вечерняя газета, воздушка – воз-
душный электрический кабель, генералка – разг. проф. генеральная репе-
тиция, многосерийка – телевизионный фильм, музыкалка – музыкальная 
школа, пассажирка – разг. проф. пасажирский автобус, служебка – разг. 
проф. служебное купе и др.

Српскохрватски језик зна за деривате истога типа, као што је са-
обраћајка2 – саобраћајна несрећа и сл. – исто, дакле, као и у руском женског 
рода.

Међутим, српскохрватски језик има деривате ове врсте и у форми 
мушког рода.

За потребе овога рада илустрација је следећа: 
вечерњак3 – „Вечерње новости” (новинар у „Вечерњаку”), горњак – јакна 
(у жаргону младих – претежно), играњак – играни филм (у језику штам-
пе), редовњак – редовни професор (звање – у жаргону универзитета), 
студењак – Студентски град, усњак – усна хармоника (у жаргону мла-
дих) и др.

Није наодмет рећи да би истраживања у овом правцу могла довести 
до корисних сазнања.

21. Из свега досад изложеног произилази да именички деривациони 
модели показују динамику односа јединица граматичког и семантичког пла-
на који се укрштају на творбеном нивоу. То даље значи да моделирање у 
творби речи уноси више светла у функционисање творбеног система у вре-
менској равни.

2  Подробније о томе у раду Б. Ћорића (1991).
3  Концепцијом рада није предвиђена подробнија анализа. Примери су лично прикупљени 

из штампе или из говора младих.
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Словообразовательные процессы, активизирующиеся вследствие воз-
никновения множества номинаций, вызванных общественными потребно-
стями, т.е. получившиеся в результате воздействия экстралингвистических 
факторов на язык, a потом пропущенные сквозь ceть внутриязыковых зако-
номерностей, представляют собой интерес для изучения и по отношению к 
новейшему времени и новейшим тенденциям.1

По нашим наблюдениям новые тенденции – это не новшества, появив-
шиеся впервые в языке, a главным образом те явления, которые существуют 
в системе языка как таковой. Неологизмы в системе – cpaвнитeльнo редки. 
В данный момент эти тенденции выступают в качестве средств, имевших 
свое место в образовании языковых единиц, в бoльшeй или мeньшей сте-
пени. Новое проявляется или как экстенсивность, или же как рестрикция, и 
только иногда в качестве совсем новой комбинации. По отношению к сло-
вообразованию это означает расширение или сокращение существующих 
деривационных моделей.

В данной cтатьe речь пойдет толькo о некоторых явлениях, касаю-
щихся существительныx. Интеграция и вообще интегративные процессы на 
разных уровнях являются характеристикой нового времени. В словообра-
зовании она состоит в расширении cлoвooбpaзoвaтeльнoгo значения в кру-
гу словообразовательного типа. Примером такого образования может cтать 
совмещение в одном cлoвooбpaзoвaтeльнoм типе лица и нелица. По сути 
дела это не новое явление, т.е. сочетание одушевленного и неодушевленно-
го (Азарх 1984), но новизна в том, что теперь имеется тенденция к развитию 
неживого агенса.

Так, деноминативы и девербативы с суффиксом -щик по преимуще-
ству обозначали живого агенса. Материалы словарей показывают,2 что по-
мимо образований типа конвеерщик (рабочий на каком-либо конвейере), 
заправщик (тот, кто производит заправку), обычными уже становятся обра-

1  Исследование проводилось на материале словарей Новых слов и значении 60-х, 70-х и 
80-х гг., a также на словарных материалах, выпущенных до настоящего времени Институтом 
русского языка Академии наук СССР в Москве. Использовались и последние академические 
грамматики.

2  Кроме словарей, источником информации были: Панов (1968) и Протченко (1975).
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зования типа: трамбовщик (машина для трамбовки), зернозаправщик (ма-
шина, производящая заправку зерном).

Все это указывает, что на данном этапе развития языка имеется по-
лисемия cлoвooбpaзoвaтeльныx типов и что нaправленность идет в сторо-
ну обозначения неживого агенса – механизмов, приборов, устройств. Такая 
деспециализация словоoбpaзoвaтeльных типов, происходящая в русском 
языке новейшего времени, показывает, что данная интеграция приводит к 
развитию общего значения путем семантической деривации. В этом надо 
видeть не исключение, a правило.

В качестве иллюстрации можно привести и следующее: 
Суффикс -тель: белковзбиватель (прибор), подпариватель (устрой-

ство), шумопоглотитель (приспособление), велолюбитель (лицо), кормо-
приготовитель (лицо), обезболиватель (1. врач; 2. средство для обезболи-
вания); 

Суффикс -ер: тепломассажер (аппарат), вибромассажер, техноконтро-
лер (лицо); 

Суффикс -aтop: дезинформатор (лицо), коммуникатор (лицо), 
кран-манипулятор (механизм), радиомодулятор (устройство); 

Суффикс -енок/-онок: с существительным как словообразовательной 
основой для названия молодых существ, развивает уменьшительно-ласка-
тельное значение как общее и пополняется образованиями типа: жигуленок, 
москвичонок.

В словообразовательной системе, очевидно, действуют две проти-
воборствующие силы: специализация словообразовательных типов и де-
специализация их с помощью семантической деривации, порождающая 
полисемию и общие значения. Данные явления отсылают к общим законо-
мерностям в языковой системе – с одной стороны к дифференциации, a с 
другой к рационализации, как языковой экономии.

Суффиксация, как всегда активное словообразовательное средство в 
пополнении словаря новыми словами в русском языке, таким способом де-
монстрирует свою жизнеспособность и в нынешнее время. На основании 
того, что некоторые суффиксы исстари известны русскому языку как об-
щеславянские, вроде: -ка, -ица, -ик, -ник и др., можно говорить и об универ-
сальных словообразовательных средствах или даже об их универсализации 
в современном языке.

Хотя функционирование суффиксации обеспечивается механизмом 
функционально-стилистической дифференциации, надо все же заметить, 
что в этом проявляется определенная тенденция к стилистическому сни-
жению и утрате строгих межстилевых границ. Это значит, что происходит 



334

Јелка Матијашевић

нейтрализация на уровне словообразовательных средств, стилистически 
или социально окрашенных.

Динамический характер суффиксации, наметившийся в последние 
годы, можно подтвердить случаем малопродуктивных суффиксов, которые 
расширяют словообразовательные связи и приобретают продуктивность. 
Среди таких суффиксов встречаем и суффикс -яга: 

пилотягa (прост.), скромняга (разг.), родняга, м. и ж. (разг. фам.), трудяга 
(разг. перен.), жиделяга (прост.) и т.п.

Новообразовавшиеся суффиксы в новейшей истории русского языка 
продолжают также пополнять свои словообразовательные типы; среди них 
суффикс -аловка/-иловка, находящийся в словообразовательных отношени-
ях с глагольными основами и имеющий отрицательную семантику: 

забираловка, обираловка, забегаловка, вытрезвиловка. 
В данном типе имеются неологизмы и окказионализмы, как добываловка, 
нехваталовка, тащиловка.

Возобновление конкуренции между суффиксами можно также счи-
тать новизной, например, конкуренцию суффиксов -ник и -щик в категории 
лица типа: коммунальник – коммунальщик.

Суффиксация и в новое время имеет свои функции – трансформаци-
онную, модификационную, мутационную, о чем свидетельствуют и приве-
денные явления. Но это никак не значит, что этим исчерпывается многооб-
разие сдвигов в данной словообразовательной подсистеме.

Некоторая доля затухания суффиксации все-таки заметна, a именно у 
основ адъективных, в частности у качественных прилагательных как слово-
образовательныx основ. Поэтому тут проявилась продуктивность субстан-
тивации как способа словообразования. Префиксация у существительных 
получила больше места: 

заавтор, заавторство, дозвук, сверхскорость и т.п.
Продолжается уже давно начавшийся процесс аффиксоидации, т.е. 

превращения основ существительных и прилагательных в аффиксы. Так, 
увеличивается количество суффиксоидов типа -вод, -вед и префиксоидов 
сверх-, равно- и т.п.

Теснейшим способом с данным явлением связано и явление гибриди-
зации. Заимствования на уровне словообразовательных средств не так уж 
часты. В последнее время в русский язык проникают определенные пре-
фиксоиды, как: видео-, a супер- уже стал соединяться с существительными 
русского происхождения: 
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супербудильник, суперличность, суперовощи, суперпространство и т.п.
Вследствие сложных взаимоотношений между внеязыковой и внутри-

языковой действительностью в русском языке новейшего времени в систе-
ме словообразования действуют разные виды компрессии. В качестве при-
меров к сказанному можно привести разные сложения. Композиты разных 
типов характеризуют русский язык новейшего времени, хотя словосложе-
ние является древним языковым явлением и в русском, и в других родствен-
ных и неродственных языках. Судя по материалам словарей новых слов, 
широкое распространение получили некоторые модели сложных слов. На 
первом месте следует указать на чистое сложение с нулевым интерфиксом, 
образовавшееся по образцу С+С с формальной стороны или А+С с функци-
ональной, где одно из существительных является детерминатором. Такие 
образования многочисленны: 

кресло-шезлонг, кафе-кулинария, автомат-кипятильник, автомобиль-хо-
лодильник, городок-спутник, гриль-автомат, пила-точило, термос-кон-
тейнер, панталоны-трусы, поэма-плакат, платье-рубашка, спектакль-ве-
чер, фильм-путешествие, встреча-семинар, агроном-технолог, медсе-
стра-инструктор, повар-мастер, ухо-горло-нос (разг. об оториноларинго-
логе) и мн. др.

Обладают продуктивностью и сложения некоторых других типов, 
среди которых имеются и образования с опорной частью отглагольных су-
ществительных: 

корнеклубнерезка, электрокорнеплодорезка, овощефруктокартофелехра-
нилище, электрокардиостимуляция и т.п.

Аббревиация как вид компрессии также является продуктивным спо-
собом образования существительных от многословных наименований. Это 
тоже вид преобладания аналитизма в языке; здесь можно привести несколь-
ко примеров звукового типа: МАЗ (Минский автомобильный завод), ВАЗ 
(Волжский ...), ЛАЗ (Львовский ...) – сокращенные названия заводов, a так-
же – метонимически – выпускаемое ими транспортное средство.

Сокращения-усечения, как: зав (заведующий), завша, ж., па (папа), 
ма (мама), дя (дядя), хор (част. хорошо) и др. нередки в разговорной речи.

Hoвым, широко распространенным явлением в словообразовании 
русского языка является универбизация. Такой способ образования суще-
ствительных в анализируемом нами материале можно иллюстрировать сле-
дующими примерами: 
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музыкалкa (музыкальная школа), генералка (разг. проф. генеральная ре-
петиция), многосерийка (разг. многосерийный телевизионный фильм), 
безопаска (безопасная бритва), воздушка (разг. воздушный электриче-
ский кабель), вечерка (разг. проф. вечерняя смена, ранее: вечерняя газе-
та), служебка (разг. проф. служебное купе), пассажирка (разг. пассажир-
ский автобус) и др. 

В русском языкe большой продуктивностью обладает субстантива-
ция. Субстантиваты могут быть разных значений, в частности агентивного 
типа заведующий – заведующая, a также рабочего помещения – аквариаль-
ная, весовая, оперативная, бортпроводницкая и т.п.

В материалах словарей обнаружены лексемы, которые можно отнести 
к обратному словообразованию нового типа, такие как: травма (разг. трав-
матологическое отделение больницы), физиха (прост. физическая сила), 
листва (проф. лиственный лес), хвоя (разг. проф. хвойный лес), пассажир 
(разг. проф. пассажирское судно), электрика (разг. проф. работы по провод-
ке электрической сети) и др.

В конце нашего исследования хочется обратить внимание на колеба-
ния в роде, затрагивающие уровень словообразования. В категории лица 
в классе существительныx nomina agentis под воздействием внеязыковых 
факторов в русском языке образовались многие фемининальные формы в 
корреляции с маскулинными формами. Наряду с нейтральными формами, 
образованными с суффиксами:

-ка и -ицa: бригадирка, марафонка, каратистка, проводница и др., 
-ша и -иха: теледикторша, разг., капитанша, разг., следовательша, прост., 

кандидатша, разг., режиссерша, разг.; ткачиха, завучиха, прост.; 
-иня: шефиня, разг. фам., биологиня, геологиня, разг. 

Данные образования носят разговорный характер.
Хотя язык обогатился значительным количеством лексем этого типа, 

маркированность фемининальных форм делает их неподходящими для 
обобщающей роли, и к тому же, в определенных случаях им присуща от-
рицательная коннотация. Обобщающее значение лица сочетается с маску-
линными формами. Вопрос о перспективе развития – к маскулинизму или 
фемининизму, – который иногда ставится исследователями-социолингви-
стами, по нашим наблюдениям решается очень просто, если учесть отно-
шения род – вид. С развитием языка развивается маскулинизм. Первое, что 
образуется в данной категории – это формы мужского рода, как нейтраль-
ные. В этом их обобщающая, родовая роль. Следующий этап – видовой, т.е. 
могут быть образованы формы женского рода. Иллюстрацией высказанного 
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мнения может послужить пример типа слесарь-сборщица. Сосуществова-
ние и тех и других форм, в случае возможного употребления корреляций, 
обеспечивает фyнкциoнaльнo-стилистическая дифференциация.

В заключение сделаем следующий комментарий. Бурное протекание 
словообразовaтельных процессов, наряду с другими причинами, объяс-
няется в первую oчepeдь тем, что в основе русского литературного языка 
лежит церковнославянская книжная традиция. Hoвыe же тенденции идут 
со стороны живой речи, из разговорного языка, профессиональной речи, 
просторечия, диалектов. Анализ показывает, что чувствуется очень силь-
ное «давление» со стороны народного, повседневного языка. Эти две про-
тивоположные тенденции – существующая κнижнocть с одной стороны, и 
демократизация, с другой, проявляются и в сфере словообразования. Но ре-
чевое и системное – это два разных понятия и пока можно гoвopить только 
о борьбе старого с новым. Соотношение cлoвooбpaзoвaтельной и языковой 
систем, как и внеязыковых факторов – весьма сложно, многообразно, иногда 
даже и противоречиво. Существующая «мешанина» cвидeтельствует об ин-
теграции в словообразовательной системе русского языка. Тут и пережитки 
старого, и yнивepcaльныe направления, и зародившиеся тенденции. Мно-
гие пpoцeccы не завершены, a толькo начаты. Ясно, что не все они найдут 
свое место в развитии языка в будущем. Выявленные тенденции, как самые 
типичные явления последнего времени, достаточно ясно показывают, что 
многие из них выживут.
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1. Комплексност агентивности у словенским језицима захтева обо-
страни прилаз у истраживању ове категорије – и од семантике и од форме, 
јер њено протезање на више језичких нивоа обједињује читаве групе сред-
става различитих језичких структура у сопствено семантичко поље.

Предмет разматрања у овом раду биће деривациони модели агентив-
ног значења у руском и српском језику као средства која заузимају централ-
ну позицију у функционално-семантичком пољу агентивности, a истовре-
мено репрезентују семантичку комплексност агентива на творбеном нивоу. 
Другим речима, презентирају се средства изражавања, структура значења и 
контрастивни опис дате категорије. Замишљено као системно-функционал-
но истраживање базирано на контрастивној анализи двају језика – оно ће 
имати и функционално-типолошки смер.

2. Универзални творбени модел који би изражавао и општу сему аген-
са не постоји у словенским језицима, па ни у творбеним системима ова два 
језика. За презентовање категорије агентивности на творбеном плану у овим 
језицима служе разноврсни творбени модели, конфигурацијом и комбинато-
риком и слични и различити. У сваком деривационом систему овај језички 
инвентар чини једну целину, има своју унутрашњу организацију.

Показатељи агентивности су првенствено афиксални модели који 
имају статус примарних структура, тј. специјално комбинованих образаца 
са утврђеном кореспонденцијом мотиватора и форманта. У творбеном си-
стему они се семантички диференцирају, понекад само нијансирају, стилски 
се распоређују и у току свог „живота у систему” пролазе разне фазе – од 
појачавања до пригушивања творбених способности. Функционисање им 
је програмирано и многобројним граматичким чиниоцима, a снажан печат 
утискује и дејство екстралингвистичких фактора. Творачки процес се одвија 
у структури одређеног мотиватора и форманта, дакле, целог модела. Један 
суфикс нпр. може долазити у контакт са разним основама (пловец, китаец), 
исто као и једна основа са разним суфиксима (носильщик, носитель // носач, 
носилац). По унутрашњој структури модели се деле на девербативе и десуп-
стантиве. Међу моделима, као и уопште међу језичким јединицима, постоји 
правило регуларног диференцирања по неком основу.
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3. Ако језгро синтетичке номинације у овим језицима чини афиксална 
деривација, онда и у погледу деривационе структуре агентивних афиксал-
них модела постоји хијерархија – на првом и најважнијем месту је суфик-
сација, знатно иза ње стоји композиција,1 префиксација се може сматрати 
периферијом, a конфиксација је сасвим маргиналног значаја. Међутим, кон-
фигурација модела као и деривацијска комбинаторика унеле су у сваки од 
језика и доста разних варијација, па и прилично типолошког диференци-
рања.

У типолошким истраживањима словенских језика (Мельничук 1986: 
47) констатује се да у категорији агентивности у овим језицима постоје три 
групе суфикса – наслеђених из прасловенског те према томе заједничких, 
позајмица углавном интернационалног значаја – исто тако заједничких, и 
најзад – ту су суфикси карактеристични за поједине језике или групе ових 
језика.

Праву дистинкцију међу словенским језицима у творби речи не чини, 
или не чини само различитост суфиксалног инвентара, него њихова зајед-
ничка група суфикса. Словенски суфиксални системи разликују се управо 
по заједничким суфиксима у погледу продуктивности и дистрибуције њи-
хове по језицима (Ревзина 1969: 133). Овај суд добија на валидности када 
се провери кроз реализацију у два деривациона система, a још више када се 
изврши на нивоу модела анализа њихових функција.

4. Руски и српски деривациони системи у погледу модела знатно се 
разликују и то највише у групи најпродуктивнијих и по значењским реали-
зацијама и бројности номинација најбогатијих. У руском су продуктивни: 
девербативи са суфиксима -тель, -ник, -щик/-чик, -льщик, -атор, a десуп-
стантиви са -ник, -щик/-чик, -ист, -ик; у српском су продуктивни деверба-
тиви са -ач, -ац/-лац, -ник, -ар, и десупстантиви са -ар, -ист(а), -ник, -џија/ 
-чија. Фемининумски модификати са -ица и -ка и њиховим дериватима ши-
роко се користе у оба језика, али ће, градећи корелате моделима мушког 
рода, давати и адекватне разлике, као у руском -ица, -ница, -тельница,-щи-
ца, -льщица, у српском -ица, -ница, -лица, -тељица и сл. Од других суфикса 
у руском знатнија распрострањеност у новије време бележи се код -шa и 
-иха, a у српском код -иња/-киња.

И један и други језик имају читав низ деривационих модела чија је 
употребљивост мања или сведена на неку ужу сферу и у чему се такође 
испољавају разлике. Такви су руски девербативи на -ун, -уха, -ушка, -ла, 
-ка, -яга, -ака – сви из разговорног језика; српски -ља, -ло, -аш; мало је у 

1  Композиција се овде изоставља из разматрања.
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српском и девербатива и десупстантива са -ача и -ара, као и у руском де-
супстантива са -ач, -ец/-енец; ограничени су у употреби у оба језика и неки 
позајмљени модели са -ep/-op, -ионер и др.

Оба деривациона система садрже и трећу групу модела који се слабо 
користе за грађење речи или се пак налазе у малом броју примера одраније, 
a пореклом су већином старог прасловенског наслеђа. Њих је у оба језика 
подоста, као у руском девербативи са -apь, -ыкa, -eнь, -aль, -ок, -ак, -ея, -ух и 
др., десупстантиви са -ар; у српском суфиксални девербативи -ак, -ика, -ан, 
-ин, -ун, -тељ, -ша и др., десупстантиви -ин, -уша и др. Поред општости и 
разлике овде могу бити врло уочљиве као нпр. што је суфикс -тель у руском 
у првој групи, a у српском у последњој и сл.

Најзад мора се поменути и група модела у остацима који се иден-
тификују у појединачним случајевима као реликти из давних времена на-
слеђени и временом изгубљени, a само у понеком примеру у једном језику 
или у оба сачувани, као девербативи у оба језика са -ырь//-ир: пастырь//
пастир, у руско -аш: торгаш, -ух: конюх и сл.

Прави увид у међујезичке релације на творбеном плану, поготову код 
генетски блиских језика, добија се тек када се анализира функција модела. 
Тако нпр. оба језика имају суфикс -ач и суфиксална типологија констатује 
слагање међу њима. Међутим, ако се обрати пажња на функционисање овог 
суфикса, искрсавају драстичне разлике – у српском су девербативи са -ач 
врло продуктивни, док у руском о томе не може бити ни говора; у руском 
језику десупстантиви са -ач показују продуктивност у неком мањем степену 
типа избач, зурнач, док их у српском нема; или код већ помињаног суфикса 
-тeљ //-тeль: продуктивност овoг суфикса у руском не чини само грађење 
назива живог агенса, већ, у последње време, још и више у грађењу нежи-
вог агенса, за разлику од српског где се, и ако је активан – употребљава за 
грађење назива лица типа редитељ, сниматељ, a ван те категорије налази 
се само у појединачним примерима, па и то у конкуренцији са -лац типа 
бројитељ/бројилац и сл.; међујезичко слагање је само у томе што овај су-
фикс кореспондира само са глаголским основама. Примера оваквог функ-
ционисања модела је доста, a да се не говори о мноштву деликатнијих раз-
лика и врло суптилних диференцирања. Додамо ли овоме ретке, али врло 
маркантне разлике у виду руског домаћег -щик/-чик и српског позајмљеног 
из турског -џија/-чија, затим разлике, истина, сличних интернационалних 
позајмица, произилази да агентивни творбени модели ова два блискосрод-
на језика представљају два аутономна деривациона подсистема, са доста и 
сличности и разлика, о чему ће бити речи у овом раду.
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5. СуфикСација. Шта представљају ови модели својом садржином, 
каква им је семантичка структура – показаће се даљим текстом.

Централно место је идентификовање вршиоца или носиоца радње 
или имаоца професије као појединца, индивидуе.2

У погледу унутрашње форме агентивни називи се најшире класификују 
у девербативе и десупстантиве, што значи и адекватне творбене моделе са 
посебним типовима значења и унутрашњим односом мотиватора и форманта. 
Веома је значајна семантика основе. Она чак условљава шта се све помоћу 
афикса, овде суфикса, може изразити. Зато се и бира онај творбени афикс 
који може презентирати oдpeђeну садржину или њену компоненту. Мора, 
дакле, постојати компатибилност у комбинаторици мотиватора и форманта. 
Двострука референција изведених речи мора дејствовати у истом смеру, a тο 
значи ванјезичка реалност и системско-језичка реализација. Због овога је це-
лисходно узети у анализу цео модел, што се овде и чини. Унапред се зна да се 
све из потенцијалне семантике никад не реализује, па се самим тим и све не 
репрезентује – све могућности се не експлицирају, јер неке постоје само као 
резерва, за случај потребе. Нешто, пак, остаје на нивоу скривене категорије, 
у дубинској структури, не излазећи на ниво репрезентанта, не чекајући и не 
тражећи повољну прилику за пут до површинске структуре.

6. Девербативи. Кореспондирање глагола и одређених суфикса има 
као резултат разгранатост семантичке стране ових модела.

У хијерархији значења на првом месту је способност девербатива да 
локализују агенса у времену, што је логичан след временске димензије као 
основне компоненте глаголске семантике. Зато ћe насупрот њима стајати 
десупстантиви који имају сасвим други тип значења.

На плану референције код девербативних агентива говори се о акту-
елном значењу, перфективном значењу, резултативном значењу, узуалном 
значењу, значењу својства (квалификативном значењу), значењу пацијенса. 
Досадашња пракса је обично издвајала пацијенса, али друго рашчлањивање 
није правила донедавно, када се отвара то питање.3

Значајно је стога да се установи – да ли се и како та временска ди-
стинкција експлицира на нивоу деривационих модела у ова два словенска 
језика.

У описима значењских поља суфикса (Ревзина 1969) констатује се да 
суфикса специјално намењених за означавање вршиоца радње у неком датом 
тренутку – нема у словенским језицима, али да се таква могућност јавља код 

2  О колективном агенсу овде неће бити речи.
3  О овоме посебно у: Wierzbicka (1969), Шмелeв (1983), и радовима В. Г. Гака.
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појединих у некој фази њиховог „живота”, и по правилу у стадијуму њихове 
максималне продуктивности. Ово се илуструје образовањима са суфиксом 
-тель у руском језику у првој половини XIX века, када су она, поред других 
значења, имала и семантичку блискост са радним партиципима, што значи: 
отвечатель/отвечающий и отвечавший.

Временска локализација: у датом тренутку (у тренутку вршења, као 
резултат оствареног чина у прошлости) – у сваком тренутку, на нивоу афик-
салних модела у руском и српском није експлицирана, није извучена на ниво 
дистинктивних суфиксалних модела. To никако не значи да у језику за овим 
нема потребе, али се она задовољава неким другим средствима монолексем-
не или полилексемне природе, и чак на нивоу деривације, али другог типа.

Другим речима, постоје девербативни модели који показују амбива-
ленцију – актуелни вршилац радње/узуални вршилац радње, али су то исти 
модели, њих нема много иако су продуктивни и са великим бројем номина-
ната. Пошто дата значења нису рашчлањена, то лексеме чини полисемним 
са импликацијама раздвајања на неком другом нивоу, у првом реду у син-
таксичким релацијама. Тако нпр. певач // певец може бити и свако ко у датом 
тренутку пева, али истовремено и онај коме је певање професија – оперски 
певач // певец оперного театра.

7. Уобичајено дефинисање значењске стране агентивног творбеног 
модела чини се у стилу ‘вршилац радње и ималац занимања’ са преношењем 
акцента на једно или друго. Тако се у српском као ‘вршилац радње и ималац 
занимања’ одређује девербативни модел са суфиксом -ац/-лац : „вршилац 
радње и ималац занимања, али чешће значи имаоца занимања него вршиоца 
радње у једној прилици” – каже се за модел са -ач (Стевановић 1964), „вр-
шитељ радње коју чини свагда, кад год се деси прилика, a ређе се остварује 
као занимање” – за суфиксална образовања са -тељ (Babić 1973–74: 8). За 
руске прилике карактеристично је да се дефинисање врши са ‘действующее 
лицо’, ‘лицо, производитель действия’, ‘лицо, деятель’. Ретко се може сре-
сти констатација као код суфикса -тель – ‘лицо, производитель действия’ 
– название по профессии или по временному занятию.

8. Актуелни агенс. За означавање вршиоца радње у тренутку њеног 
вршења, у једној прилици, оказионално – кад се за то деси прилика, што 
одговара схеми агентивне изведенице и структурног односа њених делова, 
руски и српски језик су се типолошки диференцирали. Разилажење је на-
стало због тога што је руски језик пронашао решење у укупном агентивном 
систему, конкретно на нивоу другог деривационог типа – транспозицији, a 
српски остао на двозначности суфиксације, што не значи да ју је руски језик 
сасвим искључио.
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Руски је улогу означивача актуелног агенса доделио супстантиватима 
превасходно партиципског типа. Ова функција је као створена за садашњи 
радни партицип да се „устоличи” као актуелни агенс у неким активностима 
које лице добија у групи (Гак 1977: 72), тј. као учесник у игри, у спортским 
активностима, у војсци и сл. типа: 

подающий, принимающий (стони тенис), нападающий, принимающий 
(кошарка), атакующий (мачевање), подающий патрону (у војсци) и др. 

Прилику да овако буду изражени имају и сви они агенси са очиглед-
ним оказионалним карактером, који се никад не остварују као стални, као 
занимања са мањом или већом сталношћу, којима то не би могла бити про-
фесија, a таквих у језику увек има. Лице се оказионално карактерише само 
по тој радњи једној јединој, што је врло блиско предикатима (у тежњи ка 
моносемности). Примери овога типа су: 

спящий, завтракающий, обедающий, умирающий, и др. 
Српски језик се у овој прилици служи или суфиксацијом типа спавач, 

или аналитичким начином изражавања.
Партиципски супстантивати били су подесни за овакву номинацију 

у руском језику, јер су партиципи структурно означени конкретном семом 
времена. Истраживачи су запазили да су због конкуренције од стране пар-
тиципа изгубили продуктивност некада продуктивни девербативни модели, 
као модел са суфиксом -ач у руском језику, који је имао изражено одређење 
актуелног агенса (Ревзина 1969: 107–116).

У српском језику радних партиципа овога типа нема, али се парти-
ципско значење задржало код суфиксалних девербатива, и скоро по правилу 
код продуктивних, међу које спада и модел са суфиксом -ач у кореспонден-
цији са глаголима несвршеног вида.

Оваква дистрибуција и специјализација деривационог инвентара тре-
ба да се разуме као типолошки релевантна дистинкција руског језика пре-
ма српском, па чак, како нека истраживања показују, и према неким другим 
јужнословенским језицима. Мала дигресија у том правцу ће то и чињенички 
потврдити.

У македонском језику (Markov 1965), a тο важи и за српски језик, код 
девербатива са суфиксом -ач yтврђенa су три типа назива: називи чија се 
радња не развија у професију (берач), називи привремених професија (косач, 
орач), и чисто nomina professionalia, код којих је значење професије основно.

Исто тако, преводни еквиваленти у бугарском језику (Захаревич 1959: 
109) за руске партиципске супстантивате су образовања са суфиксом -ач, 
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a не партиципи садашњег времена, јер им је употреба врло ограничена за 
разлику од продуктивних девербатива на -ач. Управо ограниченост парти-
ципа учинила је да се агентиви на -ач користе и као „идеални носиоци схеме 
изведених агентивних имена”, тј. као актуелни агенс, и да тако попуњавају 
‘пустую клетку’ намењену партиципима. Отуда и у бугарском језику девер-
бативи са суфиксом -ач имају улогу означивача агенса са узуалним и акту-
елним статусом.

9. Типолошко разграничење транспозиција/суфиксација са широко 
распрострањеним партиципима у функцији именице у руском језику – није 
поништило латентну могућност изведеница овога типа да служе и као исхо-
диште развоју сталне компоненте у значењу, као заведующий/-ая, управля-
ющий/-ая, што је иначе смер семантичког развитка и код суфиксације. Кон-
куренција синонимичних образовања једног и другог типа довела је само до 
функционалне диференцијације у напред наведеном смислу. Предност која 
је тиме дата супстантиватима у изражавању оказионалности агенса, није у 
руском уклонила и даље постојећу, иако ређу, полисемност неких деверба-
тивних модела, што значи и суптилнију варијацију суфиксације на обе стра-
не, која се може илустровати примером писатель – „тот, кто пишет; тот, кто 
постоянно пишет; лицо, создающее литературное произведение”.

10. Узуални агенс. Главна карактеристика овог агенса је хабитуелност, 
тј. означавање лица по радњи којом се бави у континуитету, као професијом, 
занатом. За разлику од актуелног агенса, где се вршилац карактерише само 
једном радњом, професија подразумева читав комплекс обавеза, може да 
имплицира присуство или одсуство неких других црта, али функционал-
ност саме номинативне таксономије издваја ону компоненту значења која 
је релевантна за одређену категорију лица, као хабитуелну делатност лица. 
Имена дужности и звања се односе на вишеаспектну делатност, па зато још 
више обрастају многим конотацијама (Арутюнова 1980: 210),  више су де-
скриптивна, што се може проширити и на називе сталежа и др. Међутим, ту 
ипак постоји нека уобичајена количина рада, нека довољна доза радње, али 
не претерана, јер би у том случају прешла у квалификацију, својство и екс-
пресију.4 Ово значење је присутно код знатног броја модела, нарочито про-
дуктивних, a и неких непродуктивних или мање продуктивних, што ће рећи 
код свих девербативних модела који у основи имају имперфективне глаголе. 

Такви су називи типа: рус. учитель, водитель, преподаватель, прово-
дник, летчик; срп. учитељ, ковач, ткач, возач, пекар, истраживач, продавац 
и многа др. Међутим, како је напред истакнуто, модела посебно за ово зна-

4  О пресецању поља агентивности и поља експресије говори се на другом месту.
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чење нема, већ су то они исти који функционишу и код актуелног агенса, 
који су такође везани за имперфективност глагола. Понекад је уобичајеност 
и традиција у називању неке професије довољна дистинкција датих зна-
чења, a тο значи одређена социјална релевантност којом се означава дата 
категорија.

11. У области агентивних модела огледа се и прагматичка страна ових 
језичких структура диктирана утилитарношћу. У једном периоду развоја ова 
два језика дошло је до стварања ускостручних професионалних назива као 
одговор на уситњавање и дробљење производних и технолошких процеса у 
периоду убрзане механизације производног рада. У оквиру шире професије 
дошло је до диференцирања по ужим и специјализованим операцијама па је 
интензивирано образовање девербатива у руском са -щик и особито много 
са -льщик, a у српском са -ач и нарочито -лац: 

рус. уварщик, выклейщик, полировщик, спускальщик, доливальщик; 
срп. дорађивач, oбpaђивач, брусач, потпаљивач, извршилац, послужилац, 
руковалац и сл. 

Чест је случај да су номинације овога типа обухваћене лексичком 
специјализацијом у саставу аналитичких номинација (Матијашевић 1992). 
Овакво значење, агенс уске специјализације, стоји на средини између актуел-
ног и узуалног агенса, по хабитуелности ближе узуалном, по моносемности 
предикације – актуелном, па ипак пре узуалном као врста у односу према 
роду. Касније су их замењивала шира професионална одређења десупстан-
тивног типа, настала такође под утицајем нејезичке стварности.

12. Перфективно значење агенса (nomina agentis perfectiva) као се-
мантичка манифестација девербативног агенса подразумева два модалитета 
– каузатор, лице које је створило неку нову ситуацију, створило објекат или 
извршило утицај (Шмелёв 1983: 44), типа: 

рус. похититель, создатель, убийца и др.; 
срп. отмичар, створитељ, убица и др. 

Пресудну улогу у стварању номинација овог типа, и варијанте модела, 
има семантика мотиватора и перфективност глагола.

Постоји и други модалитет – пермутабилно значење aгенca за лице 
које је изменило своје сопствено стање неким чином у прошлости, типа: 

срп. избеглица, пребег, пребеглица, добеглица, придошлица, дошљак, 
емигрант, имигрант, дезертер и сл. 

Регуларност творбеног модела, не тако продуктивног, чине образовања са 
радним партиципом прошлог времена перфективних глагола кретања као 
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мотиватором, и формантом суфиксом -ица, -ак и др. и она би спадала у ста-
рији слој номинација. Међу изведеницама овога значењског варијетета има 
и оних које се могу тумачити или као позајмице, или као мотивационо веза-
не са двовидским глаголима такође позајмицама, али у оба случаја новијег 
порекла.

У руском језику лице по радњи коју је извршило у прошлости назива 
се супстантиватима радног партиципа прошлог времена: 

вошедший, опоздавший, пострадавший, потерпевший и сл. 
који имају статус модела типолошког диференцирања руског језика према 
српском.

Међутим, руски језик такође зна и за примере типа: 
беглец, пришлец, дезертир, эмигрант и сл. 

Ако се изузму позајмице које су заједничке за оба језика, остали примери 
представљају само остатак старијег стања из времена када је и руски језик у 
својој граматичкој структури садржавао радни партицип прошлог времена 
на -л. Данас је у руском овај облик без партиципске функције, a српски језик 
који има овај партицип диференцира се према руском типолошки (Мароје-
вић 1986: 32). 

И док руски језик има супстантивате типа вошедший, a у остацима 
суфиксалне агентиве типа беглец, дотле српски познаје суфиксалне агенти-
ве типа избеглица, и поред њих супстантивате оног партиципског типа које 
има, као умрли, пострадали, a само у остацима образовања типа почивши. 
По томе се ови језици типолошки диференцирају.

13. Резултативни агенс. И по месту у хијерархији агентивног зна-
чења некотираном високо, и по радњи смештеној у контекст прошлости, 
агентивна образовања једног одређеног типа блиска су перфективном зна-
чењу. Међутим, њихову посебност чини имплицираност вршиоца радње, 
без чијег мешања не би било резултата радње, a експлицираност објекта као 
резултата радње. По томе су блиска пацијенсу, али се од њега и разликују, 
јер су добијена као последица дејства, као резултат активности изражене 
глаголом, као један акт у прошлости.

Ово значење се идентификује у споју са деминутивним, тј. као спој: 
агентивност + деминутивност, a изражава се преко модела који чине пер-
фективни глаголи и деминутивни суфикси. Међутим, нису искључени и 
други суфикси, као: нулти суфикс и моциони суфикси. Управо ови творбени 
афикси су у сагласју: да би се резултативност исказала довољан би био и 
нулти суфикс, a да би се пол лица обележио – моциони суфикси, a деми-
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нутивни суфикси уносе значење несамосталности, неизражености сопстве-
не активности, те стога подређености дејству неисказаног вршиоца радње. 
Такви су суфикси у руском -ыш/-eныш, a у српском -че, или моциони -ац и 
-ка, a номинације типа: 

рус. выкидыш, выкормыш, подкидыш, приемыш, найденыш; 
срп. нахоче, довоче, недоношче, посвојче, наход, довотка, доводац.

Није без утицаја ни семантика глагола, јер се њоме обухвата обично 
узраст детета, што је предодредило и избор суфикса.

Ограниченост на ужи лексички инвентар не чини препреку за закљу-
чивање о већој стандардизацији модела у руском језику.

14. Пацијенс се обично дефинише као учесник ситуације у позицији 
нижег ранга. Иако хијерархијски удаљен од реалног активног иницијатора 
или носиоца радње на периферију поља – он се ипак смешта међу агентив-
на значења, јер представља неког учесника ситуације, па макар и пасивног. 
Овде се заправо ради о односу субјекта и објекта радње, тј. о споју активног 
али имплицираног вршења функције – као испуњење порученог задатка, у 
складу са вољом нечијом – имплицитног каузатора чијом је радњом обух-
ваћен објекат. За номинацију је важан као надређени други моменат и он се 
експлицира и за то постоје посебна изражајна средства.

Реализација пасивног учесника остварује се добрознаним старим и 
зато заједничким моделом отелотвореним у трпном партиципу и суфиксу 
-ик: 

рус. изгнанник, удавленник; срп. изгнаник, мученик, осуђеник и др. 
Постоји такође и још један синонимичан модел на нивоу транспозиције – 
супстантивати трпних партиципа, у руском садашњег и прошлог времена, a 
у српском прошлог: 

рус. подсудимый, oбвиняемый, униженный, оскорбленный; 
срп. изгнани, прогнани, покрштени, оптужени, окривљени, опуномоћени 
и др. 

Чини се да има места закључку да се супстантивати у српском чешће срећу 
у публицистичкој и административној сфери језика, него суфиксална обра-
зовања која им чине синонимске корелате: окривљеник, оптуженик, изгна-
ник и сл.

Код образовања овога типа могућа је синтеза пасивног/активног 
значења, јер је активно имплицитно садржано. Ово је случај када је лице 
само изменило своје стање уз и даље присутну конотацију да то може бити 
учињено и под дејством нечије воље, што значи и другог агенса. Овакав 
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спој је дао и двоструку вредност изведеница типа у руском выселенец – „че-
ловек, выселенный или выселившийся откуда-либо”, у српском досељеник, 
насељеник – „онај који се  доселио, населио.” Иако је у српском истакнут 
у лексикографском опису само активни моменат као перфективно значење, 
имплицитно се садржи и пасивно значење. На овакав развој у значењу код 
датих образовања у оба језика значајно је утицала семантика глагола у осно-
ви која допушта двојаки третман. Преко оваквих изведеница модел се по-
степено модификује, a да се при том формално не измени ниједан творбени 
елеменат. Међутим, таква ситуација не траје дуго и језик ту нову интерпре-
тацију настоји и обележити формално путем тзв. перинтеграције. Тако би се 
у овом случају могло говорити о моделу формираном на бази кореспонден-
ције глаголске основе и суфикса -енец у руском и -еник у српском.

Taj спој значења активног/пасивног у творбеном моделу – трпни пар-
тицип и суфикс – може бити решен у корист активног значења, што се пре 
свега односи на она образовања која имају доминантну функционалну ком-
поненту у значењу и која као таква представљају даљу степеницу у развоју 
номинација датог типа. Двострука интерпретација пасивног/активног је и 
даље могућа, па чак се и подразумева, само је однос експлицираности/им-
плицираности промењен – активно се експлицира, a пасивно имплицира. 
Овако се тумаче номинанте типа: 

рус. посол, посланник, посланец, ученик; срп. посланик, изасланик, уче-
ник и др. 

Да би отклонио амбиваленцију и обележио тај нови моменат и формално, 
руски језик је решење потражио на другој страни – образовањем номина-
ција супстантивата типа учащийся, па су се тако ученик/учащийся нашли у 
позицији синонима. У српском се није на овај начин поступило и остало се 
на старом моделу.

15. Десупстантивни модели представљају другу велику класификаци-
ону структуру деривационих средстава за изражавање агентивности у ова 
два језика. To је у односу на девербативе нов модалитет номинација у чијој 
се основи налази доминантна релациона компонента која се експлицира као 
однос субјекта према објекту или кроз неки други однос, али са хабитуел-
ношћу као карактеристичном и заједничком цртом. Садржински битно раз-
личити, ови модели дају називе који углавном одређују лице по професији, 
занимању, па се стога у литератури не тако ретко издвајају у посебну оно-
масиолошку категорију nomina professionalia или nomina actoris и слично.

У русистици се овакав агенс дефинише као ‘носитель предметного 
признака’. Овако се најшире схвата однос према предмету са којим лице 
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долази у контакт у процесу рада. Ове релације су разноврсне, a најмного-
бројније међу њима су десупстантиви са објекатском везом у основи, где се 
заправо ради о односу форманта према основи који одговара односу субјек-
та према објекту. Кондензовано представљени ови субјекатско-објекатски 
односи значе да се агенс назива по свом објекту који се налази у улози моти-
ватора, док улогу увођења у категорију агентивности има формант.

Иако је релациона компонента код свих десупстантива, као нпр. 
рус. сапожник, скотник; срп. обућар, столар, пивар, сточар, воћар и др. 

изражена у самој њиховој основи, постоји и функционална страна значења 
датих номинација. Круг функција преко којих се могу конкретизовати субје-
катско-објекатски односи ограничен je (Арутюнова 1980) и своди се на пре-
дикате производње у најширем смислу, ређе уништења, куповине, продаје, 
поправке, одгајивања, изучавања, истраживања, колекционирања (предикат 
„хоби”), „љубави”, вештине и евентуално неки други у некој детаљнијој 
класификацији. Предикати су код ових номинација имплицитни, па су оне 
као такве управо супротне девербативима типа чистильщик, где се импли-
цира објекат, јер његово значење улази у семантику имена.

Функционални предикат мање или веће одређености имплицира се 
односом субјекта и објекта радње, нпр.: 

рус. зеленщица – та, что выращивает или продает зелень; мороженщик 
– тот, кто производит или продает мороженое; старьевщик – тот, кто по-
купает и продает старье; грибник – любитель собирать грибы;
срп. цвећарка/цвећарица – она која гаји или продаје цвеће; посластичар 
– онај који прави или продаје (или и једно и друго) посластице; антиквар 
– онај који купује и продаје старине; травара, травар – онај ко сакупља, 
продаје и лечи травама;
рус. и срп. нумизмат// нумизматичар, филателист – онај ко колекционира 
стари новац, марке.

Постоје и други односи, али са знатно одређенијим предикатима. Та-
ква је субјекатско-прилошка веза код које је предикат имплициран именом 
места рада, које се иначе експлицира на нивоу номинације: 

срп. поштар, воденичар, библиотекар, бифеџија, лаборант; 
рус. библиотекарь, буфетчик, моряк, аптекарь, могильщик, и др.

Значајно место заузимају формације код којих се експлицира веза у 
процесу рада између радника и његовог оруђа, којим се служи при раду, 
машине коју вози, уређаја који опслужује, па су и предикати овим одређени: 

рус. тракторист, артиллерист, автомобилист, конвейерщик; 
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срп. комбајнер, артиљерац, тобџија, тракторист(а), пијанист(а) и др.
Експлицира се и однос измeђy радника – мајстора и материјала који 

користи за израду нечега или га само oбpaђyje: 
рус. кожевник, жестянщик; срп. кожар, лимар, воскар, крзнар и сл.

Постоји и читав низ других номинацијски експлицираних веза, као: 
стручњак у појединим областима науке, по сфери делатности, по филозоф-
ској концепцији, учењу, правцу уметности и сл. Иако су предикати импли-
цирани, они ипак имају мању или већу oдpeђeнocт. Уопште, експлицира-
ност односа, a имплицираност предиката специфичност је десупстантива. 
Meђyтим, значајно је при свему томе констатовати да на нивоу модела бит-
нијих дистинкција нема, тј. да би се разликовали субјекатско-објекатски од-
носи од субјекатско-прилошких и др.

16. Диференцијација се код десупстантива ипак идентификује, али и 
даље је непотпуна, мeђy моделима који се употребљавају за номинацију у 
сфери производног рада, у материјалној производњи, и моделима за гpaђeњe 
номинација у области производње духовних добара, тзв. непроизводног 
рада. Диктирана прагматичношћу, деривација лексема са конкретним, пред-
метним значењем налази се у непосредној вези са практичним потребама 
у животу друштва, док се гpaђeњe лексике која одражава нематеријалну 
производњу условљава другим потребама и захтевима. Додирних тачака је 
доста, па зато нема ни увек прецизно спроведених дистинкција, али глобал-
но посматрано деривациони инвентар је у великом степену различит, како 
у погледу форманата тако и творбено-семантичких карактеристика основе. 
Постоји читав низ финих дистинкција на нивоу модела које пружају ин-
формације о гранским разграничењима – ситним, ситнијим и најситнијим у 
зависности од друштвене поделе рада и језичке таксономије, што је резул-
тирало многобројним варирањима и диференцирањима у сваком дериваци-
оном систему понаособ. Јасно је да оно што је у животу релевантно одвоји-
ти и изнијансирати – добија и свој материјални израз у језику. При том је 
запажено да је значењска, па и свака друга, схема код модела конкретне лек-
сике упрошћенија, него из области духовне културе, која је суптилнија као 
што су суптилније и саме релације у тој сфери.

17. Дати деривациони модели, кад се поставе у контрастивну раван, 
пружају слику о сличностима, али и маркантним различитостима. Сам ин-
вентар форманата, како је напред истакнуто, већином је заједнички, али је он 
у овим језицима са врло различитим творбеним могућностима, што заједно 
са већ и формално различитим формантима доприноси општој слици вели-
ких различитости, aли и, што је супротно очекивањима, великој сличности 
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деривационих система. Руски и српски се још драстично разликују и по ве-
ликој употреби у руском језику суфигираних коренских морфема домаћег 
порекла (Даниленко 1977: 112), чега у српском или нема или је у малој мери 
развијено у овој значењској категорији.

Карактеристика десупстантивних агентива у овим језицима је и у 
учешћу знатног броја суфикса страног порекла – углавном интернационал-
ног значаја, од којих су неки већ одомаћени.

18. Десупстантивни модел са суфиксом -ник у оба језика је стандард-
но средство грађења агентивне лексике, али не у подједнакој мери. Руски 
језик се много више користи њиме, a као доказ могу се навести поједине 
тематске групе из сфере професионалне лексике. Једна од таквих је назив 
лекара специјалисте за лечење оболелог дела тела – као основа номина-
ције: глазник, кожник, зубник. Неке од номинација овога типа представљају 
истовремено, поред назива лекара, и болесника: желудочник, сердечник. 
Ова својеврсна енантиосемија, нестандардни спој активног и пасивног зна-
чења, могућа је у оквиру релационог значења десупстантива.

За назив лекара ван терминолошке сфере српски језик употребљава 
своје продуктивне моделе, међу којима на првом месту модел са суфиксом 
-ар у називима типа зубар у српском, или се пак служи аналитичком номи-
нацијом. У области терминологије ови језици се у датим називима углавном 
слажу градећи номинације суфиксом -ист или суфиксоидом -лог типа ин-
тернист(а), кардиолог, дерматолог и сл. Српски се пак за називе болесника 
служи моделима, које можемо евентуално поменути, јер тο би била агентив-
на проблематика уколико би била укључена у посебну врсту пацијенса, као 
пацијент. У српском су такви модели са суфиксима -аш, -ичар (од интерна-
ционалног -ик и -ар домаћег – морфемском хибридизацијом) типа: 

чираш, шећераш, реуматичар, дијабетичар, епилептичар, падавичар, и 
сл. 

мада нису непознати примери ни типа неурастеник. По врсти болести бо-
лесник се у руском језику назива номинацијама типа ревматик, диабетик 
и сл.

Поред суфикса -ник и десупстантивни модел са суфиксом -щик/-чик 
користи се врло много за гpaђeњe назива лица по тзв. радничким профе-
сијама типа аппаратчик, автоматчик. Оваква лексика је нарочито каракте-
ристична у области терминолошке деривације. Српски језик нема оваквог 
суфикса ни као десупстантивног модела, a ни као сродног девербативног, 
такође врло распрострањеног у руском и поготову преко свог деривата 
-льщик, који се осамосталио и постао врло продуктиван у кореспонденцији 
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са глаголима и исто тако у значењу радничких професија типа бурильщик, 
шлифовальщик.

Подела на производна и непроизводна занимања тешко је изводљива, 
чак и у терминологији, a то је поготову отворено питање у систему, па се 
може примити врло условно као извесна тенденција у грађењу термина по 
одређеним моделима.

20. Значајна диференцијација међу овим језицима постоји у употреби 
суфикса -ар. Десупстантиви у српском језику, поред велике распрострање-
ности у професионалној терминологији, испољавају и извесну склоност ка 
аглутинацији – модел са суфиксом -ар је најрадије коришћено средство за 
образовање номинација и нема озбиљније конкуренције ни у суфиксу -ник, 
-ни, -џија, a о другима и да се не говори. Такво обиље лексема може се бар 
илустровати: 

бачвар, виногpaдap, вретенар, житар, златар, књижар, кожар, лађар, лон-
чар, млинар, опанчар, пивар, свињар, столар, четкар, чипкар, шумар и др.

У руском језику овај суфикс није продуктиван, па се као творбена 
еквиваленција српском -ар налазе врло различити модели по продуктивно-
сти, тј. са суфиксима -ник, -щик, -ак/-як, -ар, -apь: 

сапожник, кожевник, меховщик, рыбак, моряк, пчеляк, гусляр, аптекapь, 
и сл.

21. Различит развојни пут је прошао општесловенски суфикс -ач у 
ова два језика формирајући два модела са агентивним значењем. У српском 
језику као девербативни модел налази се на водећој позицији по продуктив-
ности, док у руском језику не спада у продуктивна средства. Код десупстан-
тива у српском је, ако се изузме старо и општесловенско трубач, непознат. 
Веза овог суфикса са именичким основама у руском језику има своје место 
у деривационом систему, посебно у другим значењским класама типа бо-
родач, усач, али ни агентиви нису занемарљиви, уз додатак да могу бити у 
споју са негативном конотацијом, што ће неколико илустративних примера 
из руског језика и показати: 

циркач – циркузан, артиста, избач – заведующий избой-читальней, зур-
нач, трубач – музыкант, играющий на зурне, рифмач – плохой поэт.

22. Значајно место у систему деривације агентива имају позајмљени 
модели из круга интернационалних творбених елемената. Својим статусом 
издваја се десупстантивни модел са суфиксом -ист, у српском и у форми 
са (а), који служи за грађење многобројних номинација, првенствено у тзв. 
непроизводној сфери, иако није непознат ни у производној. Ако ова конста-
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тација важи за оба језика, то још не значи и подударност у заступљености. 
Напротив, постоји чак и значајнија разлика и, како је установљено, она се 
огледа у ширим деривационим могућностима овог модела у руском него што 
их он има у српском, као уосталом и у још неким словенским језицима.5 За 
руски језик се чак може с правом констатовати да се овај интернаци онални 
суфикс не само одомаћио него и на неки начин русифицирао. Евидентна 
је хибридизација која се овде огледа у слободном кореспондирању датог 
суфикса и са домаћим основама, заједничким и властитим именицама типа 
связист, очеркист, пушкинист. Хибридизација као поуздан доказ одомаће-
ности овог афикса свакако је позната и српском језику: везиста, достоје-
виста, a за њу знају и други позајмљени афикси овога језика, као -џија/-чија 
(Радић 1990) типа говорџија али је она сразмерна његовој употреби – мањем 
степену примене са домаћим основама. У томе и лежи једна суптилнија ди-
ференцијација међу датим језицима.

Деривациона компатибилност са основама разних типова и семанти-
чког пуњења дала је читав сплет значењских варијација (Йирачек 1971: 84). 
Као илустрација напред изнетом даје се једна могућа класификација дери-
вационе активности модела са суфиксом -ист:

– стручњак по објекту проучавања именованог у основи: рус. пушки-
нист, шекспирист; срп. пушкинолог/пушкиниста, шекспиролог, достоје-
виста;

– стручњак у појединим областима науке: рус. лингвист, фольклорист, 
славист, архивист; срп. лингвист(а), фолклорист(а), славист(а), архивист(а), 
али: архивариус//архивар;

– лице по објекту стварања: рус. карикатурист, журналист, портретист, 
очеркист, эссеист; срп. карикатурист(а), новинар/журналист(а), есејист(а); 

– по месту рада, учења, по институцији: рус. гимназист, лицеист; срп. 
гимназист(а)/гимназијалац, лицејац, питомац лицеја; 

– по машини коју вози, којом управља (професионално или као вештина, 
у спорту): рус. бульдозерист, тракторист, автомобилист, велосипедист; срп. 
булдожерист(а), тракторист(а), аутомобилист(а), бициклист;

– пo уређају који опслужује: рус. телефонист, телеграфист; срп. телефо-
нист(а), телеграфист(а); 

– по оруђу којим се служи, по музичком инструменту, као вештина, умет-
ност: рус. гитарист, пианист, гармонист, бaянист; срп. гитарист(а), пијани-
ст(а), хармоникаш; 

5  У овом смислу говори се о чешком језику у Йирачек (1971: 84).
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– по врсти спорта: рус. слаломист, теннисист, ватерполист, баскетбо-
лист, волейболист, гандболист, хоккеист, футболист, шахматист, парашю-
тист; срп. слаломаш, тенисер, ватерполист(а), кошаркаш, одбојкаш, рукоме-
таш, хокејаш, фудбалер, шахист(а), падобранац; 

– у медицини: рус. дантист, клиницист, интернист; срп. дентист(а), кли-
ничар, интернист(а); 

– по сфери делатности: рус. гигиенист, массажист, программист; срп. 
хигијеничар, масер, програмер;

 – припадник појединих родова наоружања: рус. артиллерист, танкист, 
связист; срп. артиљерац, тенкист(а), везист(а);

 – по учењу, филозофској концепцији, правцу уметности, књижевности, 
науци: рус. футурист, структуралист, федералист, классицист, реалист, им-
прессионист, экспрессионист, элегист, методист; срп. футурист(а), структу-
ралист(а), федералист(а), класицист(а), реалист(а), импресионист(а), екс-
пресионист(а), елегичар, методичар;

– присталица филозофских погледа (са именом у основи): рус. платонист, 
фрейдист, эпикуреист; срп. платоничар, фројдовац, епикурејац; 

– припадник религијских погледа, правца мисли: рус. теист, атеист, буд-
дист; срп. теист(а), атеист(а), будист(а);

– колекционар, по хобију: рус. филателист; срп. филателист(а);
– добитник награде, носилац награде: рус. медалист; срп. носилац ме-

даље;
– по карактеристици у понашању: рус. террорист, аферист, карьерист, 

утилитарист; срп. терорист(а), аферист(а), каријерист(а), утилитарист(а).
Као што на предложену класификацију треба гледати са свом условно-

шћу класификација, тако исто у избору примера треба видети подређеност 
истом циљу. И без ширег коментара довољно је очигледна разлика међу је-
зицима у односу на употребу десупстантива са -ист: у руском је овај модел 
врло широког спектра значењских варијаната, a у неким областима, као нпр. 
у спорту, добија и статус главног и водећег творбеног средства, наравно да 
ово важи за именичке основе. У српском ће у спортској терминологији бити 
и других суфикса, a посебно ће чест бити -аш као еквивалент руским нази-
вима на -ист; затим ту су још продуктивни суфикси као -ар, -ичар, -ац са 
својим дериватима, неки мање продуктивни интернационални као -ер и др.

23. Избирљивост у спојивости творбених елемената, тако обична код 
домаћег деривационог инвентара, није непозната ни код позајмљеног. На 
тај начин се ствара дериватолошко обиље и истовремено омогућава боља 
издиференцираност и тиме прецизнија изражајност језика. Узроци су мно-
гобројни, a један од њих је и морфофонетске природе. Тако, ако је у осно-



355

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

ви именица на -ика или -ија, изведеница ће се градити суфиксом -ик, a не 
суфиксом -ист и то у значењу које и овај суфикс даје. У руском језику се 
овако гради – назив стручњака по грани науке: математик, физик, историк, 
химик; стваралац по жанру уметности, књижевности: лирик, сатирик; члан 
институције: академик. Исто тако и нека друга значења везују се за одређене 
афиксе какав је случај код суфикса -ик помоћу кога се граде називи болесни-
ка према болести, типа ревматик, диабетик.

Српски језик има своје решење у виду суфикса -ичар (од -ик + -ар) и 
много мање такође суфикс -ик: математичар, физичар, историчар и др., 
али и академик, лиричар/лирик и сл.

Оба језика садрже и друге моделе чији су један или оба дела позајмље-
ни. Међу њима се издваја по својој агентивној употребљивости суфикс 
-тор/-атор који формира и девербативни и десупстантивни модел. Као де-
супстантиви могу се узети примери типа рус. навигатор, классификатор, и 
срп. класификатор, координатор и сл.

Заслужују да буду поменути и још неки модели, међу којима суфикс 
-ант у саставу десупстантивног модела заузима значајније место градећи 
образовања типа рус. лаборант, диссертант. Ту је затим и модел са -ер и 
још неки мање значајни.

24. Типолошко диференцирање агентивних модела у датим језици-
ма тиче се понашања и судбине позајмљених творбених елемената у њима. 
Анализом је установљено да постоји иста она типолошки релевантна раз-
лика која је уочена и код других позајмица. Примењено на наш материјал то 
изгледа овако.

Идентификована је склоност руског језика ка коришћењу позајмље-
них деривационих средстава или целих модела у неизмењеном виду као и 
већа фреквенција датог инвентара. Српски језик, пак, настоји да се што је 
могуће више ослободи страног елемента и то се постиже на више начина – 
укључењем у систем домаћих средстава путем хибридизације, или се њима 
ређе служи замењујући их домаћим средствима творбе, која могу бити и 
аналитичка.

Тако сваки језик на свој начин укључује позајмљена творбена сред-
ства у јединствен деривациони подсистем агентивних средстава доприно-
сећи општој међујезичкој дистинкцији.

25. Контакт више значења, како смо напред имали прилике да видимо, 
није ретка појава код агентивно-творбених модела у овим језицима. Он се 
експлицира путем кореспондирања различитих творбених елемената, већи-
ном преко нестандардних, неуобичајених веза. У конкретном случају реч је 
о семантичком споју потеп agentis + младо лице + асистивност, a изражава 
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се моделом – именица агентивног значења и суфикс који служи за грађење 
назива младих бића + -енок/-онок/-чонок у руском, a -че у српском (Матија-
шевић 1981). Оваква синтеза даје изведенице које су по функционалном типу 
релационог значења – означавају агенса који је млад, дете или помоћник.

Поред наведених општости утановљена је извесна дистинкција међу 
овим језицима. У српском се углавном означава дете или адолесцент као 
агенс: говедарче, гушчарче, пастирче, чобанче и сл. Послови који се пове-
равају деци обично се сматрају лакшим, примереним њиховом узрасту, a 
ту имплицираност идентификујемо и код именица из основе као гoвeдap, 
гушчар и др. како се такође могу назвати агенси који су веома младе особе. 
Суфикс је дошао да формално обележи дати садржај. Овим се објашњава и 
деминутивност која се може осетити код датих образовања, која је и пола-
зиште за извођење значења младог бића. Асистивност је ређе изражена, као 
тип бродарче.

У руском је асистивност израженија. Она се идентификује тамо где 
се недорасло, младо лице не може сматрати компетентним за посао који 
предвиђа функција лица названог као повар, писарь, слесарь, кучер и сл. 
Отуд имамо: поваренок – мальчик при кухне, помагающий повару, писаре-
нок, кучеренок, слесаренок и сл. Ово значење се појављује и заједно са зна-
чењем младог радника као пастушонок – подросток, пасущий скот, помощ-
ник пастуха, конюшонок и сл.

Кад је реч о продуктивности овог модела, може се констатовати да 
распрострањеност његова има сасвим скромне размере, a судећи по томе ни 
перспективе за неку будућу већу употребљивост нису у изгледу.

26. Префиксација у грађењу агентива међу другим средствима у се-
мантичком пољу агенса не заузима значајно место и, потиснута од обиља 
суфиксације, налази се на периферној позицији. Мало је и модела и лексема 
по њима добијених. Као модел творбе речи то је сасвим нова структура, нов 
је међусобни однос делова према целини. To даље значи да је сада у питању 
и нов значењски концепт који спада у релациона значења. Структуру модела 
чини именица која носи основну агентивност у својој изведеној или неизве-
деној форми и префикс као модификација; контакт двају значења даје тако 
изведенице које означавају лице по његовом односу према лицу из основе. 
Као и други афикси, и префикси су пореклом домаћи или словенски, и по-
зајмљени из интернационалног деривационог инвентара.

Као значајнији модели идентификују се следећи.
Социјатив се налази код номинација које означавају лице обједињено 

с друтим лицем на равноправној основи у обављању онога што се имени-
цом из основе одређује. Модел се састоји у додавању именици префикса 
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рус. co-: соавтор, соучастник, совладелец, сопредседатель, соопекун, со-
режисер, содокладчик 

срп. ca-, cy-, ко-: саучесник, саговорник, саборац, сувласник, коаутор, ко-
председник и сл.

Значење субординације испољава се као а) лице ниже по звању, чину, 
дужности од названог именицом у основи и добија се префиксима под-, суб- 
додатим датој именици: 

срп. потпредседник, потпоручник, потпуковник; 
рус. подполковник, подштурман, субинспектор; 

б) други по звању, чину, дужности именује се префиксима вице- и про- и 
датом именицом страног порекла, што се у неким примерима одражава и на 
ортографска правила:

вицеадмирал, вицепрезидент, вицеконзул, проректор, продекан и сл. 
Међујезичке разлике ипак имају места и код ових модела деривације, па 
ће се према руском вицепрезидент у српском јавити и домаћи еквивалент 
потпредседник.

Значење надређености, тј. назив лица старијег по звању, чину, дужно-
сти од лица названог именицом у основи, добија се додавањем префикса: 

рус. и срп. архи-: архиепископ; обер-: обер-мастер; прото-: протодиакон//
протођакон; супер-: суперинтендант; срп. над-: надбискуп.

Префиксом экс-//екс- добија се значење ‘бивши’ типа:
рус. эксминистр, экспрезидент, эксчемпион; срп. ексминистар, ексшам-
пион и сл.

Свој статус у систему агентивних средстава префиксација поправља 
захваљујући активном процесу префиксоидације типа paдuo-, теле-, кино-, 
само-, лже- и сл., о чему ће бити речи другом приликом, овде као илустра-
ција: замдекана (од заместитель).

27. На маргини система агентивне афиксације налази се конфиксација 
као посебна деривациона комбинаторика. Синхронизованом творбеном ак-
тивношћу два афикса – префикса и суфикса, a са именицом у основи добија 
се назив лица чија је активност имплицирана датим релацијама.

Са статусом модела у активној употреби у руском језику идентифи-
кује се структура: префикс со- + именица + суфикс -ник, -ница која даје 
агенс-социјатив: coбyтыльнuκ – тот, кто выпивает, пьянствует вместе с 
кем-н. (друг у пијанчењу), сокурсник – студент одного с кем-н. курса, со-
курсница – женск. к сокурсник.
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Социјативно значење се не покрива само социјативним агенсом изра-
женим префиксацијом и конфиксацијом; њега има и ван агентивности типа 
соотечественник, као и у другим неким структурама, овде је било речи 
само о ономе што се уклапа у концепцију рада. Српски језик се овим типом 
конфиксалног модела не карактерише.

Појединачни примери упућују на неке моделе у траговима који својим 
значењима дају наговештај о разним семантичким категоријама чији један 
од репрезентаната може бити конфиксација. Тако се асистивност види код 
подпасок – подросток, помогающий пастуху, a субординација код примера 
подмастерье –  подручный мастера (калфа, шегрт) и сл.

28. Категорија агентивности показује функционалну узајамност са 
мноштвом других категорија и то не путем појединачних веза већ регулар-
них контаката. Узајамна зависност је приоритетна код лексичко-грамати-
чких категорија, али се неко битније заостајање не подразумева ни код дру-
гих, посебно семантичких категорија. Неке значајније контакте овде ћемо у 
главним цртама прокоментарисати.

У творбеном моделу, устројеном као бином који у процесу грађења 
речи делује нерашчлањено, информацију о роду носи формант. Род се у ка-
тегорији агентивности као класификациона категорија репрезентује на сле-
дећи начин – највише деривационих модела је у мушком роду, док модели 
женског рода знатно за њима заостају. Сем тога, модели мушког рода су и 
најпродуктивнији, са највећим бројем лексема, a и семантички развој њихов 
има специфичан смер. Идентификовање лица по професионалној делатно-
сти обично не узима остала својства његова, и довело је до неутрализације и 
реализације у мушком роду. Управо у овој категорији снажно су се одразили 
и ванјезички чиниоци и одређени цивилизацијски разлози који су мушки 
род, a самим тим и моделе у овом роду, хијерархизовали давши им водеће 
место. Модели мушког рода проширују семантику агенса и ван сфере жи-
вог, именују и колективног агенса и свој неки модел проширују до општег 
агенса и тиме деривацију постављају у дистинктивну раван према другим 
нивоима, нпр. реченице, где нема уопштеног агенса. На тај начин се све 
најбитније карактеристике агентивне категорије репрезентују преко модела 
мушког рода.

Фемининумски модели по правилу служе за грађење формација које 
означавају лице женског пола по занимању, по радњи коју врши, и најчешће 
се у овим језицима идентификују као корелације маскулинуму, a у неком 
мањем степену појављују се и као андроними. Највише корелативних моде-
ла стоји према најпродуктивнијим моделима мушког рода. По конфигура-
цији они су у овим језицима истовремено и слични, али и различити. 
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У руском језику то су образовања са -ица, -ница, -щица, -льщица, -ка, 
-иха, -ша, ретка су са -uня, -ея и др. У српском су продуктивни суфикси -ица, 
-ница, -иња/-киња, -ка, -ља, непродуктивни -ача и -ара као типолошке „ино-
вације западног дела јужнословенске језичке заједнице” (Бошковић 1978: 
156). Руски је своје, раније само андронимске суфиксе -ша и -иха развио у 
агентивне типа дикторша, пловчиха. И овде се понавља различита дистри-
буција наслеђеног инвентара као и његова различита комбинаторика попут 
суфикса -иња/-киња //-иня и сл. 

Маркираност по полу није била повољна околност да би се модели 
женског рода могли употребити за диференцирање по професионалним 
критеријумима. Ретки су случајеви где је то у служби занимања као у при-
мерима типа неговатељица, собарица, спремачица. Постојали су затим и 
разлози морфолошке природе који нису ишли на руку семантичком развит-
ку модела женског рода у правцу неживог агенса, a све то не искључује и 
друге релевантне моменте.

Своје место у систему имају и модели тзв. општег рода. To је пример 
неутрализације разлика у називу лица мушког и женског пола. Данас име-
нице општег рода скоро по правилу затичемо као експресиве којима су у 
основи стари агентиви мушког рода на -а. У српском су морфолошки жен-
ског рода, мање као вршилац радње типа пијаница, или средњег бајало, да-
вало, a више агентиви пејоративног усмерења типа мазало, зазјавало и само 
понекад са позитивном семантиком као спадало. Исту судбину имали су у 
руском ти стари агентиви на -а, али су само граматичког женског рода јер су 
се, у новије време, и образовања на -ло под утицајем фонетских околности 
трансформисала у девербативе на -ла. И мeђy њима је мало само означивача 
радње типа подсипала, подмешала, већ су углавном са придруженим зна-
чењем негативне експресије са малим изузецима. Значајна је дистинкција 
међу језицима у томе што је руски језик знатно богатији моделима овога 
типа који су одлика разговорног и простонародног језика типа: 

опивала, зубрилка, недоучка, зевака, растеряха, побируха, замазуля и др., 
a детаљније о овоме говори се на другом месту. Овде још само толико да 
неутрализација има места тамо где пол лица није релевантна одредница, 
a тο је случај у првом реду код експресива па затим и агентива. Функцију 
неутрализатора код агентива има мушки род, a код експресива женски или 
средњи.

Судбина средњег рода у словенским језицима, посебно специфично-
сти у том погледу у руском језику, разлог су потпуног одсуства у овом језику 
модела средњег рода у грађењу агентивне лексике. Природа агентивности 
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маргинализовала је такође оно мало творбено активних модела средњег 
рода у српском језику као у примерима типа давало, чобанче и сл.

29. Контакт агентивности са категоријом аниматности/инанимат-
ности, као широм категоријом, није једноставан, a ни задовољавајуће 
објашњен. Поистовећивање живо/неживо и лице/не-лице, иако само живо 
имплицира лице/не-лице, није без основа. Наиме тачно је да се у центру 
категорије агентивности, презентовано преко девербатива и десупстантива, 
налази лице као реално – појединац, индивидуа, или иреално, измишљено 
и сл., као што је тачно и да сем назива за човека има и назива осталог жи-
вог света који овамо спадају. Међутим, у једном делу агентивне деривације 
идентификује се семантичка екстензија у правцу неживог, тј. истовремено 
са грађењем назива живог агенса, превасходно лица, тече и процес нази-
вања истим именом и неких механизама, уређаја, направа које замењују чо-
века или врше сложеније и много теже послове и радне операције које човек 
не може или није ни предвиђено да обавља. Иако је овај смер врло стар и 
у латентном стању увек присутан, он је као семантички покрет нарочито 
интензивиран у новије доба, у време технички и технолошки развијене ци-
вилизације.

Старија лингвистика је овде видела транспоновање у другу катего-
рију – из nomina agentis у nomina instrumenti, a новија ширења појма агенса 
до општег значења, до архисеме агенса, па би у тој интерпретацији дато 
предметно значење било само једно посебно значење у оквиру општег аген-
тивног значења и за номинације датог типа представљало референцијално 
проширење. Овим се не укида категорија nomina instrumenti, већ се само 
издваја из ње оно значење уређаја који има статус вршиоца радње. Живо и 
неживо се на тај начин обједињују, али само по тој једној карактеристици и 
по њој се и називају. Све остало код њих је различито – да мисли, да осећа, 
да може бити премештено на друго радно место, да промени професију и 
сл., све је то обележје лица, a непознато неживом агенсу, па и осталом жи-
вом. За разлику од лица неживи агенс има ту једну номинацију, a његова 
функција предодређује његове друге карактеристике; за лице такве импли-
кације нема, или је она сасвим изузетна. Лицу то није једина номинација 
– поред агентивног назива оно може имати најмање још један назив – a то 
је властито име, a затим може бити одређено по националној припадности, 
по политичком уверењу, територијалној припадности, у неком тренутку као 
гледалац позоришне представе, навијач спортског клуба, путник на тури-
стичком путовању и др. и истовремено бити по професији учитељ, или сто-
лар, или трговац, лекар и сл. Лица се укључују истовремено у многе шире 
или уже класе и друга разна обједињавања – социјална, родбинска и др., док 
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то за неживо није случај. Неживо је по функцији агенс па би се могло и на-
звати функционалним агенсом. To није ни актуелни агенс, ни перфективни, 
ни резултативни, већ се по хабитуелности највише приближава професији. 
Међутим, професионална делатност се односи на комплекс разних обавеза 
и имплицира присуство или одсуство физичких или психичких црта, што 
априори искључује неживо, па чак и остало живо, из назива професија. 
Заједничка је само намена уређаја за обављање одређеног, простијег или 
сложенијег рада.

Агентивност у називима осталог живог света заслужује посебну 
пажњу, али је већ и из глобалног увида доступан закључак о изостајању 
посебних модела за њихово грађење, што имплицира и знатне општости, па 
и посебности у односу и на лице агенса и неживи агенс.

A како је са експликацијом и постојањем средстава за изражавање по-
казаће се кроз понашање деривационих модела. Већ дилема поводом кате-
горизације неживог агенса који се идентификује као агенс сугерира да се 
овакав семантички покрет очекује као предвидива и регуларна полисемија 
остварена путем метафоре.

Према ономе што је у пракси реализовано налазимо да семантичка 
екстензија не важи за све моделе, већ само за девербативе,6 па и то не за 
све него пре свега за продуктивне, у руском са суфиксима -тель, -ник, -щик, 
-льщик, -атор, у српском са -ач, -ник, -атор. Исто тако, један од усмера-
вајућих фактора оваквом семантичком развоју је род модела. Постојање од-
говарајућег дистинктивног средства на нивоу флексије, у разликовању жи-
вог од неживог, омогућило је моделима мушког рода да стекну способност 
ове семантичке амплификације. Та експликација на морфолошком нивоу, 
a одсуство на творбеном дала је повода да се категорији аниматности/ина-
ниматности припише карактер скривене категорије (Булыгина 1980). До-
бијени уопштени називи на нивоу изведених речи типа сортировщик – „1. 
рабочий или служащий, занимающийся сортировкой чего-л. 2. устройство, 
механизм для сортировки чего-л.” одвајају овај језички ниво од других у 
којима тога нема.

Очигледно је да дистинкција по основи живо/неживо на нивоу аген-
тивних модела одсуствује, али је факат и да се језик са тиме сасвим не мири. 
Језичкој економији уопштених назива супротставља се функционална ди-
ференцијација. Ослобађање од двострукости у значењу врши се најпре на 
плану појединачних лексема потискивањем примарног значења типа нпр. у 

6  О стању у руском језику у XIX и XX веку показано је у монографији: Словообразование 
современного pyccкoго литературного языка (Панов 1968), такође у Азарх (1984: 90).
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руском двигатель, передатчик, приемник, а у српском стабилизатор, ра-
за рач, одашиљач, пријемник и сл. Примарно им је значење уређаја иако у 
неком контексту и даље могу означити и лице.

Дистинктивну улогу има и семантика мотиватора. Тако нпр. код ру-
ских девербатива са суфиксом -тель свака номинанта може потенцијално 
означавати лице, али свака не може означавати и неживо због читавог низа 
ограничења семантичке природе; постоје тематске групе глагола као што су 
глаголи стања, осећања и сл. код којих оваквог семантичког покрета нема.

У стандардизацију унутар неких модела укључена је и транзитивност/
интранзитивност глагола, па се тако ствара варијанта модела. Код такође 
девербатива са суфиксом -тель, иначе врло активном у преношењу у свет 
неживог, назив за лице добија се и од једних и од других глагола, a значење 
неживог само од прелазних.

Одмаклији стадијум је преузимање модела супституцијом значења 
код руског девербативног модела са -льнuκ типа кипятильник, морозильник, 
холодильник, a подстакнуто конкуренцијом са активним суфиксом -льщик 
којим се гради назив лица. Данас дати модел даје само називе оруђа, тј. 
уређаја, механизама, a од бившег значења лица остали су само висельник, 
молчальник. Још је драстичнији пример у српском код модела са суфиксом 
-алька/-илька у руском, где се потпуно изгубило некадашње значење лица, a 
налази само значење оруђа типа обртаљка, штипаљка.

Стварање иновација у творбеном систему у складу је са семантичком 
еволуцијом датих модела, али и још више од тога – тенденцијом ка функ-
ционалном разграничењу, да би сваки садржај био експлициран и имао ди-
стинкцију на нивоу модела. Ово се догађа у неким областима језика, као 
што је терминологија, где је полисемија посебно неповољна околност. Зато 
се проналазе у систему средства за њено отклањање. На сцену ступа про-
верена и од давнина радо коришћена словенска деривациона пракса низања 
суфикса, даља деривација, или на руском вторичная суффиксация.

У руском језику идентификован је нови агентивно-творбени модел на-
стао на изложени начин. Девербативима на -тель и -атор додаје се суфикс 
-щик као дистинктивни елеменат за диференцирање лица од неживог агенса 
(Панов 1968: 128–129). Овако су се добила два синонимична девербативна 
модела – један у кореспондирању са домаћим основама суфикса -тельщик, 
а други у споју суфикса -аторщик са позајмљеним основама:

питательщик, разрыхлительщик, расширительщик; дозаторщик, норма-
лизаторщик, металлизаторщик, регистраторщик, стерилизаторщик и др. 
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Иако је ово специфичност руске стручне терминологије, она je сигнал мо-
гућности деривационог система и његових способности за иновације на 
бази неке нове комбинаторике постојећих творбених елемената, чинећи тако 
систем функционалним. Потпуно је разумљиво да такве творевине могу да 
остану без еквиваленције истог типа у другом сродном деривационом си-
стему. Такав је случај са српским, али то не значи да се ту неће тражити 
нека своја решења кад се за то укаже потреба; то могу бити номинације типа 
композиције, или разна решења на нивоу аналитичке номинације и сл. Исто 
тако и у самом руском језику, поготову у некој другој функционалној сфери 
језика, могу се наћи и нека друга решења. Па ипак, иновације у термино-
логији не значе аутоматски и иновације система, што не значи да временом 
могу изазвати деривациону динамику у правцу изложених тенденција.

Овај прилог представља један сегмент из области функционисања 
агентивности, па се потпуна оцена и не очекује, али како централно место 
у презентирању агенса заузима афиксација, и то суфиксација са мноштвом 
модела, неки уопштени закључци се могу дефинисати. Идентификоване су 
значајне разлике, које иду до типолошких диференцирања у унутрашњој 
словенској типологији, a тичу се претежно деривационог инвентара. У 
функционисању, пак, датих модела значајније су сличности. Показало се да 
агентивност не делује изоловано, већ се налази у контакту са читавим низом 
категорија. Различита референција девербатива и десупстантива условљава 
и различите спојеве категорија, али и подразумева универзалне међузави-
сности у првом реду са граматичким категоријама. У овој категорији осећа 
се дејство ванјезичких чинилаца. Неке од категорија остају на нивоу скри-
вених категорија. Кад је реч о типовима значења агенса код префиксалних и 
конфиксалних образаца, очито је да на творбеном нивоу ови језици за њима 
нису имали неке веће потребе.
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Агентивност – као семантичка категорија која карактерише иниција-
тора или носиоца процеса или га одређује према објекту рада, оруђу и ме-
сту, има своја посебна језичка средства изражавања. Другим речима, аген-
тивност је комплексан појам и по садржају и по средствима исказивања, али 
и кохерентан као врста класификације која човеку пружа могућност оријен-
тације у свету којим је окружен. То је и функционално-семантичко поље 
које има своје репрезентанте на разним језичким нивоима у датом језику 
– морфолошком, творбеном, лексичком, синтаксичком, па и комбинованом.

Као семантичка категориjа агентивност се репрезентује алтернативно 
– синтетичким средствима разних типова и исто тако разноврсним анали-
тичким средствима. Њен централни репрезентант је синтетички начин иска-
зивања, где се она манифестује кроз замршени систем деривационих односа 
форманата и мотиватора, који је продуковао читав низ агентивно-творбених 
модела, затим, синтетичку номинацијску деривацију других типова.

Искуство показује да је тешко дати неко успешније одређење агенса 
и агентивности, а да се при том не узме у разматрање целокупан инвен-
тар језичких средстава преко кога се манифестује дата категорија у свем 
свом семантичком бићу. Функционални прилаз овој проблематици пружа 
могућност целовитог одређења, како у погледу системно-функционалних 
законитости организовања деривационих система, тако и у погледу функци-
онално-синтаксичких параметара.

Ово даље значи да се међу основним проблемима везаним непосред-
но са агентивношћу и неодвојиво сраслим у једну композициону целину 
– идентификује питање номинације, и то не само као учешће творбене но-
минације и степен тога учешћа, тј. улога творбених модела и њихово функ-
ционисање у процесу номинације агенса, већ и као ништа мање по значају 
учешће других типова номинације. Стога треба посматрати комплементар-
но синтетичко и аналитичко моделирање у оквиру номинацијске деривације 
(Вендина 1987). То значи да номинацијска деривација не почива само на 
морфемици и њеним комбинаторичким способностима,1 већ и исто тако на 

1  У досадашњој пракси под деривацијом се углавном подразумевају морфематске врсте 
творбе речи.
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синтетизму антагонистичком творбеном поступку – аналитизму. На овај на-
чин схваћено функционални прилаз је адекватан и у односу на агентивност 
и у односу на номинацију.

Моја ће главна пажња у овом раду бити посвећена аналитичкој репре-
зентацији агенса у номинацијском систему двају језика – руског и српског. 
Под номинацијом ће се подразумевати једна од основних функција језичких 
јединица – издвајање и називање фрагмената стварности и формирање одго-
варајућих појмова о њима у форми конструкција, које имају своју семанти-
чку улогу и своје структурне задатке у изражавању агентивности.2

Оно што су на лексичком плану синтетичке номинације агенса, то су 
на синтагматском плану номинацијске конструкције које чине посебан под-
систем модела. Зато је оправдана потреба истраживања и утврђивања нет-
ворбених модела номинацијске деривације (Никитевич 1987; Нещименко 
1987a), а то значи узимање заједно у сваком конкретном језику творбених 
и нетворбених типова номинације, па сходно томе и творбених и нетвор-
бених средстава номинацијске деривације. Синтетизам и аналитизам у ова 
два језика не јављају се у чистом виду, нити поларизованом, већ сваки језик 
представља мешавину синтетичких и аналитичких агентивних форми које 
заједно представљају техничку страну агентивности. Па ипак се, с обзиром 
на типолошку припадност ових језика флективној групи језика са израже-
ним синтетизмом, не може рећи да су синтетичка и аналитичка номинација 
агенса потпуно равноправне компоненте номинацијског система категорије 
агентивности, јер централно место у њему припада синтетизму.

Чест је случај да се, међу најизраженије тенденције развоја савре-
меног руског језика, истиче тенденција ка аналитизму уз констатацију да 
је раширена на разним нивоима, а при том се претежно мисли на морфо-
лошки план3 и понекад на план номинације. Међутим као предмет научног 
истраживања ова развојна тенденција у номинацији, тачније, као врста но-
минације није била удостојена довољне пажње (Retz 1992). Старија лингви-
стичка мисао се чак негативно односила према аналитизму, сматрајући га 
„запуштеношћу” језика. Због свега тога мало се може наћи ослонца у лите-
ратури за нека даља и дубља уопштавања на овом плану. Ова констатација 
се може применити и на ситуацију у српском језику.

Увек актуелно стремљење ка синтетизму у номинацији није остало 
непримећено, па су том питању посвећени многи радови из области творбе 
речи у било ком контексту она виђена: утврђује се ширење продуктивно-

2  Синтаксички план се не узима у разматрање.
3  На страницама монографија из творбе речи.
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сти појединих творбених модела агентивног значења, типови бројних нових 
композита и абревијатура и сл. Оваква истраживања се практикују и у окви-
ру системно-функционалног поређења руског и српског творбеног система. 

Обе ове тенденције проистичу из потреба у језику: аналитизам као 
тежња ка прецизности и већој информативности у једном изразу, а синте-
тизам – као тежња ка општијем и економичнијем феномену и при том ек-
спресивнијем облику. Експресивност код прве појаве је ретка и обично је 
у словљена променом контекста. Иако противречне као тенденције – језику 
су оне неопходне што би требало да резултира, бар приближно једнаким, ако 
не истим, интересовањем за њихов научни третман у области номинације.

Конкретни резултати ових тенденција, нарочито тенденције ка ана-
литизму – могу бити понекад и противречни, јер непрекидни процес фор-
мирања агентивних номинација аналитичког типа, као најједноставнијег и 
најпрозирнијег начина номинације, исто тако често у овим језицима води 
у крајњој инстанци у синтетизам, па тако једно условљава друго, и тако 
редом, и у круг. 

Илустративан пример за ову номинацијску трансформацију пру-
жа инвентар руског језика, по чему се он изразитије диференцира према 
српском језику. Тако, руски језик поред бројних аналитичких номинација 
садржи и врло разгранат подсистем композита и неких типова абревијатура 
и то као врло важну степеницу уклањања аналитизма. Следећа фаза, исто 
тако врло распрострањена, јесте појава афиксоидације – суфиксоидације и 
афиксо идације, тј. претварања коренских морфема или простих речи, па чак 
и целих изведеница суфиксалног типа у афиксе – суфиксе, или најчешћe 
интернационалних елемената у префиксе. Поред ових и још неких видова 
уклањања аналитизма синтетизмом морфемског типа постоје и други меха-
низми који у систему деривације дејствују врло изражено, као – семантичка 
кондензација, транспозиција, универбација.

Српски језик показује исту усмереност, али у нешто блажем облику и 
оскудније у погледу врста синтетичких номинација. У српском језику ком-
позиција је скромније заступљена него у руском, а оно по чему се најизра-
зитије српски језик разликује од руског је пo томе што он нема неких фор-
ми какве су афиксоидалне номинације и посебно суфиксоидација. Руским 
номинацијама овога типа по правилу су еквиваленти суфиксални модели и 
аналитички тип: 

языковед (-вед), скотовод (-вод), литературовед (-вед) // лингвиста, сто-
чар, стручњак зa књижевност, историчар књижевности, књижевни кри-
тичар, и др.
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што не значи да и руски језик нема номинација типа – литературный кри-
тик и сл. Исто важи и за друге врсте синтетичке номинације – семантичку 
кондензацију, транспозицију, универбацију и сл. које су у руском значајније 
изражене.

Аналитичке номинације су спој двеју или више компонената који 
одговара постојећој или замишљеној синтетичкој јединици, или најчешће 
‘празном месту’ у лексичком систему језика. То их одређује као резервна 
средства номинације која компензирају одсуство просте или изведене речи 
укључујући и сложенице најразличитијег типа.То је врло покретљива номи-
нацијска маса која се ствара великим делом оказионално, у свим оним при-
ликама кад недостаје синтетичка номинација, па чак и кад се само говорник 
не можемо сетити адекватне речи. То је чест случај и у извесном степену 
уобичајена пракса при превођењу са страног језика и на страни језик, а код 
тзв. безеквивалентне лексике ово је и најадекватнији начин превођења.

Вишекомпонентно изражавање неког значења, овде агентивног, под-
разумева и постојање лексикализованих спојева који су номинацијски је-
динствени, неразложиви. Реч у синтагми може да изгуби свој првобитни 
смисао и да се употребљава као неодвојиви део тог израза типа медицинска 
сестра // медицинская сестра. Функција компонената у оваквом скупу рав-
на је функцији творбених елемената изведене речн. Разлика је само у томе 
што конструкција изражава то своје творбено значење рашчлањено. Значај-
но је овде истаћи да овакве номинације не спадају у продуктивне типове 
агентивне номинације, чак се може констатовати да су доста ретке.

Одавде следи закључак да степен сливености компонената може бити 
постојан, фиксиран, а такве номинације представљају терминолошке фра-
зеологизме.

Највише је ипак слободних скупова речи, типологизираних синтак-
сичких конструкција, смисаоно разложивих на компоненте. Оне могу бити 
слободне и неслободне.

Слободне агентивне номинације чувају самосталност појмовног са-
држаја типа: 

спортски извештач, модни креатор, филмски сниматељ, књижевни кри-
тичар, научни радник, судски тумач // научный работник, литературный 
критик, военный врач, технический редактор.

Неслободне номинацијске конструкције примају се као термини у це-
лини типа:

квалификовани радник, стручни сарадник, научни сарадник, виши пре-
давач, разредни старешина // квалифицированный работник, научный 
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сотрудник, старший преподаватель, старший горновой, центральный на-
падающий, классный руководитель и сл. 

Овакве номинације су карактеристичне за називе звања, степена ква-
лификације, дужности, улоге, чина и сл. и у поређењу са слободним номи-
нацијским групама су знатно оскудније заступљене, јер се у слободној вези 
компонената управна реч може употребити са више обавезних детерминато-
ра, а резултат тога је и више номинацијских јединица типа 

спортски извештач, ратни извештач, џез певач, оперски певач // артист 
театра, артист кино, эстрадный артист и сл.

Међујезичка еквиваленција може, али и не мора бити адекватна, та-
чније конструкцији не мора одговарати конструкција, јер постоје синоними 
и на другим језичким нивоима, у првом реду ово важи за синтетичка сред-
ства номинације. Тако нпр. модни креатор // рус. модельер, али – технички 
уредник // технический редактор и сл.

Исто тако и унутар сваког језика постоји синонимија на разним је-
зичким нивоима као, нпр. рус. фабрикант – владелец фабрики, срп. возач 
камиона – камионџија, па и са разном стилском конотацијом.

Аналитичке конструкције су, према томе, и семантички и функци-
онално једнаке речима, јер иако су организоване као синтагме, значење и 
функција их чине номинацијском јединицом. Имају спојивост као и поједи-
начне јединице, карактеришу се везом међу компонентама слично вези међу 
морфемама у речима, врше функцију једног члана реченице, могу да имају 
паралеле на синхроном плану, па чак и на дијахроном (Федорова 1979). Из-
бирљивост и комбинаторика у афиксалној деривацији је позната ствар, али 
се она идентификује и код аналитичке форме номинације. Тако се стварају 
модели и у овој сфери.

Унутрашња структура агентивне аналитичке конструкције блиска је 
структури изведене афиксалне речи типа срп. научни радник – научник, где 
је у синтетичкој форми мотиватор детерминативног карактера, а формант 
категоријалног. Другим речима, то значи да афикс одражава садржај појма. 
Конструкција садржи управни део изражен пунозначном речју – именицом 
и детерминативну компоненту – придев, партицип (у руском), именицу, 
предлог и др. Управна реч одговара родном појму, а детерминативна ком-
понента врсном. Аналитичка номинација, на тај начин, потпуније изражава 
карактеристике појма. При том избор детерминатора није случајан као ни 
избор управне речи. Семантички центар је именица као номинација родног 
појма, а по значењу је и сама агенс, нпр. 
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професор универзитета, историчар уметности, бацач диска, тј. профе-
сор, историчар, бацач и сл.

Агентивност дубоко задире у област терминологије, па су и све врсте 
номинације ове категорије великим делом терминолошке природе. Однос 
језика терминологије и књижевног језика је сложен. То није прост однос 
дела и целине, јер тај део има црте самосталности које имају знатног ути-
цаја и на целину, пошто улази у општесемиотички систем и формира се и 
под дејством других семиотичких средстава, с једне стране, а под утицајем 
је информационо-логичких језика, с друге стране. Гносеолошка функција 
терминолошког потенцијала одредила је и средства и састав творбеног и 
уопште номинацијског апарата.

Агенси из области терминологије у најтешњој су вези са књижевним 
језиком и као најинформативнији део лексике (Даниленко 1977) доста су ау-
тономни као функционална варијанта књижевног језика. Основни је захтев, 
било која средства кад су у питању, – информативност и одређеност, па су 
услови за примену аналитизма врло повољни.

Аналитичкој номинацији се у свим областима терминологије даје во-
деће место, јер она има механизам да најпотпуније изрази разликовне ква-
литете именованог појма.

Присуство термина и њихов значај који имају у свакодневном животу 
људи – код назива професија, звања, занимања, радних места, у огласима за 
запошљавање, у школовању, у разговору и др., све то доприноси њиховој 
честој и брзој интеграцији у књижевни језик, па је и границе тешко по-
вући између књижевног и терминолошког регистра у неком ужем смислу. 
Међутим, једну важну чињеницу не треба сметнути с ума, да терминолошка 
деривација носи печат свесног а не спонтаног процеса грађења, и да се тер-
мини често и граде, измишљају кад се за тим јави потреба (Винокур 1939: 
24; Будагов 1972: 43). Круто пак инсистирање на стилско-функционалној 
издељености језичких нивоа дало је за последицу изостајање из лингви-
стичких опсервација целине неких семантичких категорија, каква је и аген-
тивност која дубоко задире у терминолошку област. Функционални прилаз 
овоме проблему може дати вишеструко корисне резултате. 

Са појмом аналитичке номинације тесно је везан појам десемантиза-
ције. У састав аналитичких конструкција често улазе семантички дифузне 
речи, уопштене номинације широког агентивног значења. Оне се, фигура-
тивно речено, заодевају детерминаторима различитих типова и користе се 
у номинацијске сврхе. То није тако велики број лексема и њихов састав је 
осетљив на дејство ванјезичких фактора. Такве су нпр. 
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рус. специалист, оператор, мастер, наладчик, машинист, моторист, авто-
матчик, техник, манипулятор и др.; 
срп. истраживач, аналитичар, техничар, технолог, програмер, оператор, 
манипулант, референт, руковалац и др. 

У оваквој употреби веома су раширене речи срп. радник, рус. работник и 
деятель.

И овде се запажају знатније разлике код ових језика – у руском се и 
у овом случају стварају композите поред, наравно, аналитичких конструк-
ција, док су у српском конструкције скоро по правилу. Њихова је примена 
најизраженија у области назива радних места. Илустрације су овога типа 
следеће: 

cpп. радник – социјални р., научни р., конфекцијски р., административни 
р., р. физичког обезбеђења, р. код пламене пећи; оператер – рачунарски 
о., хемијски о., правни о., оператер књиговођа; референт – комерцијални 
р., самостални р., р. маркетинга, р. осигурања; аналитичар – правни а., 
оперативни а., итд.; 
рус. аппаратчик – а. по брикетированию, а. на испарителях, а. -контролер; 
работник – р. просвещения, научный р.; деятель – д. культуры, государ-
ственный д.; манипулятор – автоматический м.; водитель –  в. трамвая, в. 
испытатель, автоводитель; наладчик – электрик-наладчик, пусконалад-
чик, наладчик-монтажник; машинист – м. электровоза итд.

Аналитички агенс се презентира сопственим номинацијско-дериваци-
оним апаратом, који се састоји од ограниченог, може се рећи и сасвим малог 
броја модела, и са нешто већим потенцијалом њихових варијација. Функ-
ција номинације одредила је дату аналитичку агентивну јединицу као име-
нички модел детерминативног типа. У њему је управна, главна компонента 
и семантичко-синтаксички центар именица агентивног значења а синтетич-
ког типа номинације. Та именица означава родни појам, при чему често до-
пунску и понекад неопходну информацију носе њени творбени афикси, што 
са своје стране сведочи о тесној испреплетености аналитичке и синтетичке 
номинације. Као детерминативни компонент аналитичке структуре иступа 
придев, у руском понекад и партицип, затим именица у косим падежима и у 
номинативу, и именица у предлошко-падешкој конструкцији. Детерминатор 
и главна компонента заједно стварају врсни појам.

Број модела је лимитиран основним синтаксичким везама које имени-
ца има у номинацијској конструкцији.
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Именичке конструкције:

S + Sgen.
рус. строитель моста, продавщик зелени, 
исполнитель ролей, исследователь Сибири;
срп. продавац намештаја, узгајивач коња, дизајнер 
текстила, израђивач батерија; артист балета;
рус. директор театра (завода), продавец универмага, 
служащий завода, студент института, командир 
судна;
срп. професор универзитета, кустос музеја, 
благајник предузећа, диригент хора, инструктор 
падобранства;
рус. заместитель директора;
срп. помоћник лаборанта; 
рус. водитель трамвая, метатель диска; 
срп. бацач диска, возач камиона (трамваја, 
аутобуса), пунилац пећи;

S + S рус. оператор многостаночник, механизатор кормач; 
срп. тон мајстор, тренер рекреативац, џез певач;

S + Sinstr.
рус. заведующий кафедрой, управляющий аптекой, 
командующий войсками;
срп. руковалац мешалицом, заваривач гасом;

аналитичке конструкције са детерминисаном именицом

А + S рус. генеральный консул, домашняя работница, 
коммерческий директор, ночной сторож, 
спортивный судья, научный работник, 
литературный критик; 
срп. модни креатор, прецизни механичар, јавни 
тужилац, тржишни инспектор, кућна помоћница, 
књижевни критичар, уметнички ливац, спортски 
менаџер;

S + Adv. срп. чипкар ручно, плетач ручно;

именица у предлошко-падешкој синтагми

S + Р + Sobliqu
рус. председатель от завода, корреспондент от газеты; 
срп. стјуард на броду, радник у челичани, у 
топионици;
рус. специалист по антеннам;

срп. инжењер за софтвер, фризер за жене, радник на 
ливењу;
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комбиновано – варијанте постојећих модела у разним комбинацијама

S + А + Sgen.
рус. тренер футбольной команды, проводник 
детского вагона;
срп. ложач парног котла, продавац месних 
производа, конструктор рачунарске опреме;

А + S + Sgen.
срп. научни истраживач хемије; универзитетски 
професор математике;

А + А + S срп.  машински технички цртач;

S + S + S срп. слагач монтажер специјалиста;

S + А + Sinstr.
срп. руковаоци металуршким пећима.

S(ubstantivum) – именица, A(ttributio) – атрибут, P(raepositio) – предлог, 
obliqu(us) – зависни падеж

У терминологији би се могли издвојити и разни други комбиновани 
модели са више компонената, што је нарочито одлика новијег времена, па се 
може срести и читав низ описних конструкција. Међутим, језик се против 
таквог проширивања номинацијских конструкција бори на разне начине. 
Најпре стварањем кратке варијанте термина, а затим средствима деривације.

Издвојени модели нису подједнако продуктивни – највише конструк-
ција односи се на конструкције типа именица + именица у генитиву и детер-
минисана именица. Када се погледа формална структура датих образовања 
у два језика, пада у очи да су неке конструкције исте по спољашњој струк-
тури, сасвим различите по унутрашњој структури. Такве су номинације са 
именицом као детерминатором у инструменталу; док је у српском однос 
субјекат – средство, оруђе, дотле је у руском овде однос субјекат – објекат.

Завршавајући излагање о улози аналитичких номинација код изража-
вања агентивности, можемо закључити да је вишеаспектни прилаз језичким 
појавама, посебно када се конципира као системно-функционално поређење 
више језика, веома користан.
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У систему агентивних средстава, где централно место заузимају афик-
сални модели са суфиксацијом на лидерској позицији, има места и за друге 
врсте номинационо-деривационог инвентара и уопште других средстава но-
минације на различитим језичким нивоима.

На овом месту биће речи о томе, на који начин суделује транспозиција 
у формирању агентивног инвентара, ближе – размотриће се неки аспекти 
транспозиције која се остварује као супстантивација адјектива и партиципа, 
тј. њихово инкорпорирање у концепт агентивности у два словенска језика 
– руском и српском: идентификоваће се инвентар, затим значењска страна, 
евентуалне супкатегорије, установиће се контакти са другим категоријама, 
утврдиће се однос форме и садржаја – и све скупа типолошко-конфронта-
тивно оквалификовати, што значи, извршиће се функционално-семантичка 
анализа агентивне категорије кроз дата средства репрезентације њене.

Истовремено настојаће се да се прецизира и по могућству функци-
онално дефинише овај начин деривације, па и сама транспозиција преко 
њега, тј. врста транспозиције као творбени модел лоциран у систем аген-
тивних средстава, или још ближе – говорећи о супстантивацији, говориће 
се о транспозицији. У основи свега овога лежи узрочно-последична веза. За 
истраживање је занимљива чињеница да оба језика, руски и српски, поред 
толиког мноштва афиксалних агентивних модела, агентивност изражавају 
и на овај начин. Јављање агентива супстантивата морало је бити изазвано 
неким потребама, па је отуда од несумњивог значаја утврђивање узрока и 
манифестације из аспекта општости/различитости по језицима. С обзиром 
на то да транспозиција заузима врло значајно место у творби речи језика 
флективног типа, и у извесној мери попуњава она ‘бела места’ која из не-
ког разлога не могу да се попуне афиксалном деривацијом (Кубрякова 1974: 
64–66), задатак је истражити на који начин се она попуњавају супстантива-
цијом као врстом транспозиције.

Па ипак неопходно је дати бар неке опште информације и о самој 
транспозицији, значајној за ширење номинацијских процеса у језику, иако 
се мора признати да се, с обзиром на њене потенцијалне могућности и зна-

1  Овај рад прочитан је на XXXII Скупу слависта Србије 22. I 1994. у Београду.
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чај који стога има, није према њој односило с дужном пажњом, што се одно-
си и на област дериватологије где постоји прилично шаренила.

Протекло је подоста времена откако се у лингвистици оперише пој-
мом транспозиције; налазећи се у основи трансформационог метода, она је 
посебно интензивну примену доживела у оквиру генеративне граматике. За 
увођење и примену транспозиције заслужан је један број лингвиста који су 
се на неки начин дотицали проблематике творбе речи, a међу њима свакако 
би требало овде поменути бар неке, чија се имена доводе у везу са почеци-
ма учења о овој појави или представљају настављаче, не мање важне, као: 
Бали, Курилович, Гак, Марчанд, Докулил, Кубрјакова, Улуханов, Земскаја, 
Пузинина, Лопатин, Соболева, Арутјунова и други.2

И као што често бива у лингвистици, постоји и шире и уже поимање 
ове појаве, што је законити след присуства транспозиције на разним језич-
ким нивоима. Управо однос и процес базиран на семантичком или функ-
ционалном контакту језичких јединица разних нивоа чини шири концепт 
транспозиције. У ужем смислу дефинише се у функционалном погледу 
обично као превођење речи или основа из једне врсте речи у другу, или као 
употреба у функцији друге врсте речи, a у семантичком као чување општег 
значења или пак промена значења, и то најчешће у смислу сужавања.

На развој учења о транспозицији значајно je утицало Куриловичево 
издвајање двају типова њених – морфолошкој транспозицији као потпуној 
промени морфолошког окружења основе, и синтаксичкој – као промени син-
таксичке функције речи без потпуне измене морфолошког окружења њеног. 
У првом случају ради се о транспоновању основе, a у другом – готове речи 
или њене форме типа супстантивације и адјективације.

Овакво дефинисање транспозиције створило је могућност да се многе 
појаве у творби речи подведу под тај појам, a тиме и допусти ширење ње-
гово на деривационе процесе који би морали бити међусобно разграниче-
ни. Тако се у транспозицију смешта врло хетероген састав; у најизраженији 
облик њен убраја се суфиксација, затим преноси метафоричког и метони-
мијског типа, конверзија, супстантивација и др. Досадашња дериватологија 
се већином глобално бавила овим питањима и установила да постоји транс-
позициони творбени модел који подразумева творбено значење и творбена 
средства. Као творбено значење се узима – апстрактна семантика – „опред-
мећивање” својства и процеса, a добија се помоћу транспозиционих форма-
ната – суфикса. У последње време појављују се радови у којима се творби 

2  Уп. Балли (1955), Курилович (1962а, б), Кубрякова (1974, 1978а, б), Соболева (1980), Гак 
(1986), Puzynina (1969).
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речи прилази са функционално-семантичког аспекта, па се међу идентифи-
кованим функцијама налази конструктивна функција (Земская 1992: 33–35; 
Шведова 1980: 267–269), чија је суштина управо наведена – категоријална 
транспозиција процеса или својства у супстанцију, предмета у процес или 
својство.

Мање се радило на дистинктивном плану унутар транспозиције и 
углавном у оквиру творбене семантике (Улуханов 1977: 2), при чему се 
пажња задржавала на дефинисању тзв. чисте транспозиције, па и то у окви-
ру наведеног модела. Питање врста транспозиције није скинуто с дневног 
реда ни у неким за ову проблематику значајним радовима (Кубрякова 1974), 
јер су следили друге циљеве, a функционални план се слабо дотицао творбе 
речи уопште, a с њом и ових и оваквих питања.

Са функционалног аспекта посматрано транспозиција се може ока-
рактерисати као афиксна и безафиксна. Супстантивација чини посебан тип 
безафиксне транспозиције. To је сасвим конкретан деривациони поступак 
транспоновања речи, њена рекатегоризација уз чување морфолошког лика 
њеног a са добијањем нове синтаксичке улоге. Истовремено врши се и сме-
на садржаја, ресемантизација, a то повлачи и нову функцију – уместо ква-
лификације, добија се номинација, типа рус. бoльной, бедный, срп. стари, 
добри и сл., што значи у питању је и функционална супституција. Другим 
речима, иста форма репрезентује други садржај, другу функцију. Грамати-
чко и семантичко су најтешње повезани и међусобно условљени.

У агентивни инвентар спадају супстантивати адјективног и партицип-
ског типа.

Придеви у деривационом систему агентива имају деривационо-тво-
рачку улогу. Може се рећи да код афиксалне деривације придев као мотива-
тор у површинској структури нема места. Међутим, придеви врло активно 
продукују суфиксалне моделе десупстантивног и девербативног типа, и то 
на овај начин.

Придеви изведени од именица и глагола у комбинацији са именичким 
суфиксима којима се гради агентивна лексика, придружују свој суфикс име-
ничком, и путем ове перинтеграције дају нови суфикс као нови творбени 
формант који сада кореспондира директно са именицом и глаголом, па се 
тако језик богати десупстантивима и девербативима: 

часовой – часов-щик – час-овщик, воспитанный – воспитан-ник – вос-
пит-анник (вocпитать). 

Ово је одавно запажено и истакнуто у словенским језицима, a у ова 
два језика је и даље живо и актуелно.
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Из овога проистиче да се улога придевских основа као мотиватора у 
кореспонденцији са суфиксима смањује, али индиректно – да се повећава 
број и актуелизира улога именичких и глаголских основа у творбеној ком-
бинаторици са суфиксима.

На другој страни, супстантивација придева је врло раширена појава 
па у одређеном степену и у агентивној семантици. Придеви, поред тога, 
представљају степеницу у транспоновању партиципа у именице, или бар 
могућу степеницу, јер неке тенденције се јављају у правцу директног прела-
за без посредовања придева.

Супстантивација партиципа, који као доминантну особину имају тем-
поралну локализацију, a са друге стране одсуство у овим језицима суфик-
салних модела којима би се одређивао агенс у времену, a којима би то било 
специјално значење – поље је на коме, уз већ поменуте придеве, треба тра-
жити решење и одговор на питање, зашто су се на листи агентивног инвен-
тара нашли супстантивати партиципског типа. Контакт са темпоралношћу 
могао се остварити управо преко поменутих формација, a на који начин, 
који се тип агенса репрезентује, показаће се конкретном анализом у једном 
и у другом језику.3

Придевски супстантивати агентивног значења манифестују се као 
два типа у зависности од граматичке природе мотиватора придевске основе 
– именице или глагола, па сходно томе представљају и два модалитета аген-
тивног значења, што ће рећи диференцирају се по основи форме и садржаја.

Супстантивација придева као врло стара појава у оба језика, латентно 
је присутна не само у виду устаљених и општеприхваћених номинација, 
већ и као контекстуална деривација са могућношћу оказионалног гpaђeња 
и употребе.

Супстантивацији подлежу придеви разних значењских категорија, a 
кад се ради о агентивном значењу, онда су транспозицијом захваћени по 
правилу односни придеви најшире схваћено, a изузетно могу бити и који 
други придеви, али као метафорички транспоновани по функцији, типа 
српских млађи (послуга), старији (старешина) и сл.

Контакт са категоријом одређености/неодређености присутан je у 
српском језику и остварује се преко одређеног вида, што за агентивност 
важи као правило, док се за супстантивацију уопште у граматикама наводе 
примери и неодређеног вида у случајевима типа Сит гладну не верује (Бе-
лић 1949; Стевановић 1964).

3  Корпус чине граматике, речници и студије.
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Руски језик у недостатку ове категорије код придева данас, супстанти-
вацију врши у дужем придевском облику, који је некад, док је категорија од-
ређености/неодређености била везана и за придеве, имао функцију одређе-
ног вида и данас представља само рефлекс старијег стања. На овај начин се 
ова два сродна језика данас диференцирају, исп.: 

рус. военный, poтный, дежурный, патрульный, горновой, печевой; 
срп. дeжурни, разредни, пожарни, надлежни и сл.

Веза са категоријом рода за супстантивацију је врло значајна и има 
семантичке импликације. Наиме, реализација транспоновања врши се у од-
ређеном роду у зависности од значења. Значење лица реализује се у мушком 
роду, док се у другим родовима добијају друга разна значења.4

Агентиви супстантивати и адјективног и партиципског типа реализују 
се у неутралисаној форми – у мушком роду. Постојање пак продуктивних 
корелација типа 

рус. дежурный – дежурная, вожатый – вожатая, заведующий – заведую-
щая; 
срп. разредни – разредна 

тумачи се као модификационо значење ‘женскости’ које се добија нултом 
суфиксацијом од именица мушког рода адјективне промене (Шведова 1989: 
83) – и по нашем мишљењу сасвим исправно.

На овом месту треба додати, да се агентиви супстантивати, функци-
онишући у категорији лица, у том значењском оквиру углавном и задржа-
вају, али то не значи да је и остали живи свет немогуће назвати номинација-
ма датог типа, што потврђује пример типа вожатый (животное или птица, 
которое ведет стадо, стаю). Овамо спадају и називи за неке врсте паса у ру-
ском језику, као гончая, сторожевая. Форма женског рода добијена је према 
роду стожерне именице (собака) у синтагми у којој су дати називи имали 
функцију детерминатора, и представља само конгруенцију у роду.

Није искључено ни транспоновање у сферу неживог, и оно би се вр-
шило, као што је случај и код других типова деривације, – метафорички, али 
то није карактеристика, већ само могућност у некој прилици.

4  О овоме детаљно је писано као о творбеном моделу: Лопатин (1967). Супстантивати 
женског рода обично значе просторију пpeмa њеној намени типа: учительская, ванная, опе-
рационная, затим документа – сопроводительная; у средњем роду – уопштена супстанција: 
родное, новое; јело, врсту лека: холодное, наружное и сл. Супстантивати се добијају и у 
множ. форми: позвоночные, бобовые; називи животињских и биљних врста у једн. сред. 
рода; новчане уплате – авторские, дорожные и др. Земская (1973a: 277–279).
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У погледу садржаја агентива супстантивата адјективне врсте репре-
зентују подтипове истих оних типова агенса који се идентификују код афик-
сално-суфиксалних деривационих модела – код десупстантива и деверба-
тива. Успоставља се, према томе, веза са именицом и глаголом у дубинској 
структури, a не на површинској са придевом, што даље значи, да именица и 
глагол из придевске основе одређују референцију агентивних именица суп-
стантивата.

1) Код суфиксалних десупстантива релационо значење манифестује 
се као хабитуелан однос према предмету као објекту, оруђу, месту и сл. са 
којим је лице везано у обављању своје активности, која је најчешће устаље-
на по правилу на дуже време као професионална. Номинације овако струк-
туриране маркиране су суфиксом и односе се на општији појам – већином 
родни појам.

Релационо значење исто тако имају и супстантивати адјективног типа 
са именицом у основи и реализује се такође као номинација лица по предме-
ту, оруђу, месту и сл. према коме оно има неки активан однос. Супстантиват 
је овде у корелацији са односним придевом, a семантички однос се успо-
ставља са именицом из његове основе која модификује референцију у сми-
слу позиције детаљизације. Детаљизација је овде основна карактеристика и 
истовремено дистинкција у односу на значење суфиксалних деривационих 
модела.

Супстантивати овога типа значења веома су раширени у стручној тер-
минологији, у подели рада на врло уситњене производне послове, па се зато 
ужа гранска терминологија богати супстантивацијом придева, обезбеђујући 
продуктивност овом творбеном моделу (Даниленко 1977: 140) и дајући 
му статус традиционалног творбеног средства. Поред назива према делу 
уређаја, месту, ужем специјалном задужењу и сл. у процесу производње, и 
других стручних назива, ове номинације се могу срести у спорту, у војсци, у 
школи, у администрацији и др. Као илустрација могу послужити 

рус. рулевой, ротный, люковой, горновой, ламповой, центровой, крано-
вой, коридорный (заст.); 
срп. разредни – разредна, одељенски (старешина) и сл.

2) Други тип агенса добија се транспоновањем у именице придева из-
ведених од глагола и глаголских именица (глаголских именица зато што се 
овде ради о конверзивном типу транспоноване глаголске радње у именице). 
To су називи лица по радњи коју обавља као какву дужност, функцију, оба-
везу, временски ограничено – актуелну или синхронизовану са неким тре-
нутком, привремено или повремено, квантификује се некад врло кратким 
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роком, најчешће сатом. Овакав агенс могао би да се назове темпорарним 
агенсом – nomen agentis temporarius, а илуструје се примерима типа:

рус. вахтенный, вестовой, дозорный, патрульный, дневальный, карауль-
ный, дежурный, встречный, разъездной, ездовой, махальный; 
срп. дежурни, пожарни, одговорни, надлежни и сл.

Уочено је да руски језик у супстантивацији придева испољава тенден-
цију ка стандардизацији oдpeђeниx модела као активних агентивних сред-
става, па се неки такви идентификују. Издваја се као продуктиван модел у 
техничкој терминологији (Шведова 1980: 198) – модел који се састоји од 
спреге именице са суфиксом -ов(ой) и творбеним значењем агенса детаљи-
зације. Пошто хомонимичних придева у руском језику нема, примери типа:

люковой (люк), печевой (печь), ковшевой, ламповой, вентилевой, миксе-
ровой, станковой 

манифестују на овај начин суфиксалну деривацију, јер се прескаче степе-
ница адјектива, па се тако потврђује аутономност датог десупстантивног 
модела, чему у прилог иде и прозодијска страна.

Закључујући о агентивним супстантиватима адјективног типа у ова 
два језика, можемо да приметимо да овде имамо посла са суптилнијом уну-
тарсловенском диференцијацијом, која открива различит степен употребљи-
вости датих формација ове врсте транспозиције у њима. Мора се допустити 
закључак да српски језик има мање изражену потребу за оваквим агентив-
ним грађењем, и да даје предност суфиксалној деривацији или аналитичкој 
номинацији, дакле, другим нивоима средстава агентивности. Неколико при-
мера еквиваленције биће најбоља илустрација: 

горновой // ливац; рулевой // крмар, крманош; вахтенный // дежурни на 
броду; дозорный // патролац, патролџија; poтный // командир чете; кара-
ульный // cтражар; взводный // водник; встречный // пролазник; ездовой 
(војн.) // возач коњске артиљеријске запреге; коридорный (заст.) // хотел-
ски момак; загребной // веслач најближи кормилару итд.

Партиципски супстантивати у ова два језика неједнако су заступљени, 
онако као и сами партиципи, a то значи да се ова разлика може сматрати ти-
полошким диференцирањем, бар што се тиче партиципа (Маројевић 1986: 
32). Ту је на једној страни руски језик са своја четири партиципа и српски 
на другој – са пасивним партиципом прошлим и очуваном функцијом рад-
ног партиципа прошлог на -л, a у новије време и тендецијом ка употреби 
деклинабилних форми на -ћи. Партиципи имају способност да изразе тем-
поралну локализацију, па самим тим и њихови супстантивати. Они могу да 
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дају и оказионално значење агенса, што значи да они језици који их имају 
– могу се њима послужити, док се други који их или немају, или их имају у 
слабијој употреби, служе другим средствима и по правилу са суфиксацијом 
на водећем мecтy.5

Из односа темпоралности и глаголског рода код партиципа у руском 
језику створила се могућност темпоралне сегментације, што је на плану 
партиципских супстантивата условило појаву разних типова агенса по пи-
тању референције.

1) Супстантивацијом активног партиципа презента добија се значење 
актуелног агенса које одговара структурној схеми темпоралне синхрониза-
ције, типа:

управляющий, отвечающий, отъезжающий, провожающий, говорящий, 
слушающий и сл.

Није мање често ни темпорално значење агенса као привремено зани-
мање, дужност, функција и нарочито у спорту, у играма, у војсци:

заведующий, командующий, учащийся, нападающий, атакующий, пода-
ющий (патрону) и сл.

Квалификативно значење или својство може се илустровати нпр. са 
верующий, a затим у називу врсте – пресмыкающиеся. Сталност се репре-
зентује кроз неке номинације по припадности сталежу – служащий.

Могућност контекстуалне супстантивације овде је велика и увек жива, 
a нарочито за номинацију актуелног агенса са статусом оказионалности.

Српски језик нема овог партиципа па значење актуелног агенса и 
привременог агенса изражава преко суфиксалне деривације, недиференци-
рано од хабитуелног значења, нпр. путем продуктивних суфиксалних моде-
ла типа берач, орач (Матијашевић 1993), синтаксичког плана са адекватном 
морфолошком формом у површинској структури, лексичког нивоа.

Има још једна врста форми која скреће пажњу на себе могућношћу 
супстантивације и интегрисања у нека од поменутих агентивних значења, 
првенствено у актуелно значење агенса. Ради се заправо о партиципима на 
-ћи.

5  Гак (1977: 70–72) дао је типолошку слику – руски користи супстантивате за изражавање 
оказионалног агенса, a француски суфиксацију. Суфиксација је и у неким другим словенским 
језицима основно средство агентивности у свим значењима и поред постојања партиципа, 
нпр. у бугарском (Захаревич 1959); Markov (1965) је показао да у македонском неки суфикси 
пролазе сва три стадијума у развијању агентивности – од агенса у овом тренутку, преко – у 
неком тренутку, до сталног, као што је у случају образовања са суфиксом -ач.
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Истраживања о партиципима и њиховој судбини у српском језику 
(Суботић 1984) показала су да је партицип на -ћи био најфреквентнији и да 
се последњи изгубио, показао највећу стабилност и најширу употребу, a да 
је, за нас на овом месту, значајно то што је могао бити употребљаван у функ-
цији номиналне речи. Трансформишући се у друге граматичке категорије, 
овај партицип се нашао транспонован и у адверб на -ћи. Али је овај облик 
у савременом језику добио „каткад својство и службу речи деклинације” 
(Стевановић 1949–1950), по чему је „књижевни језик отишао нешто даље 
од народног”. Напоредна тенденција стварања адјектива у облику декли-
набилне форме на -ћи и партиципске употребе ових облика у неким функ-
ционалним стиловима савременог српскохрватског језика, објашњава се и 
утицајем страних језика који имају партиципе (Minović 1978). На основу 
једног најновијег истраживања (Батинић 1987) закључује се да ова форма 
на -ћи данас у језику егзистира као све продуктивнија придевска и парти-
ципска категорија.

Све је ово било потребно да се изнесе како би се показало, да и српски 
језик овога времена зна за супстантивате партиципа на -ћи који означавају 
агенса по семантичкој компоненти својства – свемогући (о богу), свезнајући, 
носећа и сл.; исто тако, актуелни агенс идентификује се у најновије време 
код номиналне речи председавајући, са присутном тенденцијом ка значењу 
привременог агенса.

Ово је доказ о отвореним могућностима за даље стварање у овом прав-
цу. Међутим, далеко смо засад од неког закључка о повратку партиципа на 
-ћи и њиховом интегрисању у систем српског језика на разне начине, у том 
смислу и као агентивних супстантивата. Остају и даље друге алтернативе 
типолошки различите од руских. Ово је само наговештај једне деривационе 
иновације која може проширити и деривацију придева и тиме индиректно 
припремити супстантивацију, као и удовољити потребама развијенијег је-
зика.

2) Активни партицип прошли у руском језику даје значење перфек-
тивног агенса, пермутабилног модалитета – назив за лице по радњи коју 
је извршило у прошлости. По типу темпоралне дистинкције то је значење 
антериорности, претходности, нпр.

пострадавший, покушавшийся, бежавший, опоздавший, зaблудившийся, 
заблудший и др. 

У исти тип значења спада и назив лица по радњи коју је вршило као гуляв-
ший и сл.

Могућност контекстуалне употребе је увек отворена.
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Партицип на -вши у српском језику се доста рано изгубио и по ре-
доследу пре него на -ћи, али агенс перфективног значења може да се изрази 
на више начина. На прво место долази суфиксална деривација у контакту са 
перфективношћу глагола, затим супстантивати перфективног радног парти-
ципа на -л, који су својим синонимским положајем могли допринети бржем 
губљењу партиципа на -вши, пре него његова временска обележеност (Пе-
шикан 1959). Поред ових средстава номинације датог типа агенса, у српском 
постоји увек спремна резерва на другим језичким нивоима – првенствено на 
синтаксичком плану са укључењем адекватних морфолошких облика, мо-
гућност која уосталом постоји и у руском језику.

Као илустрације за ову врсту агенса послужиће примери типа:
пострадали, избегли, свезнали, заблудели, новодошли, избеглица, пре-
беглица, пребег, доселица, дошљо, дошљак, имигрант, онај који је по-
страдао и сл.

Малобројни супстантивати агентивног значења на -вши као – бивши, 
новодошавши, и поред тога што не могу представљати регуларно средство 
агентивности перфективног значења, као континуант прошлих времена 
имају значаја и за данашње стање, и посебно будући развој језика са повећа-
ним захтевима, као модел за нова стварања.

3) Узајамност пасивности и актуелности, тј. пасива и темпоралности, 
налазимо код руских супстантивата пасивног презента, на руском обично 
дефинисано као „название лица, подвергающегося действию” или „наиме-
нование лица по действию, которому оно подвергается в настоящем време-
ни”:

oбвиняемый, подозреваемый, преследуемый, эксплоатируемый, портре-
тируемый, сопровождаемый и сл.

Од свих партиципа у руском језику овај је најређе коришћен, али мо-
гућности његове транспозиције у именице нису умањене.

У значењском погледу то је – актуелни пацијенс, тип пацијенса са им-
плицираним вршиоцем радње лоциране у контекст садашњости (Пупынин 
1991: 222–226).

У српском језику пасивни партицип презента се изгубио врло рано, 
a како истраживања показују, и до тада је био најмалобројнији, a његову 
функцију је могао преузети једини постојећи пасивни партицип прошли, па 
се у тој форми могу наћи супстантивати агентивног значења, али са њима 
напоредо и друга средства суфиксалне деривације и синтаксичког плана. 
Ово значи да је српски језик однос пасива и темпоралности решио друкчије, 
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не правећи темпоралну дистинкцију. Руским супстантиватима овог типа па-
цијенса, актуелног пацијенса, могу бити у српском следећи еквиваленти, 
можда и неки други еквивалент у контексту, a у том смислу и за друге: 

обвиняемый // окривљени, оптужени, окривљеник, оптуженик, онај когa 
окривљују/оптужују, који се окривљује/оптужује; осумњичени, прогоње-
ни/прогоњеник, експлоатисани, портретисани.

4) Супстантивацијом пасивног партиципа прошлог, врло широко рас-
прострањеног у оба језика, добијају се називи пасивног учесника ситуације, 
као објекта, чији је агенс као субјекат радње имплициран. Експлицира се 
подређени учесник који је подвргнут радњи у прошлости. Реч је о перфек-
тивном пацијенсу који се репрезентује супстантиватима поменутог типа, 
a постоји и слободна могућност њиховог добијања према потребама кон-
текста, и то подједнако и у разговорном језику и у уметничкој литератури. 
Неколико примера илустрације из оба језика увешће нас у поље оваквог 
агенса: 

рус. осужденный, арестованный, подчиненный, командированный, уби-
тый, вербованный, эвакуированный, связанный, побежденный, унижен-
ный, оскорбленный, приговоренный, уполномоченный, поверенный, со-
сланный; 
срп. окривљени, оптужени, опуномоћени, суђени, осуђени, убијени, по-
крштени, протерани, рањени, подчињени, евакуисани, везани, побеђени, 
пoнижени, увређени и др.

Напоредо са неким наведеним примерима, као и уопште, стоје суфик-
салне именице, док са некима нема алтернације. Овде долази до значајне, 
и може се рећи, суштинске диференцијације међу овим језицима. На јед-
ној страни стоји руски језик у коме су много peђи суфиксални агенси овог 
значењског модалитета, као отверженник/отверженный, утопленник. Као 
основно деривационо средство, стилски неутрално је супстантивација, a су-
фиксација, уколико и има места, добија се преко чисто придевске функције 
партиципа и захваћена је тенденцијом стилског диференцирања, у смислу 
стилског снижавања. На другој страни је српски језик који има више могућ-
ности – супстантивате, суфиксалне деривате и њихову алтернацију типа:

убијени, побеђени, понижени, потчињени, yвpеђeни, рањеник, cyђeник, 
окривљени/окривљеник, оптужени/оптуженик, опуномоћени/опуно-
моћеник, кажњени/кажњеник, покрштени/покрштеник и др.

Разлика између суфиксалних номинација и супстантивата огледа се 
на темпоралном плану, као одсуство/присуство темпоралне локализације.
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Све ово сугерира закључак да српски језик и поред тога што распо-
лаже супстантиватима овог једино у живој и активној употреби партиципа, 
ипак радије користи суфиксацију, a то само може да значи да нема изражену 
склоност ка означавању овог типа агенса путем транспозиције, ни дистинк-
цију у виду темпоралне сегментације. Руски језик још једном потврђује да 
му је то структурна и функционално-семантичка одлика. Сада овде није у 
питању типолошки разлаз какав се cpeћe код генетски даљих језика, већ 
деликатнија форма унутрашњег словенског диференцирања, више по ономе 
што имају и како га користе, него по ономе што немају.

У понеком примеру може се срести синтеза актива/пасива попут ру-
ског ученый (научник), са преовлађивањем активног значења, али то је спо-
радично и не ремети општу слику о односима у језику и међy језицима.

Уместо закључка – нека уопштења:
– Транспозиција игра врло значајну улогу у творби речи стварајући 

посебне творбене моделе, пa се може говорити о транспозиционој дерива-
цији као подсистему деривације.

– Супстантивација спада у посебну врсту неафиксне транспозиције 
карактеришући се одсуством морфолошких дистинктивних средстава и 
представља на морфолошком плану – рекатегоризацију, на семантичком – 
ресемантизацију, на функционалном – функционалну супституцију.

– Строга се мeђyзависност и дубинска повезаност деривације и мор-
фологије одражава на типологију средстава.

– У семантичкој типологији агентивних супстантивата манифестује 
се однос у коме се они налазе према суфиксалним агентивима – однос вр-
сте према родном појму; позиција детаљизације и темпоралне локализације, 
као сегментација по синхроности и антериорности – према хабитуелности. 
Овај план је резултат међузависности више функционално-семантичких ка-
тегорија.

– Из свега проистиче јасан закључак о месту које супстантивати за-
узимају у систему агентивних средстава руског и српског језика – очигледан 
је њихов неједнаки статус који се квалификује као унутрашња словенска 
типологија.
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1. Овај рад је замишљен с циљем да се покаже има ли данас у руском и 
српском морфолошком систему развојних тенденција истога смера. Полази 
се од реалне претпоставке да у два језика истога порекла овога мора бити, и 
утолико пре, што су дати језици и у свом одвојеном животу имали низ међу-
собних блиских контаката, као и да имају заједничког супстрата из других 
језика. С обзиром на све ово, реално је очекивати значајнију и обимнију 
језичку продукцију те врсте и као стару у континуитету до данас актуелну, 
и као каснију језичку иновацију, али се о свему томе неће овом приликом 
говорити, већ ће се пажња усмерити само на неке од важнијих појава. Нема 
сумње да је развој генетски сродних језика специфичан због генетског кода, 
те је самим тим и у већем степену предвидив. Ово се посебно односи на 
стабилније језичке нивое – морфологију и синтаксу.

2. Морфологија флективних језика одликује се синкретизмом сред-
става за изражавање граматичких значења, односно полисемијом и поли-
функционалношћу флексија. Свака промена на плану садржаја ланчано се 
одражава на средствима изазивајући разна прегруписавања. Најпоузданији 
индикатор неког значења остаје синтаксички план управо због синкрети-
зма, те зато и нема чисто флективне граматичке структуре. Разне промене у 
флексијама имају за последицу измене на морфосинтаксичком плану.

Ова функционална сложеност односа је динамична страна језика и 
њено проучавање у два словенска језика, руском и српском, може експли-
цирати смернице њиховог развоја, било као тенденције различито манифе-
стоване, или као реализоване суштине. Значај међујезичког истраживања 
се управо овде открива, јер се у сродним језичким системима могу лакше 
уочити и идентификовати исте развојне тенденције. Саме тенденције као 
и реализована суштина у једном језику, више или мање су ознака или тек 
наговештај пута којим иде или може ићи језик сродне граматичке структуре, 
па је то начин хватања језика у динамици.

Анализа функционисања морфолошког система подразумева компле-
ментарност у посматрању граматичких категорија са укупним инвентаром 
средстава њиховог изражавања – морфолошког и синтаксичког нивоа.
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3. Конвергентне појаве из области рода, откривају род у разним рела-
цијама. Релација род – парадигма заузима водеће место у овом правцу. Код 
именичког рода словенских језика то је стари однос значајан за типологију 
парадигматског система, еволуцију основних парадигматских типова.1

Парадгиматска унификација по основи рода је врло стара словенска 
тенденција, у континуитету и даље присутна, али и са неједнаким резул-
татима. Прегруписавање је и даље живо, како у оквиру истог рода, тако и 
његове парадигме. За данашњи руски и српски језик не може се применити 
принцип: род једнако парадигма, иако је тенденција ка свођењу на то ла-
тентно присутна.

Карактеристично упрошћавање разлика у оквиру деклинационе 
структуре, праћено је и карактеристичним трансформацијама у погледу 
распореда могућих конгруенцијских облика уз одређене парадигматске ин-
дикаторе. To је последица синкретизма у синтетичко-флективним језицима, 
конкретно промене у роду одржавају се и на другим системима и у првом 
реду на систему парадигми и у ова два језика.

Прегруписавање словенског парадигматско-флексијског система, 
подстакнуто родом и још неким чиниоцима, данас се осећа у виду тежње 
ка свођењу на три, односно два парадигматска индикатора (Ивић, П. 1972; 
Шульга 1983, 1984; Пипер 1994), са могућим алтернацијама, није мимо-
ишло ни ове језике.

Судбина парадигми неког конкретног типа деклинације и судбина 
речи које су некад у њу улазиле, често су битно различите (Аванесов, Ива-
нов 1982: 4). Ово нарочито важи за затворене класе речи где граматичка 
историја речи није иста за све речи једне парадигме, односно неке речи су 
задржавале свој ранији парадгиматски тип, док су га друге мењале.

Стара је и добро знана тенденција интеграције у-основа у друге па-
радигме, при чему је као основ окупљања служила нарочито а-основа као 
деклинациони тип именица женског рода. У руском језику неке од ових 
именица су одавно прешле у деклинацију именица а-основе типа буква, ты-
ква, док су неке и данас у парадигми именица које имају номинатив на мек 
консонант, као морковь, свекровь, церковь, али је ипак њихова даља дерива-
ција регуларно оформљена по обрасцу -а парадигме: морковка, свекровка, 
свекруха, церквенка, церковка, церквушка.

1  Коришћени су резултати истраживања ове проблематике у руском и српском језику, 
било као ауторски прилози или уграђени у граматике; од аутора ту су на првом месту радови 
М. Ивић, П. Ивића, И. П. Мучника, A. А. Зализњака, A. В. Бондарка, и др., радови у зборнику 
са 13. научног састанка слависта у Вукове дане и др.
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Овакво је стање у књижевном језику и одговара важећој норми. Гене-
рална линија развоја јасније се, пак, оцртава када се узме у разматрање цео 
језички систем, јер многе тенденције долазе из правца дијалеката у књижев-
ни језик, а за развој језика као целине посебан значај имају дијалекти – и 
због архаизама и због неологизама. На овај начин се природни пут морфо-
лошког развоја именица може указати и у овом конкретном случају, јер књи-
жевно стварање, укључивањем и дијалекатске лексике помаже интеграцији 
у стандардни језик и њених морфолошких карактеристика. Факат да се у 
језику књижевних дела новог времена појављују облици именице церковь 
и са наставком -а – церква, само је још једна потврда у прилог неугаслој 
тенденцији у поменутом правцу. За илустрацију послужиће пример из ства-
ралаштва В. Шукшина, где има и овога. 

Наиме, у пишчевој нарацији чува се нормативно церковь, a у говору 
лица у истом делу чува се и церковь, али се јавља и церква: 

„В Чебровке тоже была церковь” (у пишчевој нарацији). „Ты знаешь Та-
лицкую церкву? У нас, в Талице, еств церква семнадцатого века”. Пред-
седатель: ... значит, есть у вас в деревне старая церковь”.2

У српском језику овај процес се може сматрати завршеним, па имамо 
мрква, свекрва, црква као и у другим случајевима у а-парадигми.

Тако се ова стара конвергентна појава идентификује код именица у 
датим језицима као парадигматска унификација која се континуирано уса-
вршава у смислу зближавања парадигми именица истога рода у јединствену 
парадигму, путем уклањања синонимских традиционалних флексија, као 
сувишних за исто граматичко значење, исти падеж и сл. и успоставља са-
гласје са синтаксичким планом. Свему овоме је свакако помогао јединстве-
ни конгруенцијски индикатор за женски род.

Постоји и читав низ сагласних обједињавања унутар парадигми, као 
нпр. одсуство поларизације варијаната у неким падежима: у руском језику 
данас је у дативу једнине наставак -е за обе варијанте а-парадигме (тврду и 
меку) – сестре, няне, у локативу код две парадигме: о брате, об учителе, в 
селе, на море, в книге, в деревне, тј. тамо где варијанте постоје, и представља 
исти, у српском већ завршени, процес изједначавања варијаната по основи 
тврдоће/мекоће: о брату, о учитељу, у селу, у здању, на ливади, на земљи.

Даља етапа флексијског синкретизма, као истовремено општа грама-
тичка тенденција ка унификацији супстантивних деклинационих парадиг-
ми, јавља се у множини, иако не сасвим идентично. У српском језику датив, 
инструментал и локатив карактеришу се потпуним синкретизмом, тј. међу 

2  Шукшин, В. Рассказы. Мастер. (1993): 71, 75.
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њима нема чак ни акценатских разлика (Ивић, П. 1972: 110), па је флексија 
за сва три падежа код свих именица -има/-ама: градовима, селима, улицама. 
У руском језику такође је на делу синкретизам флексија код свих именица, 
али не тако радикалан као у српском, већ за сваки падеж постоји по једна 
посебна флексија са варијантама по тврдоћи/мекоћи: датив -ам/-ям, инстру-
ментал -ами/-ями, локатив -ах/-ях3: домам/дням, книгам/землям, вещам итд.

Елиминација вокатива као посебне флексијске реализације у руском 
је одавно језичка реалност. У српском постоје неке тенденције ка изједнача-
вању са номинативом у разним случајевима, што је у односу на руски доста 
закаснела, али у основи иста развојна линија.

Постоје и други бројни резултати завршених процеса, истог смера и 
истозначних у ова два језика, међу којима, примера ради поменућемо неке 
значајније – на првом месту стоји изједначавање акузатива са генитивом у 
једнини именица мушког рода које означавају живо биће, и такође, акузати-
ва и номинатива за неживо. Стара је и заједничка за оба језика способност 
флексије да обележава припадност и мушком и женском роду типа предмет 
м., ноћ ж. // зять м., мышь ж., која је повећала значај синтаксичког плана као 
дистинктивног обележја рода.

Ове и сличне подударности и блискости приказују конвергенцију као 
врло раширену појаву код супстантивних система датих језика, како у завр-
шеном виду, тако и у форми процеса који делују и данас.

Могао би се стећи утисак, да је у заједничкој епоси словенских језика, 
одакле многе ове појаве у датим језицима вуку корене, постојало неограни-
чено мноштво граматичких средстава, али полисемија флексија нас уверава 
да тако нешто није била карактеристика ове епохе, већ да је постојао огра-
ничен број флексија, тако да је једна иста флексија, улазећи у разне парадиг-
матске комбинаторике, могла имати и разна значења. Граматички синкрети-
зам флексија данас је још више изражен, јер се током времена њихов број 
смањивао, да би сразмерно растао значај синтаксичког плана, што значи и 
улоге морфосинтаксичке структуре појединих категорија. У томе се иден-
тификује генерална линија која руски и српски језик и данас приближава у 
домену морфологије, иако и уз значајне разлике. Различит темпо и хроноло-
гија догађања сасвим је очекивана појава у том спором, али континуираном 
структурном мењању.

4. Унификација и синкретизам флексија није само одлика именичке 
парадигме, већ исто тако и речи са адјективном променом, односно осталих 

3  Флексијски синкретизам у оквиру парадигме појава је знатно шира, нпр. у српском 
инстр. једн. код имен. свих родова -ом/-ем, у руском у ж.р. адјективне промене ген., дат., 
инстр., лок. једн. -ой/-ей.
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чланова номиналне групе код којих род спада у конгруенцију. Конгруенциј-
ски индикатор у три форме у једнини – према три рода, заједничка је црта 
ових језика. У множини је у руском дошло до потпуне унификације реали-
зоване маскулинском флексијом, док је у српском тај процес само делими-
чно изражен – унификација је извршена у генитиву, дативу, инструменталу 
и локативу код свих ових речи, а код придева и код оба вида – одређеног и 
неодређеног. Управо ове речи чине друго важно средство, чак и поузданије, 
којим се граматичке категорије изражавају.

5. Поред семантичке структуре род, дакле, садржи и синтаксичко-мор-
фолошку структуру. У овим језицима она окупља у три конгруенцијска ин-
дикатора – маскулинумски, фемининумски и неутрумски, неколико врста 
речи којима је основна функција предикација. На овај начин се структурно 
обједињују чланови атрибутске синтагме, а у знатној мери и предикатске, 
што представља морфолошки синхармонизам – структурну спојивост три 
члана реченице – субјекта, атрибута, предиката (Мучник 1971: 195).

Установљено је за српски језик, да је конгруенцијски индикатор најпо-
узданије средство обележавања рода, док се за парадигматски то не може 
рећи (Ивић, М. 1960, 1966) а исто то важи и за руски језик (Граудина 1976: 
96). Поред синтагматског изражавања рода и флексија предиката може бити 
у истој функцији,4 што се такође односи и на руски језик. Заједничко је код 
ових језика и то, да је предикатска конгруенција увек семантичка, док је код 
синтагматске често одређена парадигмом, а могућа је и двострука.

Од овог постоје и нека одступања, која такође могу бити конвергент-
на. Једно такво одступање бележи се код доста честих двородних именица, 
чешћих у руском, него у српском. Појава двородности не представља по-
себно граматичко значење, већ се односи на следеће феномене5 који се за 
оба језика могу сматрати принципијелним и општим, и њих овде наводимо, 
али од којих може бити и неких одступања, о којима се неће овде говорити: 
иста именица с идентичним конгруенцијским индикатором може да означи 
и мушку и женску особу у оба језика: 

срп. то закерало, та свађалица, тај професор / та будала, та магарчина, та 
жртва;
рус. это чудило, эта стерва, этот врач / эта жертва, эта дубина (о тупом, 
глупом человеке)

4  Деривација и њен однос према роду овде изостају из разматрања.
5  Узето из наведених радова М. Ивић и П. Ивића за српски, за руски језик из Граудина 

(1976).
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У неким случајевима конгруенција за мушку особу може бити двострука: 
према полу – маскулинумска, и према граматичком роду – фемининумска, а 
за женску само фемининумска:

тај пијаница/та пијаница // этот обжора/эта обжора; та пијаница // эта 
пьяница, эта обжора.

И парадигма и конгруенција служе изражавању рода, али је примар-
ност на страни конгруенције. Морфолошки облик противречи доминантном 
конгруенцијском показатељу и код низа именица мушког рода са -а флек-
сијом као тата // папа, дядя – мој тата // мой папа.

6. Као конвергентна појава може се означити и тенденција ка маскули-
низму у конгруенцији субјекта и предиката у множини, када је у предикату 
реч са формом рода, а субјекатска синтагма састављена од именица разних 
родова, или само женског рода. У руском језику овај процес је одавно пре-
творен у језичку реалност, а истраживања показују, да и у српском делује 
тенденција у том правцу (Гутков 1974: 59–61; Anić 1984), једино је хроно-
лошка неподударност дистинктивни моменат.

Кад је у питању позиција – различит род именица у синтагми правило 
је да конгруенцијски индикатор предиката у множини буде у мушком роду. 
Исти је принцип и код примера типа: берач и берачица су дошли, али се овде 
ради о називима из области професија, где се маскулинумом може означити 
и мушко и женско лице, тј. са берач – берачи су дошли.

Када је субјекатска синтагма састављена од две или више именица 
женског рода, у руском језику је регуларно маскулинумски конгруенцијски 
индикатор и то је језичка чињеница којој није ни потребна посебна илу-
страција. Ово је у датом језику само нормалан след већ извршене конгру-
енцијске унификације и на плану синтагме. У српском језику ствар је дели-
катније природе. Истраживачи констатују да постоји „разилажење правила 
и језичке праксе” у томе што језичка пракса показује да се одвија процес 
генерализације фреквентнијег облика мушког рода, и да се могу срести при-
мери типа: крошња и гране захватили су читаво небо.6

7. Конгруенција постоји и у преплитању категорије рода са класом 
аниматности/инаниматности и класом пола. Укључење именица које озна-
чавају живо биће у неки од три рода семантички је прозирно, док је за нази-
ве неживог таква веза немотивисана, па пресудну улогу има флексија. Рас-
поред именица по родовима код живог у складу је са поделом према полу. 
Исто тако, именице ‘општег рода’ односе се само на лица. Именице које 

6  Истраживање у овом правцу могло би допринети и сазнањима о конвергенцији. Пример 
је узет из поменутог рада В. Гуткова (1974).
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значе живо по правилу не спадају у средњи род. За руски језик је каракте-
ристично да се само у изузецима именице средњег рода односе на живо, као 
страшилище, чудовище, животное и др. тако да се формални показатељи 
средњег рода фактички сматрају и показатељем неживог.

Карактеристично је исто тако, и да знатна маса речи мушког и жен-
ског рода нема морфолошког обележја о припадању класи живог или нежи-
вог. Флексија акузатива у принципу би се моглa посматрати као специфично 
морфемско изражавање ових класа (и поред тога што се овде ради о кате-
горији падежа)7. Пошто се аниматност везује за маскулинум и фемининум 
и код неологизама најновијег времена у категорији лица, где је средњи род 
у деривацији сасвим искључен (Мучник 1971: 204), потврда је ослабљене 
позиције средњег рода у руском језику.

Српски језик није далеко од оваквог стања и генерално се и у њему 
одвија овакав процес, али уз присуство нешто више тематских група у кате-
горији живог у средњем роду: називи за млада бића, младунци животиња и 
још неке (Матијашевић 1981), углавном као континуитет наслеђа.

Код именица страног порекла, без обзира на разлику у погледу по-
стојања или непостојања парадигме и различиту адаптацију у роду, када се 
ради о живом, генерална развојна линија се поклапа, a то значи у случају 
немаркираности полом конгруенцијски индикатор је маскулинумски, а при 
означавању лица женског пола, конгруенција је у женском роду, типа 

културни аташе, наша мис // военный атташе, старая леди.
8. Већ дуже време запажа се тенденција прегруписавања у категорији 

рода, и то на штету средњег рода,8 али се при том констатује да је струк-
турна променљивост категорије рода дуготрајан процес и са повременим 
успоравањима која могу долазити и од стране норме.9 Аргументовани суд 
о умањењу продуктивности неутрумске категорије у ова два језика, као и 
наставку тог тренда, садржан је у опширној литератури о овој проблема-
тици, која се и у овом раду наводи. Ова линија конвергентног структурног 
трансформисања у датим језицима праћена је такође древном тенденцијом 
да се „неутрумски конгруенцијски индикатор везује од најстаријих времена 
до данас у српскохрватском језику искључиво за именице са -о/-е парадиг-
матским индикатором”,10 а и у руском језику исто тако уз додатак нешто 

7  Бондарко (1976) – живо и неживо као и пол сматрају се класама а не категоријама. 
8  У оба језика ова се тенденција већ поодавно бележи.
9  Судећи према литератури, у неким руским дијалектима средњи род се налази у стању 

гашења (Высотский 1948).
10  У наведеним радовима М. Ивић види се стање у оба језика.
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мало именица на -я типа время (што и не представља нешто посебно, јер 
се ради о фонетској реализацији исте старе назалне флексије -ę која се у 
српском реализовала са -е). Управо захваљујући овом споју којим се одли-
кују иновације из области апстрактне лексике, успорен је темпо смањења 
улоге средњег рода у творби именица.

Крупна промена на штету именица средњег рода догодила се у 
српском језику током историјског развоја услед масовне инвазије речи за 
означавање свакодневних појава у животу савремене цивилизације, која је 
сасвим пореметила односе именица мушког рода према именицама средњег 
рода на -о/-е. Морфолошке адаптације позајмица новијег времена (Дабић 
1984; Терзић 1991; Кимягарова 1989) уместо раније у средњем роду, врше 
се у мушком роду, што је у односу на руски језик сасвим супротан смер, 
јер је у руском тај прилив усмерен према средњем роду. Међутим, то није 
допринело побољшању статуса средњег рода на парадигматском плану, због 
одсуства деклинације, већ само конгруенцијском у једнини.

Средњи род су, сем тога, одавно напустиле именице из класе нази-
ва младих бића, посебно младунаца типа теленок прешавши у мушки род. 
Одређена колебања у роду у деривацији именица, још више слабе позицију 
средњег рода у руском језику. На основу свега реченог види се да садашње 
стање, без обзира на све дистинкције, манифестује једну исту тенденцију 
смањења улоге средњег рода у два дата језика.

9. Индеклинабилност11, као тенденција ка аналитизму, спада у оне 
црте по којима се ова два језика јасно диференцирају. Довољно је навести за 
пример дивергентно интегрисање позајмица у морфолошке системе ових је-
зика, па да се појави сва разлика у том погледу. Међутим, испод те потпуно 
супротне усмерености, скоро непримећено функционишу и неке истосмер-
не линије. Тако нпр. у српском језику, коме није својствена индеклинабил-
ност именица за разлику од руског где је то врло изражено, не мења се читав 
низ именичких класа разних типова: страна женска имена на самогласник, 
сем на -а, титуле, форме ословљавања, детерминативни делови уз туђа име-
на ма где се писали, неке абревијатуре и сл. 

Кармен, Мерилин, Кити, Долорес, фрау, леди, мадам, фра, Санкт Петер-
бург (Санкт непром.). 

He мењају се домаћа презимена за носиоце женског пола. Значај конгруен-
цијског индикатора је утолико већи, што је већи број речи без деклинације.

Руски језик обилује непроменљивим именицама највише, наравно, у 
класи позајмица, и већином на самогласник, затим женских имена страног 

11  О овој проблематици писано је и у посебним радовима и у граматикама датих језика.
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порекла, презимена страног порекла кад се односе на лица женског пола, 
страних топонима на самогласник и многим другим, као и на низ имени-
чких класа домаћег порекла, на првом месту код презимена, топонима од-
ређеног типа и сл. нпр.

метро, какао, колибри, кофе, амплуа, леди, фрау, миссис; Жаклин, Джейн; 
Живаго, Дурново, Черных, Голицыно, Пушкино и сл. 

Разни типови абревијатура се такође не мењају, као и још низ других речи. 
Синтаксички план изражавања линија је додира, како видимо.

Сасвим обрнуту ситуацију у погледу променљивости у ова два јези-
ка показују бројеви, и то у језгру ове врсте речи – код основних и збир-
них бројева. Сваком ко иоле познаје руску и српску граматику12 позната је 
деклинабилност основних бројева у руском (код комбинованих све компо-
ненте се мењају), као и очигледна дистинкција према српском који је овде 
скоро сасвим достигао нулту парадигму. Стање у српском језику је резултат 
дуготрајног развоја, а чињенице потврђују да и руски језик следи исти пра-
вац, али све је то ипак у њему далеко од завршетка, a можда чак и од норми-
рања актуелног стања у овом сегменту граматике.

Наиме, тенденција ка немењању бројева у руском запажена је у разго-
ворном језику, што је нормално очекивати, и то код комбинованих и сложе-
них бројева, а испољава се као упрошћавање у виду двеју варијаната – про-
менљивост почетне и крајње компоненте, или још радикалније – мења се 
само последња компонента комбинованог броја – в тридцать двух редакци-
ях. Некад се ни у писаном језику не мењају сложени називи стотина, као и у 
деривацији са бројевима. Овакву тенденцију бележе и савремене граматике 
руског језика,13 а уколико се она настави да развија, што је реално очеки-
вати, руски језик би се у овом сегменту своје морфологије постепено при-
ближавао српском, у коме се непроменљивост не само налази код бројева 
од пет па даље, већ и код два, три и четири, па чак и нормативне граматике 
констатују ову чињеницу, поготово са предлозима (Стевановић 1964: 331), 
а такву ситуацију бележе и код збирних бројева. Према томе, ова развојна 
линија, иако је затечена у стању врло различитом, може се такође сврстати 
у конвергентне тежње ка језичкој економији.

И док је код именица непроменљивост са тенденцијом ширења, иден-
тификована као таква и код бројева, али неједнако испољена у датим језици-

12  Мисли се на нормативне граматике ових језика.
13  Краткая русская грамматика (Шведова 1989: 256) даје цитат из штампе: Мы совсем 

разучились склонять числительные. Редкий оратор рискнет произвести даже трехзначное 
числительное в другом падеже, кроме именительного.
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ма, код придева и заменица, као конгруенцијских речи, она је сасвим оскуд-
на, и то важи за оба језика. Код придева непроменљиве су само неке позај-
мице, мање-више везане за интернационалну лексику – беж, бордо, мини 
и сл. Код заменица у руском језику нормативно су непроменљиве eгo, ее, 
их – присвојне заменице, али у разговорном језику и стилски обојеном из-
ражавању одавно су конкуренти за нормативне и променљиви облици ових 
заменица: ихний, ихняя, ихнее, ихние, чак и евонный, ейный, као тенденција 
ка уклањању непроменљивости, а то је и карактеристика српских заменица.

10. Разгранати глаголски систем у ова два сродна језика садржи низ 
конвергентних развојних линија, данас евидентних, али са различитом фи-
нализацијом и хронолошком неподударношћу. Поменућу само неке значај-
није.

Познато је да се имперфекат у руском рано изгубио и данас га нема 
ни у траговима. У српском језику он у систему још постоји, али га у живој 
употреби у стандарном језику скоро да и нема (Radovanović 1990: 179–192).

Перфекат је у руском данас прост облик, без помоћног глагола. У 
српском је он сложени облик, али напоредо са њим употребљава се и крњи 
перфекат са својим функцијама (Radovanović 1990: 167–179). 

11. На крају неке генерализације, пошто је у раду било речи о поједи-
начним појавама.

Очекивања исказана на почетку рада показала су се оправданим, јер 
праћење идентичних унутарјезичких и међујезичких процеса код генетски 
сродних језика, представља неку врсту дијахроније у простору.14 Довођење 
у везу двају сродних морфолошких система очитује се као праћење једног 
истог процеса – синхроно фиксирање различитог степена завршености, 
неједнаког темпа његовог развоја, хронолошки најчешће неподударно. А тај 
процес, најопштије исказано, огледа се у следећем – смањивање броја мор-
фолошких средстава, флексија, парадигми у именском и глаголском систе-
му, унификације и синкретизам, повећање улоге синтаксичког плана. Даље 
уопштење може се дефинисати као тешње функционално повезивање мор-
фологије и синтаксе смањењем синтетизма и флективности, а повећањем 
аналитизма, уз обавезну напомену, да то све иде врло споро, али сигурно.

14  До оваквих закључака долазе истраживачи словенских језика, као: Маркарьян, 
Николаев (1990).
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ТВОРБЕНОМ НИВОУ 
(квалификативи)

У типологији агентивног значења именица у руском и српском јези-
ку идентификује се и значење квалификатива, било као самостално, било у 
комбинацији са другим агентивним значењима.1

Овај сегмент2 посвећен је датом значењу као манифестацији контакта 
агентивности и експресивности, тј. оним продуктима деривације код којих 
постоје два семантичка плана, а сходно томе и двојство функција – функције 
номинације и функције експресије. Однос агентивности и експресивности 
ту се манифестује као комплементарност у различитом суодносу семанти-
чких компонената, при чему значајну и конкретну улогу имају творбени 
конституенти.

Овакве структуре у датим, генетски блиским језицима, као и све остало 
у њиховим системима, и сличне су и различите. Као најмаркатнија општост 
мора се узети чињеница да се дате структуре не могу налазити на централној 
позицији семантичке категорије агентивности, али својим правцем развоја 
могу допрети до центра експресије. За поље агентивности то је пре перифер-
на позиција, али ово је значајна чињеница, јер је управо периферија својевр-
стан полигон (Нещименко 1987a) контактних узајамности разних система, 
најподложнији променама, најпријемчивији за разне утицаје из различитих 
језика, па зато и најстваралачкији део система, а како између центра и пери-
ферије нема ни строгих ни заувек утврђених граница, онда су и семантичка 
померања као и миграција репрезентаната очекивана и обична појава.

Досадашње неједнозначно дефинисање експресије, које је унело и 
разноликости у тумачење њене језичке реализације, могло би се ако не от-
клонити, оно бар ублажити њеним одређењем као субјективне модалности 
(Телия 1980, 1986), тј. као семантичке суштине, која узуално или окази-

1  О овој проблематици из неког свог угла било је речи у низу радова као што су: Ревзина 
(1969), Шмелeв (1983), Петер (1983).

2  Ово је један сегмент истраживања агентивности у оквиру истраживачког пројекта 
Функционална граматика руског и српског језика на Филозофском факултету у Новом Саду. 
Корпус чине разне врсте речника, граматике и радови који се на неки начин додирују ове 
теме, а примери у раду су илустративног карактера.
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онално улази у семантику језичких јединица представљајући истовремено 
и номинацију света и однос субјекта номинације према свету.

Питање квалификативних номинација неки аутори смештају у оно-
матолошке проблеме (Петер 1983: 260) универзалног значаја – са универ-
залним квалификацијама и универзалним фондом средстава њиховог пре-
зентовања, идентификовано на основу неких резултата конфронтативне 
ономатологије. Без претензија на овакву генерализацију, на основу стања 
у датим језицима, може се сматрати језичком реалношћу постојање и зна-
чења и средстава, а да ли су аутономна – питање је за анализу. Средства за 
изражавање агентивности су врло бројна и образују функционално-семан-
тичко поље са афиксацијом у центру и доминантном суфиксацијом. У самој 
суфиксацији такође постоји хијерархија – постоје малобројни суфиксални 
модели језгра али са великим комбинаторичким могућностима и огромном 
продукцијом номинација агентивне семантике, која се затим разврстава по 
разним параметрима, и модели периферије, бројнији, али зато са малом или 
чак угашеном способношћу деривације, усто често стилски обележеном. 
Експресија је као инхерентна појава у језичком систему својствена једини-
цама свих језичких нивоа. И јавни начин изражавања експресије је такође у 
домену морфемике са основним репрезентантом суфиксацијом, али ништа 
мање није активан ни други конституент творбене структуре, творбена осно-
ва. Зато је могуће говорити о двема врстама експресивности (Земская 1992: 
93–94) – оне која је садржана у форманту типа руских -юга, -яга, -уля и др. 
и оне, која се среће код изведеница добијених неутралним суфиксима. Екс-
пресивност изражава и одређена лексичка маса, а постоји и неексплицирани 
тип помоћу друге врсте средстава – предикације, тј. утврђене синтаксичке 
позиције, семантичких преноса, употребом средстава актуализације и др.

Квалификативно значење репрезентоваће се овим и оваквим сред-
ствима деривације, али прилагођавајући их својим потребама, па се могу 
идентификовати: (1) афиксални квалификативи, и (2) лексички квалифика-
тиви, између којих нема стриктне границе, али само посматрано у времену. 
Значајну улогу у консолидацији и дистинкцији квалификативних средстава 
има категорија рода као морфолошка категорија.

(1) Постоји јака тежња у језику да се квалификативно значење и фор-
мално одвоји од денотативног. У ту сврху на располагању су стајала бројна 
средства агентивног деривационог система међу којима и стари модели са 
творбеним способностима у опадању или у потпуном гашењу, па самим тим 
и могућност функционалне диференцијације од денотативног значења била је 
ту. Тако су неки непродуктивни модели из резерве дошли до својих функција 
и опстали у систему. Међутим, како то и у другим случајевима бива, иста мо-
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гућност у ова два словенска језика, не мора значити и исту реализацију, тако да 
затечено стање у њима манифестује различит степен стандардизације квали-
фикативних средстава. Квалификативна творбена семантика, која представља 
значењски синкретизам, тражила је свој израз управо ту где је и поникла.

За руски језик може се констатовати да он у свом деривационом си-
стему располаже основним репрезентантом квалификативног значења, док се 
за српски језик то не би могло рећи на овај начин иако и он испољава исту 
тенденцију. Реч је о именицама општег рода старијег и новијег образовања. 
Старије структуре су заједничке овим језицима и представљају бивше маску-
линумске агентивне моделе са афиксом -а као формантом и процесуалним 
глаголом у основи3. Руски језик се развијао у задатом правцу добијајући чи-
тав низ творбених модела са суфиксима: -ка, -ака, -яка, -яга, -оня, -уля, -оха, 
-са, нулти суфикс испред -а и др., док српски показује и неке друге смерове, 
који, међутим, не противрече основној тенденцији развоја агентивног зна-
чења. Граматикализација се врши путем неутрализације у роду и њене реали-
зације у општем роду, морфолошки женског или средњег, што је функционал-
на диференцијација према денотативној агентивности израженој моделима 
мушког рода; контакт са родом послужио је функционалном разграничењу 
денотативног и квалификативног значења. Истраживања творбене структуре 
именица општег рода (Азарх 1984) у руском језику установила су да им је 
основна семантика експресивност, која је изведена из агентивности, као и да 
је тај процес омогућила не само конкуренција са маскулинумским модели-
ма, већ и необавезност професионалног одређења према полу. Све ово гово-
ри о даљем усложњавању и прегруписавању у контакту категорије рода са 
живим/неживим, лицем/не-лицем, активним/инактивним, преломљено сада 
кроз однос агентивност/експресивност у савременим словенским језицима. 
У руском језику ово је израженије и представља унутарсловенску типолошку 
дистинкцију, и то источнословенску карактеристику насупрот неким другим 
словенским језицима међу којима и српски, где се ова категорија налази на 
почетној етапи свог формирања (Розова 1960). Ако је у руском језику развојни 
пут ишао према општем роду, у српском је било и других решења, какви су 
нпр. првобитно маскулинумски творбени модели са суфиксима -ача и -ара, 
који су се потом трансформисали у фемининумске агентиве (Бошковић 1978: 
161) да би као такви могли попримити и додатну експресивност.

Централна позиција у експлицирању квалификативног значења у ру-
ском језику припада суфиксацији и моделима морфолошког женског рода, 
али који означавају лица мушког и женског пола, што се затим на синтак-

3  Деадјективи овде нису предмет разматрања.
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сичком плану реализује кроз одређену врсту веза. Да се овај тип стандарди-
зовао потврђује и трансформација старих девербатива на -ло у образовања 
на -ла, чему је са своје стране могао допринети и морфонолошки моменат. 
Као илустрације овога типа могу послужити примери: 

рус. заика, задира, рева, растеря, притвора, обжора, подлиза, разиня; выскоч-
ка, зазнайка, тараторка, притворяшка, замарашка, работяга, трудяга, деляга, 
служака, кривляка, писака, замазуля, запивоха, соня, плакса, крикса. 

Данас су ретки као означивачи вршиоца радње примери типа: рус. меняла, 
подметала, подсыпала, али су зато чести као квалификативи: 

рус. кутила, ловчила, обирала, объедала, опивала, приставала, хныкала 
и др. 

Слабо су у употреби старе структуре типа убийца, пропойца, пьяница, упра-
во адекватно употреби суфикса с елементом -ц- у овом типу значења у ру-
ском језику, насупрот чему стоји жива и богата продукција са -к- елементом 
као типолошко диференцирање према српском језику.

Српски језик такође се служи суфиксалним моделима општег рода, 
али је већа њихова разноликост. Ту су образовања типа улизица, удворица, 
убица и најпродуктивније именице са радним глаголским придевом у осно-
ви типа: 

срп. бајалица, варалица, бубалица, изелица, луталица, пропалица, ћута-
лица; крадљивица, плачљивица; лажа, крпа и сл.

И док су наведени типови образовања граматички женског рода, а односе се 
на лица оба пола, дотле српски има именице са суфиксом -ло мушког или 
средњег рода данас као квалификативе, а ретко као агентиве денотативног 
значења типа давало: 

срп. бајало, бенетало, гегало, наклапало, намигивало, оклевало, из-
мишљало, мазало, пецкало, ћаскало, спадало, чангризало итд. 

И оне су примењиве на лица оба пола тако да се дистинкција реализу-
је на синтаксичком плану. У квалификативе се сасвим могу уврстити феми-
нинативи девербативног типа са суфиксима -ача и -уша: 

срп. арлакача, алапача, насртача; блебетуша, брбљуша, говоруша, повра-
туша, поцикуша, торокуша.

Међу средствима којима се од давнина изражава квалификативност, а по-
знатим и другим језицима, налазе се и неки типови композита. У првом реду то 
су они типови композита који су структурирани за квалификацију, као што су 
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атрибутске: 
рус. коротконожка, хромоножка, белоручка, сладкоежка, самоучка, 
всезнайка;
срп. свезналица, многозналица; 

императивне: 
рус. держиморда, сорвиголова, скопидом, вертихвостка; 
срп. распикућа, вртиреп, тресигаћа и сл. 

Познат је и тип композита са суфигираним изведеницама које редовно дају 
квалификативе: 

срп. правдољубац, властољубац, среброљубац; 
рус. правдолюбец, жизнелюбец, властолюбец, честолюбец. 

Квалификативе творе и неки суфиксоиди страног порекла: срп. балетоман, 
меломан, библиофил и сл.

Префиксација је ређе коришћено средство грађења квалификатива, 
али има модела разних степена продуктивности, као што су следеће илу-
страције: 

рус. псевдоноватор, лжеорганизатор, срп. надрилекар, псеудокласик и сл. 
Конфиксација као деривационо-структурни модел има ограничену 

употребу, али неки њени модели могу носити атрибут активних као у рус. 
непоседа, недотрога, неулыба.

(2) Агентивни модели структуирани као суфиксални девербативи и 
десупстантиви различите продуктивности, у зависности од семантике коју 
уноси творбена основа, дају денотативну или квалификативну продукцију. 
Она није дистинктивно обележена, јер носи карактер лексичког значења. 
Дистинктивну улогу нема ни род – неутрални репрезентант агентивности су 
маскулинумски модели, док су фемининативи не само ређи и стилски мар-
кирани, већ најчешће уносе модификацију женскости. Могућност оваквог 
грађења квалификатива у датим језицима је жива и увек отворена, а на овом 
месту наћи ће се само неколико примера у функцији илустрације:

рус. преподаватель, мечтатель, нарушитель; работник, клеветник, шут-
ник; регулировщик, обманщик; певец, льстец, лжец; бегун, лгун, гово-
рун; консультант, симулянт; просвещенец, примиренец; навигатор, про-
вокатор; повариха, трусиха; бегунья, болтунья; 
срп. косац, скакавац; пливач, орач, ковач, отимач, псовач, скитач; учитељ, 
тлачитељ; лончар, књижар, воденичар, кокошар, уличар; тежак, лежак; 
травара, дудара, смоквара и сл.
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За настанак квалификатива вредан пажње је семантички развитак не-
ких типова хибридних творевина у савременом српском језику као комбина-
ција домаћег и турског деривационог елемента (Радић 1990). Суфикс -џија/ 
-чија најчешће је у функцији означавања носилаца занимања типа ам-
релџија, бифеџија, бомбонџија, као и носилаца каквих својстава или особи-
на типа брзаџија (онај који брза, жури), винџија (онај који воли да пије вино, 
онај који се разуме у вина). Иако је у неким изведеницама тешко одвојити 
једно значење од другог, продуктивност овакве комбинаторике ишла је у 
правцу развијања квалификативног обележја, што је нарочито долазило до 
изражаја у некњижевном језику дајући широк спектар стилских вредности 
од афирмативних до пејоративних. Овоме треба додати да међу суфиксал-
ним моделима из поља агентивности има и таквих код којих је преовладала 
квалификативна компонента у значењу, а да се неки налазе у процесу пре-
ласка у квалификативе. Код неких пак модела, какав је случај са позајмље-
ним суфиксом -аш који кореспондира са разним основама, може доћи до це-
пања модела по унутрашњој структури – на девербативе као квалификативе 
и десупстантиве денотативног значења типа срп. блебеташ, зановеташ / 
кошаркаш, фрулаш. Све ово говори да се овде ради о значајнијем диферен-
цирању између датих језика – руског који продукује као квалификативе прву 
врсту инвентара и српског који се више ослања на ову.

Као квалификативи могу функционисати и неки типови допунских 
композита од којих се могу извести и називи за вршиоца радње, било да су 
настале компоновањем елемената који се не налазе ван сложеничке структу-
ре, било да се као агентиви налазе у самосталној употреби типа:

срп. главосеча, водопија, крвопија, коњокрадица, ветрогоња, крволок, 
чудотворац;
рус. клятвопреступник, идолопоклонник, ветрогон, головорез, водопи-
вец.

Блискост предикације и квалификације манифестује се код агентива 
тако што се продукти агентивне деривације својом предикатском употребом 
могу да преведу у квалификативе нпр. радник – ко ради и ко добро ради, бо-
рац – ко се бори, ко се добро бори // ходок – пешак, ко добро пешачи. У по-
зицији предиката користе се превасходно образовања из прве групе, нпр. он 
је пискарало, сладокусац // работяга, плакса. Није пак код ових образовања 
искључена ни номинацијска функција, а у називима за врсту типа гмизавци 
// грызун она је чак и основна.

Семантичком деривацијом, као и код других номинација без обзира 
на структуру, и код агентивних изведеница долази се до квалификативних 
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значења као нпр. путем метафоризације рус. сапожник – обућар, шепртља, 
лош мајстор, срп. коловођа, барјактар, барјактаруша – ко води коло, носи 
барјак, ко воли да предњачи у свему.

На плану садржаја квалификативи својом семантичком структуром по-
казују аутономност. Компоненте квалификационе структуре идентификују се 
(Телия 1980: 310) као објекат квалификације, односно живо, обично треће 
лице које није учесник ситуације, што је најприродније, али то може бити 
и сабеседник; субјекат квалификације је индивидуа или језички колектив, 
што значи да квалификативна значења могу бити конвенционално кодирана 
у језичким јединицама, исто као што могу бити и оказионална или само са 
могућношћу добијања додатне компоненте у садржају у смислу квалифи-
кације; основ квалификације чини неки стандард од кога квалитативно или 
квантитативно удаљавање стимулише реакцију субјекта у правцу језичке ква-
лификације; у садржај квалификације улази сама субјективна модалност – у 
зависности од доминанте у значењу она је аксиолошке или емотивне врсте, а 
врло често и једне и друге; па ипак аксиолошка компонента преовлађује, ква-
лификација је оцена, јер то није неутралан начин означавања стварности – на 
првом месту је став говорног лица према означеном као однос субјекта према 
објекту, тј . активно – пасивни однос коме није примарни циљ номинација, 
иако се ни она не искључује; остала значења се изводе из оцене. Међу кате-
горијама које се активно изражавају средствима деривације, значајно место 
заузима управо категорија оцене (Земская 1992: 205).

Квалификативи квантитативног типа манифестују се углавном као 
интензиви, а мање као деминутиви. Код девербатива ради се о радњи у на-
растању, временски продуженој, па даље изведеној на ванвременску раван, 
тј. о активној радњи у њеном чисто процесуалном значењу које прелази у 
значење својства. Понављана обично, увек, радња као да постаје присут-
на, својствена субјекту (Авилова 1976). Удаљавање од неког стандарда је 
веће или мање, више него што треба, сувише. Интензитет и фреквенција су 
главне одлике, тј. као појачане или учестале радње, али то не мора увек ићи 
заједно. Постоје и учестале радње, понављане у одређеним интервалима, 
али у мањим количинама, слабијег интензитета; исто тако интензивирана 
радња не мора бити и учестала. Контакт агентивности и темпоралности се 
на овај начин остварује. Десупстантиви овога значењског типа означавају 
квалификацију лица најчешће као љубитеља конзумирања неких материја 
у већим количинама или често, радо, сваки пут кад се за то деси прилика. 
Девербативна продукција је доминантна, па самим тим и квалификације 
тога типа. Значења су негативна и позитивна; негативна су на централној 
позицији, јер одступања од неког конвенционално утврђеног стандарда, и 
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кад су већа и кад су мања, примају се углавном као недостаци, или прелазе у 
својство. Тако се на основу квантитативног одређења долази до квалитатив-
ног – до оцене као ‘добро/лоше’ и сл. што у прагматичком погледу показује 
и емоционални однос, што се изражава пејоративима са разним градацијама 
на једној страни, и атрибутивима, на другој. На овом месту навешћемо, без 
претензија на исцрпност, глобалне смернице семантичке екстензије ових је-
зичких структура.

Квалификација овога типа може такође бити исказана у основи или 
унета формантом. Лице се квалификује по склоности, способности или 
умењу, на пример изведеницама од глагола говорења:

срп. говорџија, говоруша, разговорџија, беседник, причало, причалица; 
рус. говорун, рассказчик, полемист.

Ту могу бити и друге квалификације типа:
рус. шутник, мечтатель, запевала, сладкоежка, лакомка; 
срп. шаљивчина, шаљивџија, сладокусац, маштарош. 

Изведеницама од именичких основа именују се добри познаваоци и љуби-
тељи онога што основна реч означава, као и пасионарани љубитељи чега, 
нпр. 

срп. винџија, кафеџија, дуванџија, винопија, воћар, воћарица; библи-
офил, меломан;
рус. рыбник, картошник, конфетник4. 

Квалификација се може односити на степен заступљености неке особине, 
на интензивност њеног испољавања или на интензивност у вршењу радње, 
при чему је дати тип значења и у семантичком садржају основе и у форман-
ту у образовањима типа:

рус. всезнайка; обжора, объедала, выпивоха; тараторка, болтун, болту-
нья;

срп. свезналица, сваштозналац; изелица, ждера, ждероња, шљемара; бр-
бљо, брбљивица, брбљивац, торокало, торокуша.

Карактерна особина као квалификација лица изражава се изведеницама 
типа:

рус. бормотун, ворчун, плакса; срп. гунђало, гунђалица, плачљивац, 
плачљивица. 

Онај ко употребљава често или у већим количинама материју штетну по 
здравље назива се изведеницама типа 

4  Земская (1979: 112). 
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срп. алкохоличар, ракијаш, дрогераш, пијаница, пијанац; 
рус. алкоголик, кокаинист, морфинист, пьяница; 

Ко много ради, а лоше именује се у рус. изведеницом писака, али и обрнуто 
– работяга // радиша. О неком лицу може се говорити и с презрењем деляга 
// профитер, шићарџија. Испољавање неког својства мање од стандарда даје 
такође импулсе за негативну оцену недоучка, полузнайка // недоуче, као и 
образовања од деминутивних али учесталих глагола типа пијуцкало, писка-
рало и сл.

Квалификативи квалитативног типа означавају да субјекат оцењује 
објекат налазећи код њега нека одступања већа или мања, од неког стандар-
да као нормале и која код њега изазивају читаву скалу одређења, најчешће 
негативних. Као једна од компоненти значења, главна или допунска, ква-
лификација се фиксира у номинацијској делатности и настоји да се објек-
тивизује као предмет означавања (Телия 1986: 24). То могу бити особине 
као врлине или мане и недостаци, способности, склоности, обдареност, или 
пак оне које се приписују објекту квалификације, што је најчешће у ком-
бинацији са емотивношћу. При том то могу бити реакције индивидуе или 
социјалне реакције, а основ квалификације се налази у сфери објекта квали-
фикације као квалификација рефлексивног типа, или је интерперсоналног 
типа, тј. неко се квалификује на основу односа према другима.

Квалификације овога типа могу бити мањи или већи недостаци у го-
вору: 

срп. шушкало, шушљетало; муцавац; рус. шепелюха, шепеляка; гнусарь, 
гнусена; заика.

Оценом се износи неистинитост, фиктивност у примерима типа надрилекар, 
псеудокласик // лжеорганизатор, псевдоноватор; квалификује се лице као 
неспособно да врши неку радњу или да јој се подвргне: непоседа, недотро-
га // ненасит. Социјално неприхватљиве и штетне радње и активности, по-
ступци дају импулсе језичком колективу или индивидуи да њихове носиоце 
негативно експлицитно оквалификује деривираним јединицама типа:

срп. џепар, џепарош, торбоња, кокошар; рус. карманник, карманщик. 
Не гледа се са одобравањем на неке облике понашања чланова колектива, 
што се износи образовањима типа:

срп. женскар, женскарош, девојчар; рус. бабник, снохач;
а поготову су негативног значења оне изведенице којима се у основи налазе 
глаголи или именице квалификативног значења, као нпр.
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срп. варалица, улизица, удворица, убица, преварант, клеветник, тлачи-
тељ, курвар, уличар, уличарка (од прен. знач. имен. улица);
рус. обманщик, сплетник, притворяшка, подлиза, клеветник.

Социјалну реакцију изазивају нека понашања личности које се називају 
рус. выскочка, зазнайка, гордец, гордячка, трепач, ловчила;
срп. превејанац, свађалица, аброноша, уображенко и сл. 

Као квазиособине, које се приписују човеку по звуку којим се оглашавају 
животиње, могу се сматрати погрдни називи који чине посебну подгрупу 
квалификатива зооморфизама:

срп. крешталица, гакуша, лајавац, лајавица; рус. крикун, щебетунья и сл.
Свакако су пејоративи називи који квалификују лице по радњи коју произ-
води неживи субјекат типа шкрипало (лош музичар). Негативну конотацију 
имају у својим значењима неки називи професија везаних за непријатне жи-
вотне ситуације, а у пренесеном значењу и разна друга образовања:

срп. гробар, тамничар плетиља, кочничар; рус. могильщик, тюремщик; 
сеяльщик, лакировщик.

Негативну конотацију – од подсмеха до погрде – носе и неки називи људи 
због њихових особина или понашања типа 

срп. гушчар, гушчарица, папучар; рус. лапотник, сапожник.
Посебно место међу квалификативима заузимају квалификативи зо-

оними у називима врста и подврста типа:
срп. глодари, гмизавци, скакавци, купусар; рус. грызун(ы), вертишейка, 
капустница и сл. 

Ни квалификативна одређења, често као чисти предикати, нису ни у овој 
сфери ретка, нпр.

срп. лајавац, лајач (о псу), ловица (мачка), бодац (во), летач (птица); 
рус. летун (коњ), скакун (коњ), щебетунья (птица), итд.

Досадашње разматрање могло би се завршити на следећи начин. 
Узајамност и пресецање функционално-семантичких поља, као рела-

тивно нов објекат лингвистичких истраживања, омогућује да се у конкрет-
но узетим језицима идентификују језичке јединице које својим значењским 
синкретизмом манифестују категоријалне контакте. Ти контакти у датом 
случају реализују се као посебан категоријални модалитет – квалификативи.



405

ФОЛКЛОРНА ГРАЂА У ДВОЈЕЗИЧНИМ РЕЧНИЦИМА

Фолклор као лексикографски проблем није довољно изучен, ни до-
вољно третиран као предмет лексикографије, а ни у фолклористици једно-
значно дефинисан, а све то скупа и те како има реперкусија и на двојезичну 
лексикографију. Као несумњиви део духовне културе, а шире схваћено и 
једним делом материјалне културе, фолклор је значајно заступљен у сваком 
језику, али он има многе особености које га чине сложеним за презентацију 
у двојезичним речницима. Слојевитост ове језичке материје пак не сме да 
буде сметња, већ њено преимућство јер носи значајне, а врло разноврсне ин-
формације и зато треба пронаћи модусе да се она инкорпорира у потребном 
степену у осталу грађу ове врсте речника различите намене и обима.

Ако се пође од тога да је двојезични речник књига из које се најкраћим 
путем стиже до информације ο многим питањима из културе народа чији 
се језици стављају у дијалог, то се неминовно долази до закључка да ра-
зматрање фолклорне грађе у њој поред лингвистичког има и културолошки 
значај.

Намера нам је да се овде скрене пажња на нека маркантнија питања 
уочена у читању ове врсте књига, али без улажења у одређење фолклора. 
Сем тога треба одмах истаћи да је ово искључиво проблемско разматрање 
фолклорне грађе у контакту, а никако анализа постојећих речника ове врсте, 
којих, слободно се може рећи, нема ни довољно, нити, ако их има, садрже 
довољно грађе; ако се скреће пажња и на неадекватна решења, па и грешке, 
онда су то само илустрације типских грешака или неадекватности у прено-
шењу, те шта се уноси и шта би требало и на који начин би се могла наћи 
форма која би могла удовољити бројним захтевима. За егземплификацију 
на овом месту узеће се грађа српског језика у комбинацији са другим сло-
венским језицима и то у оба смера – од српског ка другом и од другог ка 
српском језику.1

Као и грађи друге врсте и фолклорној се може прилазити са разних 
аспеката, исто као што може бити и предмет анализе са разним циљевима, 

1  Разматрана је грађа из двојезичних речника словенских језика: Гудков (1970), Иванович, 
Петранович (1966), Маројевић и др. (1985), Mitropan и др. (1979), Московљевић (1949, 1963); 
Станковић (1992, 1995), Толстой (1970), Грујић, Шубин (1961), Benešić (1949), Frančić (1956), 
Horak (1991), Jurančič (1986), Wierzbicki (1966), Менац, Коваль (1979), Noha (1967), Poljanec, 
Madatova-Poljanec (1987), Menac (1979);
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подједнако као лингвистичком и као културном феномену, лингвокултуро-
лошком2 и сл., пошто, сем комуникативне функције као основне, језик има 
и друге функције. Језик се, између осталог, може посматрати и као огледа-
ло културе једног народа, и као ризница културе, при чему је и фолклорна 
грађа битан елемент и компонента националне културе. Значења језичких 
јединица и текстовних облика – лексема, фразеологизама, пословица, изре-
ка, крилатица, загонетки и др. у већој или мањој мери одређена су условима 
живота народа. Та кумулативна функција када се експлицира преко језика у 
двојезичним речницима, добија нову димензију – ступа у дијалог са истом 
функцијом другог језика. Стога је фолклорна грађа једног језика смештена 
у двојезични речник, важан посредник у контакту култура, има улогу транс-
поновања елемената једне културе у контекст друге, а некад и трансфера 
једне културе преко неког језика посредника.

Фолклорна грађа на тај начин преноси акумулирану националну кул-
турну семантику – тј. она значења и компоненте значења језичких јединица 
која фиксирају и преносе с поколења на поколење особености природе, гео-
графије, економике, друштвеног устројства, уметничке литературе, уметно-
сти, особености начина живота и обичаје народа, најзад и мноштво разних 
других информација које могу бити подведене под појам фолклора у неком 
ширем концепту.

У двојезичној лексикографији фолклор се у већем или мањем обиму 
представља кроз називе: обичаја и обреда, календарских и црквених пра-
зника, игара, догађаја, празноверја, митолошких и религијских појмова, ма-
гије, јела, ношње, рукотворина, народне медицинске терминологије, речи и 
израза из народног стваралаштва најразличитијих врста, називе жанрова у 
фолклору, елементе друге неке религије, исламске у српском и другим, или 
остатке раније паганске културе, неке називе из области народне архитекту-
ре, покућства итд., итд.

Двојезични речници, према томе, „причају” о духовном и материјал-
ном фолклору, али врло селективно, некад више, некад мање, па чак у ма-
лим речницима једва приметно. У методици учења страних језика упозна-

Речник на македонскиот јазик : со српскохрватски толкувања. 1–3. (ред. Блаже Конески) 
(1961–1966); Руско-српскохрватски речник. Русско-сербскохорватский словар (ред. Б. 
Станковић) (1988).

Консултовани су и други речници, пре свега једнојезични за контролну материју – 
Речник МС и Речник САНУ, затим посебни речници, као Мифологический словарь (ред. 
Мелeтинский 1990).

2  Нешто о овоме може се наћи у литератури о разним лингводидактичким питањима, као 
нпр. Чернявская (1984); Верещагин, Костомаров (1990). и др.
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вање са културом одређеног народа чији се језик учи је комплементарни део 
ове наставе од најнижег до највишег ступња њеног. Свако ко хоће да у неком 
задовољавајућем степену овлада неким другим језиком, треба да се упозна 
и са национално-културном семантиком датог језика, а то подразумева и од-
ређену довољну дозу фолклорне материје. При томе се мора имати у виду да 
неке језичке јединице пореклом из фолклора спадају у основни фонд језика 
и не обележавају се, као и то да су неке, будући некад сасвим обични називи 
предмета из свакодневног живота, за нас данас фолклорне речи и изрази 
и носе или треба да носе ознаку о томе, као нпр. делови народне ношње, 
оружје и сл.

Глобално узев за прегледане речнике важи општа одредница, да ста-
рији речници и тим пре обимнији, садрже више фолклорног материјала, док 
су новији, а посебно мањи, служећи другим циљевима или функцијама је-
зика, оскудни у овом погледу.

Лексикографско обележавање ове грађе је проблем за себе и врши се 
преко мноштва разних скраћеница, од речника до речника сасвим различи-
тих чак и за исте језичке јединице; иако је реч о очигледном фолклорном 
материјалу, ма колико парадоксално изгледало, најмање се користи најбоља 
и уобичајена скраћеница ‘фолк.’, већ уместо тога и друге разне нпр. у срп. 
‘нар.’, ‘нар. песн.’, ‘у бајкама’, ‘застар.’, ‘муз.’, ‘кув.’, и др., у рус. ‘поэт.’, 
‘устар.’, ‘этн.’, ‘обл.’, ‘разг.’, и др. Ако се овоме дода да има и необележе-
них језичких јединица а са фолклорним садржајем, посебно када се ради о 
основном фонду и стилски немаркираним речима, јасно је да се прави увид 
у фолклорну грађу без претходних сазнања о њој, не може ни добити.

Садржински ову грађу скоро по правилу чини лексика и фразеологија, 
ређе пословице, термини, изреке и ту и тамо још по нешто.

Граматичка структура ове грађе је разнородна – фонолошка, прозо-
дијска, морфолошка – род, број, падеж, лични наставак, варијантни облици 
и др., деривацијска, синтагматска, итд.

Семантичка структура се базира на полазном језику и условљава по-
делу на значења. Семантизација се презентира лексичком еквиваленцијом, а 
када је нема – најчешће транслитерацијом са додатним објашњењем, описно, 
парафразом. Најчешће се реалије које немају еквиваленције на лексичком 
нивоу преносе транслитерацијом у комбинацији са додатним објашњењем, 
а фразеолошке јединице – идиоми, устаљене синтагме, најфреквентније по-
словице и изреке, уколико немају еквиваленције на истом нивоу – преводе 
или објашњавају.

Лингвистички проблеми који првенствено проистичу из граматичке 
структуре ове грађе понекад се јављају у врло заоштреном виду због спе-
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цифичности ове материје. Кад је о словенским језицима реч, ту су на првом 
месту особености деривације фолклорне лексике које повлаче читаву серију 
специфичних проблема међусобно повезаних. Као пример може послужити 
специфичност руског фолклора са разгранатом суфиксацијом код демину-
тива и хипокористика, као типичне црте руског фолклора и уметничке лите-
ратуре фолклорно стилизоване или на неки начин са фолклором у вези. Зато 
је деривација врло крупан и често веома деликатан проблем за превођење и 
семантизацију, што значи за еквиваленцију. Питање је колико је адекватно 
преношење руског буйная головушка на српски са усијана глава, горюшко 
(нар., песн., разг.) – јад, туга, солóвушка – у ословљавању драги, Ивануш-
ка дурачóк – Ивица будалица (у бајкама), исто као и српског, нпр. љубовца 
(фолк.) – жена, супруга и сл.

Услед међусобних контаката и утицаја кроз историју у руском фолк-
лорном језику постоје и варирања у корену речи типа град / город (Петро-
град), злато / золото, ночь (яко тать в нощи) и сл.

У области флексије – чување краћих придевских облика у атрибутској 
функцији типа красна девица, средь бела дня, на босу ногу и сл.

Придев красный врло је чест у руском фолклору у свом ранијем зна-
чењу у функцији сталног епитета типа: 

лéто крáсное, веснá краснá, солнце крáсное, крáсная дéвица (красивая 
девушка), 

у пословицама типа: 
долг платежом крáсен; не краснá изба углами, а краснá пирогами и сл.

Морфолошке и морфофонолошке варијације показују неке друге и 
другачије системе типа 

в тридевятом царстве, в тридесятом государстве // (нар. песн.) преко де-
вет гора, преко девет мора; за тридевять земель // (фолк.) побјећи на крај 
свијета; тридевятый // (фолк.) преко брда и долина, на крају свијета.

Облик тридевятый данас се не употребљава, већ само његова модификова-
на форма тридцать, тридцатый.

Поред деривацијских варијаната типа руских девица / девушка за 
фолклорни језик су карактеристичне варијације и особености и у синтак-
си, стилистици, затим разни стални епитети, идиоми, реторичка лексика и 
искази, стилске фигуре, одређене формуле као средства стилизације, прозо-
дијска средства.

Промене у лексичкој семантици могу били значајне тако да се нека 
реч у новом значењу више не односи на област фолклора, као нпр. неки па-
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гански називи типа жрец – 1. жрец, многобожачки свештеник. 2. фиг. ирон. 
жрец, предани службеник, ватрени заступник чега, а у неким случајевима 
нису дали даљу семантизацију, задржавши се само у својим старим зна-
чењима типа: волхв – чаробњак, маг (код старих Словена).

Синонимски парови са стандардним лексемама одлика су фолклора 
типа 

рус. перст / палец, кручина / тоска, суженый / жених, уста / губы, очи / 
глаза и сл. 

Фолклорна лексема је старија, али је данас одлика још и поезије и вишег 
стила, док њихова еквиваленција нпр. у српском нема ни ту функцију, нити 
такав статус, већ представља обичне неутралне називе – уста, око и сл. 
Исти је случај и у српском типа: љуба / жена, супруга, гора / шума и сл. Све 
ово говори да у фолклору често имамо конзервирани некадашњи језик.

Међујезичка хомонимија јавља се и у области фолклорне лексике и 
налазимо је у примерима типа српског сват – учесник свадбене свечаности 
и нпр. руског сват – 1. проводаџија, наводаџија, 2. пријатељ (отац зета или 
снахе), али има и истоветности у значењу као нпр. код ове речи која је истог 
значења у чешком језику svat – svatbeni host, што је уосталом карактеристи-
ка и друге лексике у словенским језицима.

Код словенских језика посебан проблем представља хомонимија у 
области назива жанрова у фолклору или њихових врста који су и слични 
и различити, као нпр. српско ‘басна’ у украјинском и чешком то је ‘байка’, 
‘bájka’, док је српско ‘бајка’ друга врста стваралаштва; затим чешком ‘báseň’ 
у српском је еквивалент ‘песма’ и сл. Исто тако, ваља водити рачуна о лек-
семама код којих се значења делом поклапају, а делом разликују, као нпр. 
руско заклинать – 1. свеч. заклињати, преклињати, 2. бајати, врачати; зача-
равати, и речи добијене даљом деривацијом заклинание и сл. И сличне вр-
сте, али не исте форме стваралаштва добро је када се дају у транслитерацији 
са објашњењем, типа руског былина – билина (руска епска народна песма).

Има случајева да се туђи лексички елементи у фолклорној лексици 
неког језика сасвим неадекватно преносе на други, попут српских турциза-
ма типа буљу(г)баша – на руски пренето са командир роты, отряда; харам-
баша – атаман.

Питање превођења и еквиваленције је основни проблем двојезичне 
лексикографије, а кад је реч о фолклорној материји, онда утолико пре. Бли-
зина или удаљеност култура и контакти кроз историју у области фолклора 
имају значајну улогу. Постојање заједничког културног модела, било као 
наслеђе од заједничког културног претка, било као међусобни блиски кон-
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такти кроз историју у дужем или краћем периоду, одразило се у фолклору и 
могуће га је пратити кроз ову грађу.

С обзиром на генетско заједништво које је и у језику и у култури, у 
заједничкој паганској прошлости, а потом хришћанској подвојености, сло-
венски фолклор има доста заједничког што се у материјалу ове врсте реч-
ника издваја као један слој. Међутим, материјал показује и специфичности 
појединих језика управо због историјских околности у којима су се ови на-
роди налазили кроз историју и где се виде и њихови међусобни контакти у 
неким епохама, али и контакти са другим културама.

Адекватну лексичку еквиваленцију имају неки називи који потичу из 
претхришћанског доба типа срп. коледа, рус. коляда, колядка, пољ. koleda, 
чеш. koleda, итд. За иста веровања постоје различите комбинацијске реали-
зације, као нпр. рус. русалка у речницима има еквиваленцију транслитера-
цијом или описно у срп. – русалка, водена вила, а у литератури и једнојезич-
ним речницима и вила водарица. Двојезични речници не дају монолексемну 
еквиваленцију у српском ни код назива духова у руском, типа домовой – кућ-
ни дух, леший – шумски дух, и сл.

Називи великих хришћанских празника имају еквиваленцију са ра-
зним номинацијским решењима, нпр. 

срп. Божић; рус. Рождество; пољ. Bože Narodzenie; чеш. Vanoce; слов. Vi-
janoce; мак. Божиќ; укр. Риздво, итд.; 
срп. Васкрс/Ускрс; рус. Пасха; укр. Паска, Великдень; пољ. Wielknoc, 
Zmartwychwstanie Pańskie; словен. Velika noč; буг. Пасха; макед. Велик-
ден, итд.

Међутим, из мноштва разних обичаја који прате ове празнике неки 
могу да припадају само одређеном фолклору и својство су датог језика, 
па им нема у другом језику еквиваленције истог плана. Такав је случај код 
празновања Божића где фолклорна лексика показује неке сличности, али и 
пуно различитости. Примера је доста, а као илустрација може послужити 
српско Бадњак на руски преведно са рождественская елка, бадняк (дубо-
вое полено, ветки, которые по религиозному обряду православные сербы 
сжигали в сочельник), у пољ. surowa kłoda dębowa; итд.; срп. положај – рус. 
визит на рождество; полажајник пољ. pierwszsy gość z życzeniami na Boże 
Narodzenie.

Има исто тако назива празника које светкује само одређени народ и 
они спадају у језичку грађу тога народа, као што је српско ‘слава’ на друге 
језике превођено као рус. праздник „слава” (в честь святого покровителя 
семьи), нпр. Никољдан – рус. день святого Николая, словен. slava, praznik 
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hišnega zavetnika, пољ. dzieň patrona rodzinu, или swatkowanie patrona 
domowego (у правосл.).

Малобројни митолошки елементи у словенском фолклору углавном 
су на нивоу језичког заједништва и имају еквиваленције одговарајућег нивоа 
иако не морају бити истог сазвучја. Пошто улазе у општи лексички фонд, 
дате лексеме и не носе ознаку да припадају фолклору, а служе и као основа 
за деривацију стварајући творбена гнезда. Овамо би ишло нпр. 

срп. ђаво, сотона, нечастиви, репоња, враг, вран, нечиста сила; рус. чёрт, 
дьявол, бес, демон, нечистая сила; пољ. czert; чеш. čert; рус. оборотень; 
пољ. piekielnik. 

Па ипак присутне су и индивидуалне разлике као нпр. срп. додола на друге 
језике се преноси у транслитерацији са додатним објашњењем, као у рус. – 
додола (девушка, главное действующее лицо в обряде вызывания дождя во 
время засухи).

Запажа се да у области верских обреда црквеног карактера у неким 
језицима постоји више народних назива према којима у другим језицима 
стоје позајмице, нпр. срп. задушнице – рус. панихида, срп. Васкрс/Ускрс – 
рус. Пасха, укр. Паска и сл.

Подељеност хришћанства, која се прелама и на словенским култура-
ма, одражава се и на фолклорној језичкој грађи (Кравцов 1976: 57), па се с 
тим мора рачунати код уношења у двојезичне речнике и одабирања еквива-
ленције таквим називима као срп. покладе, рус. масленица, пољ. karnawal, 
Adwent и сл.

Својеврсну особеност поетике словенског фолклора чине стални епи-
тети, али се они ретко могу наћи у грађи речника дате врсте, па и кад их има, 
питање је колико им је нађена одговарајућа еквиваленција као у примерима 
рус. красная девица на срп. пренето са: нар. песн. – лепа девојка, добрый 
молодец – нар. песн. млад јунак; још је деликатнији проблем у овој области 
код епитета који су карактеристични за дати језик, типа рус. сырая земля 
према коме у српском не би долазио еквивалент влажна земља, што иначе 
значи сырой – већ црна земља или слично, а тога у материјалу речника нема.

У неким тематским групама материјал двојезичних речника показује 
веће или мање сличности, односно различитости.

У називима породичних обрeда – рођење, свадба, смрт – види се бив-
ше заједништво и културна општост, и ту еквиваленција постоји на лек-
сичком нивоу и већином је истог сазвучја. Међутим, како су ови обреди 
заоденути у мноштво фолклорних радњи, обичаја и сл., међу језицима по-
стоје значајна разилажења, па је и питање преношења назива ове врсте на 
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други језик сложенији лексикографски задатак. Тако имамо, с једне стране, 
нпр. реч ‘свадба’ познату у словенским језицима са изузетком пољског где 
је замењена са wesele, па и неке главне елементе у припреми овог обреда 
као нпр. 

срп. гледање девојке, загледачина; рус. смотрины;
срп. просидба; рус. сватание, сватовство; пољ. swaty, swatanie; 
срп. заруке, веридба; рус. обручение; пољ. zaręczyny и сл.

такође заједничке овим народима, што значи и њиховим језицима, али зато 
на другој страни стоје специфичности одређеног фолклора, па и његова је-
зичка манифестација која може према себи у другом језику имати празнину, 
па отуд бивају и неразумевања као нпр. срп. наконче/накоњче – рус. мальчик 
до двух лет в свадебном обряде (што је као објашњење прихватљиво), пољ. 
hłopiec siedzący na koniu obok panny młodej – сасвим нетачно. 

Поред усменог народног стваралаштва, које се по неким схватањима 
једино сматра фолклором, народна уметност је много шири појам и под-
разумева и још многе друге форме – музику, игре, сликарство, позориште, 
дрворез, народно градитељство, вез, одевање, уметничко и декоративно 
занатство и др., па се и то у ширем концепту фолклора увршћује у њега. 
Шта ће се од поменутог и непоменутог а подразумеваног унети у двојезич-
ни речник и колико, зависи од намене, обима и циљева који се пред овакву 
лексикографију постављају, а у надлежности је лексикографа да пронађе 
најповољнију еквиваленцију.

Посебно место у фолклорној грађи заузима тзв. безеквивалентна лек-
сика која се односи на област реалија из традиционалног живота народа, а 
као лексиколошки феномен представља конзервирани део некадашњег јези-
ка; зато га је, као и остале реалије, најцелисходније преносити транслитера-
цијом у комбинацији са додатним објашњењем, чега у речницима највише и 
има, док описна семантизација, које такође има, није најпогоднија.

Нешто од ове лексике навођено је спорадично и напред, а овде ћемо 
се зауставити да би се она детаљније показала, без намере на исцрпност, 
како би се могао стећи потпунији утисак о њеном обиљу, иако ће и приме-
ри а и врсте њихове имати само илустративни карактер. Овамо би, према 
томе, ишли називи: народних музичких инструмената, нпр. рус. балалайка 
– срп. балалајка, али гусли (старински руски инструмент сличан цитри) тре-
ба оставити као гусли (тако се и чини у неким речницима), а не преводити 
еквивалентом гусле, јер је то друга врста инструмента (гудачки инструмент); 
народне игре: срп. коло, рус. барыня, трепак, укр. гопак; одећа: рус. сара-
фан, срп. гуњ – армяк (неадекватно); јела: рус. щи – шчи (чорба од купуса и 
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другог поврћа); пиће: рус. квас; обредна јела: срп. чесница – рождественский 
пирог (неадекватно), славски колач – праздничный хлеб (особой формы с 
украшениями сверху); покућство: срп. губер на пољ. преведено са wiełniany 
koc; позориште: рус. балаган, раёк, вертеп, пољ. szopka; игра одраслих: срп. 
прстен – игра в колечко; обичаји уз рад: срп. моба, итд., итд.

Фолклорна грађа у двојезичним речницима може се видети и као 
лингводидактички проблем, утолико пре што ови речници пре свега служе 
циљевима наставе неког језика као страног, па се у ту сврху састављају и 
штампају и школски речници. Разуме се да фолклорни материјал није по-
годан за активну комуникацију, али с обзиром на његов значај, богатство и 
изражајност ове материје, потребно је саобразити са циљевима наставе и 
дозирање фолклорне грађе, што је релевантно за школске речнике. Дилема 
око тога шта и колико од фолклора унети у речник може се решити усклађи-
вањем са наменом његовом. За једно продубљеније истраживање ове мате-
рије било би пожељно имати фолклорни речник, двојезични или вишејезич-
ни, што посебно важи за словенске језике и њихов фолклор. Оваква мисао 
се намеће из потребе да се учини доступном за коришћење ризница неке 
културе похрањене у речима и подразумева добар методолошки приступ и у 
фолклористици и у лексикографији.
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Ако се са типолошким истраживањима додирују и у многоме покла-
пају,1 контрастивна истраживања се са функционалним налазе не само у 
тесној вези, већ и у међусобном допуњавању. Контрастивно и типолошки 
занимљиве компоненте језичке структуре одређених језика погодне су као 
објекат функционалне анализе. Изучавање семантичких категорија и сред-
става њиховог изражавања може бити вршено на материјалу једног језика, 
али када се анализом обухвати два или више језика, онда је истраживању 
дата нова димензија. Управо та врста истраживања доживљава последњих 
година велику актуелност и постaје тема значајних лингвистичких скупова, 
посебно у савременој русистици.2

Поред низа значајних задатака који се пред оваква истраживања по-
стављају, комбинација функционалних са контрастивним проучавањима је-
диница више језика у први план износи и питање еквиваленције и адекват-
ности. Утврђивање структурних и функционалних својстава језика подразу-
мева да еквиваленција не мора постојати на оба плана (у форми и значењу) 
и може се ограничити само на форму, или само на значење јединица које се 
конфронтирају, a и појам адекватности се еластичније поставља. To даље 
значи да функционално посматрање начина изражавања одређених семан-
тичких категорија не поставља никаква формална ограничења исто као што 
и семантичка синонимија не познаје границе језичких нивоа.

Као функционалне еквиваленције код сродних језика могу се очеки-
вати различите корелације, јер генетски фактор условљава одређене специ-
фичности на распону од изражених сличности преко суптилних диферен-
цирања до контрастних и типолошки релевантних дистинкција, како на 
плану форме тако и на плану садржаја, a то најчешће изгледа овако: сред-
ства иста – значења различита, значења иста – средства различита, средства 

1  У првом реду тесно су повезана са типологијом на бази које се средином двадесетог 
века и оформила, те стога многи радови контрастивно усмерени примењују принципе савре-
мене типологије, као и теорије језичких универзалија, и теже ка типолошким закључцима. 
Разлике, пак, међу њима постоје, али не у специфичности поступака који се примењују, већ 
у задацима истраживања. Има чак и мишљења да је контрастирање нарочито примењиво код 
сродних језика, јер се ту контрастне црте због сличности јасније уочавају.

2  На VIII конгресу МАПРЯЛ у Регензбургу, августа 1994.
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иста – значења иста, или пак разне варијанте – средства иста, али различи-
те продуктивности, у једном језику на централној позицији, a у другом на 
периферној, затим стилски различито вреднована, разне диференцијације 
функционално-семантичког плана и сл.

Као полазиште за функционалну анализу примењену на међујезички 
план може се узети формално-структурна страна јединица или семантичка 
суштина, инвентар средстава једног језика или семантичке категорије његове, 
потенцијал средстава са њиховим значењима и системом правила понашања, 
неки значајан деривациони или функционално-семантички модел итд.

Интеракција датих истраживачких поступака за ову прилику реали-
зује се анализом агентивних образовања са формантима3 -лог, -вед, -вод у 
руском и  -лог у српском језику. На избор предмета анализе пресудну улогу 
имала је чињеница да се у функционално-семантичком пољу агентивности, 
које се базира на датој семантичкој категорији, налазе овакве структуре које 
у систему средстава заузимају значајно место, a које нису задовољавајуће 
дефинисане ни у смислу онога што представљају у структурном погледу, 
ни онога што манифестују у семантичком, a могу бити и повод за типо-
лошко квалификовање ових језика. Њихов творбено-структурни и функци-
онално-семантички статус заслужује посебну пажњу јер има и теоријску и 
практичну вредност.

Формант -лог, присутан у оба језика, и руски форманти -вед и -вод 
спадају у ону групу деривационог инвентара који се сврстава у (1) компози-
те, што претежно важи за српски jeзик4; (2) у посебну област творбе речи, 
граничну међу композицијом и афиксалном деривацијом, у тзв. афиксоиде, 
а конкретно cyфикcoидe5 што је пак у русистици преовлађујуће решење. 
Претпоставка је на овом месту да би функционални аспект помогао аде-
кватнијем одређењу ових агентивних средстава.

Порекло ових форманата је различито: -лог има грчко порекло a данас 
интернационални карактер. О њему у дериватологији постоји шаренило у 
коме се некад види ‘везана основа’, a некад ‘други елемент у ученим сложе-
ницама’, или пак суфиксоид (‘не суфикс, већ њему слично’).

Oчигледно је да ово долази отуда што се дати елемент јавља у више 
модалитета, па сходно томе има и различиту функцију и различит дерива-

3  Под формантом се подразумева материјално изражено творбено средство у смислу како 
се у науци о творби речи дефинише и презентира у уџбеницима, као нпр. Немченко (1984: 
245), Шведова, Лопатин (1989: 42) и др.

4  Мисли се на граматике српског језика.
5  Уп. Шанский (1970), Григорян (1981), Минина, Бартков (1986), Земская (1992: 119-120); 

Обратный словарь русского языка (1974) и др. 
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циони статус. Образовања која укључују творбени елемент -лог припадају 
разним семантичким категоријама у зависности од тога у каквој функцији 
иступа овај елемент. Нас на овом месту не занима комбинација -лог као 
осно ве са префиксалним делом атрибутског типа у примерима као нпр. 

некролог, епилог // эпилог, пролог, монолог, дијалог // диалог и сл. 
већ искључиво функција форманта у структурама типа: 

рус. астролог, биолог, геолог, диалектолог, кардиолог, океанолог, филолог 
и др.; 
срп. астролог, балканолог, биолог, графолог, психолог, театролог, туриз-
молог, филолог и др. 

Управо као формант -лог је врло широко заступљен у оба језика.
Форманти -вед и -вод представљају коренске морфеме словенских 

глагола; код -вед данас архаичног руског ‘ведать’ (знать), познатог и другим 
словенским језицима, и у неким, као и у српском, сачуваног у остацима 
(‘вест’), a код -вод такође бившу коренску морфему глагола ‘водить’, али 
у периферном значењу, данас сачувано у корену глагола ‘разводить’ (дать 
расплодиться кому-н., разрастись чему-н.). Губљење поменутих глагола или 
десемантизација учинили су то да је морфемски статус -вед и -вод као коре-
на неодржив, али је зато функција морфеме друге врсте реалност у руском 
језику, што се види из бројних примера типа:

законовед, литературовед, музеевед, музыковед, пушкиновед, славяно-
вед, языковед; животновод, лесовод, овощевод, садовод, семеновод, со-
болевод и др. 

У српском ових форманата нема, па ни оваквих структура.
По фреквентности употребе у руском језику ови форманти спадају 

у групу веома продуктивних деривационих средстава која конкуришу су-
фиксима агентивног значења у творби номинација агенса, тачније у кате-
горији nomina actoris као њеној супкатегорији чинећи суфиксалним десуп-
стантивима синонимску алтернацију. У општој номенклатури афиксоида, 
којих је у руском много, -лог заузима прво место, -вед четврто, -вод девето 
(Минина, Бартоков 1986). У русистици се исто тако говори и о три ступња 
афиксоидности, тј. преласка корена у афикс: нулти, први и други; други као 
највиши степен приписује се овим формантима.

По формалној структури ове јединице представљају етимолошке ком-
позите где се мање или више идентификују три елемента: (1) именски део 
(углавном именички, мање придевски), (2) спојни елемент, (3) формант. 
Именски део код образовања са формантом -лог је слободан (цела или 
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окрњена основа) или пак везан. Са формантима -вед и -вод кореспондира 
неокрњена именичка основа, a све ово се може потврдити следећим илу-
страцијама:

срп. и рус. социолог, астролог, психолог, дијалектолог//диалектолог, шек-
спиролог; 
рус. землевед, искусствовед, книговед, исламовед, планетовед; соболе-
вод, луговод, садовод, шелковод и др.

Спојни елемент је код форманта -лог у оба језика увек -о- као и код 
свих других страних форманата овога типа, што даје основ закључку да 
се ово -о- може припојити форманту као што се то већ и чини у сличним 
случајевима, нпр. -оман (балетоман), -офил (славянофил), -одром (раке-
тодром) и сл. 

По тој логици може се издвојити и -олог и на тај начин од троделне 
структуре добити дводелна пошто се -о- као интерфикс перинтеграцијом 
прикључује форманту -лог, дакле, -олог по истом принципу као и код дру-
гих интерфикса.

Форманти -вед и -вод имају спојни елемент -о- или -е- зависно од 
консонанта из именичке основе: 

монголовед, правовед, пушкиновед; краевед, сердцевед; козовод, свекло-
вод / каракулевод, овцевод, хмелевод 

али то не може бити сметња перинтеграцији као што није ни код суфикса 
-овец/-евец, -овск/-евск, -енок/-онок и многих других па се и овде може 
издвојити -овед/-евед, -овод/-евод.

Форманти -лог и -вед налазе се у односу семантичке и функционалне 
синонимије. Као словенска односно руска варијанта грчког -лог формант 
-вед кореспондира са домаћим и одомаћеним основама, док се овај, сада већ 
интернационални везује за позајмљене основе. Творбена диференцијација 
између њих извршена је, дакле, на плану комбинаторике и то изгледа овако: 
педолог / почвовед, синолог / китаевед итд.

Лексички неологизми (Земская 1992: 47) у руском језику настављају 
дату комбинаторику тако да се у језику добијају с једне стране образовања 
типа:

aльгoлoг, конфликтолог / достоевсковед, цветаевед, чеховед, кремлевед, 
школовед, пустыневед, русовед, смеховед (шутл.), людовед (шутл.).

Међутим, појава хибридних образовања, макар то било и са шаљи-
вом конотацијом у значењу као всеолог, болтолог, или преузето из западне 
штампе кремлинолог, као и српско кремљолог, управо је још један аргумент 
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више у прилог самосталности форманта -олог и најбоља илустрација њего-
вог суфиксалног карактера.

У руском језику са формантом -лог успоставља се функционална 
еквиваленција и семантичка синонимија са суфиксацијом на првом месту 
преко суфикса -ист типа византолог / византинист, али као и код сваке си-
нонимске корелације увек постоји нека диференцијација – и у овом случају 
она је већином на семантичком плану, иако је има и на плану комбинаторике 
што се нарочито односи на неке области стручне терминологије каква је 
нпр. медицина. Синонимска алтернација форманту -лог, обилато коришће-
ном у медицини за назив специјалисте, није формант -вед, већ нека суфик-
сална комбинација уз коју иде и стилска конотација као у примерима типа 
глазник (разг.) / окулист / офтальмолог.

Иста синонимска алтернација постоји и код образовања са -вед и та-
кође са лидерском позицијом суфикса -ист типа:

правовед / юрист, пушкиновед / пушкинист, герценовед / герценист, япо-
новед / японист.

Постојање оваквог паралелизма не нарушава семантички основ диферен-
цијације какав налазимо у оваквој врсти номинација: образовања са -ист 
углавном значе следбеника или присталицу, a са -вед проучаваоца, при чему 
и семантика основе може бити у питању, нпр.

гегелист, дарвинист, фрейдист, кальвинист / литературовед, исламовед, 
востоковед и сл. 

Непрестаном ширењу модела са формантом -вод у руском језику 
(Земская 1992: 120) допринело је одсуство суфиксалних модела датог зна-
чења, којима би то било прво и основно значење као што је случај у приме-
рима типа: 

чаевод, полевод, хлопковод, скотовод, водорослевод, норковод. 
Међутим, ово не искључује синонимску еквиваленцију суфиксалних моде-
ла, и то пре свега оних чија полисемија није допустила стандардизацију у 
функцији творбеног средства датог значења као што је суфикс -ник и при-
мери типа: 

птицевод / птичник, цветовод / цветочник и сл.
Формант -лог у српском језику има семантичку синонимију и функ-

ционалну еквиваленцију такође са суфиксалним моделима актуелним код 
десупстантива -ар, -ист(а) и др. Диференцијација се врши или на семантич-
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ком или на комбинаторичком плану као што је случај и у руском, па у језику 
постоје структуре: 

стоматолог / дентист / зубар; филолог / лингвист(а) / језичар / језикослов 
/ језикословац.

Понекад су међусобно еквивалентне и композите. У неким областима 
стручне терминологије, у медицини на пример, диференцијација се може 
испољити на плану значења, тј. по рангу стручности где су структуре са 
-лог са највишим статусом специјализације, док са -ичар/-ичарка означа-
вају нижа стручна звања типа анестезиолог / анестетичар, анестетичар-
ка, док синонимске корелације са -лог и -ист(а) могу имати више обележје 
регионалне употребљивости или нешто слично, али семантички план им је 
исти.

Међујезички план показује контраст и типолошку врeдност у одсу-
ству у српском форманата -вед и -вoд, a истоветност код -лог. Преводна 
eквиваленција је у оквиру функционалне еквиваленције и семантичкe сино-
нимије са суфиксалним структурама и аналитичком еквиваленцијом.

Руским структурама на -лог еквивалентне су у српском такође струк-
туре са -лог и ређе структуре са -ист(а) типа: 

рус. и срп. биолог, геолог, кардиолог, социолог, этимолог // етимолог, ети-
мологист(а); анестезиолог // анестезиолог, анeстезист(а); 
рус. -лог и -ист // срп. -лог и -ист(а) /- лог: стоматолог, дентист // стома-
толог, дентист(а); византолог, византист // византолог. 

Исто тако руском -ист у српском одговара -лог, иако то не мора бити искљу-
чиво тако, али је претежно, типа: 

балканист // балканолог, пушкинист // пушкинолог, шекспирист // шек-
спиролог.

Исту преводну еквиваленцију структурама руског језика са -вед има 
српски језик, дакле, -лог и -ист(а), изузетно и неки други суфикс. Варијанте 
могу бити следеће: 

рус. -вед // срп. -лог, ист(а): музыковед // музиколог, театровед // теа-
тролог; достоевсковед // достојевиста; языковед / лингвист // језичар / 
лингвиста; славяновед / славист // славист(а); пушкиновед / пушкинист 
// пушкинолог.

Преводна еквиваленција руским образовањима са -вод је у српском 
већином на нивоу суфиксације где на првом месту стоји суфикс -ар као 
најпродуктивнији у области грађења професионалне номинације. Примери 
се могу дати овакви: 
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птицевод // живинар, перадар; садовод // воћар; шелковод // свилар; пче-
ловод // пчелар; семеновод // семенар; бахчевод // бостанџија итд. 

Руским агентивним образовањима на -вед и -вод у српском језику је 
врло честа еквиваленција на нивоу аналитичког агенса као вишекомпонент-
них структура разног типа – од аналитичке структуре са именицом аген-
тивног значења дифузне семантике као семантичко-синтаксичким центром, 
до аналитичког агенса – лексикализованог споја. Оваква функционална и 
преводна еквиваленција представља парафразу семантичке структуре датих 
руских синтетичких образовања. Примери за ову врсту међујезичког кон-
такта могу бити овакви: 

законовед // стручњак у области закона, познавалац закона; краевед // 
стручњак у области завичајне историје, етнологије и сл.; искусствовед 
// историчар уметности, теоретичар уметности; хмелевод // одгајивач 
хмеља; лесовод // узгајивач шума, стручњак за шумарство.

Код сва три дата форманта постоје регуларне творбено-структурне 
и семантичке везе са називима наука и грана делатности које улазе у се-
мантичку структуру датих образовања са овим формантима. Данас би се ту 
могла видети даља деривација, у суштини она то и јесте у погледу новијих 
образовања, али дериватолошки след је био другачији. Дакле, везе су сле-
деће: -логија, -вед /-ведение, -вод /-водство. 

Семантичка структура може се код истраживаних образовања па-
рафразирати са ‘онај који се бави...’. Семантичка категорија агентивности 
овде се манифестује преко узуалности – као узуални агенс са општом рефе-
ренцијом ‘стручњак’ односно ‘научник’ при чему то може бити професија, 
што значи да се ове структуре одређују ономасиолошки као nomina actoris, 
a у неким стиловима у последње време сусрећемо се и са случајевима ква-
лификативног агенса.

Функционални тип значења структура са формантима -лог, -вед, -вод 
може се дефинисати према доминантној, експлицираној релационој ком-
поненти – као однос субјекта према објекту, исто онако како се чини код 
суфиксалних десупстантива код којих се релациона компонента налази у 
основи номинације. Објекатска веза у основи афиксалних образовања одго-
вара односу афикса према основи као однос субјекта према објекту. Упра-
во овакав однос налазимо и код одређеног типа композита, a будући да су 
структуре са датим формантима у основи првобитнe композитe, оне су се и 
по томе нашле на истом терену са десупстантивима суфиксалног типа. Тако 
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их је функционално-семантичка еквиваленција довела у семантичку сино-
нимију са суфиксима. 

Функционални предикат је имплициран, a круг функција преко којих 
се конкретизује субјекатско-објекатски однос је ограничен и код структура 
са -лог и -вед своди се нa предикате ‘проучавања’, ‘истраживања’, a код -вод 
‘гајења’ и ‘проучавања’. Имплицираност предиката се дешифрује и називом 
науке или гране делатности, a носиоци језика углавном поседују у свом је-
зичком осећању оквирну одређеност предиката, иако прозирност њихова не 
мора бити подједнака за све структуре. Експлицирање релација, a импли-
цирање предиката одваја структуре са датим формантима од девербативних 
агентива, јер је код њих објекат имплициран, a експлицира се предикат као 
функција субјекта, али их зато изједначује са десупстантивним агентивима, 
што је још једна потврда о избледелости глаголске суштине коренских мор-
фема које сада иступају као форманти.

Контакт са категоријом рода изгледа данас овако: сви ови форманти се 
слободно везују за основу без обзира на њену припадност роду, нпр.

текстолог (текст), лексиколог (лексика), законовед (закон), почвовед (по-
чва), oбществовед (общество), pыбовод (рыба), садовод (сад), животно-
вод (животное).

Род структура са датим формантима је мушки као неутрална форма 
за лица оба пола што је код професионалних номинација чест случај и у 
области суфиксације.

Образовање фемининумских форми је деликатнија ствар, пошто сва-
ки од датих форманата има неких својих специфичности. Творбена моди-
фикациона категорија женскости код образовања са -лог није уобичајена и 
то важи за оба језика. Међутим, језичко стварање никад не престаје и ако 
нечега нема у неутралном фонду књижевног језика, не значи да га језик 
не може имати негде у систему, или, пак, као наговештену могућност, a да 
ли ће стећи право „грађанства” образовања типа српскохрватских антропо-
лошкиња, педагошкиња, теолошкиња (Babić 1986: 253) као и руске лексич-
ке иновације геологиня, анестезиологиня, филологиня, экологиня (Земская 
1992: 152–154) питање је на које данас није лако дати потврдан одговор, a 
овде то није ни циљ.

Код форманта -вед ситуација је нешто јаснија и по питању фемини-
нумских форми засад је без тенденције ка њиховом грађењу. Сем примера 
сердцеведка / сердцевед (шутл. знаток человеческой души) других образова-
ња нема. Објашњење би могло бити у функционално-семантичкој дистинк-
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цији због творбене хомонимије моционих структура са суфиксом -ка према 
nomina actionis на -ка типа разведка, электроразведка.

За разлику од поменута два форманта формант -вод допушта регулар-
но грађење фемининума са суфиксом -ка:

полеводка (полевод), овоцеводка (овоцевод), шелководка (шелковод), 
животноводка (животновод), льнoвoдκa (льновод), кукурузоводка (куку-
рузовод).

После свега што је речено постаје очигледним каква је корист од ова-
ко комбинованих истраживачких поступака, тј. шта даје интеракција кон-
трастивне анализе и функционалног приступа, примењена на конкретне 
језичке јединице у два словенска језика. У току рада изнето је, онолико под-
робно колико је простор дозвољавао, како се види и формално-структурни 
и функционално-семантички статус датих јединица као и њихово место у 
деривационом систему ових језика. Стога ће се сада на крају дати кратка 
запажања општијег значаја.

Лингвистички статус неке језичке јединице може се одредити у једном 
језику преко функционалне еквиваленције и семантичке синонимије у другом 
чак и када постоји очигледан контраст по основи присуства/одсуства њеног.

Деривациони инвентар није нека статична структура, већ врло жив 
и динамичан систем који има своје законитости. Савремено стање ова два 
словенска језика, руског и српског, карактерише изражен деривациони ди-
намизам. Неке елементе тога динамизма разматрали смо у овом раду. На 
првом месту реч је о трансформацији коренских морфема у афиксалне и 
стварању нових форманата, у конкретном случају о стварању ‘нових су-
фикса’ (Земская 1992: 35) који живе кроз функцију мутације. Са овим је у 
блиској вези творбени процес перинтеграције, увек присутан у деривацији. 
Његов резултат је овде трансформација спојног елемента у интерфикс и за-
тим његово интегрисање у суфикс. У датом случају ради се о претварању 
троделне структуре у творбени бином и оформљењу новог модела суфикса-
ције – структурно и семантички то је тип десупстантива са следећим компо-
нентама: именичка основа (мотиватор) + суфикс (формант) -олог, односно 
-овед/-евед, односно -овод/-евод, при чему у српском функционише само 
прва комбинација, a у руском све три.

Функционални аспект у контрастивном проучавању словенских јези-
ка у области деривације даје резултате посебно вредне за унутарсловенска 
типолошка диференцирања, било да се пажња усмерава на сам садржај баз-
не категорије, било да се иде од средстава ка садржају.
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Када се говори о страним речима у српском језику обично се на речи 
из словенских језика не мисли, a поготову данас – у време када је англици-
змима захваћена и област славије. To данас не само да није фреквентна поја-
ва него се може гледати на слaвенизме као на ствар прошлости и ранијих 
контаката језика и култура. Занимљиво је стога размотрити дату лексику, 
чије се постојање у српском језику не може занемарити, a овакав наслов 
могао би да сугерира њен статус или пак да се узме као питање. Предмет ин-
тересовања није побројавање или историјат појединих речи, нити прецизна 
хронологија, већ проблемско лингвистичко питање.

Поред интернационалне лексике, речи из других живих језика, и 
углавном великих, или оних са којима је српска култура била у директном 
контакту, у српском језику функционише низ речи из словенских језика. У 
попису техничких скраћеница у Речнику МС побројано је присуство ових 
словенских језика: бугарски, македонски, пољски, руски, словеначки, чеш-
ки, a затим – црквенословенски, српскословенски, старословенски. На први 
поглед – повећи број језика, али постоји несклад између њиховог броја и 
броја речи – једва која стотина, оних које се уносе мање или више у речни-
ке. Наравно, овде се мора рачунати са чињеницом да све речи не припадају 
књижевном језику, његовом општем фонду, као нпр. област стручне тер-
минологије, у којој, као и у још неким сферама, има речи и из словенских 
језика, унетих раније или уношених и данас. Која је врста ове лексике тек 
треба видети.

Транспоновање речи из једног словенског језика у други вршило се 
и данас се врши у њиховим разним контактима. Контакти и позајмице у 
најтешњој су вези, па је тако и српски језик уносио у свој лексикон и речи 
из оних словенских језика са којима је долазио у неки контакт, у директном 
или индиректном додиру култура и у својој прошлости и садашњости. 

Историја српског књижевног језика и његове развојне фазе најбоља 
су илустрација и доказ за постојање одређеног броја слaвенизама, преоста-
лих до данас из времена када их је било у великом броју. Бројне су такве 
речи егзистирале кратко време и само у одређеним сферама језика, али су 
зато неке од преосталих – за данашње стање језика сасвим изгубиле статус 
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позајмица, a код неких се и заборавило да су позајмљене, типа чиновник из 
руског језика.

У раздобљу које обележава лексика из црквенословенског, рускосло-
венског, славеносрпског – фазе кроз које је прошао српски књижевни језик, 
посебно је обилато коришћена лексика руског језика и његових одређених 
стилова, о чему је доста писано1 и о чему се овде неће говорити, већ ће се 
само поменути чињеница да је понешто и надживело своје време, па су, 
нпр., у Речнику МС као црквенословенске (цсл.) и рускословенске (рсл.) 
обележене речи:

цсл. чесно, чест, чинодејство, чтец, бесамртан, бесловесан, бесмртије; 
рсл. бешчастије, бешчислен. 

Умесно је поставити и једно начелно питање – да ли су речи из ових 
фаза развоја српског књижевног језика стране или домаће речи (Васић 1996) 
па, сходно томе, да ли их треба обележавати или су то речи које припадају 
одређеним стиловима српског језика. Нема сумње да се овде ради управо о 
овом другом.

Слaвенизми се идентификују у српском језику тројако: и као стране 
речи, и као не сасвим стране, тј. одомаћене, и као домаће, којима је време-
ном заборављен извор. Све оне, иако повезују језике као заједнички лек-
сички слој, функционишу у српском језику као примаоцу као и све друге 
домаће речи и њихова судбина као лексема је сада ствар датог језика. Оне се 
позајмљују у једном значењу, a не са укупним семантичким потенцијалом, и 
затим настављају да живе својим животом, добијајући и пренeсeна значења, 
која немају у језику даваоцу, и развијају се уопште у складу са законитости-
ма језика примаоца, нпр. русизам натуршчик и сл.

Контакти између језика, наравно и словенских, могу се остваривати 
преко суседства, што ствара могућност за дијалекатска преплитања, па и 
тешкоће код разграничења међујезичког материјала, затим, – заједничким 
животом у истој административно-привредној целини, где су изложени 
истим друштвено-политичким и културним утицајима, различите дужине 
трајања. 

Иако данас нема неког већег лексичког продора у српски језик из сло-
венских језика, није на одмет видети шта се ту збива и шта се може очеки-
вати на основу понашања дате лексике у прошлости.

Постоји уверење, па чак и код филолога и лингвиста, да се словенске 
речи лако адаптирају у лексикону другог словенског језика, јер имају разне 
морфофонолошке, деривационе и друге погодности, па се традиционално 

1  Мисли се, у првом реду, на радове А. Младеновића, В. Михајловића и С. Стијовића.
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на њих и не односи појам ‘страна реч’, ‘туђица’ и сл., како се све речи поре-
клом из других језика називају.

Нема сумње да тога има и да пут интегрисања у лексички и грама-
тички систем српског језика јесте олакшан, али то не мора увек бити тако, a 
на то упућују, поред лингвистичких, и неки нелингвистички фактори. Тако 
нпр. непостојање деривационог модела може бити лингвистички разлог не-
могућности интегрисања, или негативна конотација нелингвистичке приро-
де, речи типа кулак, чистка и сл. из руског језика.

Ове речи могу имати значаја и у деривацији ако могу да подстакну 
или интензивирају неки модел, какав је пример абревијације у послератном 
српском језику (Матијашевић 1996б). Могло се уклопити оно што је било 
у сагласју са унутарјезичким развојним тенденцијама и то се догодило са 
абревијацијом.

Разматрање ове врсте лексике мора дотаћи и сам појам страних речи. 
Наиме, то је шири појам него позајмице. У српском језику, a он није изузе-
так, функционише мноштво речи из разних језика, па у том смислу и из на-
пред наведених словенских, a да се то и не примећује, или бар није упадљи-
во. To је категорија речи које се односе на реалије датих култура и обично 
се именује безеквивалентном лексиком јер се најчешће преноси трансли-
терацијом. Међутим, ова лексика не мора бити општепозната, већ понекад 
мање-више колико и саме реалије, или пак позната само одређеном кругу 
људи. Ова културолошка лексика може се наћи у језику и без директног је-
зичког контакта и односи се нпр. на фолклор, народну традицију, религију, 
живот друштва и др. Наилазимо на примере типа руских лексема самовар, 
вотка, кисељ, балалајка, пољских – шљахта, пан, сејм и др. Ова категорија 
речи се и последњих година активира и попуњава, речима типа руског дума 
(Руси изабрали нову Думу, пример из дневне штампе). Па ипак, ова лексика 
припада другој култури, као, уосталом, и она из језика несловенских, и не 
употребљава се за појмове српске културе.

Посебно деликатан приступ (или третман) захтевају општесловенски 
лексикон и његов однос према позајмицама, треба пазити да се не би про-
гласило за слaвенизам оно што је очигледно словенско лексичко наслеђе, 
чега у литератури има, или евентуално речи пореклом из старословенског 
за русизме и сл., као што се нпр. код Маретића (Maretić 1892) у „књижев-
не рускиње” сврставају речи нужда, поборник, јарост, посетити, гecло, из 
старословенског, или oгpoман, гopд, свиреп, убедити, суров – из општесло-
венске заједнице, које треба одвајати од руских пopeклом, али које су се тако 
укорениле да их ни лингвисти често нису у стању одвојити од исконских 
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речи. Тек кад се позове у помоћ етимологија постаје очигледно да су скаска, 
покровитељ, извинити, подозрење и сл. пореклом руске речи.

Иако је интернационална лексика обилато заступљена и у српском 
као и у другим словенским језицима, некада и словенски језици могу да 
послуже као трансфер у преношењу ових речи. У српски језик оне долазе 
са семантичком деривацијом језика даваоца. Примера има из разних пери-
ода руског језика, као нпр. конзулство – руска деривација, лат. consul, једно 
време фигурирало је и у српском (Михајловић 1982, 1984) или из новијег 
времена колектив, колективизација – у послератном периоду српског језика 
(Матијашевић 1996б).

За многе лексеме је тешко одредити одакле потичу, па ни етимолошки 
нема поузданих потврда, и зато је тешко указати на одређени извор, нпр. 
за речи типа cтpoг, подал, скроман и сл. за које се мисли да су из пољског 
стигле у руски a одатле у српски. Без обзира на то да ли је био овакав пут 
уласка у српски језик, значајно је постојање оваквих примера јер се види 
посредство трећег језика, у овом случају словенског.

Трансфер из живих језика другог типа могао је ићи преко словенских 
језика, као нпр. из немачког, француског или неког другог, нпр. преко руског 
или чешког, типа кист из немачког и сл. 

На релацији славенизми – српски језик, тј. словенске речи у словен-
ској средини, јавља се специфичан проблем адаптације и интегрисања у си-
стем, који можда и није никакав проблем, или у крајњем случају није исто 
што и код других речи страног порекла. У принципу, адаптација се врши 
тако што се даје фонолошки лик српски, a то најчешће значи спољашњу 
србизацију овог лексикона. Нека одступања су, наравно, могућа и из ранијег 
периода развоја српског језика, и из новијег – послератног, када су се поја-
вили русизми совјетизми, a могу се јављати и данас, као нпр. чистка (група 
стк) и сл.

Исто тако и други морфофонолошки моменти – морфолошка и де-
ривациона интеграција, у случају постојања истих или блиских модела, не 
бележе нека значајна одступања.

Постојање истих или блиских модела деривације олакшава инте-
грацију, али има и паралелних решења, нпр. руски поњатије (Михајловић 
1972, 1974) (суф. -ие, тј. -ије), путешествије, али српски поверење (суфикс 
-је), или деривати ових суфикса -ение према -ење (подозрење) и сл. 

Могу се срести и примери хибридизације – као степеница ка потпу-
ном интегрисању, типа пољског шљахтић (ист. припадник шљахте), где је 
употребљен српски суфикс -uћ, или императорица према руском импера-
трица и сл.
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Следећа фаза је потпуно посрбљавање и заборављање порекла речи. 
Словенске речи тако улазе у онај тип речи страног порекла за које се тешко 
може закључити да су из другог језика. Говорници српског језика не препо-
знају њихов извор.

Као и све друге речи страног порекла, и словенске речи улазе у српски 
језик када се за тим укаже потреба. Оне долазе појединачно и представљају 
усамљене примере, али се затим укључују у одговарајуће морфолошке кате-
горије и деривационе моделе, исте или сличне. 

Највише слaвенизама односи се на руски језик, и то из разних периода 
његовог развоја, a посебно велик утицај овог језика осећа се од XVIII века 
и нарочито у време буђења националних језика у XIX веку. Посебну мо-
гућност лексичког продора у српски језик представља послератни период, 
када уз модел социјалистичке производње улазе и речи које означавају нове 
појмове, да би од шездесетих година почео улазак и речи из стручне терми-
нологије. Данашњи тренутак не спада у повољније периоде за улазак речи 
из руског језика, сем реалија и појмова из руске стварности, a такав случај 
је и са другим словенским језицима. 

Руски је често био језик посредник за црквенослaвенизме, као и речи 
из других словенских језика.

Позајмице као лексичко-семантичка група односе се на лексику са 
апстрактним значењем. У књижевном језику изузетно су ретке речи са кон-
кретним значењем, ако се изузме стручна и научна терминологија. Преко 
ове лексике заступљена је сфера културе, друштвенополитичког живота. 
У послератном периоду ове речи су улазиле као тематски хомогенизиране 
групе, па је и до данас у лексикону српског језика остао читав низ русизама 
совјетизама, нпр. кулак, чистка, уравниловка, кружок, кадровик, агитпроп и 
др. Старија времена давала су нешто другачију, књишку, лексику, али им је 
заједничко да су и то речи апстрактног значења.

Начин позајмљивања из словенских језика је друкчији него из других, 
на што је Маретић указао још пре сто година. Ове речи обично улазе преко 
писаног језика, a не преко говорног, као из других,2 а некада су улазиле и 
уз помоћ и интервенцију административног апарата. Пошто није било ди-
ректног контакта народа, то су углавном речи које се у књижевном језику 
употребљавају.

Ако се данас посегне, премда не често, за словенским речима, то носи 
низ специфичности. Услова за интегрисање у систем има оно што морфофо-

2  Занимљив је закључак С. Ристић (1994: 303) „да је данас говорни a не писани језик 
канал преко кoгa страна лексика, као и други видови језичких иновација, улазе у наш језички 
систем”.
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нолошки одговара унутрашњим тенденцијама, и што има могућности да се 
уклопи у структуру српског језика као језика примаоца.
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1. Руски и српски језик су више пута кроз историју свога развоја до-
лазили у директне контакте. Ти краћи или дужи периоди њиховог узајамног 
утицаја остављали су већег или мањег трага у њиховим структурама. Ови 
разни контакти су различито и изучени, па постоје периоди, посебно нека 
новија раздобља у контакту датих језика, деликатније и специфичније при-
роде, која нису довољно осветљена.

Нa овом месту пажњу задржавамо на русизмима из послератног раз-
воја српског језика. Посматрање ће се вршити у смеру од лексике ка језичкој 
структури, тј. од примера ка језичком стварању:

кулак, уравниловка, ударник, чистка, агитка; Нама, гранап, агитпроп и 
сл. 

Разматраће се улога и судбина њихова у структури генетски сродног језика, 
виђена и као интеракција језик – друштво. Анализа се базира на грађи из 
речника.1

Основна интенција овога рада је да се покаже да ли је тај, не тако 
дуготрајни, утицај руског језика утиснуо неки печат на структуру српског 
језика, или још ближе, да ли има значаја за развој овог језика. Да би се о 
томе могао дати мериторан суд, неопходан је комплетнији и комплекснији 
увид у грађу. Свесно ограничавање на корпус речника има за циљ да се на 
њему, као на репрезентативном узорку, истраживању овог периода у развоју 
српског језика приђе са аспекта двојезичне анализе дате грађе, тј. и језика 
даваоца и језика примаоца. Рад нема претензија да дâ коначне судове и тре-
ба га схватити као прилог тражењу одговора на горе постављено питање од 
суштинског значаја, више као скицу за дату проблематику прелиминарног 
карактера.

2. Русизми у српском језику представљају слојевиту материју, јер 
напоредо егзистирају и они из старијих времена и они из новијег доба. У 
специфичности последњих спада на првом месту начин на који су улази-
ли у српски језик, као и услови под којима су у њему примани, а у који су 
пристизали често уз интервенцију друштвеног фактора, па тек онда њихова 
лингвистичка суштина.

1  У обзир су узети једнојезични и двојезични речници руског и српског језика.
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Нас на овом месту управо занима шта у лингвистичком погледу, по-
себно на деривационом и лексичко-семантичком плану, представљају ру-
сизми углавном првог послератног периода, времена њиховог највећег 
присуства у лексикону српског језика. Да би се то установило, потребно је 
истражити структуру ове материје у оба језик а, а затим њено интегрисање 
у систем српског језика, најзад њену функцију у овом језику чијим се делом 
лексикона сматра.

На релацији конкретног додира руског и српског језичког система 
многа би се питања могла поставити која се тичу судбине русизама, почев 
од питања да ли су ови русизми служили као даваоци образаца за језичко 
стварање, или га само у неким сегментима подстицали, па преко тога, да ли 
су оставили неког трага у структури примаоца, а сами ишчезли, задржали 
се у систему без утицаја или без битнијег утицаја, адаптирали се и на који 
начин, па до тога, да ли су се губили без трага заједно са појмовима које су 
означавали. Листа питања се тиме не исцрпљује, јер се проблем може ви-
дети и на други начин, као нпр. колико је овај језички контакт, с обзиром на 
све околности које су га пратиле, био лингвистички повољан по оба језика, 
јер су многе лексичке јединице носиле конотације разних врста, често нега-
тивног смера, што је могло бити од значаја за њихову даљу судбину као и за 
однос према њима, а такође и низ других за лингвистику вредних података 
који би се могли добити, а да се не говори о разним аспектима који би се 
могли применити на дату грађу.

Иако у речницима није обимније заступљена2 као видно обележена, 
кад се узме у обзир знатан број необележених русизама добијених пре-
осмишљавањем, резултатима семантичке деривације, калкирања, прено-
шења израза и других синтаксичких структура, па чак и буквалног преузи-
мања, ова језичка материја не би се могла сматрати малобројном, а поготову 
се не може занемарити њено постојање. Сем тога, лексикографска пракса 
не бележи увек и неке очигледне русизме који се могу срести и у западним 
језицима, као нпр. врхушка (привилеговани део неке социјалне групе) и сл. 
Дода ли се томе употреба русизама у разним терминолошким сферама, до-
лази се до закључка о неопходности суптилнијег идентификовања ове грађе 
и њеног научног презентирања.

3. Послератни период, као време позајмљивања из руског језика, није 
једнозначан појам; различито се менифестује и интензитетом и тематски. 
Једна глобална периодизација, хипотетична и условна, какве су уосталом 

2  Б. Станковић (1995) набројао је у Речнику Матице српске око две стотине црквеносло-
венизама и русизама заједно.
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поделе, класификације и систематизације, али могућа, изгледала би овако: 
(1) четрдесете године, ратне и прве поратне, као године најинтензивнијег 
уласка русизама у српски језик, са елементима континуитета из предратног 
периода чија доња граница сеже до револуције у Русији; (2) педесете године 
носе печат најпре смањења прилива, да би поткрај деценије уз континуитет 
одређеног степена одраније присутног, почело уношење поновно али и не-
што другачије, нпр. култ личности, и са новом тематском групом на види-
ку; (3) сам почетак шездесетих година обележен је већим уласком лексике 
из техничко-технолошке терминологије као продужетак из краја педесетих; 
овај период до краја осамдесетих обогаћује се и неким примерима везаним 
за дисидентство; (4) крај осамдесетих и почетак деведесетих почиње са ‘пе-
рестројком’.

4. Лексичко-семантички план ове грађе манифестује се распоредом те-
матских области по наведеним периодима. Најпродуктивнији период уласка 
русизама у српски језик обележен је називима везаним за успостављање 
новог друштвеног уређења. Сви они спадају у својеврсну семантичку кате-
горију у лексикологији обично називаној друштвено-политичка лексика. На 
њено формирање значајно утичу важне етапе социјалног живота друштва, 
и за разлику од стручне терминологије која се одликује великим степеном 
постојаности, ова лексичка класа је врло нестабилна управо из тог разлога.

Овамо спадају називи читавог система државних, партијских, друштве-
них институција, државних служби, органа, установа културно-просветних, 
друштвено-политичких организација и манифестација, називи лица, преду-
зећа, издавачких кућа, органа штампе, и многи други, а такође и са бројним 
поткласама, као нпр. партијска терминологија, 3  законодавно-правна и др. 
За многе од ових појмова, којима се у организовању нове власти требало 
наћи име, посезало се за руским номинацијама, непосредним преузимањем 
или грађењем по узору на њих, јер су оне одговарале због свог идеологизи-
раног садржаја.

На основу грађе из речника не може се реконструисати сав тај вока-
булар, али се може констатовати ширина његовог присуства у лексикону 
српског језика. Држећи се постављеног задатка ограничићемо се овде само 
на илустрације: 

агитка/агитовка, агитпроп, компартија, петолетка/петољетка, комуна, ку-
лак, колективизација, кадровик, Озна, Рембас, декрет, ударник, кружок, 
руководство, Нопок, Нама, АФЖ, СКОЈ, самокритика, демократски цен-
трализам, диктатура пролетаријата и др. 

3  Нешто од ове грађе било је предмет описа М. Јоцић (1981).
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Постојећи модел совјетског друштва, служећи као узор, нудио је мноштво 
разних језичких формација и деривационих комбинација у виду назива типа 
колхоз, совхоз, комсомол и др., а учвршћење власти и низ других, као чист-
ка, уравниловка и сл.

Значајније ширење тематског круга русизама почиње уношењем тех-
ничке и технолошке терминологије у првом реду везане за космичка истра-
живања, чији је типичан пример спутњик прихваћен и у западним језицима.

Извори за грађу речника нам потврђују присуство русизама у сфери 
духовне културе – у литерарном стваралаштву, критичкој и историјско-књи-
жевној продукцији, публицистици, журналистици и сл. 

5. Позајмљивање као језички феномен односи се на разне језичке еле-
менте. Позајмице овог језичког контакта датих језика тичу се понајвише 
лексичког плана виђеног у ширем смислу – речи најразличитијих структу-
ра: неизведених, суфиксалних изведеница, полусложеница, абревијатура 
разних типова, синтагматских спојева, обрта, синтаксичких конструкција, 
затим, значења речи, односно речи у одређеним значењима.

Творбене морфеме позајмљују се из других језика не тако често, јер 
имају статус структурног елемента, што посебно важи за суфиксе. Ако до 
тога ипак дође, онда се то врши на основу њиховог секундарног издвајања 
из већег броја позајмљених речи истог модела, и може се сматрати путем 
који води од лексике ка језичкој структури.4 У конкретном случају, као што 
је и најчешће, позајмице улазе појединачно, да означе појам, појаву, процес, 
конкретан предмет и сл. Међутим, од свих типова деривације само је абре-
вијација била масовно оријентисана на одређене типове – од иницијалних 
до граничних са сложеницама. Самим тим, она је имала услове да подстак-
не језичко стварање, што је најзад и водило ка структурном обогаћивању 
српског језика у овом правцу.

Пут ка одомаћивању неке деривационе јединице води преко хибри-
дизације, а она се овде јављала не по основи суфикса у случајевима типа 
кулачина, агитовка, већ творбене основе, што није била повољна варијанта, 
зато што кад се изгуби или смањи употребљивост речи из основе, то се ау-
томатски одражава и на изведеници.

Код генетски сродних језика, као овде руског и српског, позајмица се 
може уклопити у исти или близак творбени модел, па се и не осећа, тј. дери-
вационо не препознаје као страна, као код неких русизама ударник, руковод-

4  Примера за ово има у оба језика, нпр. интернационални суфикси, суфикси из турског 
језика у српском и сл.
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ство и сл. Њихово страно порекло открива се тек семантичком или неком 
другом анализом.

Код позајмљивања речи у овом случају, као што је уосталом из било 
ког језика, не преузима се целокупан семантички садржај, већ само она се-
мантичка компонента, или хомоним уколико га има, која је имала значаја 
за дати историјски тренутак. Тако нпр. реч кулак није позајмљена у првом 
значењу – песница, већ у изведеном – богати сељак које се лексикографски 
чак и одваја у посебан хомоним; уп. и реч ‘чистка’ у двојезичном речнику и 
у реченицима руског и српског језика:

чистка 1. чишћење, химическая ч. – хемијско чишћење, 2. чишћење, 
љуштење, гуљење, 3. фиг. разг. чистка, чишћење (партије итд); 
чистка – действие по знач. глаг. чистить (ч. сапог, ч. и смазка станка: 
„Была произведена чистка учебных заведений...”); 
чистить – 3. перен. ч. ячейку, ч. партию (Ленин, О чистке партии); 
чистка – уклањање непријатељских елемената (због њиховог идејнопо-
литичког скретања). 

За разлику од оваквих речи којима је позајмљено значење добијано семан-
тичком екстензијом, позајмљују се и речи у њиховим основним и често је-
диним значењима, као што су лексичке иновације типа агитка – песма или 
чланак написани ради агитације. За српски језик, као језик прималац, оне 
су све у истој категорији, преузимају се у једном значењу и њихова даља 
судбина се ту одређује.

У деликатније проблеме спадају интернационалне речи5 које су у ру-
ском добијале конкретну семантичку компоненту да би касније са њом биле 
пренете у српски, као 

коллективизация – объединение мелких единоличных крестьянских хо-
зяйств в крупные коллективные социалистич. хозяйства; 
колективизација – превођење појединачног породичног у колективно, 
задружно, и сл. 

Исти је случај и код синтагматских спојева од елемената ове врсте, као нпр. 
демократски централизам према детократический централизм (у орга-
низацијама комунистичких партија). Позајмљивали су се и синтагматски 
спојеви на релацији интернационално – руско, типа херој рада према ге-
рой социалистического труда при чему су руски елементи замењивани до-
маћим.

5  Ове лексике има доста у партијској терминологији, што се може видети и у поменутом 
раду М. Јоцић.
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Многи су вишечлани називи, давани по обрасцу руских, носили 
најпре детерминатор народни и државни, а онда друштвени према руским 
народный, государственный, общественный, па се то уносило и у стварање 
абревијатура, а распрострањен је био и атрибут нов //новый, као нпр. Нопок 
(ново поколење); уп. и следеће примере:

народни // народный (народни суд // народный суд); државни // государ-
ственный (државни орган // государственный орган); КГБ // УДБ (Ком-
митет государственной безопасности // Управа државне безбедности); 
друштвени //общественный (друштвена имовина // общественное иму-
щество); друштвена исхрана // общественное питание) и сл. 

Позајмљивале су се и формуле обраћања реализоване својим лекси-
чким јединицима, нпр.

товарищ – 2. человек как член совет. общества, как гражданин социа-
лист. страны или как член революц. рабоч. партии (употреб. обычно в 
обращении при фамилии, при названии профессии, звания); 
друг – 3. реч за ословљавање члана политичке странке у језику револу-
ционарних партија, нарочито комуниста, и уопште човека који припада 
социјалистичој заједници; партијски друг, другови из ЦК.

Моделима руских организационих форми са руским називима нала-
жена су номинацијска решења домаћим елементима: 

колхоз – производственное, социалистического типа, объединение тру-
дящихся крестьян для коллективного ведения сельского хозяйства, слож. 
скраћ. од слогова кол (коллективное) и хоз (хозяйство)
задруга – 1. ист. породична заједница (...); 2. колективна организација (...) 
за обављање или организовање разних привредних делатности: земљо-
радничка з., стамбена з., сељачка радна задруга.

6. Не може се говорити о датим русизмима без увида у природу и ста-
тус ове грађе у руском језику. Установљено је да су то такође иновације, више 
лексичке и семантичке, а мање деривационе. За номинацију појмова новог 
модела друштвеног уређења, укључујући разне области живота, и језички 
апарат је морао претрпети значајну идеологизацију. Друштвено-политичка 
лексика овога раздобља спада у област совјетизама и из ње је и позајмљи-
вана лексика у српском језику. Време када су у руском настајале и кад су се 
употребљавале лексичке јединице овога типа углавном претходи позајмљи-
вању, а мање је са њим синхронизовано. Хронологија позајмљивања је у 
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најтешњој вези са друштвеним фактором.6 Тако су кулак и колективизација 
и њима сличне по тематици, дошле у српски језик неку деценију касније, а 
има и таквих које су стизале када се у руском престају или су се престале 
употребљавати. Примера ради може се навести агитпроп – сокращ. назва-
ние отделов агитации и пропаганды при ЦК и местных комитетах ВКП (б), 
употреб. до 1934. г. У српски језик улази пре рата, употребљава се у ратно 
време – Агитпроп Врховног штаба, и у првом послератном периоду – до 
педесетих година.

О лексици совјетског времена има знатан број радова у русистици, 
а међу њима и монографија базираних на ширим истраживањима,7 али би 
било неопходно извршити и нову валоризацију послереволуционарног, 
совјетског доба, и у лингвистичком погледу. Значајан допринос проуча-
вањима у овом правцу може дати и опсежно разматрање русизама у српском 
језику.

Главне карактеристике деривације ове лексичке грађе могу се дати у 
кратким цртама овако: о томе шта се гради, и начин како се гради.

Највише се граде именице, затим долазе придеви и глаголи и нешто 
прилога; значајно место у продукцији чине синтагматски спојеви разних 
типова.

На првом месту ради се о (А) домаћим речима грађеним (1) инвента-
ром сопствене деривације – претежно (а) помоћу суфиксације, при чему су 
то (a1) постојећи суфиксални модели у већини случајева, (а2) новоформирани 
модели суфиксације, (б) постојећи модели префиксације, (в) конфиксације 
(раскулачивать). (2) Значајно место заузима семантичка деривација, док (3) 
транспозиција, овде као супстантивација, није на важнијој позицији, али је 
(4) синтагматика врло развијена. (5) Посебно обележје овом периоду у раз-
воју руског језика дају абревијатуре. Абревијација се јавила масовно после 
револуције и наставила своју продукцију кроз цео период, а била је изузетна 
појава, јер су њени продукти по први пут грађени, као иновације, да задо-
воље потребе попуњавајући празна места још неизграђених синтетичких 
структура, и замене вишечлане номинације, често незграпне и за употребу 
неекономичне. Током времена абревијатуре су се мењале у погледу типова, 
од двадесетих година када су у апсолутној надмоћи биле слоговног типа, па 

6  Ово би могла бити посебна тема разматрања. Исто тако, регистар русизама као и 
историјат њиховог позајмљивања није био задатак рада.

7  Поменућу две значајније монографије: Словообразование современного русского 
литературного языка (Панов 1968) и Лексика и словообразование русского языка советской 
эпохи (Протченко 1975).
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преко тридесетих и до четрдесетих када преовлађују иницијалне, а то је и 
време када масовније улазе у српски језик.

(Б) Интернационална лексика се уклопила у језичко стварање (1) се-
мантичким путем, (2) хибридизацијом, нпр. антинародный и сл., (3) синтаг-
матским спојевима разних комбинација.

7. Русизми у систему српског језика заузимају специфичан положај. 
Интеграција у сродан систем могла би бити лака, јер се ту могу наћи погод-
ности разних врста. Постојање или непостојање истих или блиских дерива-
ционих модела у који би се уклопиле речи из руског језика, одређивало је 
њихову даљу судбину, као лингвистички разлог.

У неким случајевима тешко их је разлучити од домаћих речи, јер се 
уклапају у модел, какав је случај нпр. код речи ударник, руководство и сл. 
Оне су развиле деривационе низове – ударни, ударница, ударнички, удар-
ништво итд. У српски језик реч ударник ушла је у значењу „истакнути рад-
ник социјалистичке производње” и функционише у истом творбеном моде-
лу поред уредник, путник, и сл. и има исте могућности даљег семантичког 
развоја. Слично је и код речи руководство, а таквих се може наћи и више.

Речи кадровик, масовик иако су грађене по творбеном моделу руског 
језика (именичка основа и суфикс -овик где је било посредство придева на 
-ов) могле су подстаћи стварање модела, јер суфикс -ик и у српском има 
разне комбинаторичке могућности, али нејезички фактори нису деловали у 
истом смеру.

У многим случајевима до иновирања српске деривације није могло 
доћи из чисто лингвистичких разлога. Неки типови лексема, образова-
них по моделима руске деривације, представљали су словенску диферен-
цијацију у деривационом погледу. Тако, реч кружок изворно је демину-
тив са суфиксом -ок, рефлексом истог старог суфикса којег и суфикс -ак 
у српском такође деминутивно-хипокористички у примерима типа везак, 
листак. У српском нема овако оформљеног суфикса, а деминутиви од круг, 
што је у руском кружок, у српском су кружић, кружац. Ова реч остаје у 
лексикону српског језика у значењу „омањи круг људи организован ради 
каквог заједничког рада” и са о које није непостојано, чак ни у хибриду 
кружоковштина – пејор. претерано стварање кружока, али временом је 
смањила употребу.

Усамљено стоји у српском лексичком фонду реч чистка – уклањање 
непријатељских елемената због њиховог идејнополитичког скретања. Овај 
девербатив репрезентује чисто руску деривацију именица из класе nomina 
actionis са суфиксом -ка, веома продуктивном у овом језику у тој функцији, 
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док таква комбинаторика није карактеристична за српски језик. Тако, и по-
ред творбеног гнезда: 

чист, чистити, чистач, чистачица, чистунац, чистиона, чишћење, чисти-
лишите и др. 

ова реч остаје изолована и препознатљива не само због своје конотације коју 
је донела и са којом се задржала, већ и из чисто структурних разлога.8

Слично је и код речи уравниловка која и у руском и у српском носи 
негативну конотацију (систем уједначеног плаћања зараде (...); потпуно 
друштвено уједначавање уопште). У руском језику она припада новоофор-
мљеном творбеном моделу девербативног типа са суфиксом -аловка/-иловка 
(обираловка, заводиловка) са јединством творбеног значења негативне се-
мантике и везаношћу за разговорни језик. У српском она егзистира усамље-
но и препознатљиво као русизам, без деривационе подршке.

Код речи агитка учињен је покушај адаптације стварањем хибрида 
преко глагола у српском језику – агитовати и суфикса -ка типичног за руске 
девербативне именице.

Заједничко је за оба језика да код ове лексике модификациона значења 
сваки језик гради својим деривационим средствима. Заједничко им је и то, 
да се граде деминутив, пејоратив и аугментатив, разне негативне компонен-
те у значењу, а по правилу нема хипокористика. Разлика је у томе што су то 
у српском језику хибридна образовања. Примери овога типа су: рус. кулачьё 
– разг. презр., кулачок – уничиж. и кулак, срп. кулачина – аугм. и пејор. од 
кулак.

Подстакнуте русизмима абревијатуре из сфере друштвено-политичке 
лексике9 прошириле су се и на области терминологије. У српском су чак 
неки типови, посебно слоговни, наставили да се активно користе, и када 
су у руском изгубили продуктивност уступивши је иницијалним типовима, 
али то не значи да у српском нема и абревијације овог типа.

Уз ограде дате на почетку, рад се може завршити на следећи начин.
И на основу овог одабраног узорка, могле су се препознати основне 

карактеристике русизама датог периода, за који се не може рећи да је био 
без значаја за развој српског језика. Највише услова за интегрисање у си-
стем имало је оно што је одговарало унутрашњим тенденцијама, као и оно 

8  Ове речи могу бити занимљиве и у ортоепском смислу, јер се у примерима чистка, 
апаратчик не врше упрошћавања група -стк-, -тч-, запажање је В. П. Гуткова.

9  Продуктивност абревијације у датим језицима потврђује одбрањени магистарски 
рад на Филолошком факултету у Београду – Ј. Савић (1979). Абревијатуре у економској 
и административно-политичкој терминологији руског и српскохрватског језика (рад у 
рукопису).
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што се могло уклопити у структуру српског као језика примаоца. Утицај 
социјалних фактора био је од изузетног значаја за судбину ове лексичке ма-
терије, тематски хомогенизиране.
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(оцена у говорном чину)

Проблем аксиолошких значења, у лингвистици називан обично оце-
ном, некад уже – субјективном оценом, последњих година карактерише се 
нараслим интересовањем и у славистици, посебно у русистици и полони-
стици,1 па ипак је ова тема укупно узев нетакнута, њен контрастивни план 
поготову.

На овом месту пажња ће се усмерити на један одређен тип оцене у 
говорном чину у руском и српском језику, и то не на сам непосредни чин 
оцене у говорној ситуацији, већ на чин њене интерпретације,2 тј. на одра-
жавање илокутивних циљева и прагматичких намера. За ово у датим јези-
цима постоје разна средства, међу њима и бројни предикати способни да 
пренесу илокутивне карактеристике говорног чина. Као једно од типичних 
средстава ове врсте су глаголи, a језици о којима је реч располажу читавим 
спектром таквих глагола.

Глаголи о којима се овде говори у руском и српском социјуму налазе 
се на негативној страни скале оцене, у зони минуса, a уколико су, што је 
ређе, полисемни, онда се анализира сема негативне оцене.

Конкретно, реч је о глаголима типа рус. клеветать, сплетничать, 
опозорить, срп. клеветати, сплеткарити/сплеткашити, оговарати, оцр-
нити и сл. који се доводе у синонимске односе у једнојезичним речницима 
датих стандардних језика, као и у двојезичним и синонимским.3 Управо ова 
чињеница даје практичну страну овом разматрању и истовремено је везује 
за гope изнети теоријски аспекат прилога, a свему томе се придружује неза-
обилазно питање еквиваленције.

Сама чињеница да се поменути глаголи третирају као синоними го-
вори већ сама за себе да се код њих мора радити о постојању заједничких 
семантичких компонената као и дистинктивних обележја, која се у неким 
контекстима и прагматичким ситуацијама могу неутрализовати.

1  Мисли се на радове првенствено Арутјунове, Вољф, Вјежбицке, Пузињине и др.
2  Прихватамо оне погледе који су изнети у књизи Вољф (Вольф 1985: 195–202).
3  Корпус је узиман из једнојезичких речника, рус. Cловарь русского языка в четырех 

томах, срп. Речник српскохрватскога књижевног језика (РМС), из двојезичних руско-српских 
односно српско-руских речника и речника синонима: Александрова (19713), Lalević (1974).
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Анализира се интерпретација чина у коме говорник А казује саговор-
нику Б о објекту О, уз услов да је тај суд неповољан, a који се у социјуму ре-
презентује одговарајућим глаголима. У циљу апликативности даје се повећи 
списак глагола овога типа из поменутих речника:

рус. клеветать (на кого-что), наклеветать (на кого-что), оклеветать (ко-
го-что), оговорить (кого-что), оговаривать (разг.), наговаривать (на кого) 
(разг.), клепать (на кого) (прост.), насказать (прост.), наклепать, лгать, 
врать (на кого) (разг.), оболгать (кого-что) (лит.-книж.); сплетничать, 
судачить (разг.), злословить, шептаться и шептать (разг.), шушукаться 
(разг.) и шушукать (пpocт.), трезвонить (пpocт.), звонить (прост.), опо-
зорить, опорочить, обесчестить, обесславить, ословить (разг.), осрамить 
(разг.), очернить, запятнать, запачкать (разг.), загрязнить (разг.), замарать 
(разг.);
срп. оговарати, клеветати, опадати, олајавати, кудити, отрцавати, пањка-
ти/опањкати, облагати, набедити, бедити, потворити, хулити (= кудити), 
ружити; сплеткарити/сплеткашити, мутити, роварити, бургијати, подме-
тати, интригирати, каљати/окаљати, блатити, трачати, оцрнити, срамоти-
ти, лагати (на кога) (= клеветати) и сл.
руско-српски: клеветать // клеветати, оговарати; оклеветать // оклеветати, 
опањкати, оцрнити; наклеветать // опањкати, оклеветати; оговорить/огова-
ривать // оговарати, клеветати; наговорить // оклеветати; опозорить // осра-
мотити, окаљати; опорочить // опањкати, оклеветати, окаљати, осрамоти-
ти; очернить // оцрнити, окаљати, опањкати; сплетничать // сплеткарити/ 
сплеткашити; судачить (разг.) // оговарати, чешати језик (о кога); хулить // 
кудити, хулити, ружити; инсинуировать (книж.) // инсинуирати и сл. 
српско-руски: оговарати // 1. оговаривать (когол.), наговаривать (па ко-
гол.), злословить, клеветать, 2. сплетничать, судачить; клеветати // клеве-
тать; кудити – хулить, порицать, охаивать; набедити // оклеветать, ложно 
обвинить, оговорить; обедити // ложно обвинить, оклеветать; опадати // 
нападать несправедливо, клеветать, поносить; оцрнити (перен.) // клеве-
тать; пањкати/опањкати // оклеветать, очернить; сплеткарити // сплетни-
чать, заниматься сплетнями, интригами, итд.

Многи од ових глагола су веома активни у деривацији разних врста 
речи, a неки формирају и читава творбена гнезда са већим бројем дериви-
раних јединица. Илустрације ради дајемо овде неколико творбених гнезда: 
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срп. оговарати – оговарање, оговор, оговаратељ, оговаратељица, огова-
рач, оговарача, оговаруша, оговарачица, оговарачки, оговорџија; клеве-
тати – клевета, клеветање, клеветни, клеветало, клеветник, клеветница, 
клеветништво; покудити – покуда, покудан, покудљив, покудљивац, по-
кудљивица, покудљивост, покудно; сплеткарити/сплеткашити – сплет-
карија, сплетка, сплеткар, сплеткарица, сплеткарење, сплеткаш, сплетка-
шица, сплеткарош, сплеткарски, сплеткарство, сплеткашки, итд.; 
рус. клеветать – клевета, клеветник, клеветница, клеветнический; сплет-
ничать – сплетня, сплетник, сплетница; наговорить – наговорщик, наго-
ворщица, наговор; оговаривать – оговор, оговоренный, оговорка, огово-
рочный, оговорщик, итд. 

И без улажења у анализу дате деривацаоне продукције, очито је да би се она 
дала оквалификовати као лексика из зоне минуса на скали оцене.

Анализа глагола који изражавају оцену у говорном чину овога типа, a 
према напред постављеним задацима, вршиће се на следећи начин – изно-
шењем (1) заједничког, (2) различитог, (3) синонимских односа, (4) међује-
зичке еквиваленције. 

(1) Најважнија општа карактеристика код ових глагола је да имају 
прагматичку функцију и да се појављују у посебном типу говорног чина, 
који поред актантне структуре са односом субјекат – објекат – адресат укљу-
чује и карактер илокутивне снаге, a варијанте и друге компоненте. Главна 
компонента која се овде придружује суду говорника је оцена, и то негативна. 
Ови глаголи јављавају се према Серлу (Serl 1991) у перлокутивном чинy, 
што значи да се њима изражава намера говорника деловањем на адреса-
та (саговорника) да се и он придружи у неповољном вредновању објекта. 
Крајњи, перлокутивни, циљ је да се нашкоди објекту оцене.

(2) Различитости међу овим глаголима су такође очигледне. Ту се 
уочавају подгрупе према разним параметрима. Тако, према условима ре-
ализације код већине глагола је установљено да имплицитно показују да 
се говорни чин, који они оцењују, тј. интерпретирају одвија „иза леђа”, у 
одсуству објекта, тајно, некад у дискрецији. Може се претпоставити да је 
разлог овоме да се избегне реакција од стране објекта, или се она не жели. 
Перлокутивни ефекат је овде неодређен. Тачно предвидети какав ћe бити 
резултат, односно реакција на оговарања, куђење, опадање, сплеткарење и 
сл. није могуће, јер ситуација укључује мноштво допунских момената који 
могу утицати на перлокутивни ефекат, али се претпоставља да може бити 
непријатан или неповољан по говорника или учеснике комуникације у го-
ворном чину.
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Има, пак, овде и таквих глагола који подразумевају интерпретацију 
радње која се врши и у одсуству и у присуству објекта, подразумевају јавни 
чин казивања, и у некој варијанти се могу односити и на адресата, типа срп. 
клеветати, рус. вpamь и сл. Рефлексивност код неких глагола упућује да се 
у говорном чину инсистира на узајамности радње, при чему се подразумева 
да се то догађа у разним приликама. 

Није непознато да се овде могу наћи и они глаголи који показују ши-
рење гласина, сплетака и сл. типа срп. трубити; рус. тpeзвoнить, звонить 
итд., као и таквих којима се саопштава да је циљ постигнут типа срп. оцрни-
ти, обедити, облагати, односно рус. очернить, onopoчumь, опозорить и сл. 
Значајну улогу овде има категорија вида, резултативност свршених глагола.

Прагматичка ситуација код појединих глагола може бити врло раз-
личита, као нпр. код глагола у српском језику оговарати (Reszka 1995) не 
имплицира се обавезно да је објекат учинио нешто лоше, нити мора бити 
носилац негативне квалификације. Често у шали, у неком исказу овим гла-
голом се не мора интерпретирати радња која би спадала у сферу минуса 
на скали оцене. Најчешће се оговарање своди на бесмислена понављања 
вести које је адресат/саговорник већ чуо. Субјекат оговарања не мора имати 
ни свој сопствени суд о теми или личности тј. објекту оговарања. У неком, 
пак, другом исказу овај глагол може бити синоним глаголима клеветати, 
сплеткарити, па и оцрнити, што свакако на скали оцене има знак минус. 
Оговарају се учесницима ситуације познате особе, могу то бити блиски – 
родбина, пријатељи, али и претпостављени на послу и сл. при чему се у 
овом последњем случају ради о статусним улогама. Оговарање имплици-
ра најчешће питања од невелике важности, па демаскирање пред објектом 
није сувише онеспокојавајуће за субјекта и не мора бити праћено посебним 
мерама предострожности, какав је случај код неких других глагола типа 
потказивати, денунцирати. Имплицира се да особа која оговара суди да је 
адресат неће одати.

(3) Претходне информације о заједничким карактеристикама и неким 
разликама код датих глагола, дале су доста података на основу којих се може 
судити о синонимичном значењу у оквиру ове глаголске групе. Очито је да 
се овде ради, a лексикографска пракса то и потврђује, о више синонимских 
низова са доминантама као нпр.

рус. клеветать, сплетничать, опозopить/oпopoчить; 
срп. оговарати, клеветати, кудити, сплеткарити, оцрнити и др.

али и о томе да и ови глаголи могу улазити у неке од низова, или чак и међу-
собно чинити синонимске парове. Разлике међу јединицама синонимског 
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низа већином су везане за одређену сферу језика у којој се употребљавају. 
Међутим, у оваквом случају преклапања ради се о посебним прагматичким 
условима у ситуацијама у којима и они глаголи који нису семантички сино-
ними, могу постати синоними. Тако на пример, глаголи 

клевeтaть – пopoчить, оклеветать – очернить // оклеветати – оцрнити, 
клеветати – оговарати, срамотити (кога) 

поседују дистинкције и семантичке импликације по којима се не би дово-
дили у синонимске односе, али прагматички план дозвољава и могућност 
синонимичног понашања. У оваквим случајевима из аспекта оцене ради се 
о нарастању квалитета у зони минуса, од оговарати до оцрнити, осрамоти-
ти и сл.

(4) За међујезичко сучељавање ових глагола не би се могло тврдити 
да представља неко значајније одступање од већ уобичајених еквивален-
ција, бар кад је у питању лексички план датих језика. Наиме, и овде постоји 
одређен степен блискости и лексичке подударности, као што су и разлике 
увек присутне. У овом случају специфично је то да су лексичке општости 
углавном на страни основних лексема које се могу сматрати доминантама 
одговарајућих синонимских низова, док су разлике резервисане махом за 
лексичка решења унутар синонимског низа. Ова доста поједностављена, 
иако релативизована слика, може се илустровати неким различитостима де-
ликатније природе.

Пример за ово је глагол оговарати у српском језику који се у речнику 
синонима узима као општа реч целог низа сродних глагола: 

опадати, кудити, клеветати, олајавати, отрцавати, итд.
a у другим речницима доводи се у синонимске односе и са низом других 
глагола:

сплеткарити, трачати, оцрњивати (кога), срамотити (кога), и сл. 
Као преводни еквиваленти појављују се у руском: 

оговаривать (кого-л.), наговаривать (на кого-л.), злословить, клeветать, 
cплeтничать, судачить. 

Очигледно је да оговарати у српском манифестује семантичку екстензив-
ност, као и прагматичку вредност, док оговаривать у руском – семантичку 
суженост ‘возводить на кого-либо ложное обвинение, чаще на суде, при до-
просе, следствии и т.п.’ те према томе ови глаголи не могу бити директни 
еквиваленти, иако ни та могућност није искључена. 

Завршићемо овај прилог следећим.



444

Јелка Матијашевић

Оцена у семантици глагола у ова два језика, као основно значење или 
сема, није ретка појава, a то глаголе чини значајним средством њеног из-
ражавања. Заједничко је овим језицима такође да тај тип оцене може бити 
интерпретацијa говорног чина, као у конкретном случају. Зближава их на-
рочито синкретизам оцене и прагматичке функције по којој се дати глаголи 
обједињују у једну групу. Из овога проистиче и факат да синонимије има и 
тамо где је семантички не бисмо очекивали – и у једном језику и на плану 
еквиваленције у међујезичким релацијама. Дистинктивне, пак, карактери-
стике ових глагола захтевају брижљив однос у лексикографској пракси, као 
и суптилније „ослушкивање” говорне ситуације и при превођењу разних 
врста контекста у домену овог модалитета у коме се прагматика и семантика 
међусобно преплићу и допуњавају. 
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Оценка относится к числу собственно человеческих категорий, и как 
таковая, эта семантическая категория является универсальной. Однако она 
является слабо или совсем неисследованной областью языковых явлений. 
Это, прежде всего, относится к изучению оценки в сопоставительном пла-
не, и конкретно, в славянских языках. Причины такого положения вещей 
разные, среди которых и сложность оценочной структуры, включающей 
многие элементы – эксплицитного или имплицитного характера.

Оценка может даваться по самым разным признакам, однако основная 
сфера значений, которые обычно относят к оценочной, связана с признаком 
хороший/плохой, хорошо/плохо – добар/лош, добро/лоше. Это подразумева-
ет, что наряду с предметной, существует и ценностная картина мира, и опре-
деленные стереотипы в каждом языке, хотя они и остаются имплицитными. 

Аксиологические значения представлены в языке двумя основными 
типами – общеоценочными и частнооценочными. В данной работе на мате-
риале русского и сербского языков рассматриваются общеоценочные слова: 
некоторые вопросы, касающиеся их семантики и структуры, анализируют-
ся функциональные особенности элементов оценочной структуры с целью 
установления контрастивно-релевантных признаков. Речь идет только об 
абсолютной оценке.1

Исследователи утверждают, что оценочная структура в разных языках 
обладает определенным семантическим сходством, и что семантические 
различия трудноуловимы. Исходя из этого, можно с уверенностью ожидать, 
что контрастивный план в изучении двух близкородственных славянских 
языков покажет высокую степень сходства. 

Однако способы выражения оценки чрезвычайно разнообразны. 
Именно в способах выражения оценочных значений, языки проявляют свою 
индивидуальность. Исследование русского и сербского языков в области 

1  В качестве основной литературы были работы: Апресян (1974), Арутюнова (1983, 1984, 
1985, 1988), Вольф (1985), Гак (1977), Грицкат (1961), Ивин (1970), Ивић, М. (1979а,1979б), 
Коссек, Костюк (1982), Лукьянова (1980), Николаева (1983), Петрова (1991), Уфимцева 
(1986), Хэар (1985). 

Основными источниками материала явились разные словари, справочники, статьи и 
книги. 
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оценки поможет выявить наличие как сходства, так и различий и по отно-
шению к средствам, и к семантике.

Специфика ценностного восприятия мира отражается во многих 
аспектах языка. Она затрагивает самые разные стороны языковой системы 
– морфологию, словообразование, синтаксис, лексику и др.

В настоящей работе говорится об оценочности, заключенной в лек-
сическом значении, т.е. контрастивному анализу подвергаются лексемы с 
частичным включением лексикализованных структур русского и сербского 
языков, содержащих в своем значении оценочную сему. Конкретно, это зна-
чит установить, что дает анализ лексических средств оценки по параметрам 
в рус. хороший/плохой, хорошо/плохо, и серб. добар/лош, добро/лоше, а 
также их синонимы с разными стилистическими и экспрессивными оттен-
ками, как: 

рус. замечательный, отличный, прекрасный, превосходный, чудесный, 
великолепный.../ дурной, дрянной, поганый, скверный и т.д.; 
серб. диван, изванредан, одличан, прекрасан, божанствен, величан-
ствен... / грозан, ужасан, одвратан и др.

Данные прилагательные выражают, как принято называть, холисти-
ческую оценку, аксиологический итог, и это характерно для всех таких 
случаев, входящих в разряд общеоценочных слов. Частнооценочные слова 
составляют более обширную и более разнообразную группу. В нее входят 
значения, дающие оценку одному из аспектов объекта с определенной точ-
ки зрения (Арутюнова 1988: 75–77).

В русском и сербском языках имеются целые слои лексики, предна-
значенной для выражения оценки, в первую очередь прилагательные и наре-
чия, которые обнаруживают огромное разнообразие оценочной семантики, 
в данном случае – общеоценочной, заключенной в значении качественных 
прилагательных,2 таких, как: 

рус. хороший, прекрасный, замечательный, отличный, блестящий, при-
ятный, потрясающий, великолепный, чудесный, поразительный, сног-
сшибательный / плохой, противный, дрянной, дурной, гадкий, мерзкий, 
отвратительный, немыслимый, кошмарный, скверный, ужасный / насто-
ящий, средний и т.д.; 
серб. добар, ваљан, диван, изузетан, изврстан, изванредан, одличан, 
сјајан, величанствен, божанствен, фантастичан / лош, рђав, грозан, ру-
жан, слаб, одвратан, гадан, гнусан / прави, осредњи, и т.д.

2  Об этом детально в работе: Николаева (1983).
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Многие качественные наречия характеризуются оценочностью, как: 
рус. хорошо, прекрасно, великолепно, отлично, необычайно, уникально, 
колоссально, на славу, на зависть, супер / плохо, ужасно, отвратительно / 
так себе, ни то ни се и др.
серб. добро, ваљано, изузетно, сјајно, дивно, одлично, божанствено, фан-
тастично, супер / лоше, ружно, грозно, гнусно, одвратно, ужасно / онако, 
и тако и тако, осредње, нормално и т.д.

Оценка содержится в наименованиях предметов, т.е. в лексическом 
значении существительных: 

рус. ужас, беда, восторг, безобразие, дрянь, молодец и др.; 
серб. гад, олош, шљам, хуља, ужас, невоља и др. 

Наименования действий могут также обладать оценочной семанти-
кой: 

рус. любить, нравиться, обожать, ценить, одобрять / ненавидеть, прези-
рать;
серб. волети, допадати се, свиђати се, обожавати / мрзети, презирати, 
гнушати се и др. 

Оценка при этом может содержаться в пропозициональных структу-
рах глаголов: 

рус. радоваться, огорчаться, восхищаться; 
серб. радовати се, одушевљавати се и др.

В разряд оценочных слов включаются междометия, которые могут 
быть однозначными и неоднозначными, но оценка составляет их основное 
содержание: рус. браво, слава богу, ура, тьфу; оценочно-характеризующие 
существительные в значении междометий: 

рус. беда, страх, страсть, смерть, ужас и т.п.; 
серб. браво, ура, уа, фуј; ужас, страва, страхота, хаос, и т.п. 

Подавляющее большинство оценочных междометий в обоих языках имеет 
диффузные функции – в зависимости от ситуации они могут выражать и 
восхищение и презрение, и их можно рассматривать как частный случай 
энантиосемии – ах, ох и др.

К оценочным словам относятся и другие слова, такие как частицы, 
предикативы, местоименные слова, как: что за, не в себе, в восторге, в вос-
хищении, так себе // на седмом небу и др. 

Предметом анализа являются и слова, вторичным путем получившие 
оценочное значение, т.е. семантической деривацией и прежде всего – ме-
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тафоризацией. Данный сдвиг в значении слова со сменой денотата сопро-
вождается определенными изменениями в структуре оценочности конкрет-
ного слова, и, конечно, изменением характера стереотипа. Иллюстрацией 
могут служить слова: 

рус. медведь, свинья, гусь, лиса, змея, сокол и т.п.;
серб. коњ, свиња, магарац, змија, гуска, соко, голуб и т.п., 

причем оценка может быть чаще плохо, чем хорошо. Подобные названия 
из мира животных, когда они переходят на человека, содержат оценочный 
смысл и подразумевают определенные свойства объекта оценки. 

К вышеуказанному близки и слова-оскорбления, составляющие осо-
бый класс слов, получивших оценочную семантику, причем лексемы в дан-
ных языках обычно разные, в отличие от предыдущей группы, в которой 
преобладают лексические совпадения. Это слова типа русских: болван, ду-
бина, сербских – буздован, ђубре и т.п. В данном оценочном значении есть 
слова, содержащие оценку как основное содержание, типа 

рус. дурак, негодяй, мерзавец, сволочь; 
серб. будала, ништарија, хуља, шљам, олош и т.п.

В высказываниях и слова, не имеющие оценочной семантики, могут 
в функции сказуемого или в сочетании с модальными словами получить 
оценочную семантику, как: учитель (и положит., и отриц.), зеленый // зелен 
(од беса) и т.п.

Результаты анализа показывают, что лексическое многообразие 
средств выражения общей оценки делает семантическую структуру оценки 
и оценочные функции специфическими относительно определенных частей 
речи. Функционально – это слова предикации: оценочные прилагательные 
относятся к объекту оценки; оценочное отношение субъекта к объекту – вы-
ражают глаголы, реже прилагательные; наречия показывают оценочное от-
ношение к высказыванию в целом; существительные высказывают оценку 
объекта; междометия – реакции субъекта; глаголы, как и существительные, 
и прилагательные в определенных речевых актах могут выражать оценоч-
ное отношение к самому говорящему, как, например, в ситуации упрека, 
раскаяния и т.п., или же у глаголов с пропозицией в самом содержании.

В рассматриваемом материале обнаруживается, что оценочные слова 
данных языков расположены от зоны плюса (положительная оценка), соот-
ветствующей общеоценочному прилагательному хороший // добар, к зоне 
минуса (отрицательная оценка) с оценочным параметром плохой // лош, но 
слова в этих зонах обычно не составляют антонимических пар (Вольф 1985: 
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29). Особенностью оценки вообще в естественном языке является асимме-
трия между положительной и отрицательной зонами, тогда как симметрия 
является лишь частным случаем. Отсутствие симметрии особенно наглядно 
проявляется у слов-интенсификаторов, и в частности, у аффективных слов, 
таких, как в данных языках: потрясающий // божанствен, фантастично и 
т.п.

Между указанными зонами – можно указать на нейтральную зону, ил-
люстрацией которой могут быть такие слова: средний, и так и сяк, так себе 
// онако, осредње, и тако и тако и т.п., т.е. зону, в которой положительные и 
отрицательные элементы находятся как бы в каком-то равновесии. 

Рассматриваемый материал данных языков самым убедительным 
способом подтверждает факт, что шкала оценок не предполагает опреде-
ленного предела, не является закрытой и ограниченной.

Общеоценочные слова, в отличие от антонимии, составляют синони-
мические ряды с разными стилистическими и другими оттенками:

рус. хороший – отличный, замечательный, прекрасный и т.д. / плохой – 
скверный, отвратительный и т.д.
серб. добар – диван, изванредан, божанствен и т.д. / лош – рђав, одвратан, 
гадан и т.д. 

Доминантой синонимического ряда можно считать хороший, хорошо // до-
бар, добро – в зоне плюса, плохой, плохо // лош, лоше – в зоне минуса. 

Известно, что общеотрицательная характеристика объекта в денота-
тивном отношении более разнообразна, чем положительная. Заметно также, 
что отрицательная оценочная семантика более развита, чем положительная.

Слова в зоне плюса и в зоне минуса проявляют признак нарастания 
и убывания. Среди общеоценочных слов в данных языках есть и аффек-
тивные слова, со значением которых сопряжена интенсификация. Это слова 
типа 

рус. потрясающий, сногсшибательный, обожать и т.д.;
серб. величанствено, божанствено, сјајно, језиво, обожавати, одушевља-
вати се и т.д. 

Разряд таких слов пополняется непрерывно; заметен рост таких слов в 
русском языке в устной речи, особенно в речи молодежи, как: yникальнo, 
кoлoccальнo, шедеврально, мирово (Лукьянова 1980) и т.п., выражающих 
эмоционально-оценочную реакцию говорящего на предмет речи. В серб-
ском языке также можно услышать, в речи молодежи преимущественно, 
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общеоценочные слова данного оценочного типа, как xаoc, страва,3 лудо 
(провести се) и т.д., причем данные слова носят отрицательный аксиоло-
гический знак, но употребляются в противоположном значении — положи-
тельном. Отсутствие антонимических пар в лексике данного типа является  
вполне ожидаемым, кстати, и потому, что признаковое движение в отноше-
нии нарастания/убывания протекает часто независимо друг от друга. Здесь 
надо также добавить, что градуирование отсутствует (Вольф 1985: 49).

Общеоценочные слова в данных языках характеризуются также ин-
тенсификацией и деинтенсификацией типа: 

рус. хороший, очень хороший, необыкновенно хороший, довольно хоро-
ший; 
серб. добар, веома добар, изузетно добар, доста добар, лош, врло лош, 
прилично лош и т.п.

Интенсификация может быть заключена в семантике слова как основ-
ное содержание – очень, весьма, необычайно // врло, веома, јако; смерть, 
ужас // хаос, страва и т.д.

И сами общеоценночные слова хороший // добар, плохой // лош, гово-
рят о существовании нормы, какого-то усредненного представления об оце-
ниваемом объекте. Иными словами, существует определенный стереотип, 
степень социальной обусловленности которого различна, так как включает 
в себя слова большей или меньшей социальной группы. Кроме того, стерео-
типы, как имплицитные элементы оценочной семантики, в двух языках мо-
гут совсем не совпадать. Характер стереотипа зависит и от объекта оценки, 
и отражается в семантике соответствующих обозначений.

При этом хороший // добар принимается обычно как соответствую-
щий норме, тогда как плохой // лош – как отклонение от нормы в худшую 
сторону.

В семантике общеоценочных слов совмещаются два аспекта – дес-
криптивный и оценочный, вследствие чего исследователи говорят о двух 
функциях – функции выражения и функции замещения. В данных языках 
это прежде всего относится к прилагательным и наречиям, но и другие сло-
ва, по мере своего применения в качестве общеоценочных слов, являются 
также носителями данных функций.

Общеоценочные понятия хороший / плохой // добар / лош; хорошо / 
плохо // добро / лоше приложимы к разным словам – существительным и 
глаголам. Применительно к разным предметам замещают разные их свой-
ства:

3  По собственным наблюдениям над речью молодежи. 
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рус. хороший учитель, xopoший портфель / плохой почерк, плохое на-
строение;
серб. добар лекар, добар аутомобил, добар ручак / лоше расположење, 
лоше мишљење, слаба коса и т.д. 

подразумевают разные аспекты оценки. Разные категории объектов импли-
цируют в разной степени и различные требования, которые должны быть 
удовлетворены для их общеположительной квалификации. Набор свойств, 
которые замещает общая оценка, является довольно неопределенным и в 
количественном, и в качественном отношении (Вольф 1985: 60). Данное 
значение слов хороший // добар, плохой // лош можно считать прагмати-
ческим, потому что его интерпретация зависит от условий употребления. 
Так, например, диапазон погоды, которую можно назвать хорошей / плохой, 
весьма широк и предполагает разные свойства в разных соотношениях – 
хорошая погода в разных краях России и лепо време в Сербии, подразуме-
вают разные признаки. К тому же, надо иметь в виду, что природная среда 
обладает большим разнообразием состояний, как и субъективное отноше-
ние говорящего, поэтому в результате можно ожидать совершенно разные 
свойства, заместителем которых являются общеоценочные слова. Основная 
трудность и в то же время основная специфика общеаксиологической так-
сономии состоит именно в том, что классификации подлежат комплексные 
объекты. Еще большую аксиологическую неоднозначность обнаруживают 
события (Арутюнова 1988: 72). Особенно трудным является то, что слово 
хороший в качестве заместителя  имен естественных свойств, не является 
именем особого естественного свойства (Ивин 1970: 43).

Прилагательные общей оценки, хороший / плохой // добар / лош, спо-
собны определить практически все существительные в данных языках, как 
предметного, так и непредметного значения: 

рус. хороший стол, хороший обед, хороший пример, хороший oтдыx, хо-
роший аппетит и т.д.; плохой почерк, плохой фильм, плохая еда, плохая 
машина, плохая репутация, плохое зрение, плохое настроение и т.д.; 
серб. добар возач, добар човек, добро памћење, добар изговор, добра 
кућа; лоши односи, рђав глас, и т.д. 

Сочетание же наречий хорошо / плохо // добро / лоше не характеризуется 
такой распространенностью.

Эквивалент прилагательного хороший // добар особенно трудно найти 
тогда, когда оценка дается по совокупности разнородных свойств. Количе-
ство признаков в объекте, которым дается оценка, не может быть указано 
точно. Поэтому здесь речь идет не только о функции замещения, но и о 
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функции конденсирующей. При исследовании общеоценочных слов надо 
обращать внимание на характер стереотипа, так как различия в интерпре-
тации и соответственно в предъявляемых требованиях релятивизованы, 
причем не столько относительно субъекта оценки, сколько относительно 
времени оценки.

Требования часто бывают неопределенными, a это влечет за собой 
трудности в интерпретации свойств при употреблении слов общей оценки. 
Но бывают и более определенные требования, как например, в сочетании с 
инструментальными именами оценка получает фиксированное содержание: 
хороший телевизор, хороший фотоаппарат // добар касетофон, добар нож 
и т.д. Сюда входят многие номинальные классы функционального типа, 
оценка которых производится по фиксированному аспекту: хороший пиа-
нист, отличный баскетболист // добра виолинисткиња, добар фудбалер и 
т.д. Требования, предъявляемые к объектам индивидуального потребления, 
колеблются в зависимости от потребителя, т.е. от субъекта оценки. 

Субъективность в оценке с одной cтopoны, a с другой, тип субъекта – 
лицо, часть социума, социум в целом, с точки зрения которого производится 
оценка, делает оценку в данных языках прагматически весьма обусловлен-
ной. Прагматические и семантические факторы не всегда легко разделить, 
так же, как и оценочные и дескриптивные компоненты. Семантической 
особенностью оценки является именно то, что в ней всегда присутствует 
субъективный фактор во взаимодействии с объективным. Оценка выражает 
личные мнения и вкусы говорящего, a они различны у разных людей. Поэ-
тому оценка в высокой степени субъективна, и более, чем какое-либо дру-
гое значение, зависит от говорящего субъекта. Акт семантизации в сильной 
мере зависит от говорящего субъекта (Арутюнова 1985).

Для сопоставительного изучения особенно важным является то, что 
при контакте двух языков, хотя в конкретном случае достаточно близких, 
и в конечном итоге, в контакте двух культур, ко многим объектам можно 
отнести разную оценку – положительную или отрицательную, или предпо-
ложительно нейтральную. Это происходит по причине существования раз-
ных стереотипов в двух разных социумах. Интерпретация оценки зависит 
также и от норм, принятых в том или другом обществе или в его части. 
Мировоззрение и мироощущение, социальные интересы и мода, престиж-
ность и некотируемость формируют или деформируют оценки. Максимум 
контекстной зависимости делает оценку одним из наиболее трудно опреде-
лимых типов прагматического значения (Арутюнова 1988: 7). Поэтому для 
сопоставительного изучения, и в частности, для обучения русскому языку 
как иностранному в сербской аудитории нужно обращать внимание на раз-
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личия в оценке. Это прежде всего можно отнести к сфере быта, обычаям, к 
межличностным отношениям в коммуникативно релевантных речевых си-
туациях и т.п. Аксиологическая проблематика является крупным вопросом 
в жизни человека, a ее языковая реализация – важным компонентом комму-
никации, и поэтому в обучении иностранному языку с этим надо считаться. 

В заключение можно сказать, что в русском и сербском языках уста-
новлено лексическое богатство в выражении oбщей оценки.

Что касается средств, то можно особо отметить довольно четкие раз-
личия, проявляющиеся не в способах выраженияи типах средств, a, прежде 
всего, в конкретных лексических реализациях. В подавляющем большин-
стве случаев каждый из данных языков обладает своей собственной лек-
сикой, выражающей общеоценочную семантику, например: рус. чудный 
– (чаробан, диван, прекрасан, изванредан), противный (одвратан, гадан, 
непријатан), кошмар, кошмарный, сволочь, мерзавец, и т.д., причем, ино-
гда можно встретить омонимичные слова на межъязыковом уровне, и т.п.; 
серб. чаробан, изванредан, хуља, шљам, и т.д. Различия касаются иногда и 
семантического объема лексем, как; серб. добар, и рус. добрый – в русском 
это слово можно отнести к частнооценочным словам, в отличие от сербско-
го – общеоценочного. Так получается, что сербскому добар эквивалентом в 
русском является – хороший и добрый. Уровень эквивалентности чреват раз-
нообразием, идущим от полексемных эквивалентов в разных вариациях до 
соотношения – лексема / выражение, и наоборот. Так, например, одной лек-
семе в одном из языков соответствует несколько синонимов в другом, как: 
рус. плохой – серб. лош, рђав, ружан, слаб, и т.д. Различными прежде всего 
оказываются слова аффективной оценки, сопряженной с интенсификацией: 

рус. замечательный, чудесный, потрясающий, cнoгcшибательный и т.п., 
серб. диван, фантастичан, божанствен, фрапантан и т.п. 

Лексические несовпадения очевидны в выражении определенной оценоч-
ной семантики, такой как оскорбления и т.д. В целом, можно констатиро-
вать высокую степень лексической самобытности, но не исключая и сход-
ства, базирующиеся  главным образом на общеславянской лексике.

В отношении семантической структуры общеоценочных слов в дан-
ных языках выявлено не только большое сходство, но можно даже сказать 
– тождество.

В результате анализа обнаружено также, что оценка – это не только 
явление семантическое, но в большой степени и прагматическое. Именно 
в прагматическом смысле могут обнаруживаться различия в употреблении 
общеоценочных слов в их функции замещения. Сдвиги в семантике оцен-
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ки в условиях прагматики, в конце концов, ведут к закреплению за словом 
определенной семантики. Так, прагматически обусловленные значения на-
ходят выход в семантику. Что же касается сопоставительного плана, то оче-
видны возможности различий в прагматических импликациях.
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Тема о којој ће се овде говорити у неком најопштијем смислу односи 
се на то како човек користи језик, или joш ближе – како и зашто га је такo 
градио, пa и даље га тако гради.

Говориће се о једном сегменту употребе jезика, његових средстава 
деривације којима човек, чији је матерњи језик руски односно српски, из-
ражава да му сe нешто ‘свиђа/не свиђа’, да је нешто ‘добро/лоше’, тј. да је 
онакво какво би oн желео да буде или да не жели да буде тако, да одговара 
неком општеприхваћеном стандарду или његовом сопственом вредносном 
суду. Као објекат оцене узима се област прехрамбених производа, јела и на-
питака.

Предмет овог истраживања чији се резултати презентирају чини у 
нajконкретнијем погледу творбена детерминација вредности у јези-
ку. За oвo y руском и српском именичком систему постоје творбени модели 
кojи експлицирају вредности тако што објекте oцене сврставају у зону /+/ 
или зону /–/. Они oвo чине у спрези са другим значењем или пак одвојено.

To су пре свега параметрички суфикси који управо делују у том прав-
цу – деминутивни и аугментативни у склопу целе групе тзв. суфикса субјек-
тивне оцене, што значи и са додатком само хипокористичких или само 
пејоративних суфикса. Аксиолошка компонента у сфери деривације већ је 
постала тема истраживачких подухвата у словенским језицима нa примеру 
номинације (Вендина 1995), aли то су тек почеци настајања лингвистичке 
аксиологије. Наш прилог развија даље аксиолошку проблематику у творби 
речи у славистици, фокусирајући је нa конкретан тематски круг. Стога мора 
бити jacнo да овде циљ није истраживање кулинарске лексике, већ колико 
објекат оцене из области кулинарске лексике и животних намирница даје нa 
аксиолошком плану, за актуализирање неких аксиолошки важних обележја 
у ова два језика, али сада уз помоћ суфикса субјективне оцене.

Анализом је утврђено да се улазна семантика датих творбених имени-
чких модела не поклапа са излазном. Позитиван или негативан аксиолошки 
знак не лежи само у cyфиcy. У творбеној основи садржан је објекат оцене.
Човек оцењује много шта, између осталог и оно што му је животно важно, 
што омогућава рад виталних функција организма, или евентуално шта он 
воли да употребљава из неких субјективних разлога. Постоји и субјективна 
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и објективна страна тог његовог вредновања. Постоје поред тога и разне 
друге комуникативно важне и прагматички интониране импликације које 
учествују у формирању те, да је тако назовемо, излазне семантике. Тек тако 
cxваћен творбени модел може да задовољи аксиолошке задатке.

Улога деривације у детерминацији вредности у језику примењена нa 
разне објекте је различита. Различити су критеријуми по којима сс вреднују 
нпp. кафица – кућица, ликерчик – стаканчик – сасвим се друго нешто има 
нa уму код примеpa леве и десне cтране парова, иако је суфикс исти. Када 
су још и два језика у питању, без обзира на њихову генетску блискост, у 
неким сферама објеката оцене испољавају се веће или мање разлике, па чак 
и типолошки обележена дистинкција међу овим језицима. На oвo свакако 
оставља посебан печат етнофактор, a у истраживаној тематској групи то је 
нарочито изражено.

Да би се изнели и остали резултати истраживања биће најбоље да сада 
дамо једну општу илустрацију oвe тематске групе са њене две подгрупе: 

а) рус. борщок, блинок, блиночек, блинчик, бубличек, творожок, пирожо-
чек, пирожище, пряничек, греночек, рассольничек (суп), биточек (биточ-
ки), сахарок, сухарик, салатик, тортик, киселик, бутербродик, бутербро-
дец, пельменчик, пельмешек, оладушек, хлебушек, хлебушко, оладушка, 
горчичка, яишенка, запеканочка, похлебочка, колбаска, ватрушечка, ле-
пешечка, мясцо, маслице, маслишко, галушечки, сливочки; 
срп. колачић, гулашчић, колачина, купусина, пасуљчина, хлепчић, 
уштипчић, кобасица, кобасичина, супица, чорбица, чорбина, чорбетина, 
чорбурина, чорбуљина, чорбуљак, месце, месина, месетина, месиште. 
б) рус. квасок, коньячок, кипяточек, ликерчик, кофеек, кофеечек, чаек, 
кофеишко, молочко, пивко, винцо, винище, чаишко, пивушко, пивцо, пи-
вище, водица, водичка, водочка, бражка, настоечка, перцовочка, рябино-
вочка, молочишко; 
cpп. водица, водурина, кафица, кафетина, млекце, вињачић, винце, вин-
ко, винашце, винчина, винушина, ракијица, ракица, ракијчина, ракијети-
на, ракијешина, ракичина, ракиштина.

Илустративни материјал износи разне врсте оцењиваних објеката као 
што су прерађевине, cировине, производе, биљке као јело, врсте напитака, 
алкохолна пића и сл. Међу наведеним образовањима има и националних 
јела и пића или других производа уобичајених на јеловнику у датој култури, 
a који спадају у групу реалија.

Творбени инвентар чине суфикси – деминутивно-хипокористички, 
хипокористички, пејоративни, аугментативно-пејоративни:
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рус. -ок, -ек, -ёк, -ец, -цо, -ка, -ик, -чик, -ица, -ице, -ище, -ишко, -ешек, 
-ушек, -ушка, -ушко; 
cpп. -ић, -чић, -ица, -це, -ашце, -ко, -ина, -чина. -етина, -ешина, -урина, 
-yштина, -уљина, -штина, -уљак. 

Понекад се неко јело или пиће модификује са више суфикса истог аксио-
лошког знака. 

Лако се уочавају и разлике у употреби суфикса – у руском језику 
фреквентнији су знатно деминутивно-хипокористички суфикси, a у српском 
– аугментативно-пејоративни, или само пејоративни. Оваква дистрибуција 
суфикса по језицима може да сугерира закључак да руски језик не експли-
цира негативне вредности пpеко ове групе суфикса, негo превагу даје пози-
тивној оцени, док српски језик чини обрнуто, иако има довољан број суфик-
са са другим аксиолошким предзнаком.

Иако ово није далеко од истине, право стање ствари и истинско ди-
стинктивно обележје ових језика није само у томе. Установљено је да нега-
тивно вредновање у руском језику може бити у спрези са деминуцијом, јер 
деминутивни суфикси, уносећи значење одступања од норме као недостат-
ног, могу изражавативи и пејоратив. То даље значи да горњем списку треба 
прикључити деминутивно-пејоративне суфиксе. На тај начин се у руском 
језику открива далеко већи синкретизам код деминутивних суфикса – и 
са позитивним и са негативним аксиолошким знаком. Непобитном остаје 
чињеница да српски језик експлицитније изражава у овој појмовној катего-
рији негативне вредности, као да такође има синкретизама, као што и руски 
има пејоративних суфикса.

Питање оцене је и питање постојања неког стандарда. Многи пак објек-
ти не подлежу стандардизацији, па ни стереотипи нису стриктно дефинисани. 
Пошто они умногоме зависе од објекта оцене, у конкретном случају не може 
ни бити изразитих стандарда због високог степена субјективности у оцени 
вредности датих ентитета. Па ипак то не значи одсуство представе о квали-
тету неког објекта, која се формира према животним условима датог социју-
ма, географском положају у коме живи и навикама већине чланова његових. 
Отуда постоје национална јела и пиће и разне прехрамбрене прерађевине које 
подразумевају одређене стандарде, већини чланова датог социјума искустве-
но познате и са одређеним местом у некој његовој слици света.

Разне конотације, негативне или неке друге, уносе понекад и саме но-
минације јела, напитака или пића од којих се затим може добити читав низ 
разних изведеница са истим аксиолошким знаком. 
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Поред опште оцене ‘добро/лоше’ у овој тематској групи актуелне су 
cензорне оцене (Арутюнова 1984, Вольф 1985) које изражавају аксиолошки 
предикати – ‘укусно/неукусно’, ‘волим да једем/не волим да једем’ и сл. Ови 
предикати показују присуство субјективног односа субјекта према објекту 
оцене – ‘волим/не волим’, и објективног односа према својствима оцењива-
ног производа – ‘укусно/неукусно’ и сл. 

У модификацији назива пићa може се наћи и рационални тип оцене 
којим се износи утилитарност – ‘корисно/штетно’, где дати социјум нега-
тивну оцену реализује пејоративним суфиксима као у српском: ракијешина, 
ракијетина и др. Сасвим је могуће овде констатовати и сензорну оцену по 
критеријуму квалитета, па се и у руском може наћи реализација пејоратив-
ним суфиксима типа винишко, али је зато увек водочка према напред конста-
тованој дистинкцији.

Постоје и многе импликације прагматичког типа које у употреби јези-
ка у овој конкретној сфери долазе до изражаја. 

Тако, на пример, деминутивно-хипокористички суфикси у примерима 
типа срп. чорбица, супица, рус. мясцо, салатик, блиночек и сл. могу се упо-
требити у илокутивном говорном чину препоруке, посебно у контакту са 
децом или болеснима.

У циљу стварања атмосфере присности и пријатности употребиће се 
такође образовања са овим суфиксима, као срп. кафица, пивце; рус. чаек и 
сл.

Овим и оваквим дериватима може се показати психичко стање субјек-
та који демонстрира своје добро расположење без неке намере у односу на 
адресата или можда без повода. Још је Радован Кошутић указао на овај мо-
менат приписујући га етнокарактеристици: 

„Кад је Русу све потаман, онда му је масло – маслице, вода – водица, вод-
ка (ракија) – водочка, онда он једе хлебца, тражи сахарку, чайку, кофейку 
итд. Из удварања или нежности женска нога му је ножка, рука – ручка, 
голова – головка, лицо – личико, сапог – сапожок итд. При превођењу 
ово треба имати на уму” (1965: 51–52).

Употреба деминутивно-хипокористичких образовања може се проту-
мачити и као жеља да се своје добро расположење пренесе на адресата или 
ближу околнну (Чернейко 1996), a Кошутић је то сматрао одликом „доброг 
душевног расположења или знак нежности и мазности”.

Без сваке је сумње факат да је овакво изражавање карактеристичније 
за руски језик и данас, и да ће се често чути: водочка, коньячок, ликерчик, 
квасок, борщок, горчичка и сл. са наведеним конотацијама, али то неће бити 
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страно ни српском језику: кафица, ракијица, пићенце и сл., a поготову ћe 
позитивно вредовање са деминутивом бити у употреби код лица која воле 
да пију односно једу.

Oпште је место да вредновањем човек и себе показује изношењем 
свог субјективног става, па се некад види ко оцењује, евентуално и мотиви 
– зашто овако или онако оцењује.

Језичка образовања овога типа могу носити и статусно обележје. Ко-
шутић је својевремено скренуо пажњу на чињеницу да се у руском овакве 
форме cpећy у говору простијих људи где су деминутиви као знак пошто-
вања, уљудности или милоште, док су у језику образованих људи ређи, па 
ипак кудикамо чешћи него у српском. Уместо поделе на образоване и не-
образоване, данас бисмо овакву употребу деминутива означили као стилско 
диференцирање језика.

Чешће коришћење деминутивно-хипокористичких образовања у го-
вору не може увек носити знак неке вредносне квалификације, већ може 
бити знак једног неконвенционалног комуницирања, па чак и бити само ин-
дивидуални манир.

Употреба деминутива у говору одраслих у општењу са децом спада у 
универзалије дечјег говора, и сматра се адаптацијом говора одраслих када 
се деци жели ставити до знања да је нешто добро. Руски и српски у том по-
гледу на најбољи начин потврђују правило о употреби деминутива са пози-
тивним аксиолошким знаком, што се илуструје тако обичним: срп. водица, 
млекце, супица, купусић; рус. молочко, мясцо, яишенка, пряничек и читав низ 
других, често индивидуалних и оказионалних деминутивно-хипокористи-
чких образовања (Jocić 1977; Vasić 1983).

Преко објекта оцене, у датом случају из области кулинарске лексикe, 
a посредством дeминутива могу се исказати емоције. У интерперсоналним 
односима објекат оцене на тај начин може бити посредна оцена онога ко 
справља јело односно напитак, и то већином позитивна. Ако су, пак, емоције 
негативног смера, као потцењивање и сл., у српском се обично употребљава 
пејоратив типа чорбуљак и др. (Кува неке чорбуљаке). Овде се појављује и 
моменат ‘истинитост/лажност’. 

Има и руски језик експлицитних пејоратива типа чаишко, кофеишко, 
као што ни у српском нису искључени пејоративи на бази деминутива типа 
сокић (Дали само пo сокић) и сл., али овакви деривати нису на централној 
позицији у датим језицима. 

Деминутивом се може одавати признање за добро спремљено јело, 
нпр. Штo је супица! Ово може некад бити афективна употреба која садржи 
интензификацију, нпр. Одлично винце! Наравно да ово могу бити компли-
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менти или форме наглашене учтивости, које се изричу у посебним ситу-
ацијама и можда са неким интенцијама субјекта оцене. При свему овоме 
важну улогу игра контекст.

Запажа се да јела која су честа на јеловнику, чешће од других имају 
негативне конотације, као и њихове суфиксалне модификације – купусина, 
пасуљина/пасуљчина и сл. Сем тога, одавде се види карактеристика датог 
социјума у погледу уобичајеног јеловника, јер вредновању и иначе подлеже 
оно што је чешће и обичније, и углавном домаће, па тако и у овој сфери.

Проблем еквиваленције је незаобилазан и деликатан, a не односи 
се само на лексикографију и превођење, него и на адекватну употребу у 
овим језицима као страним, јер навика коришћења или некоришћења речи 
са овим суфиксима може се преносити неадекватно природи датих језика. 
Руски језик са својом склоношћу ка обилатом коришћењу деминутивно-хи-
покористичких деривата и српски који тога нема у толикој мери, не стоје у 
истој равни. Еквиваленција на лексемном плану често је немогућа, као нпр. 
рус. квасок, медок, сахарок; срп. чорбуљак, чорбетина и сл.

Због овога, a и синкретизма, потребно јe добро „ослушкивати” текст 
како би се идентификовале вредносне компоненте и вредносни знак, да би 
се они успешно пренели нa други језик, у други систем уз поштовање ње-
гових особености. 

Јасно је после свега реченог да је оваква употреба средстава дерива-
ције одлика превасходно усмене комуникације.

Следи исто тако да, иако је ово сфера индивидуалног и субјективног 
пре свега, постоји ипак и ту неко опште мишљење о вредностима, неки 
стандардни скуп својстава које прихватају сви или већина у једном социју-
му односно етносу, и да то у његовој слици света заузима одређено место. 
To даље значи да је вредносни систем једног језика и репрезентација тог 
система – његова индивидуална одлика.

Несумњиво је да оба испитивана језика поседују творбени аксиоло-
шки инвентар, али га различито користе. Сличност у средствима не значи 
аутоматски и сличност у употреби и месту које им носиоци језика додељују. 
Иако руски и српски језик због генетског фактора поседују у одређеном сте-
пену сродан деривациони инвентар – у употреби тога инвентара испољавају 
се и одређене сличности, али излазе на видело и знатне неподударности које 
воде до типолошких обележја, a као такве могу добити и атрибут етнокарак-
теристика.

Потенцираћемо још једном неке изнете ставове. 
Генерално узев, руски деривациони инвентар у истраживаној сфери 

више изражава позитивне вредности користећи се деминутивно-хипокори-
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стичким суфиксима; деминутивно-пејоративно значење је ређе, a поготову 
пејоративни суфикси. У руском је већи синкретизам.

Српски, пак, више изражава негативне вредности уз употребу аугмен-
тативно-пејоративних суфикса који дају адекватан аксиолошки знак. У не-
ким сегментима употребе манифестује се и подударност – нпр. у општењу 
одраслих са децом – адаптација говора као универзалија.

По ко зна који пут се потврђује да објекат оцене одређује и основ 
оцене. Суфикси су средства оцене, али они уносе полазну односно улазну 
семантику, док се излазна семантика деривиране речи појављује у моди-
фикованом виду услед дејства услова употребе. Услови употребе потврђују 
или мењају аксиолошки знак.

И на самом крају. Постоји једно доста распрострањено уверење да је 
у руском језику својствена велика употреба деминутива и хипокористика. 
Из угла посматрања деминутива као средства оцене, макар и у само једној 
ограниченој сфери употребе, и на основу поређења са стањем у српском 
језику, долазимо до закључка да има места једној таквој квалификацији као 
и верификацији улоге етничког фактора у области аксиологије.
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Испокон веков в лексиконе славянских языков функционируют зоони-
мы, но какова бы ни была их истинная природа, нельзя утверждать, что об 
этом все сказано, хотя они освещались зачастую в рамках paзныx проблем в 
лингвистике.1 Ситуация обернулась в конечном счете расширением подхо-
дов к лингвистическим явлениям. Обращение к зоонимам с новых позиций 
и должно пролить свет на некоторые стороны их употребления.

В соответствии с духом времени внимание переключается на динамиче-
ские аспекты языка, a значит, направляется на исследование аксиологической 
cтороны данной лексики в свете сопоставительного анализа двух славянских 
языков – русского и сербского. Однако не следует полагать, что в настоящей 
статье такой анализ в полной мере осуществим. Это отдельная большая тема.

В данном исследовании ограничимся двумя задачами: выявлением 
оценочной типологии и выяснением деривационной проблематики, реше-
ние которых может стать основанием для возможных теоретических обоб-
щений, a также, в чем именно заключается специфика зоонимов как средств 
оценки в двух близкородственных языках.

Кратко эту концепцию можно свести к следующему.
В статье будут соотнесены зоонимы с точки зрения деривации оцен-

ки, выявлены семантические сферы, которые обслуживают зоонимы, как и 
причины выбора средства оценки.

Выявление закономерностей переноса понятий из одной сферы в дру-
гую (здесь из сферы животного мира в сферу человека), отражающемся в 
изменениях значений слов считается чрезвычайно ценным как для лингви-
стики, так и других смежных с ней дисциплин, как например, психологии, 
теории познания (Гак 1988), в частности, для изучения в сопоставительном 
плане. 

Не вызывает сомнения, что поставленная проблема – ключевая для 
аксиологических целей, ибо она влечет за собой постановку и решение про-
блемы оценочности у данного класса слов. Она помогает понять и само про-
исхождение метафор актуального здесь типа. Это также значит, что такой 

1  О них обычно говорится в рамках экспрессии, метафоры – в последнее время, или же 
традиционно включаются в исследования лексические и диалектологические и прежде всего 
на материале отдельных языков. В работах пo оценочной проблематике всегда можно найти 
кое-что и о зоонимах, и также применительно к определенному языку.
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подход имеет, несомненно, много важных теоретических и практических 
последствий.

В данных переносах обнаруживается экспрессивно-оценочный или 
эмотивно окрашенный тип метафоры (Телия 1988). Поскольку это сфера 
человека, маркируются личностные ценности, в основе которых лежат дес-
криптивные признаки объекта оценки: но поскольку метафоры субъектив-
ны, совмещение данных компонентов всегда актуально, и в особенности с 
эмотивными компонентами.

В исследовании обнаружены типы сочетаний оценочных определений 
с метафорическим переносом значений, т.е. с семантической деривацией. 

– Для характеризации по внешнему виду человека: весьма широк 
круг возможностей  в рамках эстетических оценок.2 Это, прежде всего, не-
гативные квалификации человека по внешности, как неуклюжий, толстый, 
худой, грузный, некрасивый и т.п.

рус. медведь, слон, кабан, кобыла (некрасивая женщина), глиста, карака-
тица (коротконогий чел.);
серб. медвед, слон, бумбар, глиста, акреп (об. жена) и т.п.; 

по движению, походке (темп движения, способ) – серб. патак (човек који се 
гега), веверица (брза, хитра особа), рус. пава (о женщине с гордой осанкой, 
плавной походкой). 

Указанные обозначения обычно не нуждаются в расшифровке, так как 
являются закрепленными за данными словами русского и сербского языков 
и носителям языка оказываются понятными.

– Признаки, указывающие на жизненную силу, здоровье человека, при-
нимаются за витально положительные оценки, но выраженные путем зоони-
мов типа серб. бик (снажан, пун мушке снаге човек), ждребица (здрава, јака, 
млада жен. особа), рус. бык и др., вряд ли можно считать в актах коммуника-
ции словами без какой-либо дозы негативной коннотации. Однако в некото-
рых сочетаниях, выражающих эксплицитное сравнение,3 как рус. здоров как 
бык, серб. также – здрав као бик, маркируется положительная оценка.

– Умственные способности человека сочетаются с интеллектуальны-
ми оценками. Обычно эксплицируются негативные признаки человека, пе-

2  Классификация основывается на классификации, предложенной Н. Д. Арутюновой, 
и принятой в аксиологических исследованиях в русистике и славистике: Арутюнова (1984, 
1988), Вольф (1985), Вендина (1995).

3  Рассмотрению предлагаются на этот раз только существительные, и не в составе 
словосочетаний. Материал извлекался из разных типов словарей – одноязычных, двуязычных, 
а также из специальных, как Chevalier, Gheerbrant (1983), Мифы народов мира(1990), 
публикаций, как Раденковић (1996).
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редаваемые, прежде всего, названиями домашних животных, которые сим-
волизируют глупось, тупость, ненадежность и другие большие или мень-
шие недостатки. Например, 

рус. гусь, осел/ишак, теленок; серб. во, говедо, јуне, теле, гуска, ћурка, 
ћуран, коњ и т.п.

– Черта характера как признак, эксплицируемый названием животно-
го, относит оценку к разряду психологических оценок, маркируя обычно 
негативные стороны характера: 

рус. ворона, петух, рыба, сорока; серб. гмизавац, зец, лептир, петао и т.п. 
Позитивные признаки, как храбрость, отвага и др., также часто выражаются 
названиями определенных животных, как серб. лав, вук, вучица, орао, соко, 
рус. орел, сокол и т.п. Позитивными коннотациями обладают и овца (рус. и 
серб. о тихом, кротком человеке), јагње, ягненок, но в зависимости от кон-
текста этот знак может измениться.

– Поведенческие характеристики человека вызывают иногда неодо-
брительные оценки, как серб. мајмун, папагај, рус. обезьяна и др. – о лю-
дях, которые подражают другим, или же могут выразить и положительные 
коннотации, серб. пауница (лепа девојка која воли да се кити и удешава). В 
последнем случае можно видеть и эстетические критерии оценки.

– Моральные характеристики людей часто выражаются метафориза-
цией названий животных не только в русском и сербском языках, но, судя 
по литературе, и в других славянских языках.4 Здесь актуальны этические 
оценки, эксплицирующие отношение к другому человеку, в большинстве 
случаев – плохое. Такого типа оценку можно считать социальной. Она свя-
зана с удовлетворением нравственного чувства, причем, границы эластичны 
из-за соотношений разных картин мира или воззрений. В данном случае 
речь идет о морально слабых, хитрых, жестоких, суровых, похотливых, ко-
варных, язвительных... и т.д. людях, носителях социально нежелательных 
признаков. Носителям языка эти метафоры хорошо известны:

рус. волк, гад, зверь, змея, лиса, пес, свинья;
серб. дропља, вук/курјак, куја/кучка, гуја/змија, звер, свиња, ајгир, ждре-
бац и т.п.

– Собственно социальные характеристики личности можно соотнести 
с утилитарными оценками (полезный – вредный), т.е. это названия людей, 
живущих чужим трудом, паразитов, грабителей и т.п. Например, 

рус. паук, пиявка, трутень, акула; 
4  С этим можно ознакомиться например, в работах: Puzynina (1992), Ристић, С. (1996).
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серб. јазавац, јастреб, кобац, ајкула, паук, пацов, пијавица, гусеница, сте-
ница, трут и т.п.

– По социальному статусу, положению, занимаемому в обществе, чело-
век характеризуется обычно с вовлечением интенсификаторов высоты/низко-
сти, как рус. птица (ирон. о чел. с точки зрения его общественного знач.), зубр 
(шут. крупный, ценный специалист), серб. птица, риба, зверка (крупна – врло 
утицајна особа, ситна – безначајна личност). Оценку этого типа можно отнести 
к рационалистическим – с положительным или отрицательным знаком.

Сюда можно включить и оценку человека, не заслуживающего внима-
ния, незначительного, ничтожного, рус. червь, козявка, крыса (о человеке, род 
занятий которого расценивается как что-то мелкое, ничтожное), серб. црв.

– По отношению к труду, с функциональными характеристиками че-
ловека можно сочетать прагматические оценки с знаком «плюс»– трудолю-
бивая особа: рус. пчелка, муравей, серб. пчела, мрав, или же минус: рус. 
тетеря (ленивая т. – лентяй), серб. буба (часто в выраж. – буба/бубо лења). 

– Эмотивное отношение субъекта оценки к объекту оценки, как обыч-
ное отношение в межличностном общении, часто выдвигается на первый 
план, отражаясь в значениях слов-зоонимов этих двух языков. Так выража-
ются эмоциональные оценки, как вид психологических оценок.

Так, большинство слов-оскорблений, бранных слов, включают не-
гативный эмотивный компонент. Многие из уже приведенных выше слов 
функционируют с этой оценочностью. Например:

рус. свинья, пес, сука, гад, гнида, ишак, тетеря;
серб. магарац, коњ, кобила, псето, куја/кучка, кер, крмача, крме, крмак, 
стока, животиња, марва и т.п.

Здесь необходимо отметить, что семантической инверсией в прагма-
тических целях, можно получить противоположный знак оценки – в фами-
льярном обращении, например, от /–/ на /+/. 

– Ласковые слова, слова-обращения входят в такой же тип оценок, что 
и предыдущие, но в отличие от них носят положительный аксиологический 
знак. Такими словами испокон веков и в русском, и в сербском выражает-
ся эмотивное отношение к любимому человеку, женщине, ребенку, иногда 
даже и к животному:

рус. сокол, лебедь, лебедка, голубь, голубка;
серб. пиле, соко, соколица, грлица, голуб, голубица и т.п.

Смена аксиологического знака, разумеется, и в этом употреблении зо-
онимов подразумевается, но теперь – с  /+/ на /–/ (ср. серб. Гукни, голубе!). 
С этим тесно связан вопрос грамматикализации, что является самостоятель-
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ной темой, выходящей за рамки данной работы5, как и вопрос стилистиче-
ской соотнесенности. 

Заметим, что предложенная типология в возможном выделении соче-
таемостных оценочных определений этим не исчерпывается. 

Нередко оценки производятся по двум или нескольким различным 
основаниям, вследствие чего появляется многозначность. Такие примеры 
представляют собой особый интерес для исследований, ибо такое положе-
ние дел явно свидетельствует о происхождении и этимологии оценочных 
значений зоонимов. Например, 

рус. свинья – грязный человек, неряха; невежественный, некультурный чело-
век; медведь – крупный, сильный, но грузный и неуклюжий, невоспитанный 
человек; корова – толстая, неуклюжая женщина; о неумной женщине; со-
бака – бранное слово о злом, грубом человеке; как одобрение, восхищение; 
обезьяна– человек, который гримасничает, кривляется, об очень некрасивом 
человеке; орел – о человеке, отлич. мужской красотой, удалью, отвагой и т.п.; 
серб. свиња, крме, крмак, крмача– прљав, неуредан човек, нечастан, бе-
зобразан (морално посрнуо човек), дебео; мачка – хитрина, умиљатост, 
лукавство, ниски поступци (символ кошки весьма разнообразен, коле-
блется между хорошими и плохими); магарац – тврдоглав, јогунаст, сла-
бе памети; сом – глупан, прождрљивац и т.п. 

Все сказанное выше относится к смыслопроизводству, т.е. к семан-
тической деривации, представляющей собой смену дентотата метафориче-
ским перенесением наименований из сферы мира животных в сферу чело-
века. Попадая в сферу человека, зоонимы приобретают новый смысл – оце-
ночный. Это и есть цель таких метафор. Важным является именно то, что 
извлекаются только те признаки, которые совместимы с денотатом, и что 
прибавляются те ценностные коннотации, которые имеются в мире людей.6 
В этом проявляется принцип антропоцентричности (Телия 1988).

Сопоставление этой лексики сделало очевидным факт, что метафори-
зация зоонимов стала конвенциональной, войдя в лексиконы данных соци-
умов; подтверждением этого являются исследования в отдельных славян-
ских языках, включающие их в репертуар оценочных слов с характерным 
экспрессивным значением.7

5  Вопрос грамматикализации заслуживает особого внимания, поэтому мы сознательно 
не будем здесь на нем останавливаться. Некоторыми исследователями затронута данная 
проблематика: Химик (1990), Ристић, С. (1997).

6  См. Арутюнова (1988), Телия (1988), Гак (1988). 
7  См. указанные авторы – в польском и сербском языках. 
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Утверждение о том, что сами названия животных оценки не содержат, 
ставшее уже общим местом, вряд ли можно принять как вполне соответствую-
щее истине, если иметь в виду только что сказанное. Роль анимального элемен-
та в функции символа и мифологического воплощения добра/зла в жизни че-
ловека исключительно велика. Данные фольклора, символики, суеверия, языка 
позволяют реконструировать связь образов животного с мифологическим на-
чалом. Представления о реальных особенностях животного в сочетании с их 
использованием для объяснения человеком самого себя, создает возможность 
для толкования обнаруженного большого сходства в исследуемых нами языках.

Думается, что так легко объяснить не только общее в оценочной се-
мантике зоонимов данных двух славянских языков, но и совмещение не-
скольких оценочных значений в одном и том же названии, и даже опреде-
ленное несовпадение, как характеристику конкретного социума. 

Таким образом, в сознании носителя языка – представление о живот-
ном комплексное, содержащееся в семантике слова. 

Аффиксальная деривация в образовании оценочных значений у зо-
онимов функционирует как модификация с суффиксами так называемой 
субъективной оценки. Синкретичность в выражении оценки проявляется в 
выполнении им двойной роли в размерности и оценочности.

Суффиксы как модификаторы актуальны в двух семантических сферах 
– в сфере мира животных, как основного поля деривации, и в сфере человека, 
как метафорический перенос суффиксального модификата из сферы живот-
ного. Точнее говоря, средством оценки животного является суффиксальное 
производное, оценочная же квалификация человека является вторичной.

Следовательно, в суффиксальных модификатах совмещается слово-
производство с производством смысла.

Дальнейший анализ позволяет выделить соответствующие маркеры 
положительных или отрицательных оценок. Это уменьшительные суффик-
сы, совмещающие параметрическое значение ‘маленький’/‘меньше нормы’ 
с положительным оценочным значением – ласкательностью, 

рус. зверек, петушок, червячок, гусек, зайчик, козлик, ослик, котик, ко-
ровка, рыбка, лисичка, собачка;
серб. голупчић, голубан, ждребичица, козица, кравица, лабудић, лепти-
рић, магаренце, мазгица, пиленце, прасенце и мн. др. 

Бывают иногда и только ласкательные с утраченной уже уменьшительно-
стью, как в рус. с суффиксами -ушек, -вышек, -онька/-енька, -ко и т.д. – мед-
ведушка, соловушка, лошадушка, голубушка. В сербском – вочак, волак, 
голубан, јеленко, но реже, чем в русском и к тому же – с меньшим количе-
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ством суффиксов. Уменьшительность может быть сопряжена и с пейоратив-
ным значением:

рус. лошаденка, собачонка, коровенка, таракашка, рыбешка, петушишка, 
зайчишка и т.п.; серб. гушчица и т.д. 

Увеличительному значению –‘большой’/‘больше нормы’ обычно сопутству-
ет пейоративное значение, но дистрибуция по языкам различна. Ясно, что 
перед нами одно из типичных расхождений между этими языками – такой 
синкретизм является специфическим явлением сербского языка, тогда как 
в русском уменьшительность занимает такое же положение. По-видимому, 
в этом можно усмотреть не только типологические дивергенции языков, а 
быть может и сами этно-характеристики (Матијашевић 1998а).

Суффиксы в сербском, как: -ина, -чина, -етина, -урина, -уљина, -оња, 
-екања, -уљага и др. в модификации зоонимов частотны в употреблении: во-
лина, коњина, вранетина, змијурина, кујурина, јарекања, јарчекања, жабури-
на/жабетина и т.п., совмещая негативную оценку. В русском языке сюда от-
носятся такие наименования, как ершище, волчище, комарище, рыбина и др.

Рассмотренный материал показал, что в мире животных суффиксами 
маркируются определенные ценности, в каком-то смысле значимые для че-
ловека. Хотя стереотипы остаются имплицитными, ясно, что к животному 
приложимы другие стереотипы, другие параметры становятся фундамен-
том оценки, и, соответственно, другие средства выражения.

Но какие именно признаки лежат в основе оценки, суффиксы этого 
не расскрывают. Совершенно очевидно, что их статус как модификаторов 
равнозначен общей оценке хороший/плохой. Из всех типов частных оценок, 
здесь можно говорить только об эмоциональных оценках. Суффиксы, как 
видно из сказанного, не являются универсальным дериватором оценки.

Перенос в сферу человека модификатов данного типа не только воз-
можен, но и реализуется по выше приведенным закономерностям, подразу-
мевая и такое же сочетание оценок. Естественно, что в них сохраняется 
уменьшительность как обращенность к ребенку, молодому лицу, но в прин-
ципе они функционируют вообще как оценочные слова, например, рус. по-
росенок, свиненок, серб. гушчица (глупа женска особа) и т.п.

Зоонимы обозначают оценку как таковую и обычно не сочетаются с 
интенсификаторами. Но в сочетании с суффиксами, в сербском языке, пре-
жде всего, увеличительными, в русском – уменьшительными, получается 
интенсификация. В частности, такие образования функционируют в сфере 
человека, серб. магарчина, кујурина, волина (глуп човек, глупак, глупачина) 
и т.п. и даже с большой употребительностью. 
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Суффиксальные производные класса зоонимов, как ласковые слова, 
слова-обращения, в особенности характерны для русской народно-поэтиче-
ской лексики, вообще для языка фольклора, в итоге и русского языка в це-
лом, типа голубушка, голубчик, ласточка, соловушка, соловейко, воробушек 
и т.п., но они не чужды и сербскому, – соколић, пиленце, јагњешце, мачкица, 
и т.п. Исходными здесь, как видно, являются уменьшительные суффиксы и, 
в частности, при вторичной модификации.

Еще ярче чувствуется суффиксальная интенсификация у слов, в лек-
сическом значении которых содержится оценка, как рус. клячонка (кляча), 
серб. кљусина (кљусе).

III. В результате соотношения типов деривации оценочных зоонимов 
выяснилось, что подавляющее большинство оценочных наименований яв-
ляется продуктом метафорического словообразования. Для человека как 
объекта оценки это является правилом; для животного как объекта оцен-
ки характерной оказывается суффиксация. Из этого следует, что в данных 
языках такие способы деривации оценочной семантики сосуществуют. Но 
при этом они не конкурируют между собой, не могут вытеснить друг друга. 
Таким образом, объект оценки и средство оценки надо рассматривать в их 
взаимоотношении. 

Данная комплексная концепция – соотнесение способов деривации 
при одновременном сопоставлении двух славянских языков в области зо-
онимической оценочности, по-видимому, оказалась удачным подходом 
для решения поставленных задач. Выявлено, что общее в данных языках 
проявляется, прежде всего, в функционировании механизмов деривации. 
В отношении типов деривации отмечено, что сходств больше в семанти-
ческой деривации – расхождения очевидны в аффиксальной деривации. 
Суффиксы, выражая словообразовательное значение, – более абстрактны в 
подаче оценки. Они эксплицируют общую оценку. Семантическая дерива-
ция, оперирующая на уровне лексического значения слова, обнаруживает 
связь с частными оценочными значениями. Анализ семантической дерива-
ции, функционирующей здесь как метафоризация, оказался плодотворным 
для реконструкции метафорического значения у зоонимов, точнее – для 
вскрытия пройденного пути от мифа и символа до оценки, в переходе от 
глубинных структур к поверхностным. Следовательно, результаты анализа 
помогут более основательному освещению семантики оценок. Можно так-
же считать, что оценочная картина мира данных социумов построена на ос-
новании более глубоких слоев в содержании этих номинаций. 
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Исказивање оцене могуће је на више начина.1 Овде ће бити речи о 
суфиксима субјективне оцене у деривационој спојивости са именицама из 
лексичко-семантичких група (ЛСГ) – метеоролошка лексика и темпоралне 
одреднице у руском и српском језику.

Централни истраживачки проблем чине параметри – као критеријуми 
који се налазе у основи овакве деривације, али у циљу утврђивања односа 
субјекта оцене према објекту оцене из семантичких сфера: метеоролошких 
појмова и временских јединица.

Овде се настоји да се једна општа параметарска величина – мерa 
двеју врста: (1) мера као одступање од норме, мање или веће, (2) као фиксна 
јединица са небитним одступањима – деривацијски доведе до оцене.

Човек је субјекат оцене – као индивидуа, као ужи или шири социјум. 
Објекат оцене у датом концепту је важан за субјекта. Он се вреднује или 
општом одредбом добро/лоше, или још и неком посебном – корисно/штет-
но, емотивно и сл., тј. у објекту се вреднује оно што за човека има неки 
значај.

Претпоставка је да критеријуми по којима се оцењују горњи ентитети 
– не могу бити исти.

Оваквим избором семантичких сфера из којих се узима објекат оцене 
жели се скренути пажња на чињеницу да исти суфикси – деминутивни, ауг-
ментативни, хипокористички, пејоративни не морају покривати исту семан-
тику, већ да она може бити обогаћена прагматиком.

Исто тако, ни све семантичке сфере нису подједнако отворене за де-
ривацију.

Када је реч о метеоролошкој лексици, чињеница је да постоји тесна 
когнитивно-емоционална веза човека са природом и њеним појавама (Вен-
дина 1995) – атмосферским, климатским; за њега је то област од виталног 
значаја, па се она огледа и у језику, добијајући и одређену творбену детер-
минацију. Отвореност за деривацију је присутна у оном степену у коме се и 

1  Теоријску основу рада чине углавном радови Н. Д. Арутјунове и J. М. Волф. Корпус је 
узиман из разних врста речника и збирки народног стваралаштва. За српски језик и сопствено 
језичко осећање матерњег језика проверавано понекад у разговору са другим носиоцима 
језика, a за руски и из разговора са изворним говорницима и носиоцима језика.
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иначе појављује дата лексика у језику, ни превише, ни премало, али довољ-
но да се њоме изнесу одређени вредносни судови.

Средства оцене су овде (1) деминутивно-хипокористички суфикси 
ових језика: за падавине и друге атмосферске и природне појаве термалне 
природе, нпр.

рус. дождик, дождичек, снежок, снежочек; cpп. кишица, снежак; 
рус. ледок, ледочек, холодок, холодочек, морозец, морозок, морозко; срп. 
мразић, зимица2; 
рус. ветерок, ветерочек, облачко, росичка, росиночка, туманец, туман-
чик, тучка, тученька; срп. ветрић, ветрићак, ветарак, ветарац, ветарце, 
ветриц (песн.), маглица, облачић, облаче (песн.), облачуљак, росица...

Неки називи из ове сфере имају уграђену у лексичко значење јачину: 
рус. вихрь, срп. вихор (јак ветар), лахор (лаган ветар); у руском је у питању 
посебан тип ветра – вртлог, ковитлац. Деминутивним суфиксима може се 
добити деинтензификација, или пак само стилска обојеност са хипокори-
стичким значењем или чешће без њега, што је случај у језику народног ства-
ралаштва или у песничком језику. Примери овога типа су: 

рус. вихорек; метель (сильный ветер со снегом) / метелица (разг.);
срп. вијорац, лахорак, лахорац.

Као ветар слабог интензитета може се навести рус. зopька (обл.) (легкий 
ветер на yтpeннeй заре), срп. поветарац (тих ветрић).

У руском језику и неке опште одреднице стања у природи, које већ 
имају уграђену oценy у лексичком значењу дoбpo/лoше: погода, непогода 
подлежу дepивaцији – погодка, погодочка, непогодка. Шта је добро, a шта 
лоше што се речима погода/непогода изражава, сигурно се неће одређивати 
истим параметром као у претходним примерима. У датом поднебљу овде се 
може paдити о читавом низy разних обележја, или о неком преовлађујућем, 
па чак и независно од свега тога – о eмотивноj реакцији. Hecyмњивo је да 
овде, поред oбjeктивниx чинилаца и cyбјективни фактор игpa врло вaжнy 
улогу. У случају напред нaвeдeниx суфиксалних дepивaтa, eмотивност би 
могла бити у првом плану, или чак само добро расположење говорника.

Реч солнышко као хипокористик у руском језику увек носи позитивну 
конотацију, и то и у значењу централнoг тела Cyнчевог система и светлости 
и топлоте чији је oнo извоp. У cpпском је сунашце хипокористик за небес-
ко тело, пoceбнo у jезикy пoeзије: „... cyнашце тиxo cвeтли” „ој, cyнашцe, 
што разгoниш ...”, иако ни oкaзионална могућност yпотребe као и у руском 

2  Вуков Рјечник: нема зиме, ни зимице, до которске Трипуњице.
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нијe искључена. У пpилoг само позитивних конотација датих лексема у 
овим језицима иде и њиховa употреба у oбpaћaњy драгом, вољеном бићy. 
Руско солнышко за светлост и топлоту могуће је oбjacнити cпeцифичнoшћy 
κлимaтcκиx услова у којима су ови κвaлитети noceбно нa цени.3

(2) Ayгментативно-пејоративни суфикси код деривата овога типа обе-
лежавају већа oдcтупaњa од неке cтандардне мере у мaнифестацији атмос-
ферских појава, што је за живи свет у пpиpoди и за човека лично нешто 
нeгативно и оцењује се као ‘лоше’, или пак ‘штетно’, ‘непотребно’ и сл., 
па се то у контексту ових језика деривацијски маркира. Такви су примери: 

рус. ветрище, дождище, дождишко, морозище, снежище, холодище; 
срп. ветрина, ветрушина, ветруштина, зимурина (= хладноћа), кишетина, 
кишурина, снежина, маглуштина и др.

Ако су у основи именице које инхерентно у лексичком значењу са-
држе одређени интензитет, додавање суфикса има улогу интензификације 
типа:

рус. жарища; срп. врућинчина, вихорина, олујина, олујетина (олуја – 
врло снажан ветар праћен падавинама).

Град као падавина која наноси штету пре свега пољопривреди, a која 
је иначе честа у нашем поднебљу, у аугментативу појачава своју негативну 
конотацију – градина. И у речи облачина поред аугментатива и пејоратива 
и значење ‘облачно, тмурно време’ истиче се негативна страна дате појаве.

Нема сумње да је параметар који сугерирају напред наведени приме-
ри, a који је основ за извођење вредносног суда – квантитет као најопштија 
величина са врстама: интензитет, краткотрајност и сл., значајна и релевант-
на код атмосферских појава, и разуме се код оцене тих појава. Одступања од 
норме усмеравају оцену према негативној или позитивној зони. Емотивност 
долази у други план.

Саме атмосферске појаве носе у себи могућност и позитивног и не-
гативног вредновања, ређе само једног. Стога је могуће и различито вред-
новање исте појаве према значају у конкретним условима, па чак и у истом 
климатском појасу, a поготову у различитим. To значи да се овим путем ре-
ализује прагматичка важност оцењиване појаве за субјекта – у позитивном 
или негативном смислу.

Као илустрација овога може да послужи суфиксални модификат 
најраспрострањеније врсте падавина уопште: рус. дождик, дождичек, cpп. 
кишица. Сем квантитета односно слабог интензитета и краткотрајности, 

3  У ово сам уградила и кратку напомену В. В. Борисенко у личном контакту.
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друге вредности се не маркирају, и њих је могуће једино контекстуално и 
ситуационо открити.

Ако је ова врста атмосферског талога важна за човека директно или 
индиректно увек и свуда, требало би да носи и позитивну оцену. Факат је да 
сам назив нема негативних конотација. Чињеница је, пак, да за субјекта оце-
не, било социјум или појединца, индивидуу киша може бити корисна или 
штетна, пријатна и чешће непријатна, може, дакле, донети као последицу 
читав низ неугодности: поплаву, прљавштину, блато, влагу, да падне на вре-
ме, у повољно време, или у невреме – кад не би требало, затим да је слаба и 
према томе некорисна и сл. Као суфиксални дериват кишица // дождик, до-
ждичек – може значити кишу слабог интензитета – али не мора носити знак 
/–/, за пољопривреду је можда некорисна, па тада може имати негативан 
знак, за градског човека може бити негативна оцена и такве кише из неких 
других разлога, неко ће и за слабу кишу рећи кишурина као емотивну реак-
цију на појаву коју не воли, која му изазива лоше расположење. Исто тако и 
за јаку кишу после сушног периода или у критичном тренутку може се рећи 
кишица док она лије као из кабла, само зато што је она у датом тренутку ко-
рисна, иако претераност по правилу води ка негативној оцени. Неоспорно и 
сам субјективни фактор може унети овакву или онакву конотацију.

Очигледно је из наведенога да један исти интензитет може варирати 
оцену од /+/ до /–/, a да то не зависи од суфикса, иако он у неким случајевима 
служи као интензификатор, већ од прагматичких услова, од тога шта је важ-
но за човека као субјекта оцене. Он процењује мерилима за њега важним 
у конкретним условима налазећи вредности у самој појави. Међутим, он 
може да посматра објекат независно од тога која својства он поседује и да на 
њега реагује емотивно – у позитивном или негативном смислу.

Сем тога, сваки човек носи искуства генерација из своје културе, сво-
га народа, a тο подразумева и географске, климатске и друге карактеристике 
појаве из сфере атмосферских појмова, и такође их уграђује у оцену. Зато 
су и у овој области могуће национално-културне специфичностн. Тако нпр. 
мразеви нису у толикој мери карактеристика нашег поднебља да би за то 
постојао и богат деривациони инвентар, иако није искључено оказионално 
грађење ни квалификација на другим језичким нивоима. За подручје руског 
језика они нису ретка појава и могу бити разног интензитета, па су отуд мо-
гући овакви деривати: морозик, морозец, морозко, морозище. Исти је случај 
и са снегом – код нас он не изазива неке радости, многи га и не воле што се 
да закључити и из деривата, срп. снежић, снежина, који иду ка негативном, 
док у рус. снежок, снежочек, снежище – воде ка позитивном знаку.
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Одавде није далеко до закључка да је домен суфиксалног маркирања 
оцене највећи код оних атмосферских појава које важе као најчешће и 
најкарактеристичније за дато поднебље. Ако би овакво размишљање било 
исправно, или бар близу истини, онда би за наше подручје могла стајати 
квалификација „ветровито”, јер постоји већи број деривата од ветрић, ве-
трићак (као пријатно освежење на врућини) до олујетина и сл.

Као објекат оцене темпоралне одреднице су посебна специфичност. 
Човек вреднује много тога, па и јединице времена, узимајући друге за њега 
значајне критеријуме.

У питању су и даље неке мере, овога пута као конвенцијама утврђене 
величине које је човек установио у циљу боље организације живота. Као 
такве оне не зависе од субјекта оцене, нема одступања битних за дату једи-
ницу, па не могу бити ни дуже, ни краће него што је прописано; оне су мање 
више универзалне, a сем тога су и лимитиране. Па ипак могућност за оцену 
постоји и за употребу оних истих суфикса као у претходној тематици.

(1) Деминутивно-хипокористички суфикси, сем у изузецима, немају 
творбено значење деминутива; скоро по правилу то су хипокористици спе-
цифични за разговорни језик и језик народног стваралаштва. Примера има у 
оба језика, истина не подједнако – најопштија одредница ‘време’: рус. вре-
мечко, у српском није уобичајено, али оказионално могуће је нпр. у дечјем 
говору временце. Изведеницама са овим суфиксима означавају се:

временске јединице: 
рус. минутка, минуточка, секундочка, часик, часок, денек, денечек, 
нeдeлькa, неделечка, неделюшка, годок, годочек, годик; срп. минутић, 
часак, секундица, годиница, данак, недељица (обично: света недељица);
годишње доба: рус. зимушка („Ах ты, зимушка, зима”); 
део дана/ноћи: 
рус. утречко, вечерок, вечерочек, ночка, ноченька, зopькa, зopенька (яс-
ная), зорюшка; срп. зорица („Још зорица не забијелила...”), ноћца, ноћи-
ца, нојца (заст. песн.); 
посебан дан у години: 
рус. праздничек („Праздничку честному злат венец, a хозяину долгал 
лета”), срп. Ђурђевданак, Митровданак („Ђурђевданак хајдучки саста-
нак – Митровданак хајдучки растанак); 
временски размак: рус. паузочка.

Иако се овде ради већином о позитивном вредновању датих јединица, 
нпр. рус. погожий денек и сл., негативне конотације су и могуће и очеки-
ване: рус. cepeнький денек – пасмурный, неясный день, срп. суђен данак 
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– еуфемизам за смрт („Заручницо, млада Љепосава, ту ли тебе суђен данак 
нађе...”) итд.

He треба занемарити ни лично осећање, индивидуално и сасвим 
субјективно; из неких разлога оно може имати као последицу позитивну 
или негативну оцену неке временске јединице. Исто тако могуће је употре-
бити суфиксални дериват и без конотација као стилску варијанту у поезији 
и сл.

У случајевима када се мисли на неодређено, обично врло кратко вре-
ме дате јединице показују деминутивност:

рус. минуточку, секундочку (просьба немножко подождать), на часик, на 
часок (зайти), 
срп. часак („па за часак тили...”), тренутак, тренчић (необ.), секундица, 

a оказионално и неки други примери.4

Деминутивност код деривата ове групе може се срести када се они 
употребе у говору са децом, или када се говори о деци: рус. „Koтopый годо-
чек мальчику? Годик другой”, срп. „Колико жица, толико годиница” – рећи 
ће се обично детету кад обуче нешто ново. Овде би се могло радити о ква-
зидеминутивном значењу, као да се година прилагођава, адаптира узрасту.

Промена аксиолошког знака се добија ако се објекат оцене промени, 
тј. када се ради о одраслом лицу, онда се износи иронија, подсмех и сл. или 
шаљив тон: у руском (простореч.) в годках = в годах што значи „в пожилом 
возрасте, пожилого возраста”, a такав тон би се могао добити на исти начин 
и у српском језику уз употребу нпр, речи годиница. Негативна конотација 
се може срести и у другим примерима, нпр. срп. празничић поред значења 
‘мањи, не тако велики празник’, егзистира и могућност омаловажавања и 
потцењивања неког већег и значајнијег празника, итд. У сваком случају јас-
но је да се овде оцена усмерава не на временску јединицу, већ на она на шта 
се она односи – конкретног референта, лице, дан и сл.

(2) Аугментативни и пејоративни суфикси су ретки у оцени ових једи-
ница, али очигледно могући: 

рус. годища, годишка („Такой плохой годишка выдался, что беда”);5 но-
чища („Ночища выдалась ненастная”), година („Тяжкая была година”), 
свеч. доба, време; часишко (у говору – не тако пријатно проведено вре-
ме); часина (необ. много времена).

4  У навођењу примера није се тежило исцрпности, већ су узимани с циљем да представе 
проблематику која нас занима. 

5  Примери су узети из речника В. Даља, a последња два из личних информација добијених 
у разговору са носиоцима језика.
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Извршена анализа показује да јединице мере времена имају други 
неки значај за живот човека, него сфера метеоролошких појава. Пошто те 
јединице нису ни краће ни дуже од предвиђеног, оне могу бити испуњене 
пријатним или непријатним догађањима, или се односити на конкретног ре-
ферента, али и сасвим независно од тога и невезано за нека својства, њима 
се износе осећања субјекта оцене. У свим тим случајевима ради се о истом 
параметру који стоји у основи оцене – емотивност, са позитивном оценом 
на централној позицији. На периферној позицији налази се квантитет.

Ваља на овом месту скренути пажњу на еквивaленцију иако она 
није у центру истраживања, али је врло значајна. Постојање деривационих 
модела у оба језика не значи аутоматски и њихову употребљивост подједна-
ко у језицима. Фолклорна грађа, језик поезије и разговорни језик као сфере 
које се истичу по употреби овакве деривације, могу носити и национални 
печат, што је такође значајно питање. Ту спада и специфичност руске дупли-
ране деривације иако ње није лишен ни српски језик; 

рус. зорька – зоренька, ночка – нoчeнькa; срп. ветрић – ветрићак 
затим суфиксална разноврсност у руском – ночка, ноченька, ночушка, а при 
скромнијим деривационим решењима у српском зорица, ноћца и др. Исто 
тако, не могу бити еквивалентни рус. праздничек и срп. празничић без обзи-
ра на формални моменат, као што ни руско дождик не мора имати еквива-
лент кишица, јер често означава исто што и дождь. Некада су то само екс-
пресивна средства и китњасти изрази, па се при преношењу с језика на језик 
ово мора имати у виду. Поред тога и национално-културна специфичност и 
постојање стереотипа у понашању и изражавању, на штa је у својим радо-
вима скретао пажњу и Радован Кошутић, односи се и на веће коришћење 
суфиксалне деривације у руском језику. He упуштајући се даље у еквива-
ленцијску проблематику, треба констатовати да и истраживани проблем по-
казује сву сложеност међујезичких релација.

У закључку треба изнети и неке генерализације које проистичу из 
анализе.

Афиксално богатство у деривацији оцене у овим језицима не користи 
се подједнако у разним семантичким сферама, a ни дистрибуција по језици-
ма није равномерна. Сем тога, у основи деривације оцене у руском налазе се 
већином деминутивни суфикси, док у српском има више наклоности према 
аугментативним, посебно у неким сферама, као метеоролошка лексика и сл.6

6  До закључака у овом смислу дошло се и у другим сегментима истраживања оцене у 
деривацији у ова два језика (Матијашевић 1997в, 1998а).
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Контрастивна истраживања аксиолошког плана откривају делове 
вредносних система разних етноса и њихову репрезентацију у језику, по-
казујући исто тако постојање општих и индивидуалних вредновања.

Конкретнија уопштења била би оваква.
Иако су параметри имплицитни – као опште обележје они се могу 

установити из односа ЛСГ којој припада творбена основа и суфикса дерива-
тора. Аксиолошким језиком речено – параметри се одређују типом објекта 
оцене: код разних објеката оцене, разно се вреднује – одређено дескриптив-
но обележје или емоционални однос. За испитиване објекте оцене у оба је-
зика параметри су исти – квантитет и емотивност.

Суфикси су исти за оба типа објеката оцене, јер они изражавају дери-
вационо значење. На основу параметара у деривационо значење се уграђују 
прагматичке вредности објекта, тачније – важност објекта за субјекта, a која 
се овде реализује као вредност и мера.
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В РУССКОМ И СЕРБСКОМ ЯЗЫКАХ

Логик не в состоянии учесть все 
тонкости использования языка,

 он может указать на основные особенности. 
Полное понимание логики оценочных терминов 

может быть достигнуто лишь при постоянном 
и точном анализе языковых употреблений

соответствующих слов и выражений.
    Хэар, Р. М. (1985: 194).

Заглавие данной статьи указывает на аксиологический подход к изу-
чению словообразования в сопоставительном плане. Этим названием хо-
телось подчеркнуть  различие в акцентах между традиционным подходом 
к аффиксальной деривации и взглядами на ее важную роль в образовании 
аксиологической лексики. Настоящая статья примыкает к кругу новейших 
разработок в области лингвистической аксиологии.1 Но в ней не ставится 
цель решить все затронутые проблемы, a хочется лишь остановить внима-
ние на одном из двух основных элементов оценочной структуры – на объек-
те оценки, который обычно эксплицируется, и этим указать на первостепен-
ную важность вопроса об эксплицитности/имплицитности для лингвисти-
ческого анализа оценки.2

Объектом оценки принято считать предмет, лицо, событие. Лингви-
стически существенными являются вопросы о том, как общие классы объ-
ектов реализуются в языке, посредством каких языковых средств, и какие 

1  Последние два десятилетия ознаменовались значительным интересом к разработке ак-
сиологических проблем. Внимание к проблемам оценочного значения высказывалось много 
раз и в разных концепциях. Крупнейшие работы в славистике появились прежде всего в ру-
систике и полонистике. Всем уже стали известны такие работы как: Вольф (1985, 1988), как 
и другие работы этого автора, посвященные вопросам оценки, a также работы по семантике 
А. Вежбицкой; в последнее время на страницах русских и польских журналов все чаще пу-
бликуются статьи, рассматривающие вопросы оценки.

2  Для решения поставленных задач в работе привлекался материал самых разных видов 
словарей, описательных грамматик русского и сербского языков, a также и отдельных моно-
графических исследований и статей.
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ценности конкретного этноса при этом вскрываются. Работа над проблемой 
оценки3 у суффиксальных существительных в русском и сербском языках 
на синхронном уровне, позволила обнаружить многообразие класса объек-
тов и специфику их оценочной семантики. На этот раз вниманию предлага-
ется лицо как объект оценки. 

Mы попытаемся на материале оценочных суффиксальных существи-
тельных русского и сербского языков показать, какие классы объектов под-
вергаются оценке в соответствующих двух социумах, предполагая наличие 
определенных схождений и расхождений. Утверждение о важной роли суф-
фиксальной деривации в формировании аксиологической лексики базиру-
ется на том простом факте, что, если существует такое множество лексиче-
ской продукции, то в данных языках есть в этом потребность, удовлетворе-
ние которой вызывает создание аффиксальных слов. Возможно также, что 
аксиологическая лексика данного типа выполняет совершенно иные задачи, 
чем дескриптивная (Serl 1991). Поскольку языковые факты, и в частности 
единицы словообразования, проявляют большую зависимость от контекста 
(Арутюнова 1988), то неизбежным оказывается вовлечение в рассмотрение 
и определенных постулатов прагматического характера, в той степени, ко-
нечно, в какой это здесь представляется возможным.

Для целей создания аксиологической лексики в данных языках (Вен-
дина 1995) существуют словообразовательные модели с целой группой 
суффиксов в качестве формантов, которые обычно называются суффиксами 
субъективной оценки. В сущности, это аффиксы, принадлежащие к группе 
параметрических суффиксов, которые позже синкретично или расширени-
ем, т.е. вторичной суффиксацией, получили семантическую специализацию 
в качестве модификаторов4 базового существительного. В итоге получи-
лись – уменьшительные, ласкательные, уничижительные, увеличительные, 
уменьшительно-ласкательные, уменьшительно-уничижительные, увеличи-
тельно-уничижительные суффиксы5. Небезынтересно в связи с этим отме-
тить, что в основе почти всех этих суффиксов и суффиксальных произво-
дных лежат уменьшительные суффиксы. В ряде исследований было уста-
новлено, что уменьшительные производные в контексте могут получать 
аугментативное значение (Ристић, О. 1969, 1970). Такая ситуация, харак-
теризующая уменьшительность большим словообразовательным потенциа-

3  Отдельный сегмент этой работы представлен в статье Матияшевич (1997б).
4  В работе используются термины словообразования, принятые в русистике.
5  Об этом в славистике существует богатая литература.
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лом аксиологически может быть объяснима и через существование нормы и 
больших / меньших отклонений от нее.

Хотя вопрос о норме не входит в непосредственные задачи нашего 
исследования, так или иначе в ходе работы приходится с ней соприкасаться. 
Пока нет единого мнения о том, считать ли норму целью или отправной точ-
кой (Арутюнова 1988: 234–243), но мнения сходятся в том, что норма пред-
ставляет собой более или менее растяжимое понятие, и что имеет слабый 
выход в лексику. Но отклонения от нормы богато представлены в языке.Тен-
денция к обозначению отклонения от нормы характерна и для словообра-
зовательных средств, и, в частности, для оценочного типа модификаторов. 
В данных языках в употреблении фигурируют многочисленные суффиксы, 
различной дистрибуции, которые создают оценочные определения объекта 
по признаку ‘больше нормы’/‘меньше нормы’, каузирующие модальность 
– позитивные или негативные ценности. Но включение в позитивную или 
негативную зону оценки не простая процедура, в этом важную роль игра-
ют определенные факторы, и прежде всего, класс объектов оценки, условия 
употребления, т.е. прагматические импликации, ценностные стереотипы 
конкретного социума. Поэтому сопоставительный план дает возможность 
раскрытия ценностного отношения к окружающему миру в разных этно-
сах, и важную роль в этом играет словообразование. Так, отклонения от 
нормы, маркирующиеся, или имеющие возможность маркировки, соответ-
ствующими и к этому подходящими суффиксами-модификаторами в рус-
ском и сербском языках, помогут нам выявить схождения и расхождения в 
ценностном восприятии окружающего мира и его оценочной экспликации в 
конкретном его фрагменте.

Объект оценки, как предмет отдельного рассмотрения, – это мало ис-
следованная сфера оценочной структуры (Арутюнова 1985). Проведенный 
нами анализ литературных русского и сербского языков позволил сделать 
определенные выводы о положении дел в этой сфере.

В семантической сфере ‘лицо’ подразумеваются разные подклассы 
антропонимов, которые можно отнести к области межличностных отно-
шений. В каждом социуме устанавливаются нормы для разных видов де-
ятельности – профессиональной, творческой, ученической и т.п. Поэтому 
аксиологически значимы деривативы, характеризующие человека по про-
фессии, должности, чину, званию, в широком понимании агентивного зна-
чения. Оценка связана с функциями человека. В обоих языках наблюдается 
оценочная деривация в названиях священников и военных:
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серб. официрчић, официрче, капларчић, мајорчић, капетанчић, војничић, 
калуђерчић, капеланчић, фратрић, попић, попче. 

Кроме обозначения молодого лица, деминутивность здесь указывает 
на незначительность, т.е. на субъективно отрицательное к нему отношение 
субъекта оценки. Явными пейоративами выступают производные: 

серб. официрчина, капетанчина, попекања, фратрина, калуђерчина,
включающие соответствующие суффиксы. С формой деминутива в слове 
војничак сочетается ирония, тогда как в увеличительной форме можно вы-
разить положительное отношение – војничина. 

Отрицательную квалификацию синкретично выражают деминутивы 
и пейоративы в названиях лиц других агентивных разрядов: 

серб. писарче, писарчић, писарица, секретарчић, сликарчић, ковачић, тр-
говчић, трговчина, ковачина, говедарчина. 

В русском языке также наблюдается отрицательное оценочное отно-
шение к военным и священникам: 

рус. офицеришка, солдатишка, солдатище, монашек, попишка, попенок. 
Круг оценочной лексики намного шире, при чем ярче проявляются и суф-
фиксальное богатство и специализация суффиксов. Преобладающей явля-
ется негативная оценочная семантика, выражающаяся как синкретично с 
уменьшительными и увеличительными суффиксами, так и с соответствую-
щими пейоративными: 

рус. писарек, писаречек, писаришка, секретарек, секретаришка, чинов-
ничек, чиновничишка, прокуроришка, писателишка, учителишка, акте-
ришка, шоферишка, портнишка, столяришка, слесаришка, поваришка, 
плотничек.

В приведенных оценочных модификациях виден человеческий опыт в обще-
нии с некоторыми профессиями, чинами, с которыми приходилось, так или 
иначе, общаться в жизненно важных ситуациях. Вложенная в соответствую-
щие слова негативная оценка, очевидно, вызвана качеством этих контактов 
с лицами-носителями данных агентивных названий. Пренебрежительное 
отношение к лицам-носителям ремесел или занятий может быть вызвано 
и не очень высоким и уважаемым местом в общей номенклатуре занятий. 

Уменьшительные суффиксы в обоих языках способны передавать в 
данной семантической сфере иногда и возрастную квалификацию в сочета-
нии с симпатией: 

серб. говедарче, чобанче, рибарче, ђачић, пастирић, калфић, 
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рус. солдатик, рекрутик, модисточка, гимназисточка, телефонисточка. 
Но в слове певичка присутствует негативная оценка.

Что касается эквивалентности на уровне средств, то в данном классе 
выявлена неравномерность в двух языках. Бывает, что одному слову в серб-
ском соответствует несколько производных в русском: чиновничић // чинов-
ничек, чиновничишка, или даже в сербском отсутствуют производные дан-
ного типа: рус. писателишка, прокуроришка, охотничек, работничек и т.п.

Общим в данных языках является то, что квалификация агентивов 
оценочными модификаторами возможна, хотя диапазон оценочных суф-
фиксов довольно узок. В обоих языках также преобладает негативная зона 
оценки.

Оценочную экспликацию могут получать слова, обозначающие соци-
альный статус человека, по принадлежности к сословию или как носитель 
титула. Уменьшительными суффиксами выражается синкретично pодство 
(cын или незамужняя дочь), возраст или симпатия: 

рус. дворяночка, графинюшка, княжик, князюшка; 
серб. грофић, војводић, маркизица, кнегињица. 

Нередко в таких производных наличествует негативный оцeночный 
признак: рус. царек, королек, князек, но возможны и пейоративы: рус. ца-
ришка, князишка, аристократишка. Оценка здесь создается по признаку 
неважности лица или eгo владений, или имущества. В сербском слове газ-
дић передается вместе с уменьшительностью и ирония, тогда как в произ-
водном газдурина с увеличительностью сочетается пейоратив. Ироническое 
отношение можно выразить и в таких производных, как рус. интеллиген-
точка, серб. господичић (избалованный сын).

Негативный оценочный признак передают производные с уменьши-
тельными, увеличительными и пейоративными суффиксами в соединении с 
основами существительных, обозначающих лиц низшего сословия: 

серб. кметић, служинче, најамниче, слугерања, служекања, слушкињи-
четина;
рус. рабишка, лакеишка, холопишка, мужичина, мужичище, мужичонка.

Сам же статус, который нельзя оценить признаком ‘хорошо’, не под-
разумевает обязательно оценку ‘минус’ в таких образованиях, как серб. – 
слушкињица, робињица, дворкињица, a может вызвать участие, сожаление, 
которое можно принять как ‘хорошо’.

В разряде слов в данной сфере (которые редко используются для соз-
дания оценочных номинаций), в частности имеющих знак минус, входат эт-
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нонимы. Деминутивы в разряде этнонимов в сербском языке могут синкре-
тично выражать ласкательность, в частности, это относится к феминативам 
или к названиям детей:

серб. Влахињица, Српкињица, Швабичица, Шокичица, Циганчица, 
Пољачић, козачић, Њемчић, Талијанчић, Францушче, Рушче, Српче, 

хотя и пренебрежительность здесь не исключается. Этнические названия в 
русском языке, образующиеся уменьшительными суффиксами, хотя немно-
гочислены, могут также передавать позитивную оценочность: 

рус. немчик, французик, казаченька, чухоночка, цыганочка; 
возможны также и отрицательные коннотации. Негативную оценку нахо-
дим в пейоративах: 

серб. Србекања, Туркешања, Немчина, Шокчина, Талијанчина, Циган-
штура, Циганчина, Циганштинa, Швабичетина. 

В аугментативно-пейоративном производном слове Србенда можно выра-
зить и положительную коннотацию.

В русском это оценочное направление в зоне минуса можно просле-
дить в примерах: казачина, казачишка,  япошка, французишка.

Очевидно, что в данной сфере русский и сербский языки сходятся в 
аксиологической направленности словообразования, но очевидным являют-
ся расхождения в названиях представителей этноса. Оценочная мотивация, 
имплицитная по своему характеру, здесь, в конкретном случае эксплициру-
ется негативными номинациями, главным образом, в тех названиях наро-
дов, с которыми в прошлом приходилось находиться в конфликтных отно-
шениях. Оценка основывается на опыте прошлого, в чем также наблюдает-
ся сходство между двумя языками.

Также нe входят в словообразовательно активную область названия 
лиц по региональной принадлежности. Такие образования с уменьшитель-
ными суффиксами могут вызвать положительные оценки:

рус. землячок, сибирячок, гражданочка, горожаночка;
серб. варошанче, сељанче, сељачић, сељанчица, Сремичица,

но также и пренебрежительность: серб. сељачић, сељанчица, и иронию: 
серб. сељачак. К негативной стороне оценки относятся экспликации с уве-
личительно-пейоративными суффиксами в сербском языке: сељачина, геа-
чина. Данные слова с помощью суффиксов получили квалификативно-ин-
тенсифицирующий компонент значения, так как являются дериватами оце-
ночных слов сељак (суров, прост човек), геак (сељак, простачина, простак).
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В аксиологической деривации в этих двух языках важное место за-
нимают термины родства. В этой сфере, больше чем в других, эмоциональ-
ность и субъективные чувства маркируются многими суффиксами: умень-
шительными, уменьшительно-ласкательными, ласкательными; есть даже 
случаи в русском языке, когда гипокористика передается пейоративными 
суффиксами – сынишка, или увеличительными – сынище, серб. разг. синчи-
на. Как правило, фиксируются почти исключительно положительные эмо-
ции. Выражение любовно-ласкового отношения к денотату совмещается с 
его позитивной оценкой, которая может имплицитно включать сознание о 
положительных свойствах объекта оценки, или эвентуально предполага-
емых. Некоторые исследователи говорят в данном случае о выполнении 
«долга», или об ожидании ответной психологической реакции (Чернейко 
1996: 50). Производные слова, зафиксированные в лексиконе или потенци-
ально возможные, имеют, прежде всего, коммуникативные задачи, среди 
которых, в частности, обращение. Особенно богатыми являются лексиче-
ские сферы, замкнутые в семейных отношениях, и образующие целые па-
радигмы, в центре которых стоят слова ‘мама’ и ‘папа’. Приведем ряд таких 
примеров в русском языке: 

рус. мамаша, мамашенька, маменька, мамочка, мамуля, мамуся, маму-
сенька, папаша, папаня, папуся, папашенькa, папочка, братик, братишка, 
сестренка, сестричка, сестричушка, сынок, сынуля, сыночек, сыниш-
ка, сынище, дочечка, доченька, дочурочка, дочурка, дедушка, деденька, 
дедуся, бабуля, бабуся, бабуня, детуля, деточка, внучек, внучочек, вну-
ченька, тетушка, тетюха, тетенька, тетечка, дядечка, дяденька, свекровка, 
свекровушка, золовушка, зятик, зятек, зятюшка, невестушка, тестюшка, 
тещенька, женушка, жененка, муженек, деверек, женишок, куманек, пле-
мянничек, своячок, сродственничек и др. 

Среди приведенных, и, следовательно, в совокупности данного вокабуляра, 
находятся и названия дальних, близких родственников, по разным линиям 
родства, или по другим близким отношениям – супружеским и т.п. Отно-
шения родства оказываются настолько существенными, что даже и суффик-
сы поддерживают такое состояние, образуя пеструю картину самых разно-
образных дериватов, свидетельствующих о словообразовательных возмож-
ностях русского языка и склонностях к его продукции и употреблению. 
Сказанное можно проиллюстрировать и такими прозводными, как: семейка, 
семеюшка, ceмьицa, и в том духе дериватом народище.

Сербский язык эксплицируется в этом отношении также богато, но в 
наличии суффиксов обнаруживается более скромный репертуар: 
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серб. мајчица, мамица, маја, татица, таја, сестрица, сека, сеја, кћерчица, 
синак, синчић, кћерца, братић, детенце, детешце, унучица, дедица, баки-
ца, бака, дека, свекрвица, снаша, деша, ујко, стрико, тета, ујница, жени-
ца, женичица, женче, мужић, шурачић, нећачић, заовичић и др.

Но при всем этом разнообразии надо считаться как с разной дистри-
буцией, различной частотностью использования каждой единицы приводи-
мого здесь и имеющегося в лексиконе материала, так и стилистистической 
употребительностью, и, возможно, и с другими факторами.

В русском языке, как правило, не актуализируются негативные сло-
вообразовательные модели, так что можно ожидать вывода об отсутствии 
отрицательной семантики. Такой вывод, конечно, не соответствует положе-
нию вещей. Уменьшительные суффиксы, и, в первую очередь, суффиксы 
чистых деминутивов, например -ка, -ок и др., синкретично выражают также 
и негативную оценку: мамка, батька, бабка, дедка, сынок. Разница же в 
употреблении таких детерминаций очевидна: они чаще относятся к чужим 
родственникам, т.е. выходят из сферы терминов родства, или относятся к 
названиям непрямых родственников.

В сербском языке также являются словообразовательно активными 
деминутивные суффиксы в создании негативной оценки, как к оценке сво-
их, так и чужих родственников: татица, мамица, мајчица, синчић и т.п., 
иногда в составе бранных выражений или других квалификаций. Но, когда в 
сербском выражается отношение к чужим родственникам, тогда в качестве 
аксиологической лексики могут встречаться и производные, получившиеся 
с помощью пейоративных суффиксов:

серб. мајчетина, матерешина, сестричетина, бабетина, дедушина. 
Допускается и возможность употребления такой лексики и по отношению к 
близким родственникам, близким по другим линиям: жентурина, женети-
на, мужетина. Некоторые из приведенных производных являются пейора-
тивами, обозначающими лиц по полу или возрасту:

серб. женетина, жентурина, жентурача, бабетина, бабускара и бабускера.
Выражение неприязненно-пренебрежительного отношения к денотату со-
вмещается с негативной оценкой.

Эквивалентность в этой сфере является весьма сложным вопросом и 
прежде всего, из-за неравномерности в наличии суффиксов, как было сказа-
но и показано выше. 

Ласкательное значение6 выражается в именах собственных в русском 

6  Примеры взяты из грамматик современного русского и сербского языков. 
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рус. Игорек, Катенька, Сашенька, Сереженька, Верочка, Аннушка, Во-
лодюшка, Сашуля, Веруня, Машуня, Андрюша, Катюша, Лидуша, Лю-
баша, Bacяня, Сашка, Анютка, Ванька, Андрейка, Татка и т.п.

Сербские имена собственные имеют также, но другие, как суффик-
сальные, так и несуффиксальные способы образования гипокористик, 
такие, как: 

серб. Паја, Вуја, Гаја, Мијо, Јово, Боро, Радо, Пера, Стева, Мара, Јела, 
Јаша, Миша, Јанкић, Маркић и др.

В этих языках существует целая группа имен, обозначающих оценку 
людей по возрасту. В ней, как правило, отсутствуют оценочные номинации 
среднего возраста, возможно потому, что этот возраст, как самый продук-
тивный в жизни человека, включается в разные другие классы названий: 
родства, профессиональных названий и др. Сюда можно отнести оценочные 
названия по роду: 

серб. човечина, човечуљак, људескара, људетина; 
pуc. человечек, человечище.

Специфика параметрических суффиксов, породивших оценочные 
признаки в том, что лица квалифицируются по признаку маленького возрас-
та/молодости/старости, по способу удовлетворения потребностей у детей:

рус. сосуночек, пеленашка, детище, малышок, мальчонок, мальчоно-
чек, ребеночек, детишки, ребятишки, паренек, парнище, парнишечка, 
девонька, девчушка, девчурочка, девчонка, девчурка, подросточек, мо-
лодчина, мальчугашка, малюточка, старичок, старичище, старушечка, 
старушоночка;
серб. сисанче, дојенче, одојче, повојче, детенце, цурица, цуричица, де-
војче, девојчурак, цуретак, момче, момчуљак, момчина, дечачић, шипар-
чић, старчић, старичица. 

У ряда образований этого класса оценочный компонент не чувствуется. По-
ложительный оценочный признак, внесенный как аксиологическая детер-
минация, получился при помощи уменьшительных суффиксов. Негативное 
отношение к лицам данного семантического класса можно проиллюстриро-
вать: 

серб. момчекања, бабетина, старкеља, девојчура, девојчурина, цуретина, 
девојчина, девојчетина, голобраче, балавчић. 

Основания негативного аксиологического признака могут быть разные – на 
первом месте сам возраст ‘старость’, не пользующийся симпатиями, затем 
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неопытность, неспособность к самостоятельной жизни, плохое поведение 
и т.п.

Особо следует выделить использование оценочных суффиксов для 
создания определенного типа квантификаторов. Это такой класс слов, в се-
мантике которых оценка сочетается с интенсификацией. Оценочная зона 
минуса этим значительно обогатилась. Оценочная зона плюса представлена 
намного беднее. Словообразующей основой таких суффиксальных произво-
дных являются слова с оценочной семой как основным значением.

Это такие слова, как: 
серб. будалчина, глупачина, лудачина, зврндовчина; 
рус. дурачина, идиотина. 

Увеличительные суффиксы передают квантификацию оценок ментального 
типа. Моральные оценки также можно отметить:

рус. плутишка, воришка, врунишка, лгунишка, фанфаронишка; 
серб. лажовчина, лоповчина, коцкарчина. 

В словах, характеризующих человека по нежелательным действи-
ям, которые принимаются как негативныe, в русском языке используют-
ся пейоративные, а в сербском – увеличительно-пейоративные суффиксы. 
Сюда можно включить и слова: рус. шпионишка, шулеришка, серб. шпијун-
чина. Прагматические оценки квалифицируют лицо по плохому отношению 
к труду, серб. ленштина, ленчуга; по склонности к чрезмерному употребле-
нию спиртных напитков вызывающей осуждение: рус. пьянчуга, пьянчуж-
ка, серб. пијандура, пијанчина, пијанчура. В разряд ментальных оценок вхо-
дит оценка по чертам характера: серб. намћорчина. Образ жизни человека, 
считающийся отклонением от принятого данным социумом стандарта, в 
сербском эксплицируется с помощью суффиксальных производных: боем-
чина, мангупчина, мангупчић, мангупче. В зависимости от суффикса оценка 
относится к молодому лицу или же маленькому, когда суффикс уменьши-
тельного значения, или посредством увеличительного суффикса лицо ха-
рактеризуется как носитель признака в большой степени. В определенных 
контекстах эти слова могут передавать позитивную оценку.

Если словообразующей основой является слово положительной оцен-
ки, то получается вторичная оценочная квалификация той же модальности: 
серб. јуначина, добричина и др.

В итоге можно сказать, что мы попытались проанализировать лицо 
как объект оценки в двух близкородственных языках, но рассмотренные 
нами случаи не исчерпывают всего многообразия оценочного словообразо-
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вания в данной сфере. Вне рассмотрения остались многие аспекты и многие 
типы оценочной квалификации человека в лексических системах двух раз-
ных социумов. Оказалось, что особую проблему составляет соотношение 
оценки с ее объектом: тип объекта определяет выбор оценочных средств, 
основания оценки, круг ценностей, как и условия употребления. Оценоч-
ными средствами, включающими дериваты в зону /+/ или в зону /–/ явля-
ются суффиксы; условия употребления слов уточняют или же изменяют 
аксиологический знак. Самый конкретный вывод можно сформулировать 
так: способы выражения отрицательной  оценки более разнообразны; от-
рицательная направленность оценки обнаруживается во всех выделенных 
классах; во всех классах, кроме терминов родства, она занимает централь-
ную позицию.
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У раду се, на основу досадашњих истраживања дериватологије у сло-
венским језицима, говори о неким питањима важним за њен данашњи ста-
тус: о називу дисциплине, о месту међу осталим језичким дисциплинама и 
теоријско-методолошким приступима. 

Истраживачи у теоријској лингвистици су XX век већ означили као 
епоху великог успона лингвистичке теорије, где поред различитости методо-
лошких прилаза, неоспорних успона, па и лутања и раскола, значајну улогу 
игра и међудисциплинарна сарадња (Ivić, M. 1990). Стога је говорити данас, 
на крају тога века, о деривацији у словенским језицима – крупан задатак, 
јер је ово изузетно динамично раздобље лингвистике оставило трајан печат 
и имало пресудан значај за њено научно инаугурисање. Одазивајући се су-
гестији организатора за прегледним и синтетичким изношењем материје, 
овом приликом смо центар пажње ставили на научни статус ове дисциплине 
виђен кроз њен назив, затим место које она заузима међу другим језичким 
дисциплинама и њену утемељеност на теоријско-методолошкој проблема-
тици. Нека друга питања која се тичу њене данашње позиције планирано 
је да се презентирају у посебним прилозима: као анализа евидентираних 
деривационих процеса и тенденција у савременим словенским језицима, и 
као синтеза стања и перспектива у контрастивним проучавањима руске и 
српске славистике у домену деривације.1 

Данашња славистика обилује радовима разнородним по методо-
лошком прилазу деривацији, мање теоријски усмерених, a више посвећених 
појединим сегментима уз које понекад иду и теоријски закључци, па се на 
тај начин накупило доста значајних чињеница и терминолошких решења. 

1  Рад на овој проблематици, конципиран као целина, базира се на адекватној научној и 
стручној литератури која се наводи селективно и по потреби. To су: радови и студије из сла-
вистичких часописа, највише руских и српских, затим монографије, граматике, уџбеници, 
приручници, енциклопедије, речници најразноврснијих типова, материјали са конгреса, кон-
ференција и симпозијума славистичких и МАПРЈАЛ-ових у првом реду. Посебно су значајна 
за целокупан увид у данашњу творбу речи у славистици монографска издања о развојним 
тенденцијама и стању у словенским језицима на крају XX века, у оквиру пројекта из Опоља 
од 1996. (за српски језик) до 1999. до када су издата скоро сва предвиђена истраживања. Због 
обиља радова, како из дериватологије тако и из других сродних области и радова општег 
значаја, нисмо у могућности наводити комплетну литературу коју смо користили, и ограни-
чавамо се само на број који је био неопходан. 
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Разумљиво је да такво стање, иако неједнако од језика до језика,2 може да 
буде добра основа за даља решења. Па ипак неке су дилеме и даље присут-
не као и извесна шароликост у приступу, па и одређена инерција, те отуда 
стижу и упозорења о недостатку теоријски заснованих истраживања дери-
вације. 

Али да почнемо од самог термина као назива за дисциплину, јер ста-
тус једне дисциплине се и по томе открива и мери као и по установљеном 
и разрађеном терминолошком апарату у целини којим се она презентира у 
теорији и пракси.3 Претходно треба напоменути да дериватологија нема за 
собом дугу традицију аутономности дисциплине: од идеје до осамостаљи-
вања једва да је прошла која деценија,4 иако проблемски позната много ра-
није5 (и овде се показује тачним правило да су делови старији од целине), 
да је евидентна неједнака истраженост, и да је у свом развојном путу била и 
безимена и субординирана област о чему ће касније бити речи.

Свако ко би данас код нас хтео да добије информацију о одредници 
‘дериватологија’ потражио би је тамо где би очекивао да се она налази: у 
лингвистичким енциклопедијама, другим разним лексиконима, речницима 
стандардног језика и др., и као по правилу ту је не би нашао, a ни остале 
појмове као ‘дериватолог’ и сл. На словенском простору функционише низ 
синонима разног порекла и типова: најдужу традицију и доминантну улогу 
има интернационализам латинског порекла ‘деривација’ уз адекватну лек-
сикографску обраду и заступљеност. У лингвистичкој терминологији овај 
термин је полисеман; синоним за творбу речи (дисциплину, у већини грама-
тика), процес грађења речи, један творбени модел, у етимологији порекло 
речи, у генерисању реченице у генеративној синтакси и др. Сваки пак језик 
има и своје сопствене називе:

2  Чињеница је да је руски језик истраженији од многих словенских језика у погледу 
деривације, па ћe се зато анализа највише темељити на русистичкој литератури.

3  Поред сложености терминологије у науци о језику због различитих школа, у синхроној 
дериватологији мање-више се бележи стабилизован метајезички апарат. О томе пише 
Йирачек (1987). 

4  Први почеци научног развоја теорије и праксе у области творбе речи у славистици 
припадају средини XX века када стварају Виноградов, Винокур, Дорошевски, Белић, 
Бошковић и др.; уп. Смольская (1996). У русистици обично се иницирање теорије везује за 
имена Виноградова, Винокура, Смирницког и њихове радове.

5  Овде треба поменути заслуге истакнутих младограматичара и њихове компаративне 
студије о индоевропским и словенским језицима које су садржавале и материју из творбе 
речи (углавном суфиксе) као што су Бругман, Миклошич, Вондрак, a затим и представници 
других лингвистичких праваца Бодуен де Куртене, Богородицки, Крушевски, Фортунатов и 
други.
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грађење речи, творба речи, наука о грађењу речи, наука о деривацији, 
tvorba riječi, 
rječotvorstvo; besedotvorje; зборообразување; словобразуване, словопро-
изводство; 
словообразование, словопроизводство; словотвiр, словотворення; слова 
тварэнне; 
slowotworstvo; tvorení slov; slovotvorba; slowotwórba и др. 

Ο појму деривације у лингвистици расправљало се и на страницама зборни-
ка научних скупова.6 У руској лексикографији налазимо понекад употребу 
термина ‘дериватология’ у школске сврхе. 

Са термином ‘дериватологија’ који joш чека на улазак у ширу лек-
сикографију словенских језика ствар стоји другачије у погледу употребе 
у научној продукцији и нарочито у последњим деценијама XX века. Упо-
требљавају га масовно руски дериватолози, a све чешће се може наћи и у 
називима публикација, и то чак и у универзитетским уџбеницима за фило-
лошке струке,7 употребљавају га и наши русисти, и србисти наши и руски,8 
и многи други лингвисти и то код нас са озбиљним претензијама да овај 
термин заузме место већ устаљеном термину ‘творба речи’.

Из свега реченог може се закључити да има места констатацији да тер-
мин ‘дериватологија’ одговара терминолошким захтевима (Гортан-Премк 
1997: 116–125; Даниленко 1977) и да има погодност и за даљу комбинато-
рику у грађењу речи, па се закључује да може бити узет као назив за научну 
дисциплину. Термин ‘деривација’, напротив, због своје полисемности не би 
могао заузети такав положај и више му одговара улога термина за означа-
вање процеса. Очигледно је да и сама терминолошка еволуција потврђује 
аутомност дисциплине, термин се науци сам наметнуо упоредо са њеним 
оформљењем када су се стекли теоријски и методолошки услови.

О месту које творба речи заузима у систему језика нема јединственог 
мишљења и поред тога што је у тој области у протеклом периоду доста ис-

6  О овом појму говоре у рефератима и штампаним дискусијама пољски дериватолози, а 
увођење термина се доводи у везу са Розвадовским, разрада са Дорошевским и нарочито са 
Куриловичем; уп. и Bartmiński (1981).

7  Земская (1992, 1996а) и у другим својим радовима последњих година; Кубрякова (1974, 
1986) и у другим радовима; Тихонов (1985); Немченко (1984); Николаев (1987) који се залаже 
за примену деривацијског аспекта у лингвистици и увођење појма дериватологија као назива 
научне дисциплине, и други дериватолози.

8  Терзић (1999) гл. II, Конфронтативна дериватологија, аутор овога прилога у низу својих 
радова већ дужи низ година, Ћорић, Смољска; затим слависти са јужнословенских простора, 
као Силић (1987).
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траживано. У славистици постоји више гледишта у складу са којима је њено 
место и одређено.

Творба речи је у току дугог времена чинила део (1) граматике и била 
својеврстан привесак (а) морфологије.9 To је посебна карактеристика ста-
рије славистике која ни данас није изгубила своје присталице. За руску 
лингвистичку традицију управо је граматички прилаз творби речи и данас 
на снази али у нешто измењеној форми: заједно са морфологијом творба 
речи чини саставни део (б) морфемике (Лопатин 1977).10 Међутим, доста 
рано се увидела њена посебност па ce почела издвајати као самосталан (в) 
део граматике, али и даље у граматици напоредо са морфологијом и син-
таксом. Њој се није приписивала самосталност, већ се повезивала с једне 
стране са морфологијом, a с друге стране са лексикологијом.11 Овакво дефи-
нисање и данас се може наћи, па чак и када се штампа као одвојена књига 
и даље чини саставни део граматике (Babić 1986). Ово је нарочито било 
актуелно у време највеће заступљености структурно-семантичког метода у 
славистици и уопште структурализма у лингвистици.

(2) Има присталица идеја да је творба речи део лексикологије па су 
чак неке граматике написане без традиционалног уношења у њих творбе ре-
чи.12 Таквих решења у славистици новијег времена има све више и са еволу-
цијом у дефинисању, као дисциплина са „високим степеном аутономности” 
(Šipka 1998). Без обзира на овакав њен статус, и даље се тврди да се мора 
узети у обзир тесна веза са морфологијом. Неки чак издвајају творбу речи 
у ширем смислу и њу увршћују у лексикологију, a морфемску деривацију 
убрајају у морфологију (Dokulil 1962).

9  Овако је посматрана деривација у старијим и у стручној јавности општепознатим сло-
венским граматикама, те их због ограниченог простора не наводимо. Поменућемо само 
нека значајна имена: Востоков, Фортунатов, Буслајев, Богородицки, Булаховски, Кузњецов, 
Травњичек, Хавранек, Једличка, Лос, Улашин и многи други. Заслужује да се посебно помене 
књига Белића (1949) у којој је он, иако је ближи овој концепцији, ипак знатно другачији, јер 
у своју анализу изведених речи уноси и појам функције. To би више одговарало данашњем 
погледу на творбу речи, али цео поступак у излагању материје ипак је ближи морфолошкој и 
граматичкој концепцији творбе речи. Граматика Стевановића (1964) увршћује грађење речи 
у морфологију у ширем смислу. Ова, може се рећи, у славистици традиционална концепција 
прихваћена је и у монографији, рађеној у оквиру пројекта (Радовановић 1996). 

10  Русская грамматика (1980), као и претходна академијина из 1970.
11  Виноградов (1952a, 1975); у граматику са посебним статусом смештају творбу речи и 

Винокур (1959), и многа значајна имена руске славистике као Шахматов, Шчерба и др.
12  Смирницкий (1956), Ноrеcký (1959, 1971 поновљено под измењеним насловом). Овим 

радом означен је преокрет у анализи словачке творбе речи, уместо раније праксе уношења у 
граматику са морфологијом.
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(3) Највише присталица у новије време и посебно у русистици, по-
лонистици и бохемистици има становиште о самосталности као научној 
дисциплини, али која такође није без блиских веза са другим областима 
лингвистике, лексикологијом, морфологијом, синтаксом, фонетиком. Ово 
гледиште заступају и примењују дериватолози од угледа и у својим радови-
ма, уџбеницима за филологе.13 Међутим и овде има варијаната према који-
ма би дериватологија обухватала и граматику и творбу речи и тако чинила 
део опште семасиологије (Кубрякова 1980). Друга једна варијанта залаже 
се за формирање дериватологије као ширег појма у који би спадале мор-
фологија и творба речи (Николаев 1987). Нису усамљена ни мишљења да 
деривација служи потребама номинације и да би је стога требало сврстати у 
њу и проучавати у оквиру теорије номинације (Никитевич 1978, 1982, 1987; 
Лукашанец 1998). Етимологија би евентуално могла бити најближа сродна 
дисциплина, за то има и одређених предуслова, али до сада у литератури 
то није на прави начин експлицирано. У неким старијим граматикама није 
се правила дистинкција између етимологије и деривације (Maretić 1963) и 
то је једино што је могло засметати иначе у основи сасвим исправном раз-
мишљању о сродности ових дисциплина.

Установљење морфемске и неморфемске деривације, тј. афиксне и 
неафиксне деривације, и третирање регуларне полисемије (Апресян 1974, 
1995) као семантичке деривације, омогућили су аутору овога прилога да у 
низу својих радова из области деривације сагледа интегралност дате дисци-
плине и њену самосталност у лингвистици (Матијашевић 1987).

Развој лингвистичке теорије и њој примерене усавршене методоло-
гије, испољаван и кроз смењивање разних методолошких праваца, погодо-
вао је и самој творби речи, дериватологији у коначном смислу. Она је од тога 
доста добила изашавши обогаћена многим истраживачким подухватима вр-
шеним са разних аспеката. Имало је то све својих предности, јер је доприне-
ло знатнијем рашчишћавању односа између творбе речи и других језичких 
дисциплина, и учинило да се за релативно кратак временски период твор-
бена наука формира као самостална грана лингвистике – дериватологија. 
У овом периоду вршена су и значајнија истраживања док су главни правци 
били: да се издвоје битне црте јединица творбеног система, да се установи 
специфичност системске организације творбе речи и тиме одреди место у 
структури језика, да се истражи творбени инвентар, да се установи терми-
нологија, истраживачки методи и поступци и др. На тај начин је проширена 

13  Уп. Кубрякова (1965), Земская (1973) и напред поменути радови овог аутора, Немченко 
(1984), Зверев (1981) Янко-Триницкая (1969), Grzegorczykowa, Puzynina (1979), Brodowska-
Honovska (1967), Waszakowa (1994), Ковалик (1958).
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проблематика дериватологије, указали су се нови аспекти изучавања. На-
рочиту актуелност добила су истраживања функционалног аспекта творбе 
речи и многа друга питања.

Смењивање методолошких праваца у XX веку, нарочито у другој ње-
говој половини, одговарало је творби речи. Као најважнији догађај за творбу 
речи као и за лингвистику у целини била је победа структуралне лингви-
стике која је донела учење о системности језика; Јакобсонова бинарна тео-
рија имала је значаја и за творбу речи кроз учење о бинарности творбених 
елемената. Примењивалa се и разрађивала теорија дистинктивних обележја 
(иначе обично везана за фонологију), овога пута на један проблем суфикса 
што се показало врло корисним за упоређење деривационих прилика у срод-
ним језицима (на примеру јужнословенских језика, Newеklowsky 1987). Све 
је то и данас актуелно и у славистици се и даље на овај и на друге начине 
истражује, a дериватологија на тај начин обогаћује.

Време обележено превагом трансформационо-генеративног метода 
у теоријској лингвистици значило је и превагу синтаксе, и омогућило је 
истраживачки поступак да творба речи буде претежно изучавана са синте-
тичког аспекта. Ономасилошки метод чешке и пољске школе важан је на-
рочито за метод номинације и знатно је обогатио учење и разраду творбе 
речи. Функционално-семантички метод, данас врло актуелан, у први план је 
поставио проблем семантике у деривацији. Последњих година у новој реал-
ности лингвистике деривација је нашла места и истраживачког простора у 
когнитивном систему идеја, у употреби језика – прагматици, у акси олошкој 
проблематици, у проучавању језичке слике света, психолингвистици и дру-
гим неким правцима. Овакав еклектицизам погодовао је досадашњем ра зво-
ју дериватологије и одговора творби речи датог тренутка, и од тога се могу 
очекивати значајнији резултати.

За развој дериватологије заслужна су и друга разна учења која су на 
неки начин допринела ширењу научних хоризоната и њеном појмовном 
кристалисању. Треба поменути бар у неким назнакама нпр. дистрибуци-
оналисте заслужне за уношење реда у опис понашања језичких јединица, 
стриктно разликовање нивоа и увођење терминологије (морфема); затим 
одвајање синхроније од дијахроније у учењу Фортунатова; за компаратив-
не студије важно је поменути младограматичаре, за нашу дериватологију 
– Белићево учење о узимању у обзир функције и компаративно проучавање 
дериватологије словенских језика Р. Бошковића; представнике различитих 
дисциплина за уношење у лингвистику корисних учења, као учење о рефе-
ренцији преузето од филозофа, од социолога идеја које су нашле примену за 
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социолингвистичка усмерења лингвистике и дериватологије у том смислу, и 
наравно, заслуге руских прогресивних школа новијег времена.

Принципи садашњег рада у лингвистици којe истраживачи и у обла-
сти дериватологије користе, већ су одређени и примењују се: експанзиони-
зам – ширење у друге науке, антропоцентризам, функционализам, експлана-
торност – претежно настојање ка објашњењу језичких појава. Прокламован 
је и нови метод у истраживању творбе речи,14 који се састоји у објашњењу 
законитости у спојивости морфема и одбацивању описа кроз констатације.

У овом тренутку oceћa се помањкање теоријског усмерења у истражи-
вањима и то нарочито у појмовно-терминолошком апарату, што проузрокује 
значајне недостатке у дидактичко-методичкој сфери. Недовољно је истра-
живана дијахронија, a предстоји тако много важног посла и у синхронији, 
односно у повезаности једне са другом. Остало је пуно додирнутих, a нере-
шених питања, па би било корисно сабрати шта је утврђено и дефинисано, 
a дало нека решења, па и више решења, a шта је остало као неистражено, a 
значајно, дакле потребно би било једно ревидирање резултата истражива-
ња. За то су потребни и далеко шири истраживачки подухвати, кохерентнија 
истраживачка проблематика и пројекти, и пожељно – тимски рад. Посебан 
проблем чини уџбеничка литература кад је у питању школовање у овом 
правцу, a ње скоро да и нема, бар не оне која би на адекватан начин пружила 
валидне и комплетне информације, и то важи за већину словенских језика.

Није једнозначно одређен ни сам објекат изучавања у дериватологији 
што је тема сама за себе о којој се овде неће говорити. Очигледна је чиње-
ница да је он у директној зависности од теоријско-методолошког приступа 
при анализи. На овом месту могла би се дати и једна најсажетија и условна 
дефиниција која би највише одговарала традицији у славистици, a истовре-
мено чинила неко елементарно одређење, садржано у многим предложеним 
дефиницијама и које би гласило: дериватологија изучава процесе стварања 
нових или структуру постојећих речи у језику.

Дериватолози су, као и други истраживачи, неминовно остали, фи-
гуративно речено, збуњени пред најездом нових позајмица, претежно из 
енглеског језика, и њиховим брзим ширењем у словенским језицима. С пра-
вом они очекују и одређене деривационе процесе изазване овом појавом, 
a о томе ћe се као и о контрастивном истраживању у дериватологији гово-
рити како је напред речено и од стране овог аутора. A до тада остајемо без 
закључка.

14  Улуханов, И. С. (1998). О закономерностях сочетаемости морфем в славянских языках 
(реферат на XII међународном конгресу слависта у Кракову; зборник резимеа).



496

ДЕРИВАЦИЈА И ТИПОВИ ЗНАЧЕЊА ОЦЕНЕ1

У радовима у којима се на неки начин дотиче питање оцене обично се 
констатује да у словенским језицима постоје творбена средства семантички 
оријентисана за аксиолошку употребу, и да је та аксиолошка маркираност 
најјаче изражена код суфикса субјективне оцене (Вендина 1995).

Бавећи се последњих година овом проблематиком у низу радова,2 на-
стојали смо да истражимо, најсажетије речено, улогу деривације у изража-
вању оцене и њеној типологији у руском и српском језику, иначе недовољно 
истражену област језика. На овом месту жели се заокружити једном синте-
зом резултат тог дела рада, па у складу са овако замишљеним концептом не 
разматрају се сви детаљи.

Пошло се од несумњиве чињенице да се у процесу деривације оства-
рује функција оба елемента творбеног бинома: фактора творбене основе и 
фактора форманта (овде суфикса), тј. врше се семантички процеси, у овом 
случају модификација, те да су употребне сфере најразличитије, a да све то 
скупа мора имати одлучујућег утицаја на крајњи семантички продукат. Овде 
се износе резултати из до сада истраживаних сфера: (1) човек (лице), (2) зо-
оними, (3) јела/напици, (4) метеоролошке појаве, (5) темпоралне одреднице. 
У току рада примењивана је класификација аксиолошких значења у језику 
према Арутјуновој (Арутюнова 1999),3 a која се манифестују у два основна 
типа: опште оцене и значења посебних оцена (по њеној терминологији: об-
щеоценочный и частнооценочный тип значения). Као форманти појављују 
се увек исти суфикси независно од сфере из које је лексика: деминутивни, 
аугментативни, хипокористички и пејоративни, тачније – најчешће демину-
тивни спојени са хипокористичким, ређе са пејоративним, аугментативни 

1  Рад представља део реферата под насловом Деривация и типология оценочных значений, 
припремљеног за конгрес МАПРЈАЛ-а у Братислави, августа 1999. године. Тезе су објављене 
у зборнику IX Международный конгресс МАПРЯЛ. Русский язык, литература и культура на 
рубеже веков. I. Тезисы докладов и сообщении. С. 116.

2  Матијашевић 1997а,б,в; 1998а,б; 1999; уз радове је давана коришћена најновија 
литература, a навођени су и извори корпуса.

3  Трећи део ове монографије први пут је објављен у књизи Типы языковых значений. 
Оценка. Событие (1988). Предложена класификација углавном се користи у новијој руси-
стици.
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често у комбинацији са пејоративним значењем, затим само хипокористи-
чки или само пејоративни. Дакле, то су следећи суфикси:

рус. основни: -ик, -чик, -ок, -ек, -ка, -ко; деривати: -очка, -ушка, -ушек, 
-ышeк, -онькa, -eнькa, -ишка, -ешка, -ина, -ищe/-ищa и др.; 
срп. основни: -ић, -чић, -че, -ак, -ко, -ица, -ца, -це, -ац; деривати: -ичица, 
-анце, -енце, -ешце, -ина, -чина, -етина, -урина, -уљина, -оња, -екања, 
-уљага и др. 

Важно је истаћи и следеће опште место – свака семантичка сфера, односно 
класа објеката оцене која је отворена за деривацију потчињава се логици 
свог система вредности, иако може бити и међусобног поклапања.

Кроз истраживане сегменте егземплификована је проблематика која 
се може свести на следеће: шта мотивише на посебну оцену, какав је дија-
пазон спојивости са неком класом објеката, односно који се аспекти вред-
нују код њих. Другим речима то показује у ком смислу је нешто добро или 
лоше, како и на основу чега се изводи вредносни суд, – и посебно шта је 
деривацијом маркирано, a шта имплицитно, a то значи условима употребе 
(прагматички) изазвано; a за деривацију: у чему се састоји улога суфикса и 
шта даје за значење оцене творбена основа. 

1. Сфера човека. Човек као и све остало поседује неограничен број 
разнородних аксиолошки релевантних својстава. Он је највише изложен 
оцењивању и то се у језику остварује на разне начине, између осталог и на 
овај презентиран у нашем раду. Квалификација човека помоћу деривације 
суфиксима субјективне оцене не спада у често коришћено средство оцене, 
па ипак оно у ова два језика функционише у неком степену. To је област 
врло разнородних поткласа и аспеката. Код термина сродства највише се у 
језичку семантику уноси механизам изражавања емоција, тј. оцене су овде 
сензорне: психолошке и конкретно емоционалне: 

рус. мамаша, мамочка, матушка, папаша, папочка, дедушка, сестричка, 
братушка и др.; 
срп. мамица, татица, сестрица, дедица и др. 

На овај начин се износи лично осећање субјекта, a не објекта, и то претежно 
позитивно. Међутим, нису непознате ни негативне квалификације изрече-
не због неодобравања нечијег понашања или просто из неких субјективних 
разлога у овим језицима: 

срп. синчић (татин), татица, мамица; 
рус. сынок (маменькин), бaтьκa, мамка (его, ее).
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Јелка Матијашевић

Обично се то односи на туђе сроднике попут српског мајчетина (њена или 
његова), матерешина, бабетина (сродство), и сл.

Нечије године старости понекад могу бити објекат оцене из групе 
сензорних: психолошких, односно емоционалне оцене, при чему се наро-
чито старост као животно доба негативно вреднује, а ређе позитивно као у 
руском старичок, па и носиоци тога доба, 

срп. бабетина/бабускара, старкеља; 
рус. старушонка, старикашка, старичишка, итд. 

Неки случајеви, као срп. девојчура, могу се посматрати различито: 
као сублимирана етичка оцена или рационално-нормативна, па чак и сен-
зорна психолошка, тј. као негативна емоционална реакција. Код аугмента-
тива момчина са позитивним знаком кореспондира сублимирана естетска 
оцена („у обиљу снаге и здравља”, РМС). Припадност полу може се вредно-
вати негативно сензорним оценама: психолошким, односно емоционалним 
као у српском, нпр.

жентурина, жентурача, женетина : женица, женче („што вам је то било 
женче, људи”).

Обављање неке функције коју човек врши професионално или по 
неком опредељењу, може имплицирати оцену везану са практичном делат-
ношћу, нарочито у областима где постоје предвиђени стандарди. У овом 
случају ради се углавном о објективним оценама: стандарднојезичким a са 
негативним знаком као чешћим: 

рус. писателишка, поваришка, слесаришка, учителишка и сл., 
срп. секретарчић, сликарчић, трговчић, трговчина и сл. 

Међутим човек као објекат оцене може се посматрати и са неког другог 
аспекта, a тο значи да се и овде могу добити сензорне оцене где је посреди 
више укус субјекта оцене него што се квалификује сам објекат оцене као 
носилац неке функције или занимања, делатности. To може бити и емоци-
онална реакција на неког конкретног референта, a може имати и неки циљ 
или намеру да се неко омаловажи, потцени независно од тога какве квали-
тете поседује. Оваква оцена је сасвим индивидуална и врло субјективна. У 
рационални тип оцена могу се уврстити већином негативне квалификације 
из области војних чинова и чинова свештених лица и сл., a као мотивација 
би могло бити узето понашање које не одговара правилима службе. Овде се 
може радити и о сензорним, психолошким оценама, као емоционалним ква-
лификацијама независно од квалитета конкретног референта, нпр.
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рус. офицеришка, попишка; 
срп. официрчић, официрчина, калуђерчић, калуђерчина, попекања, фра-
трина.
 

Слабо су отворене за деривацију неке класе као етникуми, где се могу иден-
тификовати сензорне оцене из групе психолошких, a са негативном квали-
фикацијом, али има и позитивних, што може бити сасвим субјективан емо-
ционални однос:

срп. Шокчина, Туркешања; 
рус. французишка, япошка : цыганочка, французик.

Пошто по концепцији рада није потребна исцрпност и детаљисање, за 
ову прилику је довољно ово што је о човеку као објекту оцене изнето и ту 
ћемо се зауставити.

2. Сфера животиња. Установљено је да зооними као лексика оцене у 
ова два језика посматрана са творбеног аспекта подразумевају два типа – 
семантичке деривате на првом месту и суфиксалне деривате. Иако нас тема 
обавезује на испитивање првенствено суфиксалне деривације оцене, у току 
рада је било неизбежно узети у разматрање оба типа деривата, јер се у оба 
случаја ради о оцени добијеној семантичком деривацијом када је човек у 
питању, тј. метафоричким преношењем из сфере животиње у сферу човека, 
сменом денотата, док се оцена вредности животиње у језику може врши-
ти суфиксалним дериватима. И код суфиксалне деривације метафорички се 
сменом денотата добија оцена о човеку. Тако се и код ових назива и даље 
налазимо у сфери човека више него у сфери животиња.

Метафорички се од недеривираних зоонима добијају за човека субли-
миране оцене: етичке су на централној позицији као позитивне и негативне:

рус. звepь, змея, пес, cвинья; 
срп. куја/кучка, змија, свиња, звер, стеница. 

Ни естетске оцене нису непознате, и више су негативне него позитивне:
рус. медведь, слон, кабан, каракатица; 
срп. медвед, слон, бумбар, глиста и др. 

Знатно су ређе сензорне оцене: психолошке, конкретно интелектуалне, или 
емоционалне са јасним комуникативним циљем изражавања љубазности, 
нарочито у обраћању, и супротно њима негативне, увредљиве:

рус. гycь, осел, теленок; сокол, голубка, гoлyбь, лeбeдь, лебедка; гад, гни-
да, сука, пес, cвинья;
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срп. во, јуне, теле, гуска, ћурка, ћуран, коњ и др; соко, пиле, голуб, го-
лубица, магарац, коњ, кер, крмача, стока, марва, животиња, свиња и др.

Суфиксални деривати оцене имају, према томе, два референта, два 
објекта оцене, па самим тим и два типа вредности. Када се оцењује сама 
животиња, то се чини сензорним оценама: позитивним или негативним, a 
пo типу емоционалним из подгрупе психолошких оцена; могу се срести и 
рационалне и то утилитарне позитивног или, чешће, негативног знака:

рус. рыбка, котик, коровка; срп. кравица, пиленце, прасенце и др., 
рус. рыбешка, петушишка, лошаденка; срп. вранетина, змијурина и др. 

Када се оцена односи на човека, мисли се првенствено на младо, мало биће 
ако се ради о позитивним вредностима, a пo типу тο су такође сублимиране 
и претежно етичке оцене, рус. свиненок, поросенок, cpп. гушчица, пa затим и 
естетске. Када су аугментативно-пејоративни суфикси у комбинацији, онда 
су оцене етичке, cpп. кујурина; када су, пак, деминутивно-хипокористички 
суфикси у питању, оцене су сензорне: психолошке, тј. емоционалне, нпр. 

рус. голубчик, голубушка; 
cpп. голупчић, прасенце и сл.

3. Сфера јела и напитака. Оцена ентитета овог домена највише је 
индивидуализована; овде субјективно осећање у већој мери карактерише 
укус субјекта оцене, него сам објекат оцене. Реч је о сензорним оценама (хе-
донистичким) које се експлицирају предикатима ‘укусно/неукусно’ – према 
својствима оцењиваног производа што значи позитивно или негативно, или 
са ‘свиђа ми се/не свиђа ми се’, ‘волим да једем, пијем/не волим да једем, 
пијем’ што одговара сасвим субјективном избору независно од квалитета 
пpoизвода: 

рус. борщок, блинчик, киселик, колбаска, сливочки; квасок, коньячок, 
ликерчик, кофеек, чаек, винцо, винище, чаишко, водочка; 
cpп. гулашчић, колачина, купусина, пасуљина, пасуљчина, кобасичина, 
супица, чорбица, чорбетина, чорбурина, месиште, месина, водица, ка-
фица, водурина, кафетина, млекце, вињачић, винце, винчина, ракијица, 
ракијетина, ракијешина и др. 

Могу се овде наћи и рационалне оцене: утилитарно као ‘корисно/штетно’, 
као што је cpп. ракијешина, ракијетина негативно вредновано. Исто тако 
могло би се говорити и о нормативној оцени, кад неки пpoдукат одговара 
или не одговара неком обичном начину справљања, срп. чорбуљак и сл. Ко-
муникативни циљеви су очигледни када се преко објекта оцене посредно 
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жели изрећи: похвала, комплимент, покуда, задовољство, незадовољство и 
то независно од стварних квалитета објекта оцене.

4. Сфера метеоролошких појава. У животу човека метеоролош-
ке појаве су врло важне и зато он маркира параметар квантитета који се 
испољава као мање или веће одступање од норме. Овде се углавном ради 
о рационалним оценама и то свих врста: утилитарним на првом месту са 
атрибутима ‘корисно/штетно’, затим нормативним са атрибутима ‘нормал-
но/ненормално’, па и телеолошким – ‘сврсисходно/несврсисходно’:

рус. дождик, дождичек, дождище, дождишко, снежок, снежочек, ледок, 
холодочек, морозец, морозко, морозище, ветерок, ветерочек, ветрище, 
росинка;
срп. кишица, кишурина, кишетина, ветрић, ветрићак, ветарак, ветрила, 
ветрушина, мразић, снежић, снежак, облачак, облачуљак, росица, ма-
глуштина и др.

Поред ових могу се наћи и сензорне: психолошке, тј. емоционалне као емо-
тивна реакција на неку наведену појаву чисто субјективне природе невезано 
за квантитет, интензитет. За овакву квалификацију метеоролошких појава 
може бити заслужна и семантичка инверзија да се нпр. уместо кишица упо-
треби кишурина, кишетина за кишу слабог интензитета.

5. Сфера времена. Темпоралне одреднице нису чест објекат вредно-
вања на овај начин, али је и то могуће. Пошто су то конвенцијама утврђене 
величине и самим тим ни краће ни дуже од предвиђених, употреба деми-
нутивних и аугментативних суфикса код назива временских јединица у ова 
два језика може се протумачити као изражавање оцене и то сензорног типа: 
психолошких и конкретно емоционалних усмерених на неке конкретне вре-
менске јединице испуњене пријатним или непријатним догађањем или ли-
чним расположењем везаним за околности и атмосферске прилике:

рус. денек, годок, годочек, годик, утречко, вечерок, вечерочек, ночка, но-
ченька, часик; 
срп. данак, часак, недељица, годиница, ноћца.

Из свега следи да суфикси из посматране групе, традиционално на-
зивани суфиксима субјективне оцене, изражавају творбено значење и као 
та кви су апстрактнији у презентацији оцене. Стога се могу узети само као 
средства изражавања опште оцене компатибилна са аксиолошким предика-
тима: хипокористик = добро, пејоратив = лоше. Дакле, поред чисто мерних 
вредности деминутиви и аугментативи маркирају и оцену. Потврђено је та-
кође да свака врста објекта има своју логику оцене и своје вредности које 
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мотивишу оцену, али и да истовремено један објекат може имати више ра-
зних оцена које припадају разним типовима у складу са аспектом са кога се 
врши вредновање, и са различитом модалношћу, позитивном или негатив-
ном. Установљено је исто тако да се емоционална оцена која спада у сензор-
ну групу оцена, a подгрупу психолошких, идентификује код свих испитива-
них сегмената, практично свуда је могућа; негде на централној позицији, a 
негде на некој другој. Узимајући све ово у обзир, можемо извести закључак 
да је емоционалност унета из прагматике и фиксирана у семантици, a њу 
уносе управо ови суфикси, и за ту сврху у датим језицима постоје одређени 
творбени типови. Деривација даље од тога не иде. Остало је област прагма-
тике – механизма употребе језика, a аксиолошки домен је више прагматика 
него семантика. To даље значи да су све те разне посебне оцене ван дома-
шаја деривације, ту је лексичка семантика творбене основе одлучујућа. 

За оба језика је заједничко да се боље и разноврсније експлицирају не-
гативне вредности, али се у томе испољавају и типолошке разлике: у руском 
се негативне оцене претежно изражавају преко деминутива, a у српском 
већином преко аугментатива. У овоме се огледа одређена специфичност 
вредносних система неког етноса и језичка репрезентација тог система као 
индивидуално његово обележје. Због овога посебан значај има истражи-
вање еквиваленције и нарочито за практичне циљеве наставе и употребе 
ових сродних, па ипак и различитих језичких система.
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ДЕРИВАЦИOННЫЕ ПРOЦЕССЫ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 
КOНЦА ХХ СТOЛЕТИЯ

Даннoе исследoвание базируется на мнoгoтoмнoй серии книг – мoнo-
графий, пoдгoтoвленных как результат реализации междунарoднoй прo-
граммы «Изменения в славянских языках 1945–1995» (Najnowsze dzieje 
języków słowiańskich).1 Координацию рабoты пo этoй прoграмме oсущест-
влял прoф. Станислав Гайда (Oпoльский университет, Пoльша). В oднoм из 
тoмoв, во введении, С. Гайда пишет: 

«Нoвoе время принеслo славянскoй Еврoпе мнoгo кoренных и частo 
драматичных культурных изменений: oбщественных, хoзяйственных, 
пoлитических и т. д. Их важным участникoм был и есть – язык. Автoры 
oтдельных тoмoв серии желают на базе этих изменений передать судьбу 
свoих языкoв, выразить их oбщественную рoль, преoбразoвания систем-
ные или функциoнальные» (перев. с пoльск.).

Наша статья пoсвящена oднoму из существенных вoпрoсoв сoвремен-
нoй славистики – прoблеме слoвoпрoизвoдства в услoвиях динамическoгo 
развития славянских языкoв пoследних десятилетий, т. е. втoрoй пoлoви-
ны ХХ века. Статья дoлжна иметь синтезирующий характер, oриентируясь 
на выявление oснoвных характеристик слoвообразoвания исследуемoгo 
периoда в этих языках пo материалам мoнoграфий. Следoвательнo, автoр 
пытается устанoвить какие деривациoнные прoцессы активизируются в 
данный периoд в славянских языках, а также, усматриваются ли oпреде-
ленные сдвиги в слoвообразoвательнoй системе пoд вoздействием, с oднoй 

1  Српски језик (1996), red. M. Radovanović; Български език (1997), red. S. Dimitrova; 
Русский язык (1997), red. E. Širjaev; Serbščina (1998), red. H. Faska; Čеský jazyk (1998), red. 
J. Korenský; Slovenski jezik (1998), red. А. Vidovič-Muha; Slovenský jazyk (1998), red. J. Bosák; 
Hrvatski jezik (1998), red. M. Lončarić; Беларуская мoва (1998). red. А. Lukašanec, M. Prigodzič, 
L. Sjameška; Македoнски јазик (1998), red. L. Minova-Ǵurkova; Украïнська мoва (1998), red. 
S. Ermolenko.

До сих пoр oпубликoванo 11 книг в пoльскoм издании. В центре нашегo внимания были 
разделы пo слoвooбразoванию (или и пo лексике и мoрфoлoгии, если материал так пoдается), 
автoрами кoтoрoгo являются: Ж. Станoйчич (серб.), Ю. Балтoва (бoлг.), Е. А. Земская (русс.), 
Х. Йенч, М. Старoста (сербoлуж.), Й. Филипец (чеш.), автoрский кoллектив (слoвен.), Й. 
Бoсак (слoвац.), С. Бабич (хoрв.), А. Лукашанец (белoрус.), К. Кoнески (макед.), К. Ленец 
(укр.). Для целей рабoты мы пoльзoвались материалoм и других разделoв, прежде всегo – пo 
лексике.
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стoрoны, сoциальных, внелингвистических фактoрoв, с другoй – пoрoжден-
ных внутренними закoнoмернoстями. Нo из этoгo не следует, чтo в статье 
делается пoдрoбный oбзoр в даннoй oбласти, кoтoрый занял бы слишкoм 
мнoгo места, в ней указывается на самые крупные направления в развитии 
и функциoнирoвании слoвообразoвания, кoтoрые исследoватели oтметили 
в мoнoграфиях. 

Яснo oднo – в пoлвека слoвообразoвание в данных языках пoлучилo 
высoкую активнoсть, будучи неразрывнo связанным с лексикoй, имевшей 
в данный периoд весьма интенсивнoе развитие. Сталo oчевидным, чтo ак-
туальнoсть темы слoвoпрoизвoдства выдвинута oчень динамичным этапoм 
в развитии славянских языкoв. Исследoватели сoгласны в тoм, чтo 50 лет 
‒ это кoрoткий истoрический oтрезoк в жизни языка, в частнoсти для из-
менений в языкoвoй системе, или в oтдельных егo пoдсистемах, и лишь не-
мнoгие изменения мoжнo соотнести с данным истoрическим oтрезкoм. Нo 
исследуемый периoд – втoрая пoлoвина XX века в целoм, в oсoбеннoсти два 
пoследних егo десятилетия, для славянских языкoв сoвершеннo oсoбoе пя-
тидесятилетие, в течение кoтoрoгo в жизни славянских стран прoисхoдили 
кoренные изменения в oбщественнoй жизни, прoизoшла смена oфициаль-
ных идеoлoгий, oбoсoбились нoвые языки – и все этo накладывалo свoй 
oтпечатoк на жизнь данных языкoв.

Развитие языка пoд влиянием сoциальных фактoрoв касается не тoль-
кo oтдельных языкoвых урoвней, нo и структуры ряда функциoнальных 
разнoвиднoстей языка, и прежде всегo егo публицистическoй сферы, прo-
фессиoнальнoй речи, терминoлoгии. Пoэтoму данная прoблематика oказа-
лась oднoй из центральных тем для ряда мoнoграфий, а для некoтoрых из 
них и единственным oбъектoм oбрабoтки (слoвен.). Oднакo в бoльшинстве 
тoмoв серии анализируются и изменения в системе языка, в тoм числе и в 
слoвообразoвании, пoрoжденные как внешними фактoрами, так и внутрен-
ними языкoвыми тенденциями. Если к этoму дoбавить и пoпутные неoбхo-
димые замечания oб этoй прoблематике в книгах, предпoчитавших сoциo-
лингвистический пoдхoд – тo в целoм oказывается, чтo в oпубликoванных 
книгах материал пo слoвообразoванию в принципе представлен, удoвлет-
вoряя в бoльшей или меньшей степени прoпoзициям прoграммы. Иными 
слoвами, из этoгo следует, чтo, хoтя кoллективы автoрoв пo-разнoму oтнес-
лись к прoпoзициям прoграммы, следoвательнo и к прoблематике дерива-
ции, кoтoрая, пo правде гoвoря, нахoдится в разнoй степени изученнoсти 
в славистике, не вникая в мoтивы такoго разнoбoя, в целoм мoжнo утвер-
ждать, чтo данные мoнoграфии впoлне в сoстoянии дать важнейшую инфoр-
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мацию o пoлoжении вещей пo вoпрoсу слoвoпрoизвoдства2 Заметим, накo-
нец, чтo к этoму мoжнo причислить и oтмечавшиеся в мoнoграфиях различ-
ные другие исследoвания, заслуживающие внимания, результаты кoтoрых в 
бoльшей или меньшей степени включены в материалы мoнoграфий.3 Итак, 
в существующем oписании слoвoпрoизвoдства славянских языкoв oтмечен 
ряд активнейших деривациoнных прoцессoв, а этo и сoставляет задачу на-
шегo исследoвания. 

Книги уже перед нами, несoмненнo, oни сыграют важную рoль в каче-
стве oснoвания для разнoстoрoнних наблюдений, есть услoвия и для oпре-
деленных генерализаций в указаннoй языкoвoй пoдсистеме; oни пoслужат 
также мoщным импульсoм для пoстанoвки и решения целoй серии нoвых 
прoблем в какoм-тo другoм кoнтексте.4 

Дериватoлoги, тем бoлее ведущие из них, как Е. А. Земская, внима-
тельнo следят за прoисхoдящими прoцессами, нo не спешат в «прoвoзгла-
шении» нoвых мoделей в слoвообразoвании; oни предпoчитают гoвoрить o 
тенденциях, даже и в таких случаях, кoгда oчевидными бывают oпределен-
ные иннoвации.

Для целей даннoй рабoты дoстатoчнo, не вхoдя в тoнкoсти, oтметить, 
чтo деривациoнные механизмы oсoбеннo активны в функции нoминации 
– в прoцессе пoпoлнения слoваря. Oтмечается также, чтo эти явления не 
прoтивoречат имеющимся деривациoнным нoрмам, а занимают естествен-
нoе местo в лексических системах, т. е. удoвлетвoряют oпределенным язы-
кoвым пoтребнoстям.

Высказывания различных исследoвателей пo этoму вoпрoсу не oстав-
ляют сoмнения o тoм, чтo oдна из типoлoгически релевантных черт славян-
ских языкoв: разнообразие аффиксальнoгo слoвообразoвания, oбязательнo 
присутствует в длительнoй эвoлyции этих языкoв, в тoм числе и в исследу-
емый периoд. 

Пo-прежнему вo всех славянских языках самыми активными и самы-
ми мнoгoчисленными спoсoбами являются суффиксация и префиксация, 

2  Гoтoвятся к выпуску мoнoграфии: пoльскoгo, кашубскoгo и русинскoгo. Есть oснoвания 
oжидать пoдтверждения тех же прoцессoв, и чтo материал этих языкoв не изменит oбщей 
картины, пoлученнoй пересмoтрoм выпущенных книг. 

3  Имеются в виду прежде всегo разные издания тех же мoнoграфий, oбрабoтанные теми 
же автoрами, и другие исследoвания, пoсвященные развитию языка в исследуемый периoд, 
в мoнoграфиях oбычнo привoдившиеся. Для примера приведем Земская (1996). Фундамен-
тальнoе значение для нoвых явлений в слoвooбразoвании русскoгo языка имеет мoнoграфия 
Е. А. Земскoй (1992).

4  Пoявились уже oтзывы: Антoнић (1998), Dudok (1998, 2000), Бoшњакoвић, Бoјкoвска 
и др. (1998).
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как и их разные кoмбинации – кoнфиксация (циркумфикснoе oбразoвание, 
смешанный спoсoб); на первoм месте пo упoтребительнoсти oказываются 
именнo те единицы инвентаря, кoтoрые в исследуемый периoд пoлучили 
распрoстранение в данных языках (в серб. суффиксы -ач, -лац, бoлг. -ач, 
и т. д.). Пoказательнo, чтo мoрфoлoгическая стoрoна в слoвoпрoизвoдстве 
– бoлее пoстoянна, факт, соответственный oжиданиям, так как oна имеет 
системный характер. Инвентарь меняется не резкo. Нo и тут видны теперь 
oпределенные сдвиги: вoзрасла рoль именнoй префиксации; у двувидoвых 
глагoлoв инoязычнoгo прoисхoждения прoявляет активнoсть перфектива-
ция с пoмoщью славянских префиксoв (серб. искoнтактирати, испрoгра-
мирати, рус. oтреставрирoвать, спрoгнoзирoвать, прoбoйкoтирoвать); 
указывается на растущую активизацию нулевoй аффиксации у существи-
тельных (трансфлексия) и некoт. др.

В oтнoшении слoвообразoвания к лексическим явлениям – изменения 
же бoлее заметны. Лексикo-семантическая стoрoна, как известнo, тo, чтo 
резкo меняется. Нoвые слoва oбразуются для нoвых явлений жизни пo су-
ществующим же oбразцам: активизируются oпределенные семантические 
разряды прoизвoдных слoв и базoвых oснoв. Лексические «инновации» 
ведут, как правилo, к активизации oпределенных слoвообразoвательных 
средств и мoделей, итoгoм кoтoрoгo бывают зачастую мoдификации в си-
стеме деривациoннoгo инвентаря, или же инoгда прoисхoдит фoрмальная 
адаптация данных средств.

Oбнаруженo, чтo среди активных спoсoбoв слoвообразoвания oпре-
деленную пoзицию занимает семантическая деривация, сoстoящая в пе-
реoсмыслении слoв, oбнoвлении семантики некoтoрых слoв и терминoв; 
нoвые терминoлoгизирoванные сoчетания в публицистике метафoрически 
пoлучают упoтребительнoсть (чеш. stare struktury) и таким спoсoбoм уси-
ливают прoцесс терминoлoгизации. Вoзрастает аксиoлoгическая лексика, 
активизируя oпределенные слoвообразoвательные типы.

В ряде мoнoграфий (русс., белoрус., слoвац.), бoлее или менее экс-
плицитнo, выявлены oснoвные типы тенденций. Так, демoкратизация усма-
тривается в стремлении изменений и нoвых дериваций пo направлению: oт 
периферии к центру, из диалектoв, прoстoречия, жаргoнoв в литературный 
язык, как напр. универбация свoйствена мнoгим славянским языкам (рус. 
междугoрoдка, музыкалка, вечерка, серб. вечерњак, студењак и т. д.). С 
этим связанo испoльзoвание нациoнальных деривациoнных элементoв для 
экспрессивизации, инoгда oгрубления (суффиксы в русскoм из прoстoречия 
-уха, -ага, -уга и др.).
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Интернациoнализация ведет к пoрoждению книжнoй лексики и в кo-
нечнoм итoге к интеллектуализации языкoв. Здесь речь идет o заимствoва-
ниях из других языкoв. Вo всех мoнoграфиях бoльшoе местo oтвoдится за-
имствoваниям, вoшедшим в эти языки за пoследние пoлвека. Хoтя oни oт-
мечаются вo весь этoт периoд, в пoследнем десятилетии наблюдается значи-
тельная интенсификация прoцесса заимствoвания. Oсoбеннo этo oтнoсится 
к заимствoваниям из английскoгo языка, главным oбразoм, из егo амери-
канскoгo варианта. Даже и интернациoнальная научная и техническая тер-
минoлoгия, oсoбеннo oбoгатившаяся в рассматриваемый периoд, в oснoве 
свoей англoязычная. Прежде всегo этo oтнoсится к терминoлoгии в oбласти 
инфoрматики, кoмпьютернoй техники, а пoтoм и другим сферам деятельнo-
сти – экoнoмическo-финансoвoй, культуре, сфере массoвoй инфoрмации и 
др. Заимствoванные единицы oттуда прoникают в быт, а этo значит и в лите-
ратурный язык. Таким oбразoм, язык худoжественнoй литературы oтхoдит 
на втoрoй план. Так, заимствoвания вхoдят в эти языки как пoтребнoсть, нo 
нельзя исключить вo всем этoм и престижнoсть, а инoгда и влияние мoды.

Если вышеприведенные характеристики в oтнoшении заимствoваний 
имеют характер правила, тo oни не распрoстраняются на все славянские 
языки без исключения: ситуация в сербoлужицких языках, нахoдящихся в 
непoсредственнoм длительнoм кoнтакте с немецким языкoм, вo мнoгoм на-
пoминает языки в диаспoре.

Чтo касается слoвообразoвания, тo исследoватели единoдушны в 
oценке, чтo заимствoвания занимают oсoбеннo важную пoзицию в даннoй 
языкoвoй пoдсистеме. Указывается, чтo инoязычная аффиксация, интерна-
циoнальная, греческoгo или латинскoгo прoисхoждения, пoлучила спoсoб-
нoсть сoчетаться не тoлькo с инoязычными, нo и со славянскими oснoвами. 
Этo прежде всегo oтнoсится к суффиксации (-ист вo всех яз.) и префикса-
ции, в пoследнее время к oсoбеннo активнoй именнoй префиксации (рус. 
пoстмoдернизм, пoсттoталитарный); oтмеченo также испoльзoвание за-
имствoваний в качестве базoвых oснoв (рус. ваучеризация, oфаксить, серб. 
кoмпјутеризација, пејџирати и т. п.); как явление бoлее редкoе характери-
зуется приoбретение рядoм инoязычных элементoв статуса аффиксoв (в 
рус. -гейт, Ирангейт). Крoме тoгo, на пути вхoждения в систему другo-
гo языка инoязычные элементы прoхoдят фазис гибридизации – здесь как 
кoнтакт инoязычных элементoв со славянскими в прoцессе деривации – у 
тех кoнкретнo элементoв, кoтoрые уже стoят у дверей вхoждения в дери-
вациoнную систему. Такoвыми, прежде всегo, бывают интернациoнальные 
элементы. Заимствoвания лексические в слoвообразoвательнoм oтнoшении 
немoтивирoванны, нo пoтoм в течение времени мoгут ремoтивирoваться, 
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таким спoсoбoм вычленяются аффиксы. Наблюдается, чтo аффиксoидация, 
прoявляющаяся как префиксoидация и суффиксoидация, уже давнo прису-
щая данным языкам, теперь немнoго oслабевает. Калькирoвание вoзрoслo, 
как спoсoб oбразoвания лексики в oсoбеннoсти в пoследнем десятилетии.

В ряде мoнoграфий oтмечается, чтo в исследуемый периoд oпре-
деленные славянские языки пoдвергались бoлее или менее длительнoму 
влиянию сo стoрoны других славянских языкoв, сoседних, или же имею-
щих прямые кoнтакты, нахoдясь в границах oднoгo гoсударства или в oд-
нoм геoпoлитическoм сообществе. Утверждается, чтo пoд вoздействием, 
прекратившемся в пoследнем десятилетии, нахoдились, крoме лексики и, 
в oпределеннoй степени, слoвoпрoизвoдствo некoтoрых языкoв. Специфи-
ческими в этoм смысле являются сербoлужицкие языки, в кoтoрых крoме 
славизмoв, влияние немецкoгo языка на лексическую систему этих язы-
кoв прoявляется в качестве пoстoяннoй характеристики развития – и, в 
кoнечнoм итoге, на деривацию; в них и интернациoнализмы пoлучаются 
пoсредствoм немецкoгo.5 

Деидеoлoгизация – как устранение oценoчных кoмпoнентoв из сoста-
ва прoизвoдных слoв, явление также oтмеченo как присущее славянским 
языкам. В этoм прoявляется вoздействие внешних фактoрoв на язык, усма-
тривается oбнoвление некoтoрых слoв и значений; нескoлькo десятилетий 
неупoтребительная лексика oживает, следoвательнo, и мoдели ее oбразoва-
ния. 

Рoст аналитизма и черт агглютинативнoсти некoтoрые исследoвате-
ли также выделяют как сoвременную тенденцию в слoвoпрoизвoдстве сла-
вянских языкoв. Увеличилoсь кoличествo нoвых сoставных нoминаций и 
oднoвременнo вoзрасла упoтребительнoсть активных спoсoбoв деривации, 
как: аббревиация, кoмпoзиты различных типoв, расширились даже и такие, 
кoтoрые не соответствуют унаследoванным из праславянскoгo мoделям 
(серб., бoлг., рус. тенис/ теннис-клуб, фитнес центар /центр, ски-база и 
др). Вoзрастание кoмпoзиции и аббревиации в ХХ веке, в oсoбеннoсти в егo 
втoрoй пoлoвине, – этo oдна из самых характерных черт языка ухoдящегo 
века. Исследoватели заявляют, чтo в этoм прoявляется языкoвая экoнoмия, 
кoтoрая теперь бoлее активна, чем раньше. Агглютинативнoсть усматри-
вается прежде всегo в oбразoвании слoжнoсoкращенных слoв из нескoль-
ких сoставных частей, кoтoрые прилепляются без приспoсoблений на мoр-
фемнoм шве (рус. мoнтажспецбанк, кoмпактдиск, шoу-прoграмма, серб. 

5  Прoблема языка в диаспoре – этo oсoбый вoпрoс; в данных мoнoграфиях эта прoблема 
непoследoвательнo дана. Oтдельнo вышла мoнoграфия пoльскoгo языка (Dubisz 1997).
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кoмпактдиск, шoу-прoграм, пoдoбное явление oтмечается и в других сла-
вянских языках), при чем пoлучаются мнoгoмoрфемные слoва, нo при этoм 
oслабевают чередoвания. 

Либерализация в языке вызвала oпределенные изменения и в слoво-
образoвании. Рoст личнoстнoгo начала и экспрессивизация – следующая 
тенденция, развивающаяся в oписываемый периoд; oна усматривается как 
активизация неузуальнoгo слoвообразoвания и пoрoждение oкказиoна-
лизмoв, и как ширoкoе испoльзoвание в качестве базoвых oснoв – имен 
лиц сoбственных (персoнализация слoвообразoвания, пo терминoлoгии Е. 
А. Земскoй). Таким oбразoм, приведенные выше и им пoдoбные явления 
рассматриваются как расширение круга базoвых oснoв в рамках слoвооб-
разoвательных типoв. Этo еще oднo из дoказательств того, чтo инвентарь 
пoтенциальных базoвых oснoв oткрыт, в oтличие oт относительно закрытo-
гo инвентаря деривациoнных фoрмантoв.

Из частей речи пo частoтнoсти в прoизвoдстве, существительные 
стoят на первoм месте, как наибoлее нoминативная часть речи с самoй бo-
гатoй системoй слoвообразoвательных средств и спoсoбoв прoизвoдства, а 
также на первoм месте сo значением лица. Прилагательные, oтнoсительные 
прежде всегo, стoят на втoрoм месте, глагoлы же – на третьем месте, нo затo 
oни появляются в качестве мoтивирующих слoв на первoм месте, наречия 
– занимают периферийную пoзицию. Указывается также, чтo из мoдифика-
циoнных значений самыми упoтребительными являются деминутивнoсть и 
феминативнoсть, аугментативнoсть же менее употребительна, тoгда как из 
мутациoнных – нoмина агентис стoят на центральнoй пoзиции. И этoт факт, 
сo свoей стoрoны, свидетельствует в пoльзу oтмеченнoй антрoпoцентрич-
нoсти и персoнализации.

Итак, из приведенных выше исследoваний вытекает, чтo в слoвооб-
разoвании славянских языкoв oбнаруживается немалo oбщих прoцессoв, как 
впрoчем и в языкoвoй системе в целoм; слoвообразoвательные механизмы 
пoследнегo пятидесятилетия не oтличаются резкo oт предшествующих пе-
риoдoв; oтмечены oднакo некoтoрые интересные явления, с кoтoрыми надo 
считаться и, кoтoрые, быть мoжет, предвещают чтo-тo нoвoе, нo чтo из этo-
гo выживет – время пoкажет; есть oснoвания полагать, чтo слoвообразoва-
тельные системы пoследнегo десятилетия пoстепеннo кoнсoлидируются; в 
славянскoй деривациoннoй системе, взятoй в сoвoкупнoсти, сoсуществуют 
прoтивoнаправленные явления (универбизация – плуривербизация, заим-
ствoваннoе – нациoнальнoе, и др.); пересмoтр всегo материала привел нас 
к вывoду, чтo рoсту аналитизма прoтивoстoит рoст деривации, а этo значит 
– рoст синтетизма; все приведенные прoцессы происходят, как правилo, в 
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границах системы, свидетельствуя o ее пoтенциальных вoзмoжнoстях и бo-
гатстве ее внутренних ресурсoв. Все сказаннoе пoзвoляет сделать вывoд в 
пoльзу существенных дoстoинств даннoгo прoекта. 
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ПРЕФИКСАЦИЈА И ДВОВИДНОСТ ГЛАГОЛА

Нова истраживања о стању у словенским језицима на крају 20. века, 
а посебно монографска издања која сумирају резултате развоја у протеклом 
полувековном периоду или последњим двема деценијама, указала су на ин-
тересантну чињеницу: с једне стране активну суфиксацију у повећању масе 
двовидских глагола на рачун све бројнијих позајмљеница, нарочито англи-
цизама, a с друге – врло уочљив пораст префиксације код двовидских глаго-
ла са позајмљеним и домаћим основама.1

To су примери типа:
срп. реаговати – одреаговати, контактирати – исконтактирати, изрекла-
мирати, испоштовати (пропис, обавезе, рок, обећање и сл., тј. испунити, 
одржати), исфинансирати, уснимити;
рус. реагировать – отреагировать,  банкротиться – обанкротиться, сфор-
мулировать, зарегистрировать, запрогнозировать, захоронить, завесить, 
сработать. 

Све указује на то да се овде ради о одређеној иновацији на ширем 
словенском плану, па је занимљиво стога истражити како се ове појаве су-
протног смера: двовидност/једновидност (префиксални су само свршени), 
манифестују у функционисању категорије вида у области руског и српског 

1  Ово је посебно истакнуто у монографијама словенских језика рађеним према 
међународном пројекту Najnowsze dzieje języków słowiańskich y организацији Универзитета 
у Опољу (Пољска), досад их је објављено 11 и у свима наилазимо на констатацију да се 
префиксом подвлачи перфективност двовидских глагола када одговарајућа сема већ постоји 
у значењу глагола, нпр. у словач. zadaptovat’, vyprofilovat’, zintegrovat’, укр. демократизувати 
– здемократизувати, реформувати – зреформувати и сл. Овде нас занимају монографије: 
Српски језик на крају века (1996), Русский язык (1997), као и нови синтетички радови: Зем-
ская (1992, 1996: 126–128), Brozović, Ivić P. (1988: 40–48). И друга контрастивна литература 
у славистици потврђује да се у словенским језицима последњих година догађају сличне поја-
ве, нпр. у пољском (Mitrinović 1990), русинском Фейса (1990) и др. Поред нове литературе 
и руски и српски речници последњих година уносе, како нове двовидске глаголе тако и пре-
фиксалне перфективне: Толковый cлoвapь русского языка конца XX века. Языковые измене-
ния (1998), у коме налазимо и овакве примере: отксерить – св. разг. снять ксерокопию, скани-
ровать – св. и нсв., спонсировать итд.; Клајн (1992) и др. Многи глаголи још чекају прилику 
да уђу у речнике, налазе се у сфери усмене комуникације и у језику масовних медија. Иначе 
сфера употребе двовидских глагола је: општекњижевна, терминолошка, обухвата професио-
нализме, док је префиксална лексика често некодификована, разговорна, сленг, понекад уно-
си стилско обележје, и много мање је лексикографски забележена.
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глаголског система, где су такође примећене, и у складу с тим презентирати 
материју, a могуће тумачење сместити у оквир истраживачких резултата, 
имајући на уму да префиксација у глаголском систему није само проблем 
деривације, већ и аспектолошки проблем.

Увид у литературу уверава нас да је стварање двовидских глагола у 
словенским језицима било актуелно и кроз цео век, да ова лексичка кла-
са има одлике брзе еволуције: појављују се све нови и нови глаголи, a чу-
вају се и стари, док на другој страни расте префиксација и сл. Иако никад 
није престало интересовање за питања вида у словенским језицима, a у том 
склопу и за двовидске глаголе и за све што се са њима и око њих збива,2 
суштинска питања су и даље отворена, као постојећа дилема о двовидно-
сти као системности или пак аномалији у глаголском систему,3 губи ли се 
двовидност датих глагола добијањем префиксалних облика, или они и даље 
остају двовидски, док се помоћу префикса обележава свршеност, тј. пер-
фектизују се, или бивши двовидски глагол остаје несвршеног вида и чини 
са префиксалним видску опозицију, тј. да ли је на сцени уклањање у неком 
степену двовидности путем префиксације и др. Чињеница је исто тако да у 
словенским језицима, што значи и у руском и у српском, поред двовидских 
функционишу и једновидски глаголи. To су само нека из опширног арсена-
ла аспектолошких проблема, a овај прилог нема великих претензија, већ да 
конкретним материјалом из два дата словенска језика актуализује тему и 
дода неки аргумент на један или на други тас неког од горњих питања.

Да се нешто у оквиру вида догађа у српском и руском, откривају сле-
деће констатације: 

„Tако у оквирима стања које најкомпетентнија литература дефинише као 
необично за словенски глаголски систем развијено „богатство у двовид-
ским глаголима, за рачун извесног пригушивања живости у сфери пре-
фикса” (Грицкат 1957–58: 65), сигурно као иновација пада у очи тежња 
изразитијег маркирања перфективности помоћу префикса из- додатог 
2  Литература о виду у словенским језицима је врло обимна, општепозната и углавном 

уграђена у данашња сазнања о овој категорији, унета у граматике, школске програме и 
уџбенике; организују се научни семинари са темом из аспектологије, пишу магистарске и 
докторске тезе итд. Интензивно изучавање вида и развитак аспектологије последњих година 
још више су обогатили научну продукцију. Ово смо били дужни рећи, јер ће се овде од тих 
општих места поћи, али ћe се наводити само оно што се непосредно тиче истраживане теме и 
замишљене концепције. Тако су, поред већ наведене литературе, за ову концепцију од значаја 
и сл. радови: Белић (1955-1956), Грицкат (1957–1958), Маслов (1958), Γлoвинcкая (1982), 
Авилова (1968), Мучник (1971: 129–156).

3  Неки новији радови су управо овако насловљени: Чанг (1997). «Системны или 
маргинальны двувидовые глаголы в современном русском языке.» 
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неким имперфективним глаголима, на пример, употреба испоштовати 
м(есто) поштовати...” (Станојчић 1996: 124).
„Префиксација као средство унутарглаголске творбе користи се за читав 
низ циљева, a код позајмљених глагола префиксација помаже њиховом 
укључењу у систем руског језика, служи као граматичко средство изра-
жавања значења свршеног вида; најчешће се у ту сврху користи префикс 
с-: спакетировать, срежиссировать...” (Земская 1996a: 127) (прев. Ј. М.)

И даље тече процес попуњавања двовидским глаголима, и мада дво-
видски, многи од ових глагола добијају перфективе на из- или на префиксе: 
од-, за-, про- (Клајн 1996): 

испрограмирати, истестирати, изманипулисати, исполитизовати; одре-
аговати, одгалопирати; загарантовати, профункционисати (почети функ-
ционисати). 

Истовремено у складу са давнашњим тенденцијама, константно расте број 
интернационализама у српском на -ирати, -исати, -овати, -изовати пре-
тежно апстрактног значења, и притом готово сваки са одговарајућом име-
ницом на -ција, нпр.

елаборирати, индоктринирати, структурирати, дезинформисати, редефи-
нисати, демистификовати, минимизовати/-ирати, хомогенизовати/-ира-
ти, маргинализовати, инструментализовати, институционализовати/-и-
рати итд.

У руском је такође активна производња књишких глагола са -ировать, 
-uзupoвamь, ређе на -oвamь, од страних именских основа, a мање активна и 
разговорног карактера на -ить (Земская 1996а), нпр. 

ксерокопировать, спонсировать, компютеризировать; ксерить; факсить, 
отксерить; анкетировать, интерпретировать, констатировать, ретуширо-
вать, цементировать, нивелировать, унифицировать, реставрировать, мо-
билизовать.

Суфикси деривације код домаћих основа су уобичајени словенски. Многи 
двовидски глаголи припадају интернационалној лексици, a тο могу бити и 
англицизми са статусом интернационалних глагола.

Када би се радило само о контакту префикса са глаголима позајмље-
них основа, као у конкретном случају, који су, истина, у огромној већини, 
има их неограничен број, a њихова двоаспектност је општесловенска, тај би 
се однос могао протумачити као адаптација граматичком систему, односно 
асимилација њихова, али ту су и глаголи домаћег порекла, срп. испоштова-
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ти, заживети, рус. сработать, завесить и сл., a тο онда значи да префик-
сација има ширу улогу.

Одабрани материјал по језицима изгледа овако.
рус. за-:  забетонировать, завесить, задокументировать, задублировать 
(произвести дублирование), замерить, закартографировать (нанести на 
карту), закодировать, запатентовать,  зарегулировать (сделать регулиру-
емым), заретушировать, засолить, зафотографировать, зафанеровать, за-
фиксировать, захоронить, зацементировать; за- (почетак радње): загало-
пировать, закапризить, запрогнозировать; 
про-: проавансировать, проанкетировать, пробойкотировать, проин-
структировать, проинтерпретировать, проинформировать, проконсуль-
тировать, прокредитовать,  прокомментировать, пролоббировать,  про-
финансировать, простимулировать; 
с-: сакцентировать, скомпенсировать, скоординировать, соперировать, 
сориентировать, спакетировать, спланировать, спрогнозировать, срабо-
тать, среагировать, срежиссировать, сфотографировать, сунифициро-
вать;
от-: отксерить, отмобилизовать, отреагировать, отрекламировать, отре-
монтировать, отреставрировать, отрецензировать; 
о-/об-: обналичить (перевести безналичные средства в наличные, снаб-
дить наличными деньгами – у профес. и разг. јез., посебно у јез. рекла-
ме); 
пере- (још једном и на нов начин): перепрофилировать, перерегулиро-
вать, перепрограммировать, переструктировать; (преко норме, сувише): 
переэстетизировать; 
на- (квалификација количине објеката): напроектировать; 
раз- (ликвидација неке радње): размонтировать, распломбировать; 
вы-, пo-, у- и низ других мање активних префикса.
срп. из-: избрифирати, издизајнирати, изиритирати, изманипулисати/-и-
рати, измистификовати, израубовати, изрекламирати (се), изротирати се 
(изређати се на положају), искоментарисати, искомпензирати, исконтра-
стирати, исполитизовати, испоштовати, испринтати, испрограмирати, 
истестирати, истрауматизирати, исфенирати, исфинансирати, исфру-
стрирати, исцензурисати, ишутирати; 
за-: загарантовати, заживети, заинтригирати, закомплицирати/-ковати, 
зауљити (загадити уљем), зацртати; 
од-: одгалопирати, одмастити, одреаговати, отпринтати; 



515

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

у-: унервозити се, усосити (се) (довести, доспети у неугодан положај), 
унесрећити (се),  упрограмирати, уснимити (у компјутер); 
пре-: превредновати, преиспитати, премонтирати, преоценити, препар-
кирати, прераспоредити, пререгистровати, престилизовати, преформу-
лисати;4 
про-: продекламовати, продосађивати се, пролупати (1. (о мотору) поче-
ти производити необичне шумове; 2. шаљ. пореметити памећу); проко-
ментарисати, просолидити се; профинити се (постати фин), профункци-
онисати (почети функционисати), процелебрирати, проштрајковати; 
o-, обез-: обезмастити, обеспарити; 
раз-: раздржавити, разотуђити; по-: појаснити; на-: напаркирати, ната-
пирати;

ређе и неки други. 
Инвентар префикса који учествују у перфективацији двовидских глаго-

ла у овим језицима показује и сличности и значајне разлике, тј. мање-више је 
материјално исти, али је дистрибуција по језицима различита. Најуочљивија 
је разлика у високој продуктивности у српском префикса из-, и такође великој 
творбеној активности префикса с- у руском језику. Сем тога у руском језику 
више префикса конкурише за прво место, јер је то жив процес и у току је вели-
ка продукција. У зависности од извора информације неки стављају у руском 
језику активност префикса овим редом од неколико најпродуктивнијих: про-, 
за-, c-, от- на основу примера из штампе (Чанг 1997), али ако се закључује 
према разговорном језику (Земская 1996а), онда је редослед: за-, про- итд. Ни 
прецизан број префикса који учествују у перфектизацији није лако установи-
ти и варира од 11 па даље, од чега се као високо активни означују обично че-
тири горња уз додатак пере-, што је опет могуће објаснити извором и избором 
корпуса. У српском се на основу у раду наведених извора као и сопствених 
сазнања аутора као носиоца језика, закључује да је најмасовнија продукција 
перфектизованих двовидских глагола префиксом из-, a да се знатно увећа-
ва број глагола са префиксом пре- у значењу промене (Станојчић 1996), док 
знатније заостају, али су све више активни, за-, oд-, про-, у-.

Пo значењу тο су највише префикси резултативности, затим времен-
ско-количински, a онда и разне друге модификације просторних значења. У 
питању су домаћи глаголски префикси такође у оба језика, a заједничко им 
је и мање присуство интернационалних именско-глаголских дe-, дез- и ре-: 

десакрализовать //десакрализовати, дестабилизировать // дестабилизова-
ти, ревитализовать // ревитализовати и др.
4  Помоћу овог префикса знатно се увећава број глагола у значењу промене. 
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Горњи преглед нам је показао да се међу новим дериватима налазе и 
глаголи од именских и придевских основа, али и да је унутарглаголска де-
ривација знатно обимнија, нпр.

срп. профинити се, просолидити се, обеспарити, зауљити, раздржавити, 
унесрећити, и сл.
рус. обналичить, патентовать и сл., 

Дати примери сведоче и о образовању глагола непосредно као префиксал-
них и перфектизованих, какви су још и рус. заакадемизировать, срп. пребу-
кирати и сл., a све скупа указује на деривационо-семантичку страну пре-
фиксације.

Нови глаголи нису у правом смислу нови, неки од њих настали су од 
постојећих, афиксацијом или семантичком деривацијом, а огроман број и 
адаптацијом позајмица, односно по законитостима творбе речи датих јези-
ка. Из глагола богатијих по значењу и немотивисаних, из њиховог семан-
тичког потенцијала, понекад се излучују поједина новија значења, метафо-
ром или каквим другим процесом. Глаголи могу да постану двоаспектни, па 
се тако сусрећемо са полисемијом (Грицкат 1957–1958; Дешић 1985), поне-
кад стилским маркирањем. Префиксација у оваквим случајевима има улогу 
номинационе деривације, a синкретички и перфективације, о чему сведочи 
и низ стилски обележених глагола, нпр. у српском преварити/прерадити, 
израдити и сл., који су само перфективни, a може се наслућивати о већем 
присуству такве деривације у стилски нижим сферама језика.

Тако, поред општег дела речника који се перманентно попуњава овим 
глаголима обеју врста, у разним његовим стиловима, запажа се велика ак-
тивност у грађењу терминолошке, професионалне лексике.

Суфикси и двовидност су више књишка одлика, док префикси и пер-
фективација уносе више домаћег, словенског, јер се додавањем префикса 
глагол удаљава од интернационалне лексике, те је према томе ово још једна 
одмакла степеница у адаптацији и асимилацији глагола несловенског порекла 
(Авилова 1976; Мучник 1971); ово је исто тако и манифестација двају проце-
са који се одвијају у савременим словенским језицима – интелектуализације и 
демократизације, на што се скреће пажња у поменутим монографијама.

Иако је двовидност била чешће предмет истраживања у славистици, 
a понекад с њом и префиксација, ипак о томе има доста дилема. Једно од 
суштинских питања лежи у смештању двовидности у системску појаву или 
аномалију у морфолошком систему.

Продуктивност, пак, данашње префиксације код двовидских глагола 
то на неки начин разјашњава, ако не сасвим, оно бар уноси више светла – 
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може се схватити да се тиме ублажава огроман прилив позајмица, и смањује 
рапидно повећавање двовидности.

Ако двовидност ограничава важење општесловенског правила да 
сваки глагол мора имати један од двају глаголских видова (Brozović, Ivić 
1988), онда би функција префикса представљала тежњу ка формалном раз-
граничењу вида повећањем броја префиксалних глагола, иако са оградом 
да знатан број двовидских глагола никад неће моћи добити видски парњак 
префиксацијом. To онда треба да значи да су оба процеса системска појава, 
питање је само шта је старије.

Питање видске корелације је засебан проблем који исто тако није јед-
нозначно протумачен, a није ни лак, посебно граматикализација и семанти-
зација (Бондарко, Буланин 1967; Грицкат 1957–1958) остаје нејасноћа око 
видске природе двовидског контактирати – да ли је предао перфективност 
префиксалном корелату исконтактирати, a сам остао само имперфекти-
ван, доживео својеврстан распад двовидности, у резултату чега је добије-
но – контактирати (несврш.) и исконтактирати (сврш.), а можда само 
имамо функционално-стилски разграничене видске корелате; или je и даље 
задржао значење двовидског глагола, каквих мишљења иначе има (Авилова 
1976; Мучник 1971), тј. да имамо својеврсну хомонимију: контактирати 
(несврш.), контактирати (сврш.) и исконтактирати (сврш.). У сваком 
случају прихватљивим се чине обе варијанте и као могућност није искључе-
на ни једна од њих, друга је можда вероватнија, a дилеме ове врсте успешно 
се отклањају функционисањем у језику при чему се обе могу срести.

Примери типа срп. живети и заживети (почети с радом, остварити 
се) и рус. работать и сработать – као видске корелације не могу се узети 
због семантичких разлога, a сем тога треба имати на уму да су домаћи глаго-
ли обично старији и богатији значењима, a тο значи и нетипично двовидски.

Очигледно је и без детаљније анализе да функционисање вида у овим 
језицима има све одлике сложености и динамике, па би се ово разматрање 
могло завршити на следећи начин.

Као завршно разматрање може послужити синтеза о трендовима у 
морфологији српског језика која, истичући стабилност творбених моде-
ла код именских речи у овом језику на крају одлазећег века, истовремено 
скреће пажњу на извесна мања одступања глагола у домену маркирања гла-
голског аспекта, да би се затим то на овај начин експлицирало: 

„Системски гледано, међутим, и овај модел стварања чистих видских 
опозиција, одн. евентуалних субаспекатских деривација није везан само 
за посматрани период, па и у овоме треба видети мање творбене инова-
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ције a више иновације узуса. Таква, стварно, лексичка иновација може 
се појавити као појачано маркирање перфективности многог двовид-
ског глагола и врло је предиктабилна и – врло упадљива на фону велике 
масе таквих глагола, која је карактеристична за српски језик” (Станојчић 
1996: 125).

Сви аргументи иду у прилог оваквом размишљању не само кад је у питању 
српски, већ, како смо видели, оно је адекватно и примењиво као објашњење 
и за описане појаве у руском језику.

Иако нам није био циљ упуштање у расправу о теоријским имплика-
цијама, размишљање се само наметнуло, да би у свему овоме требало видети 
развојне тенденције у области вида у овим језицима и конвергенцију у том 
погледу (Матијашевић 1995). Префиксација и двовидност, данас у врло жи-
вом контакту, показују да истовремено у њима функционишу оба процеса: 
перфективација и имперфективација, односно ту нарочито треба истаћи као 
одређену новину – уочљив пораст префиксалне перфективације двовидских 
глагола, и у случају двовидских глагола паралелну и перманентну активност 
суфиксалне истовремено имперфективације и перфективације.

Исто тако, о развоју вида у славистици је изречено мишљење – да је 
најприродније да су у томе значајну улогу одиграли глаголи с префиксима,5 
па пошто је у конкретном случају резултативност врло изражена, та чиње-
ница иде у прилог изнетој констатацији да су резултативни глаголи база 
настанка вида у правом смислу (Маслов 1958).

5  Белић и Маслов имали су слично мишљење о овоме.
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У овом прилогу се говори о афиксоидима у настојању да се истакне 
оно што би могло бити од значаја за лексиколошко-граматичке циљеве и за 
лексикографску праксу, тј. што би се односило на њихов лексиколошки ста-
тус и лексикографску идентификацију.

Ово није замишљено као коментар написаног о афиксоидима, нити 
као критички осврт на досадашњу лексикографску праксу, него као један 
поглед на афиксоиде који се темељи на славистичкој литератури, углавном 
русистичкој и србистичкој, осврт где би у неку руку и граматичар и лекси-
кограф били на заједничком послу.1

Није то ни исцрпна и детаљна анализа са комплетним списковима 
речи са афиксоидима чији број из дана у дан расте, већ покушај изналажења 
принципа за класификацију као кључ у разним конкретним решењима.

Последњих година и деценија број нових речи и значења се нагло по-
већава и, како истраживачи примећују, знатно превазилази процес смањи-
вања, застаревања, изласка из употребе, међу њима веома запажено место 
заузимају нове изведенице. Феномен иновирања је заправо одраз интелекту-
ализације и професионализације језика, и нарочито англицизације.2

У огромној већини реч је о позајмицама: 
агрокомбинат, аутопут, бруто доходак, визиткарта, видеотека, видео-ри-
кордер, видео-клуб, видео-игре, еко-програм, експрес пошиљка, југо-
носталгичари, ју-програм, кинотека, костимограф, микропроцесор, ра-
дио-драма, филмолог, филмофил, филмографија, филмичан, фолкотека, 
хард-диск, и сл.

За такве речи, a њих је највише, уместо термина ‘туђице’ или ‘стране 
речи’, у многим случајевима је оправданији термин ‘интернационализми’, 
или још боље ‘нови интернационализми’. Њих данас све више има, у сваком 
модерном језику, јер се једноставно без њих не може (Фекете 2000: 34).

Немогуће је да тако изражена појава не скрене пажњу и стручне јав-
ности и других корисника језика у свакодневној употреби.

О њима је доста већ познато: а) порекло – да су из класичних језика, из 
нових европских језика, понешто и домаће; б) комбинаторика – рашчлањено 

1  Уп. Клајн (1978, прештампано у 2000; 1992; 1996), Ивић П. и др. (1991).
2  Уп. Оташевић (2000); Фекете (2000) и др.
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из страних позајмица, са страним творбеним основама, хибридно – ‘стра-
но + домаће’, комбинација – ‘класично + из  модерних језика’, евентуално 
– ‘домаће + домаће’; в) наслеђена гипкост и покретљивост ових интерна-
ционалних елемената која се преноси и на нове позајмице; г) претежно су 
именице, затим придеви, a има и прилога.

Па ипак, неки аспекат је остао мање осветљен – a то је творбени, јер 
је и недовољно заступљен у истраживањима.3

Оно што је сигурно, то је да страни утицаји снажно делују на творбу 
речи.

Мешање страних и домаћих творбених сегмената вероватно и није 
толико значајно колико појава нових структурних типова услед присуства 
позајмљених сложеница. 

Запажамо два правца у деривационом третирању ових лексичких је-
диница: (1) као сложенице или полусложенице скоро да се може сматра-
ти традиционалним тамо где се мање користи појам афиксоиди, као и да 
су занимљиве још и као правописна материја (ово се односи пре свега на 
србистику), (2) иначе афиксоиде обично смештају између композиције и 
афиксације са нагласком да им јача афиксалност тамо где се усталио термин 
афиксоиди (овде би русистика била знатно експлицитнија).

И на први поглед је очигледно да је у питању врло шаролика лексичка 
маса и прилично деривационо разнородна, која захтева посебан третман и 
која се сходно томе може и различито дефинисати и класификовати, јасно 
је да се све не може сместити „под исту капу”, нити се може једнозначно 
назвати.

Дакле, међу овим структурама у морфемској деривацији, поред афик-
са – префикса, суфикса, њихових комбинација, композита, абревијатура, по-
стоје и афиксоиди: префиксоиди и суфиксоиди.

Немогуће је, наравно, предвидети како ће и у којим правцима расти 
број ових неологизама. Али и из наведених примера јасно је да афиксоиди 
представљају нову обличку категорију, на средини између афикса и речи, 
између морфема и лексема са мањим или већим усмерењем ка једном или 
ка другом.

To је и предмет многих језичких недоумица у радовима, часописима, 
па и монографијама, a нађе се и по која књига.4

3  Анализирани су примери из постојећих речника и посебно из нових и већ познатих 
радова и речника аутора Клајна, Фекета, Терзића и др., a понекад и из штампе и других 
медија.

4  У првом реду то су радови Е. Фекета, И. Клајна и Б. Терзића, И. Грицкат, и др. a затим не-
заобилазно П. Рогића (Rogić 1961–62a), Д. Вукићевић, Д. Игњатовић, М. Пешикана (1970) и др.
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„Нови” афиксоиди – то нису неки непознати елементи деривације, већ 
су обично корени који су и раније били присутни у мањем броју учених сло-
женица и њихових изведеница, али који сада постају продуктивни, почињу 
да ступају у спојеве с разним домаћим и страним основама, a понеки од 
њих употребљавају се и самостално. Међу њима има и англицизама као но-
вих интернационализама, понекад у комбинацији са класичним сегментима, 
или из других језика, a понекад и са домаћим, или пак домаћих корена. Реч 
је, дакле, колико о новом, толико о старом, класичном начину грађења речи 
како у словенским тако и у другим европским језицима.5

Занимљиво је утврдити исто тако и то да ли се нешто мења у погле-
ду природе и статуса већ постојећих, тј. ако су били раније префиксоиди, 
односно суфиксоиди, да ли су током времена можда прешли у класу афик-
салних морфема, тј. префикса или суфикса. Има случајева губљења из је-
зика, или смањења активности као код префиксоида теле- чију је улогу са 
успехом преузела интернационална скраћеница ТВ, која се употребљава као 
именица, или још чешће као атрибут (ТВ, ТВ-гледалац, ТВ-камера, ТВ-про-
грам, ТВ водитељ/-ка итд).

Префиксоиди су углавном заједнички код именица и придева, док су 
суфиксоиди примарно именички и тек секундарном деривацијом могу се 
наћи код придева.

Питање о евентуалном морфемском статусу, тј. афиксацији макар и 
само функционално, углавном до сада није било предмет посматрања.

A било би од значаја за лексикографију, јер би помогло једнообразном 
дефинисању. 

Овде је акценат на српском језику, али у циљу бољег дефинисања 
појаве, провера се врши и на стању у руском језику. 

У русистичкој литератури наилазимо и на овакве називе: привидне 
сложенице (мнимые сложные слова), или — аналиты, аналитички придеви 
типа: 

видеотелефон, авиабилет, авиасервис, дискоклуб, автокосметика, диско-
программа, видeoзaпиcь и др.

5  Литература показује да су афиксоиди најинтензивније изучавани у германистици и ро-
манистици, a такође доста и у славистици; нарочито у руском, српском и бугарском, нешто 
од тога што се односи на руски и српски дајемо у овом раду; уп. Панов (1968), Василевская 
(1962), Шанский (1970), Григорян (1981), Земская (1992, 1996a), Голанова (1998), Крысин 
(1998); за српски — напред поменути аутори и у раду помињани Рогић, Клајн, и др.
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– како видимо – све тако добро познато, суфигирани елементи (за суфиксо-
иде по Виноградовљевој терминологији), затим, афиксоиди и нови суфикси 
и др. 

Под морфемизацијом подразумевамо – и сам процес настајања мор-
феме и истовремено рашчлањивост на морфеме. 

Процес морфемизације једног страног елемента илуструје се у руској 
опољској монографији6 активизацијом једног таквог сегмента који се пре-
твара у елеменат деривације руске творбе речи, сегментом -gate, издвојеног 
80-их година из назива Watergate као други део речи, који је пак променио 
семантику (-гейт – ворота, калитка), постепено се претварајући у афикс са 
специфичним значењем скандал, повезан не само са прислушкивањем теле-
фонских разговора, већ може означавати место, узрок или објекат или лице 
везано са скандалом: 

Ирангейт, Рейгангейт, Цюрихгейт, Сеулгейт, Комбайнгейт; 
по подацима из литературе види се да је тога било и у пољском језику.

Како се види семантика нових морфема – афиксоида формира се у 
конкретном језику у зависности од потреба и доста независно од језика да-
ваоца. To би могло да буде правило које се не ограничава само на ниво мор-
фемике, већ и друге нивое, лексику на првом месту и др. 

На овај начин афиксоиди играју важну улогу у области семантичких 
процеса, јер када се одређени део, сегмент, одвоји од неке речи и преко 
ступња афиксоида поново доведе до речи, али сада самосталне, тада стари 
корен поново оживи, само сада у другом значењу, догоди се извесна семан-
тичка метаморфоза.

To је исто тако и добра илустрација промене статуса – коренске (лек-
сичке) морфеме, њен прелазак у афиксоид (овде: суфиксоид) уз истовреме-
ну десемантизацију, или у крајњој инстанци добијање статуса суфиксалне 
морфеме уз семантичку генерализацију. Тако изгледа дуг пут од корена до 
афикса и он води преко степена афиксоида: корен – афиксоид – афикс. 

Увид у материјал монографија словенских језика из Опоља је одиста 
потврдио оно што се претпостављало, a управо – (1) да се у овим савреме-
ним језицима повећава инвентар деривационих средстава у који пре свега 
улазе сегменти позајмица, који на наше очи добијају функцију афикса, неки 
од њих и тежњу ка добијању статуса морфеме; истовремено (2) и да је ин-
вентар морфема доста стабилан тако да је настанак нових морфема ретка 
појава и дуготрајан процес. 

6  Серија монографија Najnowsze dzieje języków słowiańskich (1996–1998) показује сличне 
тенденције; деривацију за руски обрадила Е. А. Земская (1996a); уп. и Kreja (1993). 
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Говорити о појави нове морфеме у језику у својству значењске једи-
нице, може се тек ако тај елеменат постане творбено активан (-наут, -дром, 
-рама, -граф, видео-). Међутим, то још није и сигуран показатељ, јер се 
може радити само о функционалним морфемама, тј. сегментима који имају 
функцију морфеме. 

Морфемизација сегмената не врши се одједном (-тека, -бус, -дром, 
-трон, -мер и сл.). Првобитно они се јављају само у саставу терминолошке 
лексике. 

Ширење њихове спојивости, комбинација не само са позајмицама, 
већ и са домаћим основама, повећава степен њихове рашчлањивости, a тиме 
и шансе за улазак у систем афикса. 

Тежиште догађања се, како је запажено, у језику последњих деценија 
преместило из језика књижевних дела у језик медија и терминологије. 

Позајмљени елементи, па и у комбинацији са домаћим основама, на-
стављају да се употребљавају не само у терминологији, већ и општекњи-
жевном језику и то најпре у новинско-публицистичком језику, a поједине 
морфеме добијају извесну активност у разговорном језику и језику књижев-
ности. Све то наводи на закључак да су у књижевном језику ови процеси у 
знатној мери условљени утицајем терминологије, пошто она често посре-
дује код уласка страних речи у језик. 

Таквима би се могли пре свега сматрати специјализовани форманти 
– афиксоиди који означавају називе наука, области знања, тзв. суфикс нау-
ке: -логија, у руском -логия синоним је са -ведение. У српском би -логија 
могло бити признато за суфикс, јер је синоним сложеном суфиксу -истика: 
балканологија – славистика, балканистика. У језику медија налазимо разне 
иновационе творевине типа Миксологија (ТВ емисија); исти је случај и код 
синонимије -лог и -иста – у називима лица по објекту изучавања: пушкино-
лог, његошолог, шекспиролог, али и достојевиста; па и такве новотарије као 
буџолог (из штампе, „мајстор за склепавање”, за буџење), што је у дерива-
ционој вези са глаголом буџити, доказ су суфиксалне природе овога -лог/
(о)лог. 

Исто тако, иако у српском језику знатно ређе него у руском, и неки 
домаћи коренски елеменат може да добије функцију афикса типа -мер, пого-
тово у стручној терминологији: 

срп. водомер, даљиномер, струјомер, светломер, топломер, унимер (уни-
верзални мерач), дигимер (дигитални мерач).  

У руском језику такви су: -вед, -вод, -мер, -воз, -ход, -рез, -провод, -образ-
ный и многи други: 
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рус. языковед, китаевед, собаковод, садовод, дождемер, газомер, секун-
домер, силомер, водовоз, турбовоз, пешеход, атомоход, хлеборез, торфо-
рез, турбопровод и сл. 

Тако велик број образовања и творбена семантика – агентивно и инструмен-
тално значење довољан су разлог за признавање датих сегмената суфиксом. 
A тο нису једини случајеви, много је образовања и са другим сличним сег-
ментима као нпр. -скоп, -метар//-метр) посебно у терминологији, али овде 
нећемо ићи у том смеру као ни у исцрпна набрајања.

У својству одређеног диференцијалног обележја, карактеристично је 
за речи са суфиксоидима, за разлику од речи са суфиксима, да имају спојне 
вокале о/е, и, или неке друге споне међу морфемама. Структурна својевр-
сност датих речи је управо у томе шта представљају оне – суфиксацију или 
композицију.

Као код сложеница многе имају интерфиксе -о- или -e-, -и- као домаће 
сложенице, али пошто њихов други део у одређеном типу или у неким кон-
кретним лексемама нема статус самосталног коренског елемента, нема ни 
основа да се сматрају сложеницама, бар не све у начелу. Управо различита 
активност датих елемената, њихова неједнака синхрона продуктивност, при-
моравају и на различиту валоризацију њиховог статуса у језику: аутодром, 
(-дром, -тека – постигли су статус морфеме, док -бус, -визор, -трон нису и 
односе се на врсту афиксоида).

На тај начин присуство у речи спојних вокала не подразумева ауто-
матски и да их треба признавати за композиту, већ говори само о томе да је 
дата реч неке одређене структуре и да компоненте које следе иза њих нису 
примарни афикси: да ли су те компоненте пунозначни делови сложенице 
или већ функционишу као афиксоиди – одлучује у таквим случајевима не-
што друго, управо карактер њихових значења и употребе. Ако су оне анало-
гне афиксима по својим функцијама, пред нама су афиксоиди; ако у њима 
јасно изражене генерализације творбеног и слободног значења нема, онда 
су то обичне коренске или основинске морфеме са својом конкретном и ин-
дивидуалном употребом, a тο значи у датом случају композите, a у неком 
случају и чист афикс.

Традиционално се сложеницама сматрају речи које садрже најмање 
две коренске морфеме, било да имају спојни вокал или да су без њега што је 
тенденција у развоју њиховом.

Али присуство спојних вокала није обавезно, већ напротив врло су 
бројне изведенице типа клин-чорба (Фекете (1996): визит-карта, експрес-по-
шиљка, експрес-ресторан).
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Има подељених мишљења око статуса неких сегмената: једни сма-
трају да су могуће у неким случајевима суфиксалне морфеме -лог, -ман, 
-фил, -фоб као: -олог, -оман, -офил, -офоб, и да су то „чисти” суфикси 
(Шанский 1970),7 али ту други виде суфиксоиде (Лопатин, Улуханов 1966), 
јер се неки од ових елемената јављају и као коренске морфеме: -лог, -ман, 
-фил, -фоб, па их треба прецизније сваки понаособ размотрити.

Истраживачи закључују да су се овакве композите рашириле по угле-
ду на домаће типа: главобоља, коловођа, црнокос, младожења (Rogić 1961–
62b), што би било сасвим могуће. На тај начин и ово -o-, -и-, или неки други 
сличан спојни елеменат, треба да припада првом делу: видео-тека, фолко- и 
сл., и има статус интерфикса.

Интерфикс не мора увек бити у склопу сложеница. To показују бројни 
примери у руском: домино-ш-ник, кино-ш-ник и сл. (Земская 1973a: 125).

Гипкост класичних језика у грађењу речи овим елементима8 пренела 
се и на нове европске језике, па имамо: 

шоу-програм, шоумен, лајт-шоу, гранд-шоу, 
где неки елементи могу стајати у првом или у другом делу, тј. и овако и 
онако, или, пак, фиксирано – само у првом или само у другом делу како је 
најчешће.

У лексикографији творбени елеменат најчешће се одређује по месту у 
сложеници где стоји, при том обично ако се односи на префиксоиде – први 
део сложеница (рус. – первая, начальная часть сложныx слов), и други део 
сложеница (вторая, конечная часть сложных существительных), ако се од-
носи на суфиксоиде. 

Истраживања су већ констатовала да се реч диско- свакако најпре ја-
вила у речи дискотека, потом дискофил и сл., ту су оба дела – диско- и 
-тека и сл. позајмице, што значи да су им оба дела из истог арсенала какав 
је случај и у примерима типа видеотека и сл., али данас има мноштво хи-
брида, као што су речи: диско-клуб, диско-звук и сл., a и самостално диско 
као назив за један стил у забавној музици: 

диско-куће, диско-произвођачи, диско-продукција, диско-пиратерија, и 
сл. 
што је већ доказ о лексикализованости, a тο значи да се ради о сложеници, 
наравно некад и афиксоиду, јер имамо и дискаћ у жаргону и сл.

7  У једном свом раду и аутор овога прилога се определио за овакво решење, од чега не 
одступа ни овом приликом, сем у случају места интерфикса (Матијашевић 1996а).

8  Рогић подвлачи ову црту у оба поменута рада.
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Тако је и у случају морфеме -тека чија творбена активност јача, a тο 
значи: суфиксоид -тека или суфикс -тека: 

кинотека, дискотека (локал за игру), Квискотека (назив квиз емисије), 
винотека (продавница финих вина), Жељотека (назив емисије), даротека 
(специјализована продавница), видеотека, сеготека, фолкотека (кафић са 
фолк музиком), Теветека (емисија на телевизији) и многи други.

Суфиксоид -тека би, на тај начин, могао бити третиран као потпуно 
морфологизовани елеменат, тј. граматикализовано средство – нови суфикс 
са творбеним, широким локалним значењем и око њега. Није композита и 
треба наравно писати само без цртице, што и није било спорно уосталом.

Сви су изгледи да би као суфикс могао бити признат као -тека јер при-
мер и без вокала о у случају Теветека управо то потврђује. Да има карактер 
суфикса говори и његово место – увек је у другом делу, никад у првом, тј. на 
месту је где иначе долази суфикс.

Такав је и читав низ типова којих као фиксираних у суфиксалном ин-
вентару нема, бар не у досадашњој пракси, a врло су актуелни и активни и 
нарочито са интерфиксом и, као што су нпр. следећи. По угледу на олим-
пијаду стварају се нови називи:

универзијада, бруцошијада, гитаријада, роштиљијада, кобасицијада, 
сланинијада, итд.; 

овде би се могао издвојити суфикс -јада, пошто има опште творбено зна-
чење: приредба (такмичарског или забавног карактера).

Слично је и код -(и)јана у примерима типа Исидоријана (часопис), у 
руском Пушкиниана уз пушкиноведение.

Образовања као звездоманија и др. са -манија – могу се узети као 
композите, јер самосталност сегмента манија је очигледна, a и других.

Истраживачи се слажу само у томе да речи формиране оваквим еле-
ментима спадају у посебну зону творбе речи, пограничну међу компози-
цијом и афиксацијом и да њихова афиксалност јача; даље се обично не иде, 
иако аргументи постоје, бар у одређеним лексемама.

Нове морфеме могу да постану носиоци општег категоријалног зна-
чења по којима се обједињују речи датог творбеног типа, као нпр. код -дром 
– место прилагођено за управљање, испитивање и сл. машина или апарата, 
a онда и шире аутодром и др.

Афикси за разлику од афиксоида имају уопштено, творбено значење, 
док афиксоиди имају лексичко значење, тј. задржавају значење целих речи, 
па пут од афиксоида до афикса је и пут од лексичког значења до творбеног 
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значења, од лексеме до морфеме, од корена као лексичке морфеме до афик-
са. Оног тренутка када дође до генерализације, или апстракције – реч је о 
афиксу. Али колико ће времена протећи дотле, колико ће он бити у употреби, 
и да ли ће добити место у деривационом систему, то су већ друга питања. 
Није наодмет подсетити на чињеницу која се прихвата као неоспорна, да су 
и многи данашњи суфикси пореклом од неких некадашњих речи и корена.

Афиксоиди исто тако, као морфеме прелазног типа са функцијом 
афикса, могу бити изведене или неизведене.

Као такве, оне могу да имају апстрактну семантику блиску творбеном 
значењу афикса и зато и могу да врше функцију префикса или суфикса.

Функционално-семантичка блискост са афиксима и синонимија са 
афиксалним дериватима још једна је од битних карактеристика афиксоида.

Афиксоиди у контрастивној анализи и двојезичној лексикографији 
могу послужити као верификација и провера суфиксалне функције.

Синонимија са суфиксалним моделом или пак еквиваленција у срод-
ном или другом словенском језику може да служи као доказ о суфиксалном 
карактеру суфиксоида, па чак и еквивалент синтагми (рус. словосочетание), 
такође исто показује;9 уп. следеће примере: рус. агентивне сложенице: са 
-вод: садовод, скотовод према срп. вртлар, сточар – изведенице са суфик-
сом -ар и сл.

С друге стране, употребљавајући се као афикси, они ипак чувају своје 
семантичке и генетске везе са одговарајућим речима (коренима). Суфиксо-
иди као аналог суфиксима, a префиксоиди – префиксима могу бити и афикс-
не и коренске (лексичке) природе (Шанский 1970).

Афиксоиди су само дотле док се и кад се употребљавају и као ко-
ренска или основинска и као афиксална морфема, и у том случају ако има 
уопштену творбену семантику идентичну семантици афикса. Честа и регу-
ларна употреба у сложеним речима не чини основу или корен афиксоидом 
ако им семантика није синонимична значењу афикса. И супротно – на месту 
афиксоида ми видимо афикс уколико је дата морфема у датом тренутку раз-
воја одговарајућег језика непозната у њему као коренска или основинска, 
или се појављује са неким неадекватним значењем и не доводи се у везу 
као сродна исходишном корену: хомонимски односи морфеме и етимолош-
ки сродне речи на синхроном плану – то је доказ о претварању афиксоида у 
афикс, као и о ишчезавању одговарајуће речи из језика уопште.

У русистици (Ефремова 1966) и србистици (Rogić 1961–1962; Клајн 
1978) признаје се статус префикса следећим сегментима: 

9  Уп. Терзић (1999), Матијашевић (1996), Василевская (1962), Григорьев (1956).
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рус. ультра-, супер-, псевдо-, квази-, архи-, сверх-, контр-, противо- и др.; 
срп. пост-, псеудо-, квази-, ван- и др.

Спојеве са префиксоидима истраживачи најчешће називају сложени-
цама мислећи ипак при том да би ту боље одговарао термин полусложенице, 
па чак и све префиксалне деривате неки традиционално узимају за полусло-
женице или чак и сложенице: ако се уопште ту могу видети композите, по 
нашем мишљењу. Тачније је да међу датим образовањима има и сложеница, 
нпр. образовања са супер-, a оно може бити прилог, придев и узвик, посебно 
у говору младих, a тο значи да може имати и статус речи, лексеме, али то 
није правило, поготову се не може прихватити априори префиксална дери-
вација као композиција. Сваки посебан пример је и случај за себе.

С обзиром на то да се инвентар морфологије одликује високим степе-
ном стабилности, што значи и да је фиксирање структуре речи инвентаром 
морфема доста постојано, па да сходно томе постоји ограничена количина 
деривационих афикса, закључак је да се систем врло споро мења у смислу 
иновирања својих јединица, па је пут ка морфеми врло спор. Отуда није ни-
какво чудо што се и данас класицизми из грчког и латинског сматрају делом 
сложеница и традиционално етимолошки тумаче.

Управо та недостатност у деривационом материјалу, закључујемо 
даље, разлог је појави афиксоида који као творбени форманти имају сва 
права афикса.

И честа појава полисемије код афикса, са своје стране доприноси рас-
прострањености афиксоида. Разумљиво је онда што се прво афиксоидација 
врши у терминологији у којој је полисемија непожељна. Појава афиксоида 
је и продукат интелектуализације и терминологизације, тј. професионализа-
ције језика, a све то као резултат несразмере између, на једној страни нарас-
лих потреба, a на другој, недостатка инвентара којим располаже систем је-
зика. И то рађа афиксоиде, да би они затим временом конкурисали за улазак 
у систем или у том виду или као трансформисани у морфеме. Тако афиксо-
иди, вршећи функцију афикса, ипак на крају доприносе стварању морфема.

Било је неизбежно да се позајмљени структурни образац пренесе и 
на неке домаће основе: југо- префиксоид, нпр. Југовинил, у многим нази-
вима установа Југодрво, Југобанка, али образовањима овог типа ванјезичке 
околности не иду на руку, ако изузмемо неке новије као југоносталгичар(и), 
ју-простор и сл. који управо ово потврђују; док образовања нпр. са ино- 
(инокореспондент, инокредит, инословенски) – имају више шансе да се про-
дукују.
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Последњих година, нарочито у језику медија, појавио се читав низ 
других актуелних спојева, истичу истраживачи, као што су 

eвpo-, репро-, алко-, еко-, нарко-: еко-програм, и сл.
Поред дилеме – полусложенице или сложенице – у најновијим радо-

вима посебно је скренута пажња на чињеницу да страни образац ‘именица 
у детерминативној функцији + друга именица’ типа: 

срп. радио-драма, радио-апарат, радио-станица, аутопут, аутолимар, фо-
тоапарат 

све више продире и у нас и комбинује се и са домаћим речима, a да тиме 
језик прима и елементе који нису у складу са језичким системом, a шта ће 
даље бити, остаје да се види, и да се перманентно прати. Чињеница је да је 
данас у српском језику висок број образовања тог типа: фолк музика, фолк 
парада, турбо фолк и сл. (Фекете 1996).

За сада је још увек неизвесно у коликој ће се мери ове појаве укорени-
ти и да ли ће нарушити основне одлике језика. Иако свесни да су предвиђања 
незахвалан посао кад је у питању језик, истраживачи упозоравају да због 
распрострањености њихове, постоји сва вероватноћа да дате појаве неће 
остати без утицаја на даљу судбину и развој језика.

Па ипак о бојазни од кварења језика због појаве нових структурних 
модела можемо са извесном дозом сигурности рећи да би стабилност и при-
лична затвореност и ограниченост морфемског деривационог инвентара 
могла бити аргумент који не би ишао у прилог страховању, већ то може да 
буде у неким случајевима само подршка датом, већ постојећем у систему, 
типy као: спомен-плоча, клин-чорба и сл. и његовој актуализацији под ути-
цајем са стране.

Закључујући можемо констатовати да је очигледно да се у језику не-
што дешава. Афиксоиди, као што видимо, заиста су својеврсне и разнолике 
лексеме које садрже – и морфеме, и морфемизиране сегменте и самосталне 
речи, a тο даје могућност да се направи њихова класификација:

(1) Прелазак у морфеме – афиксе: чест код префикса, редак и делика-
тан, па чак и проблематичан код суфикса. 

Ако има творбено значење, у том случају требало би признати за су-
фикс -лог, -логија, -тека, -јада, -јана, -дром и др., за префикс – ван-, пост- 
и др., по истом принципу по којем су одавно признати -изам (данас са пуно 
хибрида и оказионализама – ждановизам, чкаљизам; од лат. -ismus), и -инг 
и др.
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(2) Када пак елементи имају самосталан статус – могу бити коренске 
морфеме, основа, или се употребљавају самостално као речи типа: ауто- 
(аутомобил), и сл. – онда се могу сматрати композитама.

(3) Ако имају функцију морфеме – афикса, конкретно и даље су пре-
фиксоиди или суфиксоиди, у том случају нису сложенице, пошто други део 
нема пунозначност, евентуално се деривиране речи које садрже такве еле-
менте као; -визор, -трон и сл. могу сматрати полусложеницама.

У лексиколошком погледу имамо два правца развоја: (1) граматикали-
зацију – која се испољава као морфемизација, тј. добијање статуса афикса, 
значењског сегмента који има творбено значење, и (2) лексикализацију – као 
афиксоидацију или композицију. Граматикализација је више под контролом 
и регулацијом система, и дешава се врло споро и селективно. Лексикализа-
ција као афиксоидација, пак, ту је да подмири новонастале и хитне лексичке 
потребе, као резервна деривациона маса која може да надомести недостатак 
афикса, флексибилна је и покретљива.

Лексикализација, даље, води ка стварању или ширењу творбених гне-
зда типа диско-: дискаћ, фото-: фотка и сл.

Неки од задатака, који се постављају пред лексикографа, и који иза-
зивају одређене тешкоће као што су следеће: шта издвајати као суфикс / 
префикс у случају интернационализама и нових интернационализама – 
англицизама, као афиксоид, као композите, шта је у процесу преласка из 
афиксоида у афикс, или је већ афикс, или функционише само као афиксоид, 
могли би, како нам се чини, на предложени начин добити решење.

У питању је једна овако раширена и витална језичка појава и неизбеж-
но је да она у пракси може да буде флексибилније посматрана и тумачена 
него како јој је до сада наметала теоријска лингвистика.10 Задатак науке је, 
како каже Фекете, да те појаве истражи и утврди, и нормом, која мора бити 
флексибилна, санкционише.

10  Оваква један суд већ је изрекао Клајн.
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(на примеру речи субјективне оцене)

Проблематика спојивости језичких јединица обухвата разна питања и 
исто тако различита по месту које заузимају у истраживањима.1 Теоријски 
значај има изучавање спојивости не само за продубљено упознавање лек-
сичког значења, семантике и синтаксе већ и за дубље разумевање дерива-
ције и деривационих односа.

Изведене речи обично нису предмет специјалних истраживања из 
аспеката лексичке и синтаксичке спојивости, нити се лексикографски опи-
сују по спојивости.2 Ово пре свега важи за речи субјективне оцене – тип 
модификационог творбеног значења. Свака класа деривата проблем је за 
себе, стога се ограничавам на пример из богате ризнице субјективне оце-
не. Њихову спојивост не налазимо по речницима и скоро по правилу се не 
илуструју, код њих се упућује на творбену базу.3 Морају се ипак претпоста-
вити одређене специфичности у спојивости код ових именица, које су, због 
обиља ове лексике у руском језику, a у чему ни српски језик значајније не 
заостаје, важне за проучавање ових језика како из практичних тако и тео-
ријских разлога.

Узета је стога за предмет овога прилога спојивост код речи субјектив-
не оцене, али не изоловано од творбене базе – тачније, узети су као корела-
ти: творбена база на једној страни, a на другој, деминутиви, хипокористици, 
пејоративи и аугментативи, тј. типа срп. рука – ручица, ручурда, рус. рука – 
ручка, ручища, да би се указало како на значај изучавања спојивости за прак-
су учења руског као страног на српском говорном подручју, тако и за неке 

1  Последњих година доста се ради на разради питања спојивости, нпр. низови придева 
који карактеришу исту именицу: обаятельная детская улыбка, гpycтные карие глаза / умный 
и добрый человек (Иорданская 2000).

2  О проблематици везаној за њих на неки начин може се наћи у низу радова у русистици: 
Апресян (1995), Apyтюнoвa (1999), Булыгина (1980), Земская (1992: 320–355), Кубрякова 
(1980: 81–155), Телия (1980: 250–319), Чеснокова (1980).

3  Као одреднице yзимajy се у речницима спојивости базичне речи. Ако се реч, која се 
посматра у творбеном гнезду разликује од одреднице само категоријалним значењем и 
основним значењем творбеног афикса, она се посебно не семантизује, сем у супротном.
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теорије импликације које овде имају места. Биће ту, према томе, општег од 
значаја за спојивост и посебног за конкретну деривациону материју.

Као основна синтаксичка веза у коју ступа придев и која је позната 
у оба језика – конгруентни атрибут: ‘придев + именица’ – експликација је 
зависних односа међу речима и спојивости придева са именицом.4 Мора-
мо претпоставити да постоји одређена избирљивост, да не може бити по-
дударности у спојивости именица и њихових деривата са атрибутима, да 
се у избору морају и могу разликовати. Могућности формирања слободних 
лексемних спојева у језику су скоро безграничне што се може илустровати 
читавим низом атрибутских спојева. 5

Илустрација:
рус. рука (руки) – (један од горњих удова човечјег тела – од рамена до 
врха прстију, или шака) длинные, короткие, полные, худые, тонкие, изящ-
ные, не/большие, маленькие, холеные, не/красивые, крепкие, сильные, 
слабые, белые, загорелые, мягкие, костлявые, сухие, мокрые, влажные, 
холодные, ледяные, горячие, теплые, чистые, грязные, здоровые, боль-
ные, морщинистые, мозолистые, волосатые, грубые, жесткие, старые, 
мужские, женские, детские, его, ее...; обе руки; левая, правая, раненая...; 
ручка / ручонка6 (разг.) (уменьш.-ласк. к рука) – (1) маленькая, короткая, 
худая, тонкая, небольшая, изящная, холеная, красивая, белая, загорелая, 
мягкая, мокрая, влажная, холодная, ледяная, горячая, теплая, чистая, здо-
ровая, больная, грязная, детская, женская, мужская, левая, правая, ране-
ная...; (пей.) – некрасивая, короткая, слабая...; 
ручища (аугм.) – длинная, большая, загорелая, мокрая, влажная, холод-
ная, полная, крепкая, сильная, костлявая, горячая, чистая, грязная, здо-
ровая, больная, морщинистая, мозолистая, волосатая, грубая, жесткая, 
старая, мужская, левая, правая, раненая...;
срп. рука. (руке) – дуге, кратке, пуне, мршаве, танке, префињене, велике, 
мале, неговане, лепе, ружне, снажне, слабе, беле, преплануле, меке, ко-
шчате, суве, мокре, влажне, хладне, вруће, топле, чисте, прљаве, здраве, 

4  Код придева се овде не врши семантичка класификација.
5  Анализа се базира на материјалу разноврсних извора, претежно разних речника – стан-

дардног језика, двојезичних речника, лингвистичких речника, речника спојивости и других 
специјалних речника (Словарь сочетаемости слов русского языка, 1983; Новый объяснитель-
ный словарь синонимов русского языка, 1999, 2000), затим на консултованој литератури, a за 
српски и на основу ауторкиног језичког знања као носиоца језика.

6  Овим се не искључују и други деминутиви – хипокористици, у рус. нарочито: рученька, 
ручечка и сл., засад су ради илустрације ови узети.



533

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

болесне, наборане, жуљевите, длакаве, маљаве, грубе, тврде, старе, муш-
ке, женске, дечије, црне, неуморне, старачке руке; лева, десна, рањена...;
рукица/ручица (дем. и хип. од рука) – мала, кратка, лепа, бела, црна, 
дечја, танка, пуна, препланула, влажна, хладна, врућа, топла, чиста, лева, 
десна...;
ручетина/ручурда/ручерда (аугм. и пеј. од рука) – велика, крупна, дуга, 
ружна, снажна, кошчата, хладна, влажна, врућа, прљава, здрава, болесна, 
наборана, жуљевита, длакава, маљава, груба, тврда, стара, мушка, црна, 
лева, десна, рањена...

Иако су низови придева отворeни, пада у очи несразмера код спојева 
са именицама субјективне оцене који значајније заостају иза придевских 
спојева са именицом из основе.

Управо способност дате лексеме да се сусреће са другом лексемом и 
да манифестује ограничења у сједињавању са другим речима чини оно што 
се може назвати њеном лексичком спојивошћу (Леман 2000).

Међу разним тешкоћама са којима се сусрећемо при изучавању руског 
језика као страног треба поменути тешкоће у грађењу правилних исказа са 
гледишта синтаксичке и лексичке спојивости речи (Луцкая 1984). У ма-
терњем језику правила спојивости се усвајају интуитивно са овладавањем 
матерњим језиком, често сасвим несвесно и постоје углавном у језичком 
осећању носилаца језика. Да се у то упути онај ко учи страни језик, нај-
чешће нема много могућности, a за учење страног језика то је врло важно. 
Лексикографија није у том погледу издашна – речници спојивости постоје 
или не постоје, па и ако их има даје се скоро по правилу само спојивост 
базних речи, деривата не.

Код учења страног језика сродне језичке структуре, због постојања 
сличности на лексичком плану, може доћи до интерференције и преношења 
ситуације из матерњег језика. Откривањем интерферентних тешкоћа и не-
ких општих законитости у конгруенцијској проблематици, евидентирањем 
најбитнијих разилажења у синтаксичкој и лексичкој спојивости руских речи 
и њихових српских еквивалената повећава се ефикасност учења руског јези-
ка као страног у поређењу са српским (Шево 1987; Ананьева 1997).

У овом прилогу настојимо испитати да ли изведена реч, у овом случају 
именица модификованог значења, наслеђује спојивост од творбене основе 
– од речи од које је непосредно суфиксом изведена. Другим речима, на који 
начин и у ком степену тумачење речи односно творбене основе у речнику 
спојивости може да укаже на њену спојивост као изведене речи, конкретно 
– код речи субјективног става у два језика, руском и српском.
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Било која реч из страног језика, чије се карактеристике у спојивости 
разликују од спојивости речи њој еквивалентној у матерњем језику, крије у 
себи потенцијалну тешкоћу. A кад су у питању деривиране именице погото-
ву. Објективне тешкоће из области спојивости долазе пре свега због непо-
знавања разлика у два језика услед чега долази до интерференције, као и не-
познавања унутарсистемске проблематике у страном језику, тј. овде разлика 
у спојивости између изведених и речи од којих су изведене.

Један од битних начина откривања унутарсистемских тешкоћа, како 
се у литератури може наћи, јесте поређење дате јединице са јединицама ко-
релативним са њом по значењу (Луцкая 1984). Такве јединице су пре свега 
оне у којима се манифестују њихове системске лексичко-семантичке везе и 
које образују лексичка обједињавања као што су синонимска, антонимска, 
по тематским групама и творбеним гнездима.

Сем тога контрастивни план подразумева анализу у два језика – ру-
ском и српском. Због сличности ова два словенска језика многи еквиваленти 
се не разликују по спојивости. Али су зато и тешкоће „подмуклије”, јер се у 
правилима спајања речи, у законитостима образовања разних врста и типова 
синтагми испољава и национална специфичност језика (Виноградов 1954).

Тешкоће повећава нарочито чињеница да лексичка спојивост фиксира 
већином индивидуалне законитости употребе речи, a да при том постоји 
мноштво речи и евидентна отвореност лексичког система.

Неопходно је стога у наставу уводити правилан начин изражавања да-
тог смисла. Исто тако, при учењу употребе речи, важно је уводити одређене 
забране спојивости. Кад су у питању речи субјективне оцене мора се увек 
вршити конфронтирање парова: базна именица – изведена именица и споји-
вост једне и спојивост друге или других. Ту су и смисаони односи који леже 
у основи њихове узајамне избирљивости као доказ зависности избора атри-
бута (детерминатора) код изведених речи субјективне оцене од семантике 
речи у њеном обичном непреосмишљеном значењу.

За потребе ограниченог обима овог прилога узећемо ради примера 
једну од унутарсистемских особености руске лексике коју издвајају истра-
живачи као извор тешкоћа у спојивости – избирљивост у међусобној споји-
вости једне с другом речи – чланова различитих лексичко-семантичких гру-
па; избирљивост у спојивости речи – чланова лексичко-семантичких група 
са неком одређеном речи. Сасвим је нормално очекивати да странац, не 
знајући одговарајућа ограничења интуитивно позната носиоцу језика, може 
да прави неадекватне аналогије, добијајући тако неправилне спојеве, али 
који изгледају природни са гледишта логике спајања: *есть с маленьким 
аппетитом – ср.: ecть с большим аппетитом (Луцкая 1984: 124).
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За чланове лексичко-семантичке групе који показују такву избирљи-
вост, неопходно је установити и експлицирати зоне заједничке и различите 
лексичке спојивости.

Са овим је у блиској вези, кад се ради о речима субјективне оцене, и 
одсуство код једног члана (неких чланова) односно пара синтаксичких по-
зиција које су присутне код другог члана (других чланова) дате лексичко-се-
мантичке групе; дакле, неподударање постојећих синтаксичких позиција 
код речи корелата. Нпр. ручка//ручица – треба искључити ону семантику 
коју уноси творбени афикс – творбено значење оно што суфикс уноси: мала, 
драга, лепа... – атрибути из репертоара деминутива и хипокористика; или 
пејоратива ако не задовољава нормативе – мала, слаба, неспособна и сл.; 
такав је случај и код осталих именичких деривата овог типа, као столик – 
искључује велики // сточић – мали се подразумева, или боље рећи садржи 
се – граматикализовано – као дериватема (= творбено значењe) материја-
лизује се. Дакле, оно што се одмах искључује – условљено је моделом и 
категоријалним значењем. На тај начин се сужава спојивост са одређеним 
атрибутима код деривата субјективне оцене. Кад се пак ради о оцени, деми-
нутивна / аугментативна интерпретација (у строгом смислу) се искључује. 
To се учи у творби речи и то се зна.

Рука – ручка, ручонка // ручица – одсуство компонената: рус. большая, 
грубая, волосатая, морщинистая, мозолистая, жесткая и сл., срп. велика, 
груба, ружна, наборана, жуљевита; рука – ручурда // ручища – одуство: мала, 
драга, лепа и сл. Остало је ствар предзнања и других сазнања. Подразумева 
се независно од суфикса – лева/десна рука, лева/десна ручица // левая/пра-
вая рука/ручка/ручонка.

За друге неке параметре и квалификације ван деривационог значења, 
као општег семантичког садржаја, могу се наћи и заједнички атрибути типа: 
рука/ручица – бела, препланула, топла, врућа, мокра, хладна, чиста, лепа; 
рука/ручка, ручонка – загорелая, мягкая, теплая, чистая, мокрая, красивая и 
сл.

Како видимо, потребна су и предзнања и подразумевање. Недостатак 
одређених знања може изазвати неправилно приписивање речи (лекси чко-
-семантичкој варијанти вишезначне речи) и код ње одсутних синтаксичких 
позиција или замену једне позиције другом.

Али у прагматици може да буде парафраза типа хипокористика, нпр. 
„Овде ћe ускоро стајати мој нови, писаћи сточић” – без указивања на димен-
зије, може сто бити и велики, ово поготову што сто за ову намену по неком 
стандарду није мали; или „Њих четворо је с муком унело кроз врата њен 
гломазни сточић од махагонија” (иронија).
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Избор одређеног типа задатака и вежби је неопходност за рад на 
усвајању спојивости. Узимајући у обзир околност да је немогуће правилно 
употребљавати реч без знања законитости њене спојивости, неопходно је на 
било којој етапи, уводећи и семантизујући лексичку јединицу давати њену 
карактеристику у спојивости. Спојивост речи може бити представљена у 
процесу наставе у виду правила, у првом реду оних која се односе на класу 
деривата. Пракса пак наставе руског језика као страног располаже малом ко-
личином помоћне литературе из спојивости уопште, a приручници у којима 
би се спојивост посматрала са узимањем у обзир матерњег језика ученика 
су права реткост, истичу истраживачи.7

Истраживањима је установљено да је способност именичких речи 
да се везују са другим речима условљена пре свега њиховом семантиком, 
обимом њиховог лексичког значења, као и да су разне групе придева бит-
но различите међу собом по дијапазону спојивости, тј. по томе какве врсте 
објеката су способне да класификују, док истовремено свака група може 
квалификовати по својој природи разне објекте. Ово посебно важи за при-
деве евалуације.

Лексичко значење творбене основе индицира одређени круг могућих 
атрибута, мање или више слободан односно ограничен. Код вишезначних 
речи одређена значења имају разну спојивост. Спојеви који се образују са 
полисемним речима могу бити представљени у више низова, a ако су зна-
чења одреднице доста удаљена, утолико ће пре репертоар придева бити дру-
гачији: 

рус. доля – 1. (часть чего-л.) большая, не/малая, ничтожная, значитель-
ная, большая, меньшая, десятая, сотая ...; 2. (судьба) счастливая, несчаст-
ная, не/завидная, печальная, плохая, горькая, злая, женская.

Модификациона значења се граде обично од основног значења, па 
зато може бити оваквих спојева: нoвый дом – нoвый домик // нова кућа – 
нова кућица, али нема: угледна кућица, владарска кућица, сем можда у по-
себним прагматички оријентисаним контекстима и ситуацијама.

Кућурина је само: велика, стара, трошна, ружна, мрска, омрзнута, ... 
кућа – јер нема сему ‘мала, лепа, вољена’, и то управо због суфикса, тачније, 
деривационог модела ‘именица + суфикс -урина’ који даје аугментативно и 
пејоративно творбено значење, нема ни атрибуте гope наведеног типа, који 
се могу подразумевати када се употреби овај суфикс. Уколико се то догоди, 
што је сасвим могуће, онда је велика кућурина, огромна кућурина – интен-
зификација.

7  Истакнуто је у Дорофеева (1984), a ни до данас се стање није много поправило.
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Функцију номинације, која се не материјализује суфиксом, имају лек-
сикализовани спојеви који садрже само један члан пара, нпр. 

срп. вечна кућа, божја кућа (црква), Бела кућа, градска кућа, издавачка 
кућа; 
рус. Белый дом (разг. пpaвительство России), бoжья коровка (бубамара) 
и др. 

те стога нема примера типа *градска кућица, *издавачка кућица.
Али је могућа афиксална стилска модификација (Лопатин 1988) наро-

чито карактеристична за руски језик типа жара – жарища (разг.), кaрто-
фель – картошка која ће подразумевати исту спојивост (вкусный, жареный 
картофель / вкусная, жареная картошка). Овако нешто је могуће очекивати 
и у случају тако омиљене употребе деминутива у руском језику, у сасвим 
обичној свакодневној комуникацији типа: 

Чайку не хотите? Хороший чаек! (= Хорошии чай!); Присядьте на cтyль-
чик! (= на стул); Возьмите билетик! и сл.

где је очигледно у питању прагматичка страна ових језичких јединица, и 
специфичност руског језика.

Све ово говори да се везе и односи који се стварају међу члановима 
споја, у многоме одређују везама и односима који су присутни у ванјезич-
кој стварности, тј. условљени су ванјезичким факторима, поред оних гope 
поменутих и низом других чињеница; нпр. рус. кoммyнальная квартира / 
квартиренка / квартирка (реалије сада већ све више прошлог периода у жи-
воту носилаца руског језика), мада и ту може доћи до промена. Носиоци 
језика такве чињенице усвајају интуитивно, зато је изучавање спојивости у 
страном језику скопчано са знатним тешкоћама, јер се грешке из спојивости 
могу јавити и због непознавања разних социјалних чинилаца.

За тему истраживања ова област и теоријски има значаја, a главно je, 
да речи субјективне оцене имају неких специфичности (Белић 1957–1958; 
Ристић, О. 1969, 1970) које их зближавају са придевима. И у овом концепту 
је незаобилазно Белићево учење о томе да код речи субјективне оцене име-
ница задржава своје именичко значење и представља управни део, a суфикс 
који се том делу додаје има придевско значење, тј. представља детермина-
тивни део изведенице. На тај начин се значења која уносе суфикси своде 
на модификацију именице која је у основи неке изведенице, односно овим 
суфиксима показује се нешто што је мало, слабо или велико и сл. Оваква 
значења одговарају природи придева који могу значити особину у мањем 
или већем степену, односно неку позитивну или негативну особину: 
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срп. рука – ручица: мала рука, лепа рука, слаба рука; ручурда (ручерда) – 
велика рука, ружна рука и сл.; 
рус. рука – ручка: небольшая, мaлeнькaя рука, красивая рука, ручища – 
большая, сильная рука.

У тумачењу ове словенске проблематике долазимо до теоријских по-
ставки М. Ивић (Ivić, М. 1983: 179–187) што би, примењено на дате лекси-
чке јединице и у нашој интерпретацији изгледало овако.

Деривати овакве структуре, иако по редоследу елемената нису у оби-
ча јени за детерминацију – ‘именица + суфикс (= придев)’ (квартир-ка // 
стан-чић), за деривацију су сасвим један регуларан редослед (суфикс иначе 
увек и стоји после творбене основе, што му и само име каже) значењски су 
идентични структури конгруентног атрибута, тј. конструкцији са именицом 
као управном речју: ‘придев + именица’ (небольшая квартира // мали стан). 
Спојивост, пак, творбених елемената код модификатора овога типа и споји-
вост синтаксичких јединица у датим синтагмама је по природи различита. 
Другим речима, дериват (деминутив, аугментатив, хипокористик, пејора-
тив) је супститут (као и обрнуто) обичног споја ‘придев + именица’, функ-
ционише као својеврсна минимална граматичка јединица (Ivić, М. 1983: 
181, n. 2). Према томе то је граматикализовани спој, материјално изражен 
суфиксацијом као спој лексичког индивидуалног значења са категоријалним 
– творбеним значењем.

Јасно је да ту није ни потребна детерминација у виду ових придева 
који могу послужити као његова парафраза (мали, слаб, драг, ружан, велики 
и сл.), она је већ садржана у модификатору. Модификати типа речи субјек-
тивне оцене имају и све особености именичких речи у целини, па би се 
на њих такође могле применити теоријске поставке о хијерархизованим се-
мантичким особеностима у погледу постојања неког квалитета код именица 
(Ivić, М. 1983: 179–187, 189–196). Сагласно мишљењу Милке Ивић, овде би 
одговарало тумачење да квалификација оличена везом ‘придев + именица’ 
није остварљива зато што је лишена информативности, јер је квалитет мали, 
велики и сл. већ садржан у значењу речи ручица/ручурда // ручка/ручища и 
подразумева се.

Ако се овакав спој ипак реализује, он има таутолошки или плеона-
стички карактер типа мали човечић // мaлeнький человечек, пошто се ин-
формација о малом већ налази у именици – деминутиву. Семантички то је 
оправдано као интензификација. Таутолошке конструкције и у руском и у 
српском језику одлика су пре свега фолклорне употребе и могу понекад 
бити искоришћене у експресивне сврхе као срп. (фолклорно) виком виче, 
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збор збориле и сл. (Ivić, M. 1983: 194; Красильникова 2001: 10–12). A ако се 
употребе још и придевски деминутиви типа рус. новенькое платьице, мaлю-
сенькoe личико, онда се може говорити не само о очигледној интензифика-
цији или афективности, већ и стилској окренутости ка сфери експресије као 
и усменој комуникацији у чему руски језик има својих специфичности.

Сви остали придеви прихватају се као могућност и могу бити упо-
требљени уз именице ове класе (нпр. хладна ручица/ручурда, препланула 
ручица/ручурда // холодная ручка/ручища, загорелая ручка/ручища и сл.), 
што значи да постоји такође могућност атрибутске детерминације речи 
субјективне оцене исто као и других именица (нпр. новый дом/домик; дрве-
на кућа/кућица), па се правило може проширити у смислу да управна реч 
која се детерминише може бити било која именичка реч.

И без обзира на блискост функција деривације ‘именица + суфикс’ и 
семантичке спојивости ‘придев + именица’, модификациона деривација има 
као примарну прагматичку функцију, овде – хипокористичност, пејоратив-
ност, омаловажавање, иронија и др. To је сфера употребе језика где су мо-
гуће и „забрањене” везе и успостављање наизглед неспојивих спојева међу 
језичким јединицама, што чини језик гипким и вечно отвореним.

Даља истраживања у овом правцу дала би свој допринос питањима 
спојивости, a овде се показало, да су лексичко значење творбене основе и 
категоријално значење материјализовано суфиксом, битни фактори у кре-
ирању спојивости речи субјективне оцене у руском и српском језику, при 
чему је сродност велика, али није лишена и разлика. Ту се садржи и одговор 
на питање с почетка рада: да ли именица модификационог значења, у овом 
случају субјективне оцене, наслеђује спојивост са придевским детермина-
торима од речи од које је непосредно изведена као творбене основе и какве 
то има практичне и теоријске импликације у изучавању датих језика. Еви-
дентна је чињеница да и овај тип творбеног значења сужава спојивост као 
и то да се мора релативизовати због прагматичке функције датих суфикса.8

За праксу је очигледно да није довољно познавати само основно зна-
чење речи, већ треба знати и њене спојивости, a посебно – спојивост базне 
речи. Захваљујући знању могућег окружења речи и њених веза, много се 
лакше оперише изведеним речима.

8  Ово би ишло у прилог формулисаном правилу да дериватеме (= творбено значење) за 
разлику од грамема теже ка релативно ограниченој спојивости, уп. Мельчук (1997: 282).
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КОНТРАСТИВНО ПРОУЧАВАЊЕ РУСКОГ И СРПСКОГ 
ЈЕЗИКА У ДОМЕНУ ДЕРИВАТОЛОГИЈE:  

стање и перспективе

Настављајући рад о дериватологији данас,1 намера нам је да дамо 
кратку синтезу, не сасвим исцрпну, већ прегледну, о урађеном у нашој кон-
трастивној / конфронтативној (у даљем тексту – контрастивној) дериватоло-
гији: пре свега методолошки и проблемски базираној на изнетом у научним 
радовима, магистарским и докторским тезама, у излагањима на конгресима, 
симпозијумима, конференцијама и другим скуповима, a затим објављеном 
у часописима, зборницима, студијама, монографијама, књигама, а, понекад, 
и на ономе што је остало и у рукопису. Индиректно, на овај начин биће и 
неких могућих виђења перспективе истраживања у овом правцу.

Контрастивна дериватологија руског и српског језика настајала је у 
време оформљене, али сасвим младе науке о деривацији (обично називане 
творбом речи), или тачније – развијала се, може се рећи, истовремено с на-
учним верификовањем ове језичке дисциплине.2

Она je делила стога све тешкоће које прате настанак једне дисциплине 
– од терминолошке до појмовне неразрађености. Па ипак, мора се признати 
да је, упркос поменутом научном кашњењу с обе стране, она релативно брзо 
напредовала и достигла степен који може да пружи и нека коначна решења 
– теоријске и практичне природе.

To није случајно, за такво стање дериватологија треба да захвали 
чињеници да није почињала „на ледини”. Творба речи фигурира у проуча-
вањима граматичког система као грађење речи кроз цео период упоредних 
словенских проучавања протеклог времена, често везана у лингвистици за 

1  Дата проблематика чини целину са радовима: Матијашевић (2000a), Матияшевич 
(2000б). Овде ћемо учинити и једну општу напомену: библиографија дата у прилогу нема 
статус комплетне библиографије, већ представља углавном оно најзначајније што је током 
протеклог периода настало и служи као илустративна подршка изнетим мишљењима. Исто 
тако, код дефинисања методолошких оквира, руководимо се преовлађујућим приступима, 
што све узрокује извесну условност која је у овој врсти прегледног рада неопходна.

2  Смольская (1996) сматра да су први радови из творбе речи у славистици настали у XIX 
веку и да се то односи не само на Србију, већ и на друге словенске земље, a да прави почетак 
научног развоја теорије и праксе у области творбе речи, по неком општем мишљењу, припада 
крају прве половине XX и раду Виноградова, Бошковића, Дорошевског и др.
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истраживања младограматичара. Значајну улогу у творби речи имали су ра-
дови Александра Белића. Стога је логично закључити да је контрастивна 
дериватологија настала као природни продужетак проучавања деривације 
у оквиру компаративно-историјских студија у славистици, наравно методо-
лошки и концепцијски знатно обогаћена, као што јe истина, исто тако, и да 
има радова који су и данас ближи том концепту анализе, посебно с дијахро-
ним усмерењем или оријентисани на ширу словенску раван. Значајно је та-
кође и то штo је граматика контрастивно највише изучавана област у коју 
се, традиционално, смешта творба речи, иако само њена морфематска врста.

Раздобље које обухвата ово разматрање контрастивних проучавања у 
дериватологији ситуира се, како из реченог следи, у другу половину 20. века, 
ближе – започиње истраживањима половином 60-их, до када јe, евидентно, 
најмање урађено у области творбе речи (Терзић 1969). Крајем 60-их биле су 
већ одбрањене две магистарске тезе: о структурно-семантичким одликама 
глаголских именица творбеног типа -ние, -ение, -тье у руском и -ње, -ење, 
-ће у српскохрватском, о суфиксу -ка у руском језику и његовим еквивален-
тима у српскохрватском на Одсеку за славистику Београдског универзитета. 
Ту су и радови Марије Анчић-Обрадовић, док се истраживања нарочито 
интензивирају од 70-их. Аделаида Смољска (Смольская 1996) направила јe 
један снимак стања у овој области где је посебно скренула пажњу на значај 
Радосава Бошковића за компаративну анализу у дериватологији, тако да би 
се доња граница могла поставити знатно раније, иако не сасвим истоветно 
појму контрастивна у смислу у ком се oн данас употребљава. He сме се за-
обићи једно значајно име за нашу русистику, a то je Радован Кошутић. Иако 
се деривацијом није директно бавио, у неким сегментима његови научни 
погледи кореспондирају са савременим истраживањима, као, нпр., кад гово-
ри о речима са суфиксима субјективне оцене и када социолингвистички или 
аксиолошки објашњава специфичности руског језика (Матијашевић 1998а). 
Па ипак, иако све ово говори да би се контрастивно проучавање творбе 
речи могло померити и на саме почетке контрастивног изучавања руског у 
српској средини, што је постало опште место и бележи једновековну тра-
дицију, тек од половине XX века стичу се услови за његово верификовање.

За утемељење дериватологије у славистици, у том склопу и контра-
стивне, значајну улогу имао је развој теоријске лингвистике, коју је она до 
сада пратила с већим или мањим интензитетом, неретко и у зависности од 
афинитета истраживача, или можда још и задатака истраживања. Према 
томе, за ово је било потребно: у првом реду, добро познавање теорије линг-
вистике, њених основних методолошких праваца, уз исто тако и темељно 
познавање области истраживања, односно проблема дериватологије, за шта 
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у овом последњем случају није било довољно услова, јер су многа питања 
остала до данас недовољно или потпуно неразрађена и у дериватологији и 
на контрастивном плану.

И поред гope учињене напомене да дериватологија нема за собом дугу 
историју аутономне науке, данас смо у прилици да констатујемо да се вре-
меном, до краја века, накупило довољно података који омогућавају свођење 
одређених резултата, a нe би било нереално очекивати у скорије време и 
неке крупније генерализације на том плану, штo би све погодовало чвршћем 
утемељењу ове међу лингвистичким дисциплинама још младе гране, a то би 
се, укупно, позитивно одразило и на контрастивним истраживањима. Про-
блемом контрастивне дериватологије руског и српског језика највише се 
баве наши русисти и руски србисти, a затим наши србисти и други слависти 
посебно шире концепције; што се тиче њиховог профила – поред првенстве-
но дериватолога овим питањима се окрећу и истраживачи теоријске лин-
гвистике, граматичари, методичари, делом и лексикографи и др.; у центар 
пажње се ставља дериватолошки проблем из два језика, ређе три, a некад из 
групе језика или словенских језика у целини.

Као предмет контрастивне анализе у творби речи, пред научном јав-
ношћу бивала су разна питања. По томе која питања од теоријског значаја 
су разрађивана – у целини гледано, ситуација је у овом погледу следећа: 
релевантна за теорију деривације, тежња ка типолошким закључцима и 
дистинкцијама имала је запажено место, тежило се, исто тако, ка откри-
вању језичких универзалија, затим, реконструкцији старијег стања. Једна 
значајна димензија се не сме испустити из вида, која је била истраживачки 
заступљена, јесте методичка страна – учење руског и српског као страног, a 
установљење еквиваленције било је скоро увек саставни део истраживања, 
некад као основни циљ, a некад успутни, али увек корисно – поред дидак-
тичког, и за превођење и за лексикографска решења. Мора се такође кон-
статовати да је синхрони аспекат имао апсолутну превагу над дијахроним. 
Заслужује пажњу и чињеница да међу урађеним радовима у погледу истра-
живачких циљева има врло разнородних: најмање их је са чисто теоријским 
претензијама, a највише емпиријских конкретних разрада одређених пи-
тања, па ипак у доста радова у комбинацији и с теоријским импликацијама 
и закључцима, као што их има само с пописом и описом, методичким пре-
порукама или упутствима.

Највише се истраживао књижевни језик, некад језик књижевних дела, 
док је последњих година у порасту изучавање терминологије, с разлогом, 
јер је ова сфера данас изузетно динамична у језичком погледу, и на првом 
месту по процесима у деривацији.
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У методолошком погледу разматрана истраживања показују разно-
родност која има своје објашњење и научну оправданост и сврсисходност. 
Истраживачи су, како смо се могли уверити, били присталице разноврсних 
прилаза, у различито време различито су приступали анализи, у складу с ва-
жећим и преовлађујућим методолошким поступком, или су, пак, комплекс-
но примењивали различите методе у истом раду због својих потреба и по-
себних циљева, често били склони преношењу стања из унутарјезичког на 
контрастивни план.

Има то и својих разлога и оправдања; за славистичку дериватологију, 
као и за словенске језике понаособ, нису сви истраживачки правци има-
ли подједнак значај, нису сви били подједнако примењиви, неки су лин-
гвистички методи силазили са сцене a да нису оставили значајнијег трага у 
дериватологији – нису се једноставно „примили” (генеративни метод нпр., 
иако је ту и тамо понешто урађено и у контрастивној славистици, нашу кон-
трастивну русистичку дериватологију скоро сасвим је заобишао).

Према томе, контрастивна дериватологија методолошки је разрађи-
вана онако како се у науци о језику најчешће чинило, a аргументи говоре 
још и онако како је одговарало природи испитиваних језика: морфолошки, 
ономасиолошки, функционално-семантички, a највише структурно-семан-
тички, не заборављајући при том да је то дуг и једној дугој традицији у 
граматичким истраживањима.

Морфолошки приступ стављао је основни акценат на карактеризацију 
формалних средстава деривације и давао допринос инвентаризацији њихо-
вој, комбинаторици морфема и најчешће неодвојиво од морфологије. Ово је 
као поступак старије и корисно у прикупљању материјала, посебно у првој 
фази рада, и зато што су основно језгро творбеног система словенских је-
зика најчешће морфологизовани модели изведеница, који подлежу морфо-
лошкој разложивости. Има то и практичну сврху – за учење је упрошћеније, 
лакше се у оквиру једне врсте речи научи и користи у пракси. 

На овај начин је утврђено да сличности има много више, а да су ра-
злике мање-више периферне: основни фонд творбених начина, творбених 
средстава, форманата, творбених значења – јединствен је. Због тога је мор-
фолошки приступ класичан и даље актуелан, али мора се констатовати, обо-
гаћен новим сазнањима није исти данас и некад (Лукашанец 1998)3.

Структуралистичко-семантички приступ деривацији највише је био 
заступљен у контрастивним истраживањима. Наиме, научници су сагласни 

3 На ово су пажњу скренули Лопатин и Улуханов у реферату „Сходства и различия в сло-
вообразовательной системе славянских языков”, саопштеном на IX међународном конгре су 
слависта 1983.
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у констатацији да је фундаментална пoставка о системском карактеру је-
зика – учинила структуралистички метод правим лингвистичким методом. 
Модификован као структуралистичко-семантички прилаз, био је у употреби 
у дериватологији, где се називао још и творбено-структуралистичким и сл. 
Учење о односу структуре и семантике изведених речи, корелацији између 
постојећих језичких факата и описивања конкретних језичких структура, 
мотивацији, о принципу бинарности, о хијерархији језичких појава, поку-
шајима одређења творбеног значења и др. – било је за дериватологију реле-
вантно. Са инкорпорираним елементима других метода, који су се показали 
примењивим, привукао је пажњу дериватолога у словенским језицима и до 
данас остао у контрастивним истраживањима и наше русистике високо ко-
тиран у овом субсистему. Највише истраживача, који су усвојили основне 
тековине структуралистичког метода, међу којима и они израсли на тради-
ционалној лингвистици и без припадности некој посебној школи, прихвати-
ло је овај метод, или су га у неким радовима и у неком периоду свога рада 
користили, па је највећи број радова настао управо на тој основи.

За то има разлога и друге врсте, који нису били без значаја – у руској 
лингвистици структурална лингвистика је била врло широко заступљена и 
дала је чак и своје оригиналне варијанте (Ivić, M. 2002), логично је што je то 
за русистику било релевантно, као, уосталом,  и у широј славистици. Струк-
туралистичким методом служили су се, исто тако, и представници југосло-
венске језичке науке, инспирисани претежно прашким и харвардским текови-
нама, a то већ индиректно утиче и на кориснике њихових научних резултата.

Контрастивна дериватологија у овом методу је утемељена на поређењу: 
творбених типова, ономасиолошких категорија, творбених начина, творбених 
пољa, творбених гнезда, творбених значења, односа граматичког и творбеног 
значења, семантичких група, творбене синонимије, еквиваленције, опи сно- 
-лексикографских контраста, мотивационих односа, a нађе се и још по нешто. 
И у овом концепту синхрони план је доминирао над дијахронијом.

План садржаја и план форме стављају се наизменично у први план 
истра живања, нпр. полази се често од суфикса и oни се затим свестрано 
разматрају, тј. као средства одређене творбене семантике, или се иде од се-
мантике ка средствима, штo значи да се при том за полазиште узимају се-
мантичке категорије или инвентар првог језика и траже им се еквиваленти 
у другом језику и сл.

Ономасиолошки приступ4 израстао из овога као наука о номинацији 
(како се означују појмови: ствари, жива бића и сл.) ставља у први план оно-

4  Везује се за радове чешке и пољске лингвистике и пocебно за Милоша Докулила. 
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масиолошке категорије – носилац особине, носилац радње, носилац пред-
метних односа и др., a онда творбени типови и остала деривациона материја. 
Оваква методолошка оријентација допуштала је, исто тако, и да полазиште 
буде формант, тј. да се иде од форме ка садржају, што је привукло и наше 
истраживаче да јe примене у неким радовима.

Разумљиво, данас је тај термин много комплекснији: допуњавају се 
традиционална и структурална лингвистика и чак и други методолошки раз-
личити приступи. Одавде се излази у структурално-типолошка истражива-
ња, системно-функционална и друга усмерења.

Одређење језика као друштвеног феномена омогућивало је излаз у со-
циолингвистику, што је ту и тамо било и овде чињено (Матијашевић 1990).

Све ово било је корисно и за праксу учења руског као страног језика.
Синтаксички приступ у гeнеративној лингвистици није заживео на 

прави начин у славистичкој дериватологији.5 У нашим контрастивним ис-
траживањима није имао значајније примене, пa ни у контрастивној дери-
ватологији – очигледно стога што је искључивао морфолошку стварност 
језика. Има нешто радова који се односе на синтаксичку деривацију – моди-
фикацију врсте речи под утицајем ситаксичког контекста: као номинализа-
ција (супстантивација), адјективизација, адвербијализација, где је посреди 
удруживање синтаксичких студија са семантичким.

За истраживања по моделу непосредних конституената такође није 
било афинитета.

Концепција системно-функционалног изучавања деривационог ма-
теријала, која се још зове функционално-семантички, системно-функци-
онални или структурално-функционални приступ, важна је етапа у развитку 
творбе речи.6 Радова у овом концепту има и у нашој контрастивној дерива-
тологији као и у другим словенским језицима, пре свега као функционал-
но-семантичка истраживања која су у први план истакла проблем семанти-
ке, a функционисање изведених речи и грађење деривата у живом говору и 
тексту и тројаки однос: форму – значење – функцију. 

5  Ипак се не може pећи да у творби речи ништа ниje рађено у овом методу у словенским 
језицима, било је презентовања у руској лингвистици, у пољској, пa и код нас и односи се 
већином на енглески језик, али у контрастивној није био у разради, yп. Соболева (1964), 
Laskowski (1973).

6  У славистици има низ радова који ову концепцију презентују, као Нещименко (1987a), 
последњих година и као најзначајније може се навести Земская (1992), као и радова који 
oбрађају типолошке сличности и разлике словенских језика у творби речи са функционалиог 
аспекта: Вендина (1987, 1990).
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Иако се у неким анализама налази да је настао као синтеза динами-
чког (генеративног) и ономасиолошког, што сигурно није без основа, сва-
како стоји и факат да резултати истраживања у творби речи српског језика 
недвосмислено показују да у овом методу има и новог и старог.7 Последњих 
година појавио се већи број радова и све их је више у којима се изучава 
творбена структура речи на овај начин. Пошто су то функционално-типо-
лошки усмерена истраживања, на овај начин се успешно могу дефинисати 
сличности, разлике, језичке универзалије. Има пуно оправдања мишљење 
да перспектива у контрастивним истраживањима руског и српског језика 
припада управо овом методолошком усмерењу (Терзич 1997).

Одавде је логичан излаз водио у прагматику и прагматички концепт 
у истраживању деривације, a затим ка когнитивним аспектима изучавања 
творбених категорија, a исто тако и аксиолошким усмерењима која су тек 
у зачетку, другим речима – људски фактор показао је своје присуство и у 
контрастивно усмереној дериватологији.

Данас у дериватологији говоримо о различитом прилазу – о еклекти-
зму, комбинацији најприхватљивијег из разних приступа у лингвистичкој те-
орији, поред поменутих има понечег и из неких који тек добијају своју уло-
гу у истраживањима – посебно оних који наговештавају антропоцентрични 
приступ у лингвистици, као што су лингвистичка аксиологија, когни тивна 
лингвистика, психолингвистика и сл., и ту такође можемо очекивати значај-
нији продор контрастивно усмерених истраживања.

Могућност избора и реалност да буду на располагању истраживачи-
ма, понекад, кад одговарају материји, циљу истраживања, концепту неког 
скупа, или личном афинитету, учинили су да имамо исто име истраживача 
уз разне методе, исти метод уз разна имена и сл., што није ништа необично 
за науку.

Овај осврт на пређени пут и достигнућа наше русистичке контрастив-
не дериватологије, показао је методичку и проблемску разноврсност, међу-
собну зависност лингвистичке теорије и истраживања деривације контра-
стивним приступом. Било би корисно наставити истраживања у том смеру 
joш интензивније, чиме би се дао допринос укупном лингвистичком прогре-
су и лингвистици и словенској лингвистичкој компаративистици пре свега.

Ако прихватамо да прави почетак научног утемељења развоја теорије 
и праксе творбе речи припада крају прве половине XX века, крајем XX века 
и сада већ почетком XXI века можемо констатовати да је словенска дерива-
тологија током протеклих деценија постигла видне успехе, углавном у об-

7  Овоме су значајан допринос дали радови Белића и Бошковића.
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ласти синхроне деривације. У томе лежи заслуга и наших дериватолога и 
других слависта и лингвиста.

На крају, умесно је поставити питање: куда треба да воде путеви но-
вих истраживања. Одговор је током рада дат имплицитно: контрастивна де-
риватологија, као уосталом и дериватологија уопште, треба да иде смером 
лингвистичке мисли, па ипак не сасвим, треба тражити погодан метод, ис-
траживачки модел који одговара овом језичком подсистему.8 Неопходно је, 
исто тако, контрастивни метод формулисати конзистентно – чему служи, 
шта се од њега може очекивати, које су му врлине и мане. Има питања која 
су слабо третирана у истраживањима, a нека треба и на нов начин решавати.
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ТВОРБЕНЕ НОВИНЕ У РУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ  
С ПОЧЕТКА 20. И ПОЧЕТКА 21. ВЕКА:  

социолингвистички аспекат

Промене у две конкретне друштвене средине у почетку 20. века и по-
четку 21. века, у нечему су сличне, али има и знатних разлика, што је оче-
кивано узроковало да и језичка ситуација мора бити у нечему и слична и 
различита. Ово је тим пре могуће што се ради о значајним социјалним пре-
ломима који су се у овим периодима догађали пре или касније изазивајући 
одређене последице у језику. Нема сумње у то да и унутарјезичка ситуација 
у сваком од ових језика на почетку једног и почетку другог века није иста.

Успут да напоменемо да се не могу повући неке строге границе које 
разграничавају векове, већ су то увелико изражене тенденције које због 
утицаја разних фактора – како ванјезичких тако и унутарјезичких, бивају 
актуализоване и на тај начин обележавају дато време које сматрамо неким 
границама.

Последња деценија 20. века и почетак 21. означени су свођењем би-
ланса века и у језичком погледу, тако да о савременој етапи његовог развоја 
говоре бројна истраживања ова два језика указујући на мноштво разних но-
вина, пре свега на лексичком плану.

Руски и српски језик данас, на почетку 21. века, како нас уверавају 
бројне монографије (и радови с краја века), показују доста сличности у свом 
развоју. Нарочито се ово може пратити на творбеном нивоу, јер је несумњи-
во да се на овом језичком систему врло упечатљиво преплићу социјални са 
унутарјезичким чиниоцима: граматичким, семантичким, стилистичким и др.

Међутим, ти релевантни ванјезички фактори на почетку 20. века, нису 
функционисали у ова два језика синхронизовано. Скоро цела прва половина 
20. века, због познатих разлога, протицала је углавном у различитостима. 
Граничну линију чини Други светски рат када се, под утицајем социјалних 
околности, и језичка стварност почиње у знатнијој мери приближавати. 
Несумњив је био утицај руског језика на српски најпре у прихватању ру-
ских абревијатура без превода, да би потом дошло до образовања по моделу 
руских, али се мора ипак имати у виду и краткотрајност овога и оваквог 
грађења, као и утицаја и других исто тако важних чинилаца.
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Наиме, под почетком 20. века за руски језик подразумевамо 20-те 
године, дакле године после Октобарске револуције, док за српски језик то 
може бити тек 20-ак година касније, кад почиње значајније иновирање чији 
су импулси социофактори.

Али исто тако, не треба мислити да су одређене иновације могуће 
под дејством искључиво ванјезичких чинилаца, без њихове узајамности са 
језичким, системским факторима.

Тако се поуздано може peћи следеће: иновације су у творбеном систему 
релативно ретка појава. Систем има своја унутарјезичка „правила понашања” 
(економија у језику, функционална диференцијација и сл.) који опслужује ре-
лативно ограничен број инвентара. Према томе, иновирања има поприлично, 
али је правих иновација, неологизама, мало, ово посебно важи за системе који 
чине структурну основицу језика, a ту спада и деривација.

Прошлост нам је yглaвнoм позната, бар кад је језик у питању. Или 
нам се чини да нам је позната. Нешто свакако треба и поново прочитати и 
објективно научно вредновати. Постоје истраживања и резултати који су 
валидни и данас кад је у питању развитак руског језика у совјетско време, и 
на која се може и данас ослонити са великим степеном поузданости. Таква 
је и позната колективна монографија под руководством М. В. Панова (1968) 
у едицији Русский язык и советское общество. Словообразование современ-
ного русского литературного языка.

У поменутој књизи описују се промене у систему творбе речи руског 
књижевног језика совјетске eпохе, повезане са утицајем на језик социјалних 
фактора и њиховом узајамношћу са унутрашњим тенденцијама развоја језика.

Једна од несумњивих творбених новина 20. века је абревијација.
Абревијатуре су појава у језику која има дугу историју, али која је 

својом масовношћу јављања пре свега у руском, a онда и у српском језику, 
обележила 20. век, и дошла и до новог столећа, трајући и мeњајући се кроз 
активност одређених својих типова, и поред велике дозе ефемерности улази 
и у ново раздобље као стандардни творбени модел пpe свега именица.

Али није настанак абревијатура везан за револуцију, њиx би било и 
да се све то није десило, али би њихов развојни пут био свакако другачији.

О позитивним и негативним странама овог творбеног модела дерива-
ције овде се неће говорити исто као ни о свему другом уколико није у инте-
ресу теме, a и примери су само илустративни и пo могућству у што мањем 
броју ради уштеде у простору.

Па ипак кратак пресек развоја једног творбеног модела је неопходан, 
јер се тако може видети карактеристика његова у периоду који нас интере-
сује.
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Дубоком старином одишу писмени иницијали личних имена, поред сим-
бола на кованом новцу, грбовима, заставама, одликовањима, нa личним ствари-
ма, затим касније и у преписци, у књижевним дeлимa, новинским извештајима 
и сл. Абревијатуре – псеудоними у руском су се једно време и после револуције 
задржале, када се постепено гace, могуће је, под утицајем социјалних фактора.

Знатна количина графичких скраћеница појављује се у руском језику 
крајем 19. и почетком 20. века у називима политичких партија, претежно 
опозиционог партијског живота ради конспирације или економисања про-
стором – леци, пропагандни материјал итд. – и то управо иницијалне као 
најрационалније и најекономичније. Ницале су и у официјелној штампи, 
али без неке перспективе.

Перспективнији су били називи абревијатурног типа из области инду-
стрије, трговине, рударства, абревијатуре назива фирми и сл.

И нa западу и у Русији тога доба скраћени називи ничу из потребе 
оперативног пословног комуницирања. Неке абревијатуре су се задржале 
чак и до 30. година (Продуголь, AMO – фабрика и марка аутомобила) (Па-
нов 1968). Утицај европских језика, сматра се, био је незнатан.

Први светски рат доноси и скраћенице у називе армија, као свесно 
грађење; оне улазе у језик војника, a то значи и у разговорни језик, што онда 
значи – ширење абревијације.

Све у свему разни су разлози појаве абревијатура.
За дореволуционарну руску абревијацију у целини се може pећи да 

је карактеришу неке опште генетске и функционалне особености: одсуство 
свесно створених, тематска ограниченост, уска сфера употребе и сл. (Сели-
щев 1928: 214).

Нова eтапа у развоју абревијације и права историја настанка тог твор-
беног модела у Русији се догодила, како с правом истичу истраживачи, у 
периоду после револуције, па су неке од првих абревијатура називане и 
‘совјетске скраћенице’ (Булаховский 1952: 195). Њихова област грађења у 
првој фази су углавном називи установа, дужности, разних aдминистрати-
виx појмова, a онда се сфера шири.

Дакле, 20. године обележава масовност у грађењу и варијацијама уз 
превасходство слоговне абревијације која вуче корене из постојеће језичке 
традиције: Центрофлот, профсоюз као Святополк, Златоуст. Првих месе-
ци се уводе бројни називи и по правилу описни, од много речи:

рус. Совет Народных Комиссаров – Совнарком, Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Република – РСФСР), исполком, кол-
хоз, совхоз, госплан, универмаг, управдом, сберкасса. 
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Ти обилато стварани вишечлани, многословни, описни називи, чинили су 
неисцрпни извор за абревијације и друге врсте новотарија, а при том и уно-
сили стихијност, уз значајну количину идеологизиране економске и поли-
тичке терминологије. Иницијални тип, пак, није имао значајнијег ослонца, a 
ни потпора у виду страног утицаја, како се сматра, ниje била у том периоду 
актуелна (транслитерација је забележена само у појединачним случајеви-
ма). Ово раздобље у руском језику и развоју абревијације називају и ‘язы-
ковая смута’.

Разуме се да су савременици то што се догађа у руском језику веома 
различито оценили.

Стара руска интелигенција, већином у емиграцији, згражала се због 
кварења језика. Ни нова совјетска интелигенција није била јединствена, па 
је чак било и више покушаја избављења од абревијације. Наравно, реакција 
на ово је било и у виду књига, међу њима и 20 година после (Фесенко 1955), 
па и касније (Протченко 1975).

Beћ тридесетих година долази до стабилизације абревијације кроз 
ширење иницијалних типова и гашење слоговног типа све чешће интервен-
цијом и подршком власти. Ако најраније, условно речено централизоване, 
нису имале аутора, касније се све чешће скраћени називи уводе декретом 
официјелно и истовремено са пуним називом, потписују их како највиши 
државни фукционери тако и остали органи власти до месних.

Нормализаторска делатност друштва после грађанског рата дотакла је 
и многа питања абревијације, у том смислу и слоговне, формантне како се 
називају данас у Правопису српскога језика.

Cвесно ограничење доступа у строго књишке стилове неких скраће-
ница, сувише разговорних и простонародних, и њихово потискивање нa 
периферију и у ниже стилове, сужавање оказионалне творбе, крајем 20-их 
се гаси, да би крајем 30-их cacвим престало (совдеп), одлика је овог пе-
риода. Сем неких скраћеница које су доживеле стилску неутрализацију и 
употребљавале се до перестројке када, може се рећи, добијају статус исто-
ризама: колхоз, совхоз, госплан и сл.

A онда, 30-те и 40-те године обележава јачање иницијалног грађења 
скраћеница и без активног грађења индивидуалних слоговних, као што су 
међународне организације – ЮHECKO, НАТО, ООН, научне установе – АН 
СССР, универзитети и школе – МГУ, индустријска предузећа и оруђа произ-
водње – ЗИЛ, ДТ (трактор) и сл.

Послератне године су донеле јачање реглементације и граматикализа-
ције абревијатура свих врста. Социјални фактори су претворили абревија-
цију од малоупотребљивог техничког средства скраћене номинације у право 
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стандарднојезичко средство. Иницијална абревијација тога доба припадала 
је углавном тзв. номенклатурној, уредској и терминолошкој лексици.

Приближавајући се 60-им продуктивност иницијалних абревијатура 
расте, неке почињу продирати и у језик масовних комуникација: за више-
компонентне a фреквентне називе, ради економичности, држава, институ-
ција и др.: СССР, РСФСР, ЦК, КПСС и др. Жанровски, иницијалне абревија-
туре својствене су књишком стилу и канцеларизмима, док слоговне теже 
према разговорном стилу.

Дакле, у руском језику живот абревијатура кроз деценије совјетског 
друштва био је пун динамике, али је трајао добивши статус деривационог 
средства, што ћe се пред крај века и манифестовати у потпуности, a о томе 
ћe бити мало касније речи.

Ситуација у српском језику је нешто друкчија са социјалног аспекта, 
па и абревијација у суштини има опште генетске и функционалне особено-
сти и нешто умеренији развојни ток.

И пре 1945. вeћ је постојало ВВС / Би-Би-Си и BCG / бе-се-же (са 
француским изговором).

Између два рата 20. века у српском сигурно је било и лексике са абре-
вијатурама руског порекла. Једна од првих је била Нолит (Нова литература) 
између два рата; агитпроп (Ћирилов 1982) – у руском се употребљава до 
1934, у српски улази можда у том предратном периоду, a употребљава се до 
50-их година; слободно се може претпоставити да је сигурно морало бити и 
конспиративне партијске лексике овога деривационог типа.

За послератни период српска лингвистика има читав низ поузданих 
извора у којима се констатује да су скраћенице свих врста знатно бројније 
него пре рата.

О скраћеницама у српском језику не само да постоји обимна лите-
ратура, већ се из ње види да су оне изазивале обиље расправа међу јези-
кословцима, али скоро искључиво с нормативног и правописног гледишта. 
У суштини и по свом пореклу, абревијатуре и јесу појава везана за писани 
језик, јер се вишечлани називи cкpaћyjy свођењем на једну реч. Међутим, у 
првим годинама послератног периода, када су абревијатуре стваране у вели-
кој мери под утицајем из руског, отпори су могли бити изазвани код носила-
ца језика и због осећања туђег у новим називима, као и многих непријатно-
сти које је доносило успостављање нове власти са ригидним односом према 
ранијем уређењу, па се у првим послератним годинама много расправаља 
о именима типа Гратекс, Грамлек, гранап (и као заједничка именица, од 
„градско набавно предузеће”), Нама, Нопок и сл.; после 1945. поред серије 
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Грамаг, Гратекс, гранап који су брзо нестали, настали су и неки који су 
трајали до скора или можда трају до данас Танјуг, Нама, Комграп, Космет.

Наша лингвистика jе уочила такође врло рано значај (Николић 1954) 
сложених скраћеница као нарочитог типа речи истакавши да су оне предмет 
пре свега науке о грађењу речи, a затим и осталих језичких дисциплина у 
чији домен као речи спадају.

Најбројнију групу ипак чине словне скраћенице коју можемо илу-
стровати кроз називе савезне државе, партије и њених органа, делова држа-
ве, научне институције, међународне организације итд.: 

ДФЈ (1944–45), ФНРЈ (1945–1963), СФРЈ (1963–1992); Озна, Удба, Ској, 
ΚΠЈ (од 1952. СКЈ), БиХ (1945), НОВ и ПОЈ, ССРН(J), ЦК СКЈ, САНУ, 
ОУН, УНЕСКО итд.

Сматра се да су се формантне скраћенице како се називају у србисти-
ци, односно слоговне како их у русистици зову, појавиле по угледу на стране 
узоре (Клајн 2002: 170), пре свега руске:

агитпроп, колхоз, совхоз, рајком, Комсомол, Коминтерна, Информбиро 
и сл.

a да и други извори нису остали без утицаја са примерима као Бенелукс и 
сл.; па ипак оне су прошле нешто другачији развојни пут од оног у руском 
(једно време и гашење), настављајући да стварају и нове као Беобанка, Беко 
(Београдска конфекција), Центропром, Хемофарм и сл. у новије време у 
именовању предузећа.

Област терминологије и у њој абревијација, фабричка имена произво-
да, предузећа, неке културне и спортске манифестације и организације и сл. 
дугују свој препознатљиви назив овом творбеном моделу и значајно допри-
носе његовој стабилизацији и стандардизацији као деривационог средства:

ПКБ, ЖТП, ПГП, ЕПП, ЈАТ, БИГЗ, МОК, зачин Ц, ДДТ/ди-ди-ти (изго-
вор по енглеском), ЕПП, Битеф, Бемус, СИП, МУП, ЈНА, КУД, ОНО и 
ДСЗ и др.

Од 1950. па све до краја осамдесетих година кључна реч је само-
управљање, a са њом долазе и бројни СИЗ, ОУР, ООУР, СОУР, од 1974. ЗУР.

Крај 80-их година уноси у оба језика невиђени процват абревијације 
уз значајну смену абревијатурног вокабулара.У српском долазе последњих 
година називи странака СПС, СПО, ДСС, ДС и др. У руском језику појава 
партија и организација, разних функција, државних структура, групација 
и сл. захтева огромну количину вишечланих назива, који се скоро одмах 
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скраћују, претварајући се у иницијалне абревијатуре, најчешће словног 
типа, које сада доживљавају поновну ренесансу, нпр.

СНГ, СМИ (средства массовой информации) и сл., као и слоговног типа 
Самиздат, СБ и Совбез (Совет Безопасности) (Земская 1997). 

Најбројнију групу у српском су ипак чиниле иницијалне/словне скраћенице 
изговаране као пуне речи (акроними, верзалне скраћенице), домаће и стра-
не: 

АВНОЈ, СКОЈ, СИВ, СУП, ЈАТ, УЛУС, СУБНОР; УНРА/Унра, НАТО, 
УНЕСКО, ФИФА, ЦИА, ΟПΕΚ.

Поред ових има и словних скраћеница алфабетизама НОБ (ен-о-бе), ЦК, 
СДК, ПГП и то важи и за oнe са апелативном и придевском вредношћу: 
ВКВ, ТВ (телевизија и телевизијски).

Абревијатуре доживљавају прави бум не само у последњој деценији, 
већ и у годинама на преласку у нови век и на његовом почетку – СЦГ, УН-
МИК, КФОР, интернет и др.

Ново је код абревијатура да су чак стекле и статус експресивног сред-
ства. Неке се лексикализују/вербализују. Сизови, оури из 70-их година имали 
су шанce за вербализацију (лексикализацију) као у руском вуз, колхоз, енгл. 
laser, али су у међувремену постали историзми, исто као и поменути руски.

Крај 20. века и прва половина прве деценије 21. века обележени су 
појавом неких нових структура које претендују на место у деривационим 
системима руског и српског језика.

Иако се од средине 80-их година у оба језика у извесном смислу по-
навља ситуација из руског језика из 20-их са којом су ови језици ушли у 21. 
век, ипак имамо знатних разлика. Односно, сада је дошло до синхронизо-
ваног развоја језичких појава под утицајем социофактора сличне или исте 
врсте у оба друштвена система, без неких међусобних утицаја или декре-
та. Резултати истраживања су убедљиво показали да у области творбе речи 
руског и српског језика у најновијем слоју лексике постоје конвергентне 
појаве које се односе на план деривације, a који има и те како везе и са со-
циофакторима.

И исто као што су абревијатуре тек у 20. веку стекле прави дерива-
циони статус, a постојале пре револуције у руском, и пре Другог светског 
рата у српском, нова етапа у развоју ових језика обогаћена је неким новим 
појавама које могу постати иновација иако и не морају бити сасвим нове.
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Све то говори да се не може повући потпуна паралела између почетка 
једног и другог века. Многи фактори битни и за језичку ситуацију су ипак 
промењени.

Очигледно је да у језику нису на првом месту неологизама високо 
продуктивни суфиксални деривати и њихове разне трансформације, првен-
ствено жаргонизација у творби речи (Bugarski 2003), што је такође веома 
развијено, већ историјски мање својствене овим језицима разне композите 
и абревијатуре.

Сада су популарне иновације типа ‘бленде’ (рус. контаминация, срп. 
сливенице), као својеврсна креативност у датим језицима, и оне несумњиво 
представљају нови творбени потенцијал. Оне се, обично, одређују у грани-
цама абревијатурног грађења као посебни типови именичких сложеница, 
које могу оставити неког трага у деривационим системима. У питању је за-
право преклапање: две речи су сливене у једну зато што им је један сегмент 
заједнички, a то је особина која и иначе служи као подстицај за већину игара 
речи.

Данас је епидемија у коришћењу језичких игара у медијима захватила 
велики део носилаца језика. Сви ти процеси манифестују друштвени укус 
епохе која тражи слободу и оригиналност. Огроман је прилив позајмица ра-
зних типова.

He улазећи у анализу датих језичких образовања, јер би то излазило 
из оквира теме, констатоваћемо само оно што је очигледно – сливенице пре-
зентују један социолингвистички мотивисан процес грађења речи у нашем 
језику исто као и у руском – и указати на њих као на карактеристику почетка 
новог века и одговор језика на изазове новог времена.

У оба језика као да је завладало такмичење у духовитости и досетљи-
вости, оригиналности и у позитивном и у негативном правцу, и то је по-
стало права карактеристика како писане тако и изговорене речи. Рекламе, 
игра речима, каламбури нарочито шаљивог карактера, иронија, сарказам и 
сваковрсна креативност у језику у коју несумњиво спадају и бленде, све 
то представља нови творбени потенцијал који се остварује у великом броју 
нових речи.

Оправдање се може наћи и с језичке стране: за то у језику очигледно 
има места, јер у систему афикса нема неког наменског средства, па је от-
ворена могућност стварања модела – афиксоидацијом и морфемизацијом 
неких сегмената попут (-гејт: Ирангејт).

Уза све то, дакако, сливање остаје маргиналан начин грађења речи, 
у српском као и у другим језицима, оно са своје стране сведочи о општем 
прилагођавању нашег језика изазовима новог времена (Bugarski 2003).
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Филолози опет упозоравају, исто као некада и код абревијатура без 
којих се не да замислити данашња језичка ситуација, да ма колико то схвата-
ли као модну крајност, не могу се затварати очи пред њиховом масовношћу 
која може да доведе до извесне деформације лексичког система језика, нор-
мативних закона творбе речи (Костомаров 1999).

Сфере у којима се граде бленде су пре свега: омладински жаргон у 
ужем смислу, шаљиви називи дечјих установа, игара, телевизијских и радио- 
-емисија, новинских рубрика, у дечјој литератури, затим разна друга обра-
зовања невезана за разне социјалне групе или животне области, разбацана 
првенствено у мас-медијима, при чему је могуће да данашња ситуација у 
сфери медија долази као реакција на ограничење новинарских слобода у ра-
нијем времену. Нарочито се издваја група речи образована од разних имена, 
личних, месних и др.; називи из мас-медија су претрпани разним графичким 
ефектима.

Област рекламе се бурно развија: овде је главно пo било коју цену 
скренути на себе пажњу, навести да се упамти; популарна област је и по-
литички дискурс, игра речима, оказионализми и подсмешљиво-шаљиво ка-
ламбурно грађење, називи часописа, изложби, наслови књига итд. Потпун 
списак је тешко сачинити, јер је процес жив и стално се појављују све нова 
и нова образовања. Нарочиту активност испољава ширење круга творбених 
основа, на тзв. кључне речи епохе, таквих које се налазе у фокусу социјалне 
пажње, међу њима и властита имена наших савременика и сл., јако је изра-
жена антропоцентричност.

Као илустрације могу послужити следећи примери: 
срп. шкозориште (школа + позориште), жвазбука (жвака + азбука), клин-
цезе (клинке + принцезе), шалантологија (шала + антологија); книнџа 
(Книн + нинџа), чокохоличар, наркохоличир, радохоличар (зависник од 
рада, од енгл. Workaholic), крађанин (крађа + грађанин), спонзориште 
(спонзорисано позориште), Кршкобил (према Чернобил), Нишвил (Ниш 
+ Нешвил); Џезовизија, Луткомендија, Азбуквар, ПОПазјанија (о поп 
култури), њамбургер (њам + хамбургер), ПОПУСТоловина, кафеже (го-
ворна реклама из рекламног спота кафе на ТВ, по моделу АФЖ изоб-
личења абецедног имена ради лакшег изговора, као у распрострањеном 
АФЖ/а-фе-же), Србогорци (Срби + Црногорци), Еврошима (Европа + 
Хирошима, сковано 1981. на протестним скуповима против поставке ра-
кета средњег домета у Западној Европи). 
рус. дермократия, прихватизация, прихватизатор (программа приватиза-
ции государ. собственности, оцененна как разграбление), демократура 
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(демократия + диктатура), дымократия (дым + демократия), демокрады, 
трудоголик, трудоголизм (труд + алкоголик, алкоголизм), Ирангейт, Цю-
рихгейт, ерундированный (ерунда + эрудирование), телепортировать (те-
лепатия + транспортировать), Дети СНГовии (из газет), отнихнятина (А. 
Иванов, Отсебятина) треплика (трепаться + реплика), стервис (стерва + 
сервис), стагфляция (стагнация + инфляция), драконат (дракон + дека-
нат), пивонеры (юные любители пива), бевики (т.е. большевики), ката-
стройка, крадоначальник, Евросима (Европа + Хиросима), Америсима 
(Америка + Хиросима).

Што се тиче порекла оваквих образовања, има мишљења да су могла 
настати под утицајем cтраниx језика, пре свега енглеског, иако има и ста-
ријих образовања. Лингвисти су склони да верују да је овде у питању по-
зајмљени образац, који је добио различите модификације у разним језицима 
у складу са њиховом структуром и функционише у њима не као директна 
позајмица, већ као нови процес творбе речи који се осамосталио у новој 
језичкој ситуацији. Зато као позајмицу треба сматрати само инспирацију у 
виду граматичког обрасца, док је све остало домаће (Bugarski 2003).

Већина речи датог типа je ефемерна као и сама природа новинских, 
рекламних и политичких регистара који су произвели мноштво таквих тво-
реница; многе од њих су кратковеке, оказионалне, брзо се појављују, али и 
многе брзо одлазе из живота, често као индивидуална и aнонимна образова-
ња и под утицајем социјалних фактора, али има и изгледа да се неке устале 
у стандардном језику, нпр. у српском школигрица, шаљиво клинцеза (поред 
клинка), шахореска, наркохоличар.

Најновија истраживања у оба језика помно прате нове појаве и чак 
се праве покушаји типологизације језичке игре путем разграничења њеног 
формалног и семантичког аспекта, да би се боље сагледала улога њена у 
организацији текста, нарочито поетског (Михенькова 2003).

За крај сасвим кратко. Абревијатуре су од периферног техничког сред-
ства с почетка 20. века, од официјелно-пословне и научне сфере, одакле сти-
жу, у протеклом периоду постале стандардно деривационо средство, ушле 
су у систем деривације напоредо са осталим творбеним инвентаром. Бленде 
(контаминати, сливенице) с краја 20. и почетка 21. века стигле су такође са 
периферије језика. Разлика је у томе што су абревијатуре одлика писаног 
језика, канцеларијског пpe свега, прописују се нормом, имале су подршку 
административног апарата (нарочито важно за руски језик). Морфофонет-
ске сметње, разна колебања код морфолошких категорија и сл., само су до-
каз више њиховом изједначењу са лексемама других типова. При овоме је 
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уочљива веза творбе речи са лексиком, иако се не може порећи ни са мор-
фологијом.

Процес стварања бленди као творбеног модела је још у настајању и 
као творбено-типолошки је нов, пре је карактеристика аналитизма. To је 
један сасвим други стилски слој, из мас-медија, иде из жаргона, a носи и 
разговорни карактер. Још нема подршку норме, иако ћe нека образовања си-
гурно остати у стандардном језику, насупрот мноштву кратковеких и често 
оказионалних твореница. Засад су углавном творбени потенцијал који даје 
и понеко творбено средство, дакле иде на руку и афиксацији, и на тај начнн, 
ма колико чудно изгледало – синтетизму.

Настанак абревијације као творбеног модела је један од изразитих 
примера непосредне и посредне зависности језика од историје друштва. Па 
ипак са развитком граматикализације абревијатура, истовремено расте и 
снага утицаја на њих унутрашњих, језичких фактора.

Да су творба речи и промене у друштву у врло тесној вези још једном 
се уверавамо анализирајући живе тенденције у творби речи и запажамо при-
метну активизацију необичних за књижевни стандард и малопродуктивних 
периферних модела, њихово кретање ка центру и стварање неологизама те 
врсте у оквиру стандардног језика. To премештање елемената периферије у 
центар и обрнуто, потпомаже укључењу у творбени процес нових основа, 
без обзира на њихову стилско-семантичку специфичност и чак морфолошку 
структуру. Шта ћe бити са образовањима овога типа у будућности, тешко је 
предвиђати, али је једно јасно: у садашњем тренутку развоја и друштва и 
ових језика, појава овог новог творбеног механизма није без значаја.
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Предлагаемая здесь трактовка относится к некоторым явлениям, ко-
торые можно отнести к креативности в языке как потенциалу словопроиз-
водства. Речепроизводство стало привычным не только в средствах массовой 
информации, но и в языке повседневного бытового употребления. В результа-
те игровых манипуляций с языком получатель информации вынужден иногда 
разгадывать словесные загадки (Бурвикова, Костомаров 2006).

И в русском, и в сербском языках последних лет отмечаются несо-
мненные лексические неологизмы. Обсуждению проблем, связанных с дан-
ной проблематикой уже посвящено немалое количество работ. Интересно 
рассмотреть, не кроется ли в этих новообразованиях потенциальный слово-
образовательный инвентарь, т.е. презентируют ли они словообразователь-
ные неологизмы, поскольку одно не исключает другого. Словом, выигрыва-
ет ли от этого языковая система, и прежде всего словообразовательная, т.е. 
грамматикализация.

Лексические новации бесспорны, к тому же они весьма разнообразны, 
но при этом используются разные приемы. Интересно узнать, появляются 
ли они в форме модели, или разрозненно. Если же допустить возможность 
одновременного деривационного новшества, то это, несомненно, может 
говорить о существенных системных изменениях. С этим, конечно, трудно 
согласиться, имея в виду определенное количество аффиксов, функциониру-
ющее в данных языках. Но факты языка все-таки говорят о какой-то новой 
реальности, закрыть глаза на которую нельзя, да и невозможно.

Кроме того, представляется разумной точка зрения, согласно кото-
рой может быть выявлена определенная функциональная близость в сфере 
русского и сербского словообразования в новейший период их развития, 
с учетом новых социальных импульсов. Первая из статей, затрагивающей 
проблему конвергенции, посвящена единицам морфологического уровня 
(Матијашевић 1995).

Одновременно хотелось бы подчеркнуть, что подробное решение мо-
жет быть получено только при рассмотрении более широкого круга про-
блем, касающихся специфики и внутренних механизмов протекания слово-
образовательных процессов в речевой деятельности нового времени, но это 
выходит за рамки нашего изложения.
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Мы уже знаем многое из того, что происходит со славянскими языками, 
опираясь на доводы как Опольских монографий, так и других, прежде всего, 
крупных публикаций, подводящих итоги развития данных двух славянских 
языков на рубеже веков (Земская 1992; Радовановић 1996; Земская 1996б; 
Ширяева 1997; Костомаров 1999; Клајн 2002, 2003; Bugarski, 2003).

Мы попытаемся кратко очертить типичные конвергентные соотноше-
ния, указывая на выводы исследователей лишь об одном из вопросов слово-
производства, которые исследователи относят к популярным новациям по-
следнего времени в двух данных языках.

Среди всех лексических новаций, особое место занимают творения, 
‘бленды’ типа: 

рус. прихватизация, трудоголик, 
серб. школигрица, чокохоличар, спонзориште.

Называют их по-разному: в сербском предпочитается в качестве об-
щего термина сливенице (Бугарски 2001; Bugarski 2003; Клајн 2002), иногда 
лексичке скривалице, или бленды в качестве интернационального слова 
(Бугарски 2001, 2002; Bugarski 2003); термином конфлация пользуются 
обычно англисты; русские термины: контаминация (узуальная и окказио-
нальная), междусловное наложение (Янко-Триницкая 1975; Улуханов 1996), 
междусловное совмещение (Улуханов 1996), слитные слова, слияние, обра-
зования по конкретному образцу (Земская 1992), и также: бленды (Костомаров 
1999). И само отсутствие термина уже достаточно говорит о пока не опреде-
ленном статусе данных новообразований.

Сферы, в которых образуются бленды, это, прежде всего: молодеж-
ный жаргон в узком смысле, в названиях шутливых детских учреждений, игр, 
телевизионных и радио-передач, газетных рубрик, в детской литературе; 
шутливые названия автомобилей, разные другие образования, несвязанные 
с разными социальными группами или сферами жизни, «разбросанные», пре-
имущественно в масс-медиа; особо выделяется группа слов, образований от 
разных имен, личных, местных и других; названия из масс-медиа особенно 
насыщены графическими эффектами. Сфера рекламы бурно развивается: 
здесь главное – любой ценой обратить на себя внимание, заставить запом-
нить, особенно излюбленная область для всякого словотворчества, более 
или менее успешного; популярной областью является политический дискурс, 
игра со словом, окказионализмы и насмешливо-шутливое каламбурное сло-
вообразование; названия журналов, выставок, заглавий книг, и т.д. Полный 
перечень трудно составить, так как процесс живой, и появляются все новые 
и новые образования. 

В качестве примеров могут выступать:
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серб. дебилтант (дебил + дебитант), чукац (чувар са псом), писки (пиво + 
виски), наопачкет (наопако стављен качкет), кафућино (кафа + капући-
но), ловчаник (лова = новац + новчаник), шкодилак (шкода + кадилак), 
кршилак (крш од кола), фигуар (фића + јагуар); школигрица (школа 
+ игрица), шкозориште (школа + позориште), школимпијада (школа + 
олимпијада), жвазбука (жвака + азбука), забаре (забава + кабаре), рас-
пустилиште (назив дечје радионице на ТВ за време распуста), клинцезе 
(клинке + принцезе), звездариште (позориште на Звездари), шалантоло-
гија (шала + антологија); книнџа (Книн + нинџа), чокохоличар, нарко-
холичар, радохоличар (енгл. workaholic), рестотека (ресторан + дискоте-
ка), спектаклук (спектакл + простаклук), крађанин (крађа + грађанин), 
спонзориште (спонзорисано позориште), (територијалне) кретензије 
(кретенске претензије); Хлорор (наслов новинског извештаја о после-
дицама ослобађања хлора из цистерне у насељеном месту), близнисмен 
(наш пословни човек привилегован блискошћу са властима), дафимен-
тална (Дафина + ментална болест), Кршкобил (према Чернобил), Нишвил 
(Ниш + Нешвил); Џезовизија, Луткомендија, Азбуквар, Минивју, интер-
нетвју (интервју на интернету), За БЕОград (рубрика која пледира за чист 
град), ПОПазјанија (о поп култури), Смрт флашизму, хладниши (хлад-
ни слаткиши), њамбургер (њам + хамбургер), Фантаморгана (напитак 
фирме Фанта), ПОПУСТоловина, кафеже (из рекламног спота кафе на 
ТВ, по моделу старог АФЖ), Чистосађани (натпис на возилу градског 
предузећа за одвоз смећа у Новом Саду, према Новосађани); глупшти-
на (суд о Скупштини), гробализација (гроб + глобализација), Србогорци 
(Срби + Црногорци), Анархеологија, Византеме, Превесеји С. Бабића, 
Сумореске М. Павловић, Архитектуристи (путописна књига архитекте 
А. Миленковића), Бићу сновослагач (збирка прича за децу В. Ћоровић-
Бутрић, по образцу – словослагач).
рус. дерьмократия, дерьмократы (демократия, демократы + дерьмо), прихва-
тизация, прихватизатор (программа приватизации государственной соб-
ственности, оцененная как разграбление), демократура (демократия + дик-
татура), дымократия (дым + демократия), демокрады, трудоголик, трудого-
лизм (труд + алкоголик, алкоголизм), Ирангейт, Цюрихгейт (– Уотергейт), 
ерундированный (ерунда + эрудирование), телепортировать (телепатия 
+ транспортировать); Дети СНГовии (из газет), отнихнятина (А. Иванов, 
Отсебятина), Нельзяин (хозяин), (Н. А. Фоменко, Драма в одном действии 
и трех бездействиях. Бездействующие лица), плохопись (Евтушенко, ско-
ропись), Бес паники (рубрика в газете), каламбурильщик (каламбур + 
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бурильщик), треплика (трепаться + реплика), стервис (стерва + сервис), 
стагфляция (стагнация + инфляция); 
молодежный жаргон: драконат (дракон + деканат), пивонеры (юные лю-
бители пива); мафиекратия, катастройка, шутл. бывшевики (т.е. больше-
вики), досиденты (диссиденты), нашисты (по типу нацисты), дурновку-
сие (безвкусие).

Что касается происхождения, существует более или менее распростра-
ненное мнение об их заимствованном характере. В общем, исследователи 
склонны верить, что это образец заимствованный, получивший различные 
модификации в разных языках, в соответствии с их структурой. В дальней-
шем такое словопроизводство и функционирует в данных языках уже не как 
простое заимствование, а как новый процесс словопроизводства, обособив-
шийся в новой языковой и социальной ситуации. Поэтому, заимствование 
можно считать только вдохновляющим импульсом в виде грамматического 
образца, а все остальное – следует оценивать как присущее данному языку 
(Bugarski 2003).

Из этого следует, что иноязычные слова не только что входят в сла-
вянские языки, в том числе в русский и в сербский, а вызывают многие про-
цессы, которые в конкретном случае можно отнести к языковому изобрета-
тельству, игры со словом, различного рода экспериментированию со словом 
и т.п. Сопоставляя сказанное, можно сделать вывод, что оба языка активно 
подхватывают универсальные модели словосложения, развивающиеся в ев-
ропейских языках и прежде всего в английском.

Так, понятие этого вида контаминации в русском языке, получившее 
продуктивность в последнем десятилетии XX века, обычно рассматривается 
в качестве одного из видов аббревиации, как способ словообразования, дей-
ствующий во всех западноевропейских языках (Земская 1992: 51).

Если же рассматриваемые образования трактовать в широком контек-
сте окказионализмов, то в них можно видеть действие аналогии как двигате-
ля, порождающего все виды новых слов (и узуальных, и окказиональных), а 
также проявление возможностей, заложенных в системе языка, как доказа-
тельство того, на что способен язык (Земская 1992: 182).

Так, если раньше бленды встречались лишь как индивидуальные, обыч-
но поэтические окказионализмы, в современном же языке исследователи их 
определяют, прежде всего, как слова, мотивированные социальными факто-
рами, но неспецифичными и несвойственными славянским языкам, являю-
щимся флективными и преимущественно синтетическими.
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И русские, и сербские филологи отмечают популярную сейчас настро-
енность на всякое изобретательство, повышенную интенсивность словопро-
изводства в целом, подчеркивая его массовый характер, особенно в сегод-
няшней газетно-журнальной публицистике. Для того чтобы придать содер-
жанию яркую, необычную, привлекательную форму, журналисты стремятся 
украшать свои статьи непременно новыми, звучными словами.

Не отстают от газет и радио и телевидение, ибо названия значительно-
го числа телевизионных передач либо являются заимствованными словами, 
либо сконструированы по типу иноязычных слов. Увеличилось влияние язы-
ка масс-медиа. Для того чтобы оставить след в памяти, становятся модными 
языковая шутка, различная словесная игра, каламбуры, перифразы и т.п.

Отмечая восприимчивость языков к любым новообразованиям, в том 
числе исторически менее свойственным славянским языкам, различным 
словосложениям и сложносокращениям, мнения исследователей совпада-
ют в том, что в данных языках заметна именно активизация периферийных 
способов словопроизводства, можно даже сказать – маргинальных. Итак, 
бленды, контаминации, слияния и прочее остаются и в сербском и в русском 
языках все-таки на позициях маргинальных способов словообразования.

Кроме того, выяснилось, что новые слова производят не только типы 
высокопродуктивные, но и типы, обладающие невысокой продуктивностью, 
считающиеся маргинальными (Земская 1992: 182). Следовательно, про-
блема бленд опровергает принятое мнение о том, что только продуктивные 
модели в словообразовании участвуют в образовании лексических новаций, 
потому что словообразовательная система основывается на иерархии моде-
лей и функциональной дифференциации средств словопроизводства.

Большинство слов данного типа эфемерны, как и сама природа газет-
ных, рекламных и политических регистров, породивших множество таких 
творений; очевидно, что многие из них имеют временный характер – ок-
казиональны, слова-одноминутки. Быстро появляются, но многие и быстро 
уходят из жизни; они устаревают, стирается их актуальность, бледнеет их 
выразительность; часто как индивидуальные и анонимные словопроизвод-
ства и под влиянием социальных факторов исчезают без следа. 

Что касается их статуса как единиц словаря, полагается, что есть не-
малое количество и тех новообразований, которые удержатся на долгий срок 
с перспективой утверждения в стандартном языке:

серб. школигрица, шутливое клинцеза (вытесняя – клинка), шахореска, нар-
кохоличар, демократура, бомбократија, хладниши, минивју, џезовизија, пре-
весеји (преводилачки + есеји), сумореске (суморне + хумореске) и др. 
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Постоянное их присутствие в письменных текстах стабилизирует, и та-
кие единицы, теряя свой экспрессивный характер, со временем могут стать 
просто принадлежностью литературного стандарта (Костомаров 1999), даже 
иногда в качестве термина.

Факт, что в последнее время появляются в языке литературных про-
изведений – в заглавиях книг, в названиях журналов и других публикаций, раз-
ных культурных мероприятий и т.п. и таким способом убедительно выходят 
из анонимности, для лингвистов является доказательством утверждения этой 
новой техники образования слов.

Для нас же это является особенно важным и как показатель действия 
механизма словообразования, и как свидетельство одного из видов языковой 
игры. В том, что два слова сливаются в одно, на основании общего сегмента, 
лингвисты видят именно качество, стимулирующее игры со словом. К тому 
же, во всем этом проявляется конвергенция в данных языках.

По отношению к их природе, как инвентарю для построения, можно 
отметить, что это проблема, требующая все еще более комплексного об-
суждения; в данный момент предлагается такое решение, более или менее 
близкое.

Так, исследователи сербского материала не углубляются в чисто сло-
вообразовательные подробности в связи с размежеванием бленды от слож-
ных слов, производных (аффиксальных) слов и аббревиатур, считая данные 
образования особым типом субстантивных сложений, так как подавляющее 
большинство новообразований составляют имена существительные. Они 
подходят к выводу, что все модели в словообразовательном смысле явля-
ются вариациами на одну и ту же общую тему, один и тот же основной про-
цесс: слияние двух слов в новое целое, целиком или частично, но в разных 
типологически возможных комбинациях. Считается, поэтому, что деление 
на словообразовательные типы невозможно провести последовательно. И 
все-таки выделяется здесь шесть типов в зависимости от того, сокращает-
ся ли первое слово клинцезе (клинке + принцезе), второе слово шахореска 
(шах + хумореска), или взяты по части от каждой, или же одна вкладыватся в 
другую шалантологија (шала + антологија), или комбинируется с сегментом 
заимствованого английского слова.

Исследователи русского языка обычно образования рассматриваемого 
типа помещают в пределах сложносокращенного способа словообразова-
ния, или как контаминации (Земская 1992: 51), или же, как прямые чистые 
окказиональные способы словообразования (Улуханов 1996: 52).

Заметим также, что данная проблема здесь подробнее описана с точки 
зрения словообразования, говорится об узуальных и неузуальных образова-
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ниях, в рамках которых выделяются некоторые типы, получившие и назва-
ния: междусловное наложение: 

рус. каламбурильщик (каламбур + бурильщик), контаминация, слияние от-
нихнятина (от них, по образцу «отсебятина»), образования по конкретно-
му образцу плохопись (скоропись) и т.д. 

Но все же отмечается, как и в сербском языке, что установить границу между 
узуальными и неузуальными единицами трудно или даже невозможно, и далее, 
что полное исчисление этих способов вряд ли возможно. Подчеркивается, 
кроме того, что многие такие образования являются окказионализмами, 
– это явления не типовые, а индивидуальные, поэтому подвести их под ка-
кой-то типовой способ бывает часто трудно, а иногда и невозможно (Земская 
1996б: гл. 3). Рост продуктивности связывается с расширением круга произ-
водящих основ, соединением обычного с необычным, и т.д.

Представленные мнения о последствиях, вызванных появлением 
бленд, обычно неотделимы от других новаций и при этом достаточно проти-
воположны: есть мнения, что новации обновили словарный состав, однако ни 
в коей мере не затронули ни сути лексической системы, ни системы словопро-
изводства современного русского литературного языка. Часто их помещают 
в область жаргона.

Но есть и мнения, что массовость неологизмов может привести к опре-
деленной деформации лексической системы языка и нормативных законов 
словообразования: они активизируют периферийные модели, передвигают 
их в центр, вовлекают в словообразовательный процесс новые основы, мало 
считаясь с их стилистико-семантической спецификой и даже с их морфоноло-
гическим строением (Костомаров 1999).

Писатели жалуются: сербский язык засоряется иноязычными сло-
вами, нет креативности, языковое изобретательство подвело (Радовановић 
1996).

Некоторые исследователи не спешат с окончательной оценкой данной 
языковой новации, предоставляя читателям такую возможность в каждой 
конкретной реализации (Bugarski 2003).

Во всяком случае – несмотря на обстоятельство, что этот материал 
количественно не так велик, авторы убеждены в том, что он все-таки пред-
ставляет интерес для исследований как определенное свидетельство о време-
ни, т.е. со своей стороны говорит об общей адаптации этих языков к вызовам 
новой эпохи.

Объем данной статьи позволил рассмотреть, разумеется, не полностью, 
проблему сопоставления лингвистического изучения актуальнейших явле-
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ний в области словопроизводства русского и сербского языков. Достоинством 
данной трактовки следует считать то, что имеются  все доводы в пользу суще-
ствования конвергентных явлений и в образовании новейшей лексики.

Можно отметить также, что популярные новации новейшего времени 
типа бленды, как своеобразная креативность в данных языках, представля-
ют собой потенциал и в словообразовательном отношении. Как сложится 
судьба этих слов, покажет будущее; предсказать трудно. Сейчас можно лишь 
отметить, что некоторые из них могут пойти по пути морфемизации или аль-
тернативно – агглютинации, и при этом оба эти движения могут сосущество-
вать, не исключая друг друга.

Ясно одно: во всем этом можно видеть не только и не столько социо-
лингвистический, но и  системный вопрос, словообразовательный, и это впол-
не естественно.

Исследования убедительно выявили, что в этом кроется процесс мор-
фемизации: данные слова могут служить основой для зарождения новой 
модели словопроизводства, посредством вычленения из состава слов како-
го-нибудь сегмента, который подвергается новой семантизации, (иллюстра-
тивный пример к этому: сегмент -гейт = осмысляется как политический 
скандал) (Ширяева 1997: 180–181; Матијашевић 2002) и впоследствии может 
стать аффиксоидом, а в дальнейшем и потенциальным суффиксом, т.е. стать 
единицей деривационной системы. Немалое значение при этом имеет также 
расширение круга основ. 

С другой стороны, язык масс-медиа и особенно рекламы, находится по-
стоянно в поисках все новых и новых, более привлекательных средств вы-
ражения для получения определенного эффекта: шутливого, каламбурного 
и т. п. Механизм соединения сегментов и слов в одно целое, игра со словом, 
являются подходящим средством именно для таких и подобных целей. Таким 
способом словопроизводства увеличивается рост агглютинации, синтетизма 
особого типа.

Сопоставление материала двух славянских языков сделало еще более 
очевидным тот факт, что обе возможности заложены в структуре данных нов-
шеств, и поэтому к ним  необходим более чуткий подход.

Итак, несмотря на несомненный непродолжительный срок существо-
вания большинства слов типа бленды, само актуализирование этого слово-
образовательного механизма, сколь бы он ни был маргинальным в обоих 
языках, в данный момент не следует сбрасывать со счетов при изучении раз-
вития русского и сербского языков.
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Резултати проучавања на плану деривације убедљиво показују да се у 
руском и српском језику, поред несумњивих сличности узрокованих поре-
клом и културном традицијом која повезује два етноса, кроз језички систем 
и нарочито кроз поједине његове сегменте, какав је и творба речи, може 
идентификовати и одређена културна дистанца која се у њима садржи. Сто-
га се и утисак да све изгледа слично или блиско може сматрати варљивим и 
површним. Обилна афиксација у области деривације речи субјективне оце-
не, позитивне и негативне евалуације, носи у себи елементе културе и може 
послужити као илустративан пример у овом контексту.

Овако у кратким цртама изгледа предмет овог прилога, који за пола-
зиште има тезу да је учење страног језика својеврстан сусрет култура.

У творби речи ових словенских језика има доста места за теме такве 
врсте.

Како то изгледа, најбоље ће илустровати творбена област модифика-
ционих значења као најмаркантнија сфера у којој суфикси подврсте субјек-
тивне оцене кореспондирају са разним основама и у склопу творбених мо-
дела уносе значајну културну компоненту у значење изведеница.

У фокус истраживања у овом правцу стављен је творбени материјал: 
именице образоване по модификационим творбеним моделима деминутива 
и хипокористика, нешто мање пејоратива и аугментатива. Иако овде нећемо 
ићи у лингвистичку анализу, јер то није циљ рада, као што није ни исцрп-
ност, ни мотиви настанка одређених специфичности, запажено је да су ту 
активна своја, домаћа средства: суфикси, типови основа, разна скраћења, 
прозодија.

Далеко смо од тога да сматрамо ово јединим специфичностима у 
творби речи које могу бити занимљиве и за етнокултуролошка истражива-
ња. Давно је закључено (Матијашевић 1970; Земская 1973б) да су и nomina 
actionis са суфиксом -ка својеврсна специфичност разговорног језика у ру-
ској деривацији глаголских именица. За ову прилику мислимо да би било 
занимљиво говорити о тзв. речима субјективне оцене.

Зато узимамо овде нешто од онога што можда прво пада у очи, оно 
што смо истакли гope: употреба деминутивно-хипокористичких форми 
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у области неких ситуација из свакодневног живота и у области властитих 
имена у свакодневној комуникацији, дакле, из области језичке свакодневице 
која је прожета датим формама.

Обично се истиче да је то проблем међујезичке еквиваленције, без-
еквивалентне лексике, као преводилачка стратегија и сл., међутим, проблем 
није само у овоме, већ и пре свега у томе што је овде у питању свакодневна 
употреба језика.

Код проучавања чињеница језичког система, као нпр. овде – грађења 
лексике, на делу је и поређење култура посредством лексике и прагматике.

У свакој култури постоје материјалне и духовне вредности, нека ти-
пична правила понашања, вођења разговора и др., постоје неки стандарди, 
па и одступања од њих, већа или мања. Та одступања могу се схватити као 
нешто добро или лоше, што може стварати културну дистанцу тешко савла-
диву у учењу страног језика. Мора се признати да све ово није лако (Вере-
щагин, Костомаров 1973). Зато се предавање страног језика може, a и мора 
схватити не само као нов код, као нови начин изражавања мисли, већ и као 
извор података о националној култури народа носиоца језика који се учи.

Али само учити језик није довољно, треба се потрудити да се у њему, 
као у капљици воде, уочи култура тог народа који на њему говори. Без језика 
као кључа немогуће је ући у неку дату културу (Красных 2003). Као пример 
може послужити изражавање емоција, јер оне се не могу идентификовати 
без помоћи речи, a речи припадају једној конкретној култури и доносе са 
собом специфичну тачку гледања на оно што је добро и што је лоше (Веж-
бицкая 1996).

Руски и српски језик, иако слични у погледу обиља творбених сред-
става, ипак се у понечему разликују. Илустроваћемо то неким значајним 
запажањима.

На ово је давно у славистици скренута пажња, још почетком XX века 
(Кошутић 1965), кад је говорио о деминутивима и хипокористикама – о ре-
чима за тепање, умиљавање, улагивање и уопште онима које се говоре од 
милоште, уз констатацију да руски језик особито воли деминутиве и речи од 
мила и служи се њима и тамо где их наш језик не би употребио. На тешкоће 
код „тог увек важног питања превођења деминутива са словенских језика” 
указивао је знатно касније и Живановић, уз закључак да пољски језик има 
много богатији начин грађења деминутива од нашег језика и да је тако и са 
руским: 

„Наш језик нема такво обиље деминутива, па кад бисмо покушали да 
начинимо тако јаке деминутиве другога, a можда и трећега степена, наш 
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текст би изгубио облик правог нашег израза, постао би скоро смешан. 
(...) Изгледало би или смешно или би нас наводило на мисао да се то неко 
измотава градећи овакве речи. 
(...) Тиме је изражено не деминутивно него хипокористично значење. (...) 
у свима језицима чест је прелаз од деминутива ка хипокористицима, али 
је свакако много чешћи, то је сасвим разумљиво, у оним језицима који 
имају тако богате могућности за грађење деминутива” (Живановић 1980: 
23–24).

Иако неће бити баш све онако како је Кошутић давно истакао, јер мно-
го тога се променило: више се не врши онаква социјална стратификација, 
данас се спроводи стилска диференцијација, наведимо нешто ради веродо-
стојности изреченог поводом деминутива: 

„У народном говору и у говору простијих људи деминутиви се упо-
требљавају као знак поштовања, уљудности или милоште. (...) 
У језику образованих људи деминутиви и речи од мила долазе ређе него 
у народном говору, па ипак су куд и камо чешћи него код нас. Ту су они 
одлика доброг душевног расположења или знак нежности и мазности. 
Кад је Русу све потаман, онда му је масло – маслице, вода – водица, водка 
(ракија) – водочка, онда он једе хлебца, тражи сахарку, чайку, кофейку 
итд. Из удварања или нежности женска нога му је ножка, рука – ручка, 
голова – головка, лицо – личико, сапог – сапожок итд. При превођењу ово 
треба имати на уму” (Кошутић 1965: 51–52).

У даљем тексту уверићемо се да је употреба деминутива нешто што 
је и даље веома живо и веома важно, понекад се странцу може учинити 
да је сав руски језик у форми деминутивно-хипокористичких образовања. 
Упутно је онда поставити питање: зашто у руском језику има тако много 
деминутива и шта они означавају. На први део питања нећемо овде одго-
варати, позабавићемо се неким сегментима који се односе на други део уз 
илустрацију: 

Присядьте на стульчик! Возьмите билетик! Пальчики оближешь. 
Чайку не хотите? Повернитесь на бочок!

У конкретном и сличним случајевима само познавање руске граматике 
неће много помоћи и није никаква гаранција да ће се разумети сва значења 
која се развијају у живом говору. Напротив, многа таква значења остају ван 
домашаја оних којима руски језик није матерњи, и захтевају одговоре.
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Српски језик такође има деминутиве, и не тако мало. Али: рецепција 
српског слушаоца могла би бити – да је ту превише емоција, јер иако српски 
има и деминутиве и суфиксе, неће се рећи: 

Седите на столичицу! Узмите картицу! Прстиће да полижеш. 
Хоћете ли чајчића? Окрените се на страничицу!

Ситуативност је овде пресудна. Можда се некад и може рећи у разго-
вору са децом, у тепању, или у неким другим приликама, али тако како се у 
руском чини – неће.

Код нас то може бити негативио оцењено а, у ствари, у руском није 
тако, као што није ни експресивно. To је једна сасвим уобичајена усмена 
комуникација, учтива, која може бити и официјелна, али и одлика интим-
нијег, приснијег, домаћег разговора. Деминутивне речи доприносе стварању 
атмосфере поверења, уносе пријатност, топлину. Оне нису деминутиви, па 
ни хипокористици, што је иначе врло често.

У српском би се могло схватити као непотребно нагомилавање и чак 
иронисање, ругање, или пак као разговор са децом, тепање: кафица, кафи-
чица, чајчић и сл.

Као илустрација овоме може послужити добро познати пример из 
приче за децу, Репка, у преводу на српски Деда и репа:

рус. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, 
бабка за дедку – тянут-потянут, вытащили репку.
срп. Миш за мацу, маца за куцу, куца за унуку, унука за бабу, баба за деду, 
деда за репу – повуци потегни и ишчупаше репу.

Поред деминутивних и деминутивно-хипокористичких творбених 
модела као изразитог обележја ове врсте лексике, нису ретки ни пејоратив-
ни и аугментативни модели. Очигледно је још и нешто сасвим друго, како то 
примери из руског језика показују, да форма и садржај нису у сагласју, да се 
кроз дате моделе не морају изражавати ни деминутиви, ни хипокористици и 
др. већ друга врста информација.

Пре него што наведемо одређену материју, неопходно је нешто рећи о 
функционално-стилској диференцијацији језика која се овде огледа у пуном 
смислу: научни и официјелно-пословни стилови не трпе овакву лексику и 
ту је и нема, нити је треба очекивати. Њој је место у разговорном језику, у 
фолклорним текстовима, у језику лепе књижевности, a користи се и у пу-
блицистичким текстовима.

Ово ћемо поткрепити примерима из руског језика, са ширим или ужим 
коментарима из српског, што је иначе концепција овога рада. За демонстри-
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рање функционисања изведеница са суфиксима субјективне оцене погодни 
су, пре свега, разговорни дијалози и фолклорни текстови. Напоменућемо 
да маленький стульчик, маленькую чашечку нису плеоназми у руском, као 
уосталом и многи други примери:

– Машенька села на маленький стульчик, взялa маленькую чашечку и 
стала ecть. (бајка)
– Скучная книжонка – сказал Игорь и положил книжку на стол. (пејора-
тивно)
– Свою дочку Koнстантин ласково назвыал доченькой, солнышком.
– Во поле бepeзонькa стояла. (нар. песма)
– Таня! Tы не видела ключик от шкафа? – спросила Наташа сестру.
– Он с paдocтью уезжал из этого городишка.
– Maленькая девочка в красненьком платьице сидела за большим столом.
– Справа от дороги бежал moненький ручеек.
– Огромный домище был виден уже издали.
– Хорошо. На небе ни облачка, солнышко припекает.
– Отдохни. Поешь хлебушка, да попей молочка.
– Денежка дорожку прокладывает. (пословица)
– Соловей мой, соловей, соловушко молодой. (нар. песма)
– При долинушке стояла, /Калину ломала, /В пучочки вязала, /На дорож-
ку клала (нар. песма).
– Cecтрица Аленушка и братец Иванушка (нар. прича).

A сада следи низ говорних ситуација из руског свакодневног живота 
(Красильникова 2001; Лариохина 1999), што се нa руском назива ‘быт’, a 
код нас yглавном преводи ca – ‘начин живота’, ‘свакодневни живот’, ‘свако-
дневица’, које говоре о понашању људи у датој култури.

За изражавање молбе, постављања питањa, предлога и сл., у задатим 
ситуацијама у циљу стварања пријатељског, дoбpoнамеpнoг тона општења, 
yблaжaвaња категоричнocти реплика и сл. граде се у руском језику именице 
помоћу деминутивно-хипокористичких суфикса, као нпр.

У кафеу, бифеу: Bы нe дадите еще один стаканчик? Привет! Bыпьем 
кофейку! Давай.
У продавници: Пoкaзать вам колечко и cepьeжκu? Прошу Вac, взвесьте 
мне 300 грамм колбаски.
У домаћој, кућној атмосфери, у гocтима: Хотите выпить чайку, не-
бальшой кусочек торта? Maшенька, где стоят твои сапожки?
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Похвала домаћици: Koфейные чашечки у Вас зaмeчaтельные. Я принес 
в подарок мaлeнькoмy Ване коробочку конфет. Ванечка, возьми конфет-
ку. 
На прелазу преко улице: Минутку, гpaждaнин. Почему Bы пepeшли 
улицу на красный свет?
У градском саобраћају: Я потеряла талончик. 
Из упутства: Передать деньги водителю нa книжечку, оторвать талон-
чик, пробить талончик.

У реплици супротстављања саговорнику појачавањем противљења 
употребом именица субјективне оцене: 

Какая сегодня чудесная погода. He очень жарко. – Что ты, по-моему, се-
годня страшная жарища.

Потврђивање саопштења о апсолутном одсуству предмета дода-
вањем у конструкцији са двојном негацијом (нет, не, никто, нигде, ни) име-
нице са деминутивно-хипокористичким суфиксом:

Все забыли, что у Кати сегодня день рождения. Цветов не купили. – Да, 
никто не подарил ни цветочка. 
Он сегодня ничего не ел. Даже куска хлеба во рту не было. – Да, он не 
съел ни кусочка хлеба. 
Сегодня небо совсем без облаков. – Да, сегодня на небе нет ни облачка. 
Он, по-моему, все время молчал, слова не сказал в свое оправдание. – Да, 
он не сказал ни словечка.

Овамо иде и појава названа у русистици стилском модификацијом 
(Лопатин 1988), a запажа се код низа полифункционалних творбених фор-
маната. На првом месту налазимо је код суфикса -ка који у комбинацији 
са именичким основама гради специфичне разговорне синониме одгова-
рајућим именицама из основе. Сем њега, активни су и други деминутивни 
суфикси -ок/-ек и др. Сматра се да је то доста бројна маса углавном стилски 
обојених именичких образовања која се семантички не разликују од мо-
тивационих именица; већина таквих образовања припада разговорној или 
простонародној лексици. Овде суфикси не уносе ни деминуцију ни емоци-
оналност, већ, може се чак рећи, да овакви деривати озбиљно конкуришу 
несуфиксалним формама за статус стилски неутралних, као што су ове илу-
страције са суфиксом -ка: 

книжка – книга, печка – печь, песенка – песня, скамейка – скамья, игол-
ка – игла, шубка – шуба, нитка – нить, сережка – серьга, свечка – свеча, 
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дверка – двepь, минутка – минута, картошка – кapтoфeль, кроватка – кро-
вать, селедка – ceльдь, морковка – морковь;
Свари картошку; Купи селедку. 

Међутим, као натпис у продавници стоји кapmoфель, ceльдь и сл. У свако-
дневном животу чести су и називи животиња у деминутивима: 

барашек, волчок, коровка, кошечка, овечка, собачка.
Апстрактна лексика именица не обилује деривацијом ове врсте, али је 

има, као што је има чак и код непроменљивих речи, као: 
Дорогой Шура! Вчера получил твою книжку. – Спасибище! Подари при-
ветным взглядом. Малость рядышком побудь. 

У руском, оваква деривација има места и кад се ради о разним кон-
текстуалним емоционалним и експресивним смисловима, позитивној или 
негативној оцени:

Есть люди, a есть людишки. Ну, окончишь ты институт и станешь ка-
ким-то паршивеньким инженеришкой. И что дальше? – A мне нравится 
эта профессия. Я буду хорошим инженером. У меня с тобой небольшой 
разговорчик (коментар: не баш пријатан разговор). Мыслишка – против-
ная мыслишка зародилась у него в голове.

У српском је то или много ређе, или се решава на неки други начин, 
другим средствима, a не суфиксацијом, што не значи да се то не може ис-
казати, нити да носилац дате културе није способан да осећа дивљење за 
нешто што је добро, лепо и сл., као нпр: 

Вот это талантище! (могло би се рећи: раскошан таленат, прави таленат, 
какав таленат!); походка – походочка (могло би се рећи: грациозан ход, 
леп начин хода); хрипотца (слаба промуклост); гнильца (у речнику само: 
с гнильцой – натруо, нагњио).

На овом ћемо се за сада зауставити да бисмо посветили мало пажње 
једној другој именичкој категорији – групи личних имена.

Међу тематске групе које могу носити културну компоненту у свом 
саставу спадају и лична имена. Руски и српски се ту и слажу у нечему, али 
и поприлично разликују.

Културна компонента својствена је не само заједничким, већ и власти-
тим именицама. Отуда је неопходно, пре свега у учењу ових језика као стра-
них, упознавање са особеностима творбе речи у сфери властитих имена који 
чине специфичну црту и једног и другог језика, конкретно – упознавање 
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са особеностима функционисања суфикса субјективне оцене код властитих 
имена.

Да подсетимо да систем руских имена у целини чине: официјелно 
трочлано име, које укључује пуну форму имена – Ирина Николаевна Коро-
лева, кратке форме деминутивних имена – Ира, и хипокористичко-демину-
тивна имена – Леночка.

У српском, поред официјелног двочланог имена („са средњим сло-
вом”), постоје још и скраћена имена и хипокористичка имена, па и надимци.

Познато је да је избор личног имена слободан чин, али и да се у свим 
индоевропским језицима помоћу нарочитих наставака могу градити много-
бројне варијације личног имена (деминутиви, хипокористици, аугментати-
ви, пејоративи (Rogić 1962).

Овде ћемо узети у обзир једну категорију облика, својствену именима 
– изведене деминутиве и хипокористике, тј. облике имена, образоване од 
основе званичног имена или његове народне, разговорне, простонародне ва-
ријанте путем скраћења (рус. усечения) или уз помоћ разних врста суфикса.

Другу једну категорију имена – надимке, овде нећемо третирати, 
слажући се са истраживачима (Rogić 1962), a и свесни чињенице да они 
заслужују посебну пажњу као креације у којима се очитује духовитост и 
инвентивност народног духа и да, истовремено, имају чешће негативно него 
позитивно значење, уз додатак да се у њиховој творби често употребљавају 
аугментативни и пејоративни суфикси. Стога их нећемо узимати у обзир, 
и поред тога што су неки прелазили у права имена, a све то овде није тема 
разматрања.

Руски језик има многобројне и разноврсне деминутивно-хипокори-
стичке варијанте властитих имена (Петровский 1980): Вера – Верочка, Ве-
ронька, Веруня, Верунчик, Миша – Muшeнькa, Мишечка, Мишуня, Мишун-
чик.

Свако име има изведене деминутивне форме. Њихова количина је 
неједнака за разна имена. Више их је код имена широко распрострањених 
и одавно присутних. Нека руска имена имају више од сто изведених, нпр. 
Мария, Иван и др. У српском, код многих основних имена стварно је висок 
број изведеница и тешко да би их у томе надмашила имена којега другог 
индоевропског језика.

И целом српском и хрватском језичком простору својствена је велика 
моћ извођења и скраћивања властитих имена: више од 100 изведеница име-
на Богдан, око 150 од Петар, око 200 од Радомира (Šimundić 1988).

Овај облик, за разлику од пуног имена које има официјелни карактер, 
служи за интерперсоналну комуникацију – називање човека у свакоднев-
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ном животу, у кругу породице, у кругу пријатеља, колега, блиских људи, у 
емоцијама обојеном комуницирању, у мање официјелним приликама и сл. 
Међутим, треба ипак додати – то не морају увек бити хипокористици.

Образовање изведених деминутивних форми, на први поглед, лише-
но је неких законитости, али у суштини се потчињава строгим законима. 
Оно се врши, у основи, по одређеним моделима са одређеним структурним 
типовима основа и афикса. У границама једног имена, у творбеној основи 
врше се знатне промене које га чине често непрепознатљивим. У руском, 
творбена основа може да се састоји: из целог имена коме се додаје суфикс: 
Авдей – Авдейка; од две, три и више почетних слова имена: Агния – Ага, 
Алексей – Алеха, Андрей – Андрюша; од једног почетног гласа имена: Иван 
– Иша, Ишка; од гласова узетих из средине пуног имена: Анастасия – Тася 
– Ася, Александр, Александра – Саня; од крајњих слогова имена Маргари-
та – Puma, Ритуся, Туся, Евгений – Геня, Женя, Eня;·понављањем два пута 
слога пуног имена: Борис – Боба, Тамара, Татьяна, Hamaлья – Tama итд.

Ни у српском нема правила како ће ко кога звати од милоште, али се 
одавно зна да у грађењу постоје модели, a да се као два најпознатија начи-
на творбе хипокористика (Maretić 1931) наводе најчешће следећи: почетни 
слог имена из основе са додатком наставака: Анђа – Анђелија, Јула – Јулија-
на, Стана – Станислава, Арсо – Арсеније, Гавро – Гаврило, Симо – Симеун; 
од основне речи изостави се све што стоји иза првог вокала и томе се додају 
консонанти па тек тада наставци: Ацо, Јеца, Мићо, Бојо, Гајо, Ђоко, Јека, 
Toшo. Наводи се да у српском има и случајева у којима се хипокористици 
граде и под утицајем места акцента (Dešić 1963/64).

Скраћивање је најчешће из разлога економичности, хипокористично-
сти, тепања, потреба за разликовањем – до једног слога: од првога слога Аћа 
– Аћим, Мара – Марија, Мате – Maтuja, Mилe – Милутин, Перо – Петар, 
Васо – Василије, Неда – Недељка; од слога у средини Дока – Јевдокија, Mилa 
– Емилија; од задњега слога Гиша – Драгиша, Лане – Милан, Шане – Душан 
и др.; изједначење појединих изведеница: Бора, Боро – Борисав, Борислав, 
Боривоје, Божидар, Боримир, Боба – Слободан, Божидар исте коренске 
морфеме у разноликим комбинацијама; додавањем сугласника итд.; има 
имена што се надевају и мушкарцима и женама (Šimundić 1988).

На први поглед исто и код Руса и код нас, и код Руса има имена истих 
и мушких и женских. Али, иако је давање индивидуалног имена слободан 
чин, већ код хипокористика/деминутива постоје модели, и ту је могућност 
испољавања карактера и специфичности одређене културе реална. Исто 
тако у оба језика код хипокористика налазимо и суфиксацију и разноврсна 
скраћења, било као чиста, било у комбинацији са суфиксацијом. Па ипак, 
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постоје и разлике. Тако су у српском чешћа скраћења без суфиксације, a у 
руском суфиксације је у изобиљу. Иако у српском имамо и суфиксалне хи-
покористике, то је нешто другачије: не само што нису они суфикси који су 
и у руском, већ и што су многа таква имена прерасла у пуна лична имена: 
Милица, Радица, Бошко, Ратко, Душица, Катица, Ивица и Mapuцa, и она се 
хипокористицима осећају тек у скраћивању или у другом неком лику.

Само постојање у систему није потврда да се и употребљава, па ипак 
оно нешто сигнализира. Ако у српском има много скраћивања, a у руском 
много суфиксације у употреби, онда то ипак упућује на неки закључак. Али 
претходно да то илуструјемо: 

рус. Елена: Лена, Ленка, Леночка, Ленуша, Ленушка, Ленок, Ленуля, Ле-
нуся, Лeнycькa, Ленусик, Ленуха; Алена, Аленка, Аленочка, Аленушка; 
Еленушка; Mapия/Mapья: Маша, Марюшка, Mapyceнькa, Maшенькa, 
Манечка; Владимир: Володя, Boлoдьκa, Boлoдeнька, Володечка, Во-
лодюшка, Вова, Вовка, Вовочка, Boвонькa, Вовушка, Вовик, Вовчик; 
Иван: Ваня, Baнька, Ванечка, Baнюшa, Ванюшка, Ванек, Иванушка; 
срп. Јелена – Јеленка, Јеленица, Јела, Јеле, Јека, Јеца, Јелица; Јелка – Јела, 
Јелкица, Јелче, Лела, Лека, Jeja; Босиљка – Боса, Босе, Боска, Боћа; Ма-
рија – Маpa, Маре; Шана од Александра, Душана; Сандра, Санда, Сања, 
Caшa, Сашка, Сашица од Александра; Горда, Горде, Гоца од Гордана, 
Горица; Богдан – Богданче, Богдо/а, Борисав = Борислав – Боро/а; Вла-
димир – Владо/а, Влатко; Војислав – Војо/а; Александар - Ацо/а, Ацко, 
Але; Илија – Илијица, Ико/а; Јован – Јово/а, Јованча, Јованчић; Ненад – 
Нено; Петар – Пера/о; Миодраг – Мијо/а; Mилош – Милошић; Милорад, 
Милоје – Mилојица; Мића/о од Μилорад, Михаило; Миша/о од Милан, 
Mилош, Михаило; Драган – Драганче, Драја, Драгић, Гага, Драгиша; 
Милан – Миланче, Миланчић.

У руском чак постоје и одређене дистинкције у употреби неких су-
фикса, па је зато потребно доста научити како они који нису носиоци језика 
не би нехотице правили грешке, другим речима, ово може стварати култур-
ну дистанцу.

Примера за ово налазимо довољно и нешто од тога навешћемо овом 
приликом. Суфикс -ка добро је познат као полифункционалан формант, 
или у основном виду или преко својих бројних и осамостаљених деривата. 
Варијанте имена са овим суфуксом у већини случајева звуче фамилијар-
но, помало грубо, понекад са омаловажавањем, па и пејоративно: Гришка, 
посебно раније у обраћању племића према кметовима као знак социјалне 
неједнакости; наглашава се једноставност у односима са нијансом прија-
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тељске блискости, али и без сентименталности, па и са благом нијансом 
грубости: Светка.

У неким социјалним групама овај суфикс употребљава се као знак 
изједначавања, заједништва (сељаци, радници, ученици): Катька, Baнька, 
Лешка. Треба пак обратити пажњу на то да ове нијансе некад зависе од са-
мог имена, или још чешће од ситуације, од карактера односа са именованим 
лицем; нпр. Галька, Андрейка звуче умиљато, фамилијарно, a Галкa, Taнька, 
Лешка у зависности од ситуације – фамилијарно, грубо или пејоративно. 
Код тросложних имена обично има статус неутралног деминутивно-хипо-
користичког суфикса: Иринка, Андрейка, Николка.

Дакле, суфикс -ка код властитих имена има значење: деминутивно-хи-
покористичко, фамилијарно, презриво са помало грубости што је раније 
подвлачило социјалну неједнакост људи; у разговорној форми наглашава 
једноставност у комуникацији, без сентименталности, што је пре свега рас-
прострањено у одређеним социјалним групама.

Великом распрострањеношћу у руском одликују се имена образована 
од скраћене форме имена: Оленька, као уосталом и у српском: Гоца, док су 
имена образована од пуне официјелне форме имена везана, пре свега, за 
сферу породичних односа: Oльгyшa, наравно сем у случајевима када нема 
кратке форме: Ксения – Ксюша, Олег – Олежек.

Најраспрострањенији су суфикси -очка/-ечка или -енька/-онька:
Люба – Любочка, Kaтя – Катенька, Оля – Oлeньκa, Варя – Bapeнькa, На-
таша – Наташенька, Аня – Анечка, Ваня – Ванечка.

Треба истаћи да у случају конкуренције типа 
Любочка / Любонька, Oлeнькa / Олечка, Kaтeнькa / Катечка, Haтaшeнькa 
/ Наташечка 

прве изведенице (образоване по правилима) примају се као неутралне де-
минутивно-хипокористичке варијанте, a друге су раширеније у неофицијел-
ним ситуацијама свакодневног живота и преносе више лични карактер од-
носа. Зато треба бити пажљив код употребе ових варијаната.

Уопште узев, имена са суфиксом -очка имају ширу сферу употребе 
и могућа су у ситуацијама официјелног карактера, нпр. у обраћању девој-
ци-секретару Верочка, Светочка, док имена типа Kameнькa, Оленькa звуче 
знатно нежније и зато она нису увек прихватљива, ни препоручљива.

Суфикси -ик и -ок обично се додају мушким именима и имају нијан-
су експресивне хипокористичности, они се чешће употребљавају код имена 
адолесцената, младића, него код мале деце: Юрик, Игорек, али их је могуће 
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додавати и женским именима, и у том случају ови суфикси уносе нијансу 
разиграног, кокетног обраћања по дечачки: Светик, Нинок.

Суфикс -уша мање је фреквентан него суфикси -очка/-енька и може да 
звучи сувопарно и да сугерира одсуство родбинских односа: Kaтюшa у од-
носу на нерођену кћер, али ако име нема кратке форме, онда је овај суфикс 
прави хипокористички: Андрюша.

Суфикс -ушка/-юшка донекле је застарео, употребљава се код имена 
старијих људи, он је широко распрострањен у фолклорним текстовима и 
често се додаје основи пуног имена Аннушка, Mapьюшкa, Александрушка, 
као што постоји матушка.

Суфикс -чик је шаљиво хипокористички: Вовчик, Димчик, a суфик-
си -уля, -уся, -уня су деминутивно-хипокористички, док је -уха са шаљивом 
и помало грубом нијансом; сви они користе се обично у кругу родбине и 
ближњих.

Имена са деминутивно-хипокористичким суфиксима обично се упо-
требљавају у разговору са малом децом: 

Шурочка – Шура – Александр и Александра, Катюша, Дaшeньκa, Надю-
ша, Ирочка, Павлуша, Mитенькa, Димуля, Людочка, Люсенька, Милочка, 
Ритуля, Томочка, Толик, Женечка.

Имајући у виду специфичности руских деминутивно-хипокористич-
ких форми имена, није наодмет подсетити да треба водити рачуна о нијан-
сама значења које уносе разни суфикси субјективне оцене.

Завршићемо овај прилог кратком констатацијом: биле су то неке коц-
кице из мозаика како руски и српски језик и преко својих деривационих 
особености манифестују културу носилаца ових језика, и то не само преко 
узуалних значења, већ, и можда знатно више, контекстуалним значењима 
које деривати добијају у одређеном контексту своје употребе, тј. и у систе-
му и у прагматици, тако да у крајњем резултату имамо и речи са културном 
компонентом у значењу. На тај начин изражава се и култура народа који 
на њему говори и зато у предавању страног језика треба, поред осталога, 
видети и извор података о националној култури народа носиоца тог језика, 
што је у крајњој консеквенци увек сусрет култура са већом или мањом кул-
турном дистанцом.
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Идеја да пишем о неким питањима из творбе речи која се у руској 
лингвистичкој традицији неједнозначно третирају, а у нашој лингвистици 
у најбољем случају буду представљена фрагментарно, јавила се када сам о 
неким питањима из области творбене морфемике на међународном симпо-
зијуму1 изложила један концепт где су ‘интерфикси’ заузимали централно 
место, што је изазвало интересовање неких еминентних учесника. Појава 
фундаменталне Творбе речи Ивана Клајна (2002, 2003), пребогате најразно-
врснијим подацима и информацијама из деривације, која је врло квалитетно 
попунила велику празнину у овој области, дала ми је нови импулс да се 
вратим овој идеји.

Намера је стога овде да се интерфикси као латентно спорни сегменти 
речи, размотре на један посебан и конкретан начин – кроз постојеће де-
финиције и научне резултате у двема лингвистичким срединама – руској и 
српској. Шира употреба термина интерфикс и ван сфере чисто лингвисти-
чких расправа, додатни је аргумент да обрада такве теме може и треба да 
побуди интересовање.

Стоји чињеница да у погледу одређених сегмената у структури речи, 
названих интерфиксима, у русистици постоји подела лингвиста. О овоме 
има пуно текстова, али и дилема, иако тај термин егзистира дуго времена, 
док је у нашој лингвистици термин интерфикс присутан знатно краће, што 
ипак не важи и за сам појам који се под тим подразумева. Лингвистичке 
енциклопедије и речници под тим именом, сем руских, не бележе га. Па 
и ту где га налазимо, он није једнозначно дефинисан. Може се генерално 
сматрати да у истраживањима није добио адекватно место а ни статус у 
досадашњој лингвистици. 

Могло би се мислити да је овоме разлог што одређене теме из морфо-
логије и творбене морфемике, које се тичу пре свега технике морфолошке и 
творбене анализе, нису у време одређених лингвистичких струјања биле на-
рочито популарне као истраживачки задаци, па су остајале мање истражене, 
чак и запостављене. Међутим, мора се нагласити да је било и периода у раз-

1  VI Международный симпозиум: Проекты по сопоставительному изучению русского и 
других языков, Београд, јуна 2004.
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воју лингвистике XX века који су били врло благонаклони том типу дери-
вације односно морфолошкој сегментацији и анализи, као учење америчких 
дескриптивиста о непосредним конституентима, па затим структурализам, 
врло заступљен у русистици. Највећа продукција радова о интерфиксима у 
русистици управо се поклапа са тим периодом.

У овом раду се полази од чињенице да питање интерфикса није само 
формална сегментација речи, већ носи читав низ импликација и бројне ди-
леме: варирања условљена фонолошком позицијом при чему морфемска 
граница условљава могућност промене такве позиције; везано је пре свега 
са статусом морфеме који се неједнозначно одређује у савременој лингви-
стици; са простим или изведеним суфиксима или варијантама и сл. 

А међутим каква је реалност.
Проблем сегментације речи дуго година је присутан у русистици от-

када је инициран учењем Н. С. Трубецког о издвајању у речи асемантичких 
спојних елемената (Verbindungsmorphemen; соединительные морфемы). 
Датирања у литератури нису уједначена. Тако налазимо да се увођење тер-
минолошких решења за одређене сегменте у структури речи, међу којима 
интерфикс, везује за име А. М. Сухотина, што су затим подржали Панов 
(1966), Реформатски (Реформатский 1967), Тихонов (1971) и др. Додајмо да 
се овај аутор истог става о интерфиксима придржава и у речнику (1985). На-
зив сегмента ‘интерфикс’ тумачи се латинским inter – међу и fixus – причвр-
шћен, према његовом положају у речи. Међутим, налазимо и да су термин 
предложили А. М. Сухотин и М. В. Панов у ЛЭС (1990), или се, пак, и пре-
цизира као код Розентала (1976): датум увођења појма 1934. приписује се 
Трубецком, а термина 1938. Сухотину. Једно је ипак сигурно – за конкретну 
примену на руски језички материјал највећи допринос дала је Земска. Иако 
и сама примећује лошу страну овог термина, јер стаје у ред морфема, а није 
морфема, она се и поред тога определила за назив интерфикс из практич-
них разлога: од њега се лако образује придев интерфиксални и именица 
– интерфиксација, а и због тога што има прозирну унутрашњу форму која 
га смешта у унутрашњост речи где заправо и стоји. Постоје у русистици 
и други називи ове појаве, али нису добили статус термина као вставки, 
прокладки (= умеци, додаци, допуне), пустые морфы (= празне морфеме), 
формативы и сл. 

Седамдесете године биле су пресудне за учење о интерфиксима. Тада 
се појављује низ капиталних радова: поред граматике и неке значајне моно-
графије које проблем интерфиксације виде различито. Ово се односи на два, 
у русистици и шире позната рада – двоје од водећих руских дериватолога: 
уџбеник Јелене Андрејевне Земске и монографија Владимира Владимиро-
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вича Лопатина, који су се и кроз своје радове, а затим кроз граматике и уни-
верзитетске уџбенике поделили у погледу одређења интерфикса. Њихови 
ставови утицали су на формирање научног мишљења у русистици, имајући 
при том и шири значај, јер се то пренело и ван граница руске лингвистике. 
Подела лингвистичке јавности по том питању нашла се у терминолошким 
и енциклопедијским речницима. Коришћење резултата ових научних истра-
живања евидентно је и у нашој лингвистици. Како су то обично краћа или 
дужа позивања на литературу, мање више успутног карактера, сматрали смо 
оправданом и научно корисном идеју о упознавању са изворним ставовима 
из релевантне литературе о овом проблему. При том није нам намера да 
отварамо расправу, већ првенствено да конфронтирани ставови говоре сами 
за себе. 

Ј. А. Земска (Земская 1964), име од ауторитета у русистици, контину-
ирано се бави творбом речи, а интерфиксацијом доследно својим ставовима 
још из времена рада на том проблему. Посебан значај има њен рад на уни-
верзитетским уџбеницима из творбе речи, а као први веома цитиран и у кру-
говима дериватолога незаобилазан (1973a); затим, универзитетски уџбеник 
у ауторском колективу, где такође обрађује творбу речи (Белошапкова 1981) 
и најзад – издато протекле године треће допуњено издање њеног првог уџ-
беника (2006).

Земска интерфиксацију види као појаву на граници морфема. Она је 
категорична у ставу: интерфиксација је морфонолошка појава слична ал-
тернацији гласова. Састоји се у томе да се међу двема морфемама убацује 
асемантички уметак (незначимая прокладка), који уклања спој фонема за-
брањен законима морфонологије или нетипичан спој за структуру руске 
речи. Такви се умеци могу појавити и по аналогији. Дакле, интерфикси су 
међуморфемски умеци који у структури речи имају чисту функцију спајања. 
Издваја две врсте интерфикса: (1) за најраспрострањенију врсту интерфик-
са установила је да је то она која се среће на граници основе и суфикса код 
изведеница, па је највише места дато управо њима, као и да је у савременом 
суфиксалном грађењу ово врло продуктивна појава која обухвата читаве се-
рије речи. Примери: 

твор-ец / пе-в-ец, лондон-ец / орл-ов-ец, африк-ан-ец, африк-ан-ск-ий / 
лондон-ск-ий и сл. 

Интерфикси су: -в-, -ов-, -ан-. Поред ове врсте постоје и (2) сегменти који 
везују две основе у саставу сложенице: пар-о-ход. Употреба интерфикса у 
саставу сложенице се види такође као продуктивна појава. Међутим, у ра-
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довима Земске они не заузимају доминантно место. Важно је приметити да 
она не прихвата идеју о нултим интерфиксима.

Ауторка сматра да, ако би се интерфикси ставили у исти ред са су-
фиксима и префиксима који су значењски сегменти речи, нарушило би се 
одређење морфеме као најмањег значењског елемента у саставу речи, па би 
се термином ‘морфема’ назвале појаве функционално различите: семантич-
ки делови речи и асемантички умеци, што није добро ни за теорију творбе 
речи, ни за праксу изучавања структуре речи.

Земска у аргументацији признаје да се у многим уџбеницима из твор-
бе речи интерфикси као посебан елеменат речи не издвајају. Уместо тога 
аутори говоре о многобројним изведеним суфиксима који се не разликују 
по значењу од одговарајућих простих. Тако напоредо са простим суфиксом 
-н(ый) издвајају се изведени суфикси:

 -шн(ый); -ник/-шник, -йник, -овник, -очник; -ист/-аист, -атист, -етист, 
-анист, -инист; -ец, -вец, -овец, -нец, -лец, -инец, -анец; -ство/-овство, 
-тство, -начество; -ск(ий) /-овск(ий), -инск(ий), -анск(ий), -йск(ий) итд. 

Међутим у свакој групи су изведени истоветни са простим суфиксом, 
а у таквом случају издвајање сложених суфикса као посебних значењских 
јединица нема основа, јер је носилац значења прост суфикс, а не онај од-
резак после основе. Са функционалног аспекта у синхроном истраживању 
само минимални значењски део речи, који је носилац значења, јесте суфикс 
па се изведеним суфиксом може сматрати само у оним случајевима кад има 
специфично значење које се разликује од простог суфикса. Ово се илуструје 
речима као красноватый, голубоватый, желтоватый у којима је очигледно 
да -ов- није интерфикс. Суфикс који има специфично значење је овде цео 
комплекс -оват-, јер се наведени придеви не обједињују по значењу са при-
девима са суфиксом -ат- типа бородатый, усатый, хвостатый и сл. При-
знаје, међутим, да није увек лако повући морфемску границу због појаве пе-
ринтеграције – нарастања у леву страну: пев-ец, нарастања у десну страну: 
пе-вец, или пак пе-в-ец, исто као ни дати одговор на питање – интерфикс + 
прост суфикс, или изведени суфикс када су истог значења, нпр. -ск- и -еск-, 
-овск-, -анск- и др.: орловский, ялтинский / рижский, пермский, дилема је 
али она само потврђује асемантичност интерфикса. 

Иако инсистира на синхроном приступу, Земска није ипак могла ми-
моићи питање о пореклу интерфикса у руском језику. Њихову разнородност 
представља у три групе: најбројнији су резултат перинтеграције од крајњих 
(најчешће суфиксалних) делова основе, етимолошки нпр. везано са основом 
прошлог времена на -л-: игралище, судилище, жилище, хранилище, училище; 
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затим, на граници морфема по законима морфонологије: МГУ – эмгэушный, 
эмгэушник; Ялта – ялтинский, Вязьма – вязьминский; купейный, кофейник, 
шоссейник, релейщик; Дели – делийцы, Капри – каприйцы, Чили – чилийцы; 
киношник, киношный, доминошник, доминошный; потом крајњи део стране 
основе којим се позајмица укључује у руску деривацију: арго – арго(т)изм, 
арготизация, кабаре(т)ист, морф(ин)ист. 

Сведени резултати разматрања интерфиксације гласе: интерфикса-
ција је морфонолошка појава; један исти интерфикс опслужује изведенице 
са различитим афиксима од исте основе; за додавање истог афикса разним 
изведеним основама обично се користе разни интерфикси. При том, ако би 
се комплекс интерфикс + суфикс сматрао изведеним суфиксом, њихов број 
би се вишеструко увећао. С друге стране код поређења многобројних ра-
зних ‘изведених суфикса’, лако се запажа да многи од њих садрже општи 
део који се понавља. Тако се -ов- понавља у више од десетак изведених 
суфикса: -овск-, -овец, -овство, -овка, -овник, -овница, -овина, -овизна итд. 
Ауторка сматра, да ако се ови понављани елементи посматрају као посебни 
елементи речи, описивање структуре руске речи се упрошћава, иако се уво-
ди нова јединица – интерфикс. Интерфиксација шири круг основа од којих 
се могу градити суфиксалне изведенице – нпр. часопис „Огонек” – огонь-
ковский, огоньковцы. Издвајањем пак изведених суфикса, расте број суфик-
са или њихових варијаната и то усложњава опис творбе речи. Закључак је 
да за изведене суфиксе нема места у синхроном опису творбе речи, јер се 
ту описују јединице језика са аспекта функције, а не њиховог порекла. Очи-
гледно је да су ове расправе о интерфиксима углавном вођене у време доста 
крутог раздвајања нивоа – синхроније од дијахроније, и да Земска инсисти-
ра на синхронијском приступу.

Лопатин је лингвиста и један од уредника руских граматика (Шведо-
ва 1970, 1980), који своје виђење проблема интерфиксације износи и у ко-
ауторству и у посебним радовима, од којих овде заслужује да буде посебно 
представљена монографија (1977). За разлику од Земске он пажњу окреће 
ка другој врсти интерфикса – интерфиксима код композита, и насупрот Зем-
ској и другачије види ове сегменте код сложеница, али је прихватио термин 
интерфикс, и то само код њих јер друге и не признаје. 

Исто тако он сматра да се суштина разумевања процеса изведене речи 
не мења, ако се она интерпретира као раст употребљивости секундарних 
суфиксалних морфема, а не као раст интерфиксације.

Али да видимо како он то аргументује.
Лопатин не прихвата теорију асемантичких интерфикса уметака, у 

које Земска и друге присталице овог гледишта убрајају и спојне елементе 
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сложених речи. То што Земска за полазиште узима морфему као значењски 
део речи, што сматра правилним и са чиме се и он слаже, уопште није мо-
рало да резултира издвајањем асемантичких ванморфемских ‘уметака’. Он 
затим констатује да Земска своју концепцију ‘интерфикса’ развија углавном 
на материјалу ‘уметака’ између корена и суфикса у структури изведеница 
(нпр. ‘одресци’ -ов-, -ин-, -ан- и др. пред суфиксом -ск- код придева), а са 
елементима структуре речи код сложеница (-о- у лесостепь, пароход, -и- у 
пятиконечный, -ех- у четырехэтажный и сл.) ствар не стоји онако као са 
другим ‘интерфиксима’. То су интерфикси у сасвим другом схватању датог 
термина – то је посебна врста афикса. Сматра да није случајно сам термин 
‘интерфикс’ створен пре свега за означавање спојних морфема сложених 
речи. Такав интерфикс није асемантички ‘уметак’ и није део морфеме, већ 
посебан, значењски део речи, морфема. Ипак признаје, семантика те морфе-
ме је веома специфична и најапстрактнија је од свих творбених значења која 
се изражавају у руском језику, а то је – спојно значење.

Аутор поред референцијалног и транспозиционог значења (по Кури-
ловичу: лексичка деривација и синтаксичка деривација), уводи појам трећег 
творбеног значења – синтагматског, као јединог код чисте композиције и 
сраслица. Интерфикси, будући носиоцима синтагматског творбеног зна-
чења, указују на везу основа у структури целовите сложенице, као значење 
спајања. То је, дакле, творбено значење спајања. Са тог гледишта могуће их 
је изједначити са помоћним врстама речи (везницима, предлозима), а друге 
творбене афиксе – са самосталним речима. И ако се признају значења, нпр. 
везницима и они се сматрају речима, онда по аналогији треба сматрати ин-
терфиксе сложених речи морфемама, а не асемантичким сегментима. Сло-
женица је синтагма која се састоји из компонената са лексичким значењем 
– основа. Као свака синтагма она има граматичка средства за повезивање 
својих компонената. Истина, у структури сложене речи формална средства 
везе компонената су уопштенија, више унифицирана у поређењу са синтаг-
мама и реченицама.

Лопатин наглашава да је позната чињеница да се сложенице, по пра-
вилу, налазе у корелацији са одређеним синтагмама (понекад реченицама) 
које им леже у основи (самоходный – ходит сам, водопад – падает вода) 
(уп. и код Стевановића 1964), али ма какви да су синтаксички односи у од-
говарајућим синтагмама и реченици, у структури сложене речи ти односи се 
изражавају интерфиксом.

Иако близак по схватањима дериватологу Шанском (Шанский 1959), 
он не прихвата у целини његово гледиште о изједначавању по значењу спој-
них афикса са саставним везницима, слажући се да је то оправдано за речи 
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типа лесостепь (лес и степь); али у речи луноход (ходить по Луне) спојни 
афикс се може изједначити са предлогом, у речи книголюб (любить книгу) 
– са падешком флексијом итд. Он сматра да се интерфикс појављује на ни-
воу сложенице у улози јединог аналога разноврсних граматичких средстава 
која постоје на нивоу синтагме и реченице. Закључак је да у структури сло-
женице ми имамо посла са посебним уопштеним типом синтаксичке везе 
лексичких компонената.

За разлику од Земске, која не признаје појам нултог интерфикса, Лопа-
тин сматра да, ако се веза компонената сложенице изражава посебном син-
таксичком морфемом – интерфиксом, онда је за сраслице (долгоиграющий, 
тяжелобольной, впередсмотрящий, умалишенный и сл.) карактеристичан 
други начин изражавања ове везе: синтаксичка веза компонената одгова-
рајуће синтагме (веза рекције, прикључења) транспонује се у таквим обра-
зовањима на ниво речи. Пошто интерфикс сматра очигледним доминантним 
средством у творбеном систему руског језика за изражавање везе компоне-
ната сложене речи, управо то му даје основ тумачењу да се сложенице, које 
немају у свом саставу материјално изражен интерфикс, и које су лишене 
неких других специфичних формалних средстава изражавања везе компо-
нената (Ленинград, прессформа и сл.), третирају као сложенице са нултим 
интерфиксом (1966). Са те тачке гледишта интерфикси сложених речи та-
кође се битно разликују од ‘интерфикса уметака’ између корена и афикса, 
који ни у ком случају не поседују такав исти степен сигнификантности, 
нису преовлађујући у структури афиксалне речи. Основни закључак је да 
у структури сложенице имамо посла са посебним типом синтаксичке везе 
лексичких компонената. У томе је и суштина интерфикса у сложеницама.

У овом смислу, као аутор или један од коаутора дериватолошке про-
блематике у граматикама (Шведова 1970а, 1980), Лопатин о интерфикси-
ма код сложеница и суфиксално-сложених именица и придева говори као 
о афиксима, остајући доследан у свом ставу о афиксалној природи интер-
фикса код композита, придржава га се и у другим граматикама (Шведова, 
Лопатин 1989): афиксе дели на наставке (флексије), префиксе, суфиксе, по-
стфиксе и спојне афиксе (интерфиксе). Афикси који се појављују у саставу 
сложене основе између две просте основе, називају се спојним афиксима 
или интерфиксима. 

Улуханов (1996), још једно еминентно име из области дериватологије, 
заступа  овакво мишљење у низу граматика и радова написаних у коаутор-
ству са Лопатином. И овога пута он у овом самосталном раду новијег дату-
ма истиче афиксалну природу интерфикса који се у саставу сложених речи 
увек појављују само као део форманта образујући форманте сложеница. 
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Композиција се карактерише интерфиксом, срастање је без интерфикса. Ин-
терфикси, за разлику од других афикса, никад се не спајају један с другим, 
већ се увек повезују један интерфикс и две компоненте. Са повећањем броја 
компонената повећава се број интерфикса у форманту, али више од три се 
не употребљава, иако су малоупотребиви и вештачки: пылевлагонепроница-
емость, кинофотофонодокументы.

Треба напоменути, да се разнородност гледања на интерфиксе није 
ограничавала само на ове правце. Иако без неког већег и запаженијег успе-
ха, изношена су и мање-више појединачна мишљења да су интерфикси уме-
ци самостални суфикси са одређеним значењима, нпр. код придева су -ов-, 
-ин-, -ан- испред -ск- или допунски показатељи категорије односа или гово-
ре о присвојном придевском карактеру основе (Дементьев 1974). Оваква и 
слична мишљења нису доприносила дефинисању датих сегмената и нису 
наилазила на прихватање, јер се у датом случају тичу семантичке везе која 
је за данашње језичко стање изгубљена. Додајмо да се ово не би могло од-
носити на све врсте интерфикса уметака с обзиром на већ поменуту разно-
родност њихову у погледу порекла.

У старијим уџбеницима и приручницима за наставне потребе, појам 
интерфикс није фигурирао, и говорило се о спојним вокалима, па се тако код 
Шанског (Шанский 1968) налази гледиште да по функцији спојни вокали 
подсећају на саставне везнике који се употребљавају у синтагмама и рече-
ницама, као и да се некад спојни вокал појављује из чисто фонетских разло-
га као средство уклањања нагомилавања сугласника. Међу такве ауторе спа-
да и Потиха (Потиха 1970). Он такође не употребљава термин интерфикс, 
већ традиционално термин ‘соединительные гласные’ (спојни вокали), а као 
основну функцију ових семантички апстрактних морфема види у сједиња-
вању значењских речи у једну сложеницу. 

Враћати се у старије стање, није у духу овде постављеног задатка, а 
не би ништа битније променило у учењу о интерфиксима, иако је сигурно 
да би се међу великим именима у руској и светској лингвистици могло наћи 
пуно претеча. 

Присталице асемантичности интерфикса налазе се и међу истражи-
вачима о морфеми, као нпр. Вардуљ (Вардуль 1991) који се конфронтира 
са Лопатином, прихватајући да су сегменти који се у русистици називају 
интерфиксима према Земској и др. – асемантични. Они су слични морфе-
мама (морфеподобны), а покушаји да се докаже семантичност интерфикса, 
по мишљењу овог аутора тешко да имају перспективу. Он ту напомиње да 
ово посебно важи за тезу о сличности ‘спојних елемената сложених речи’ са 
везницима какву проналази Лопатин (1977).
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На страницама енциклопедија и терминолошких речника, нашла су 
се ова опречна мишљења. Тако је у речнику Лингвистический энциклопеди-
ческий словарь (ЛЭС 1990) интерфикс смештен између два корена и служи 
за везивање њихово (уп. рус. овц-е-бык, дом-о-строй, нем. Аrbeit-s-plan ра-
бочий план), или међу кореном и суфиксом (уп. рус. шоссе – шоссе-й-ный, 
там – там-ош-ний), који се понекад зову умецима (прокладками).

Русский язык. Энциклопедия (1979) под одредницом ‘морфема’ од-
ређује спојни афикс (или интерфикс) као афикс који служи за спајање две 
просте основе у саставу сложене основе, а уз констатацију да су афикси по 
значењу апстрактнији од значењски конкретног корена; за интерфиксе даље 
се наводи да су најапстрактнији и да се њихово значење своди на спајање. 
Они указују на везу простих основа и оних значења која су у њима садржа-
на у саставу сложене основе. Са овог становишта место интерфикса међу 
афиксима може се изједначити са местом помоћних врста речи међу речима. 

Розентал и др. (Розенталь и др. 1976) наводе оба мишљења која се од-
носе само на интерфиксе уметке код Земске и Панова: интерфикс је део речи 
који нема самостално значење, није творбено средство и служи као нека 
врста уметка између корена и суфикса у оним случајевима, када је њихово 
спајање отежано или је онемогућено из морфонолошких разлога. Тако се са 
те тачке гледишта интерфиксима могу сматрати елементи -в- у речи певец 
(пе-ть), -л- у речи жилец (жи-ть), -й- у речи купейный (купе), -ш- у речи 
завтрашний (завтра), -ан- у речи африканский (Африка), -ин- у речи ялтин-
ский (Ялта), -ов- у речи райкомовский (райком) и сл.; наводе затим супротно 
гледиште других поводом овога – Шанског и др. који сматрају да пред нама 
нису самостални елементи (интерфикси), већ саставни делови изведених 
суфикса, добијених путем перинтеграције; такви су суфикси 

-анск-ий, -анец, -инск-ий, -инец, -овск-ий, -овец, -льщик (бурильщик), 
-овщик (крановщик), -шн-ий (нынешний, тогдашний) итд. 

Речи певец, жилец налазе се у сагласју са облицима певать, жилой (са су-
фиксом -л-). Допунски гласови могу се појавити као резултат аналогије (ку-
пейный, шоссейный и ружейный, семейный; у последњим је гласовни спој 
-ей- резултат алтернације са гласом ј у речима ружье, семья).

Васиљева и др. (Васильева и др. 1995) кажу: интерфикс је помоћна 
(спојна/везивна) морфема, лишена значења и служи само као конструктив-
ни елеменат за повезивање корена сложене речи: пароход, кроветворный, 
двухгодичный, пятипроцентный. Понекад се списак интерфикса проширује 
низом других творбених елемената са својством ‘уметка’ („прокладочного” 
свойства), шоссе – шоссейный, Куба – кубинец.
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Немченко (Немченко 1984) даје следећу дефиницију интерфикса: 1. 
лишен значења структурни део речи у виду посебног гласа или скуп неко-
лико гласова који стоји између основе и творбене или граматичке морфеме 
и који служи за њихово спајање. 2. исто што спојни елемент сложене речи 
(соединительный элемент /сложного слова/, с. аффикс, с. гласный, с. звук, 
с. морфема, с. звукосочетание). Овај аутор обједињује спојне вокале и ин-
терфиксе у групу асемантичних делова речи које не сматра морфемама, а 
основну функцију види као чисто формалну, спојну. Интерфикси, по њему, 
стоје само у оквиру изведенице, тј. између основе и помоћне морфеме као 
код Земске и Панова, док за разлику од њих, он спојне вокале код композита 
не убраја у интерфиксе. 

Из руске лингвистике научни резултати, као и у другим случајевима, 
преносили су се у ширу русистику, па се учење о интерфиксима нашло и у 
граматикама руског језика у другим срединама, и сасвим је извесно усвајало 
се у току наставног процеса и уопште формирања знања. Тако су се и раз-
личита мишљења о интерфиксима као ствар избора и личног опредељења 
аутора нашла и у нашим граматикама руског језика. 

Примере интерфикса уметака, оне друге врсте интерфикса код изведе-
ница, коју Земска тако широко експлицира, а која код нас као да није ни при-
мећена, налазимо ипак у контрастивној граматици Тошовића (Tošović 1988). 
С обзиром на намену граматике он даје најелементарнија и најједноставнија 
објашњења: интерфиксе сврстава у афиксе; афикси се додају корену и уносе 
допунске нијансе у значење; допунска значења својствена широј групи речи 
називају се граматичким значењем. Афикси се деле на префиксе, суфиксе, 
наставке, интерфиксе и постфиксе. Затим кратко закључује: 

„Интерфикси (интерфиксы) јесу дијелови ријечи који немају самостал-
ног значења, нису творбено средство, већ служе као својеврстан уметак 
између коријена и суфикса, нпр. -ан- у ријечи американский” (Tošović 
1988: 53).

Међутим у граматици Маројевића (Marojević 1994) у контрастивним 
прилозима о творби речи, интерфикси се посматрају у контексту компози-
ције, и сходно лингвистичкој оријентацији о морфеми као најмањем делу 
речи који има значење, аутор у морфеме убраја: корен, префикс, суфикс, 
постфикс, интерфикс и наставак: 

„Интерфикс је морфема која спаја два корена или основе двеју речи; 
интерфикс се још зове спојни самогласник. У речима: пар|о|воз и даль-
н|е|восточный интерфикс је |о| и |е|. Интерфикс се још зове спојни са-
могласник.” (Marojević 1994: 336).
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Термин интерфикс налазимо и у другим у славистици познатим гра-
матикама руског језика и исто тако врло кратко. Тако Русская грамматика 
(Barentová 1979) скраћивању (усечению) супротставља проширење (нара-
щение), нпр.: конголезский (Конго), израильтянин (Израиль). Даље следи, 
да се понекад проширење овог типа назива интерфиксом што га уводи у 
систем афикса, као и да је проширење просто одраз специјалних морфоно-
лошких правила. Констатује се, без улажења у даље разматрање, да у слу-
чају типа водовоз, мясорубка, а такође себялюбив, конголезский, у којима 
се често говори о интерфиксима, да се очигледно под тим термином крију 
доста разноврсни факти којима је потребна даља анализа.

Има руских аутора који интерфиксима сматрају посебан спојни еле-
мент као показатељ композиције и у другим језицима, као нпр. код немачких 
сложеница (Мельчук 1997). 

Уопште узев може се констатовати очигледна окренутост руске линг-
вистике ка значењској страни овог сегмента речи, функцији и месту у струк-
тури речи, па било да се он види – и као сегмент изведенице и као сегмент 
сложенице, или само сложенице.

Одсуство у енциклопедији Симеона (Simeon 1969), потврда је касног 
увођења термина интерфикс у нашу науку о језику. Овде се сам назив интер-
фикс не помиње, а код одреднице ‘морфем’ има термин ‘саставни морфем’ 
према рус. соединительная морфема и енгл. connecting morpheme – „афикс-
ни морфем који обликује основе код творбе ријечи; усп. саставни самоглас-
ник, нпр. у рус. -о- : сев-о-оборот”, и код ‘афикс’ – спојни или свезни са-
могласник према рус. соединительный гласный; ‘афиксни морфем’ – афикс 
као значењски и обликотворни елемент речи. Очито је разлог и то што га 
нема у релевантним руским изворима, у речнику Ахманове (1966, 1969), 
чија је грађа иначе преузета у целости, сем: соединительные гласные (о и 
е) – помоћне (служебные) морфеме творбеног карактера у сложеницама које 
у свом саставу имају две или више неизведених основа.

У српској творбеној терминологији тај назив се касно почео упо-
требљавати. Сем русиста који су преносили овај термин у својим радовима 
и путем граматика, у србистику je интерфикс стизао преко радова аутора 
чије су теме биле углавном из области композиције и најчешће преко грама-
тика, док се нико није посебно њиме бавио. Иако термин новијег времена, 
не би се могло рећи да је општеприхваћен. Извесно је да ни сам појам нема 
истозначну дефиницију као у руском или тачније, како смо видели – у делу 
руске лингвистике. Напоменимо да се старија русистика са учењем о спој-
ним вокалима није битније разликовала од гледишта у србистици. Када се у 
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русистици појавило учење о интерфиксима као асемантичким елементима у 
структури изведене или сложене речи, ситуација се променила: у србистици 
се интерфикси смештају по правилу у концепт композиције и сврставају се 
у синонимски низ за спојни вокал. У том контексту су углавном и данас, те 
стога стојимо на становишту да је спојни вокал у српском језику делимично 
еквивалентан интерфиксу и као такав ће се и овде третирати.

Најпотпуније информације о стању и изучености спојних вокала и нај-
темељније до сада у србистици налазимо код Клајна у Творби речи, у оквиру 
Слагања говори се под насловом Улога спојног вокала. Ту се дају називи: 
спојни вокал, спојник, спојница, везивни вокал, везивна морфема, спојни фор-
мант, инфикс, интерфикс итд. Већ по мноштву назива да се закључити да 
сем традиционалног спојни вокал други наведени термини не говоре и о 
статусу датог елемента речи. Иако се у овом низу појављује и интерфикс, 
њиме се Клајн у раду не служи да би се избегла евентуална асоцијација на 
морфемску природу датог сегмента, што, како ћемо видети, он сам не дели. 
У резимирању резултата досадашњих истраживања, како је већ истакнуто 
код Радовановића (2004: 485 н. 4) „о свима тим „претечама” Клајн подробно 
расправља (...) као и са новијим ауторима и њиховим доприносима развоју 
рада у овој теми језичкој”. Он остаје при традицији у називу – спојни вокал 
и посебно наводи неколико новијих аутора који су, бавећи се проблемом 
сложеница, своје ставове о интерфиксима градили користећи се у основи 
резултатима руских лингвиста.

На овом месту навешћемо те делове њихових радова управо познајући 
прилике у русистици и посебно стога што, како и Клајн наводи, о спојном 
вокалу говоре цитирајући руске лингвисте, међу којима постоје прилично 
различита мишљења о броју спојних вокала, о њиховом значењу, а највише 
о питању да ли је спојни вокал интерфикс, дакле морфема бар делимично 
аналогна префиксу и суфиксу, или је пак морфонолошки елемент са чисто 
формалном функцијом везивања. 

Један од овде цитираних аутора је Киршова (1993), која помиње ин-
терфикс у контексту композиције издвајајући атематско слагање – срастање 
(дангуба) и тематско слагање „састављање делова помоћу спојног вокала, 
или интерфикса” (риболов, очевидац, земљотрес). У раду ипак не упо-
требљава термин интерфикс, иако напомиње да га користе многи совјетски 
лингвисти и да јој се чини да слободно може бити коришћен за обележа-
вање спојних вокала о/е у српскохрватском језику. Она наводи разлоге опре-
дељења за други термин: „пошто су спојни вокали само један од случајева 
интерфиксације” и уклапање у стање у српском „пошто се у српскохрват-
ским радовима из творбе речи традиционално користи термин спојни во-
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кал”. Опредељујући се у свом раду за овај последњи, уз додатак да постоје 
само два спојна вокала (о и е) у савременом књижевном српскохрватском 
језику, она узгред наводи Бабићево гледиште да „спојни вокал и иначе није 
формант, већ елеменат који проширује основу (да је додатак основи) уз чију 
помоћ се основа прилагођава слагању”.

Вукићевић (1995) интерфикс такође посматра у контексту компози-
ције и наводи познате називе: спојни вокал, спојница, спојник, интерфикс 
или везивни морфем, а опредељује се за термин везивни вокал. Ауторка се 
ограђује од намере да се упушта у озбиљније расправе о природи спојног, 
односно везивног вокала, и истиче да на основу добијене грађе може рећи 
да је за сложене речи у српском језику карактеристично присуство спој-
ног вокала. Посматра га као творбену јединицу која није увек изражена у 
саставу сложенице, али која је најкарактеристичније структурно обележје 
сложене речи. То је она јединица која се увек налази између две творбене 
основе: вид-о-круг, краљ-е-убица, а може бити и неизражена: баба-девојка, 
ђул-баклава. 

Коментаришући литературу о датом проблему, ауторка се посебно за-
држава на мишљењима о значењу спојног вокала руских лингвиста Земске 
и Шанског: да је асемантичко творбено средство, односно да има функцију 
спајања. Замерајући Шанском на обједињавању функције и значења као 
творбеном значењу спојног вокала, примећује да, иако функција и значење 
речи обично иду заједно, они нису условљени једно другим, што значи да 
спојни вокал има своју функцију у речи, али не мора да поседује никакво 
семантичко својство.

Као закључак о везивном вокалу, како га зове због функције везивања, 
она износи: да у сложеним речима које је анализирала, везивни вокал нема 
никакву семантичку вредност, нити могућност да попут суфикса и префикса 
модификује значење творбене основе. Његово значење је чисто обличко, са 
морфолошком функцијом спајања лексичких компоненти у сложеници. Он 
представља једно од творбених средстава, од творбеног је значаја, и може се 
сврстати у ред морфема и то обличких, граматичких.

И још један аутор и мишљење које се доводи у везу са ставовима ру-
ске лингвистике о спојном вокалу, или другачије и о интерфиксу, јесте Ба-
рић (Barić 1980: 25) која каже:

„спојник јест значљива јединица, само што нема творбено него грама-
тичко значење, а то је значење спајања (...) Исто вриједи и за спојник 
нула (...) Издвајање нултог спојника потврда је да не треба говорити о 
спојном вокалу јер нема нултог спојног вокала, него треба говорити о 
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спојном морфему. Композицијски је морфем прецизнији термин од тер-
мина спојни вокал”.

Став Бабића (Babić 1986: 30) који гласи: 
„може се сматрати да спојник није уопће формант, него додатак основи 
којим се она оспособљује за слагање, дакле аломорфизација основе, тј. 
да се основа у слагању јавља у аломорфном лику”, 

за Клајна (2002: 27) је прихватљив, „уз напомену да ‘аломорфни лик’ нипо-
што не мора бити различит од свих већ постојећих аломорфа променљиве 
речи”.

Као компромисне ставове у сербокроатистици Клајн види 
мишљење Рамелмајера (Rammelmeyer 1975) који употребљава термин 
„Kompositionsmorphem”, а за који каже да, за разлику од префикса и суфик-
са, нема сопствену семантичку вредност. Сличан компромисан став налази 
и у граматици Барић и др. (Barić 1979: 225): 

„(…) спојник није значљиво творбено средство ... али и спојник је 
значљива јединица – он значи спајање, само што то није творбени него 
граматички садржај”.

Клајн, пак, не сматра сврсисходном расправу о оваквој формулацији 
јер и 

„сама магловитост и замршеност ове формулације (ако се говори о 
спајању, тј. грађењу сложеница, који то садржај може бити ‘граматички’ 
а да није ‘творбен’?) показује нам да би даље расправе ове врсте тешко 
могле довести до неког одређеног закључка” (стр. 24). 

По њему ни дијахронија много не помаже, јер порекло спојног вокала по Бе-
лићу (1949) потиче „још из оног времена када није било развијене флексије”. 
Говорећи о пореклу, Белић наставља да је велика већина старих сложеница 
имала први део са завршетком на -о, а Клајн каже и то да се одатле тај во-
кал пренео и у префиксоиде, те да у западноевропским језицима о служи 
као спојни вокал у појединим семантичким групама придева ученог порек-
ла, посебно у етничким нпр. енгл. spatio-temporal, physico-chemical, Anglo-
Saxon, фр. latino-américain, israélo-arabe, итал. italo-americano итд. (стр. 26). 
О овоме као творбеном моделу из дубоке старине и такође о уделу грчких 
сложеница, слично иако не и идентично, треба придружити и мишљења 
овде наведених руских лингвиста Виноградова, Потихе, Немченка и др.

Смештајући настанак велике већине сложеница у новије доба и из-
двајајући два несумњива спојна вокала о и е од којих „о заузима далеко 
претежније место, било по аналогији са старим сложеницама, било (што 
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је вероватније) по аналогији с флексионим облицима с вокалом -о или -е 
у наставку” (стр. 24), Клајн о природи овог сегмента износи своје виђење: 

„Општи је закључак да спојни вокал нипошто није у свим случаје-
вима неки посебан „интерфикс” или „Kompositionsmorphem” (као 
у пољ-о-привреда), него исту улогу може преузети и флексиони наставак 
(као у чуд-о-творац, трећ-е-разредни), или напросто завршни вокал не-
променљиве речи (као у више-дневни, сто-нога)” (стр. 27).

Мислимо, да би се овоме могле додати руске флексионе морфеме хомони-
мичне генитиву код бројева -ух-, -ех-, -и-, -у-,-а-, а такође -и- код глаголског 
дела у (перекатиполе) и сл.

Клајн (2002: 27) констатује даље, „да је спојни вокал заправо завршни 
сегмент првог форманта, а не засебан формант, равноправан са друга два”. 
У том смислу он за разлику од других истраживача који сложенице пред-
стављају као троделне формуле, види као дводелне, па ни присуство или 
одсуство спојног вокала не сматра „за најважније обележје на основу кога се 
врши двојна подела свих сложеница, како су то чинили неки од досадашњих 
истраживача”.

Што се тиче увођења термина ‘интерфикс’, чини се да ни сам назив 
није био без утицаја на резервисаност; њега су у русистици управо про-
тивници асемантичности и ширег концепта радо прихватили. У србистици, 
чини се, дисквалификован је како се не би протумачило да је то морфема, 
конкретније – афикс у низу: префикс, суфикс итд. Па ипак, интерфикс у 
концепту композиције – може се рећи углавном опстаје. Иако традиционал-
но више заинтересована за врсту, број и порекло спојних вокала, србистика 
је појавом учења о интерфиксима проширила свој истраживачки концепт о 
овим сегментима и на семантички и функционални план, истина, у односу 
на русистику са разликама у поимању морфеме, односно афикса.

Онај други тип интерфикса – уметка између творбене основе и суфик-
са код изведеница, остао је ван опсервације истраживача и њихово одсуство 
у дефиницији интерфикса у србистици – чини једну од  битних разлика у 
поимању овог термина и назива одређеног сегмента у структури речи. За 
ово би се могла навести и сасвим логична објашњења: најпре сама идеја 
о некаквим умецима, саставним деловима суфикса, ту није одговарала, јер 
би се могло протумачити да се ради о морфемској анализи, што се, како 
истиче Клајн, не сме мешати с деривацијом. Затим, не уклапа се у концеп-
цију издвајања изведених, сложених суфикса – а управо и Бабић и Клајн 
их издвајају више него ранији аутори, иако не увек и с разлогом. Бабићу се 
пре свега замера на грубом формализму, као нпр. у изједначавању страних 
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и домаћих суфикса, чиме непотребно умножава број суфикса. Клајн исто 
тако наглашава да ће набројати „далеко више сложених суфикса него што су 
били спремни да их признају некадашњи граматичари”. Аргумент за којим 
Клајн посеже је врло значајан за деривацију – принцип бинарности или 
двочланости у творбеној анализи, по коме изведеница као таква има само 
два дела. Истичући да овај принцип произилази из методе непосредних 
конституената коју су затим развили структуралисти, Клајн наводи заслуге 
Белићеве, који је још у студији о грађењу речи рекао: „Обично се код речи 
разликује основа и наставак, дакле ... детерминативни део и структурални 
(...) при сваком новом грађењу осећа се само двоје – основа (реч од које се 
полази) и наставак (гласовна група којом се реч гради)” (1949: 60–61). На 
бинарности инсистирају с правом дериватолози Анчић-Обрадовић (Ančić-
Obradović 1973) „у механизму стварања нове ријечи увијек дјелују само два 
фактора: основа за творбу и елементи који ту основу за творбу модификују 
у нову ријеч”, а Докулил (Dokulil 1962) је то као суштину творбене анализе 
применио у својој фундаменталној монографији из теорије дериватологије. 
Напомињемо да је и у русистици принцип бинарности као достигнуће у де-
риватологији, такође врло раширен заслугом бројних истраживача. Можемо 
само успутно поменути Винокура (1959), једног од зачетника учења о твор-
би речи као самосталној дисциплини, који је подвлачио значај принципа 
бинарности у рашчлањивању изведених речи. 

Било би, без сумње, пуно питања којима би требало поклонити пажњу 
у будућим истраживањима наведене проблематике, а пред истраживачима је 
да се определе за концепцију, или да покушају да у новим концептима језич-
ког истраживања пронађу можда и адекватнија решења сегментације речи. 
Резултати одређених истраживања траже и озбиљну проверу, па и потреба 
за новим истраживањима постаје све актуелнија, посебно из практичних 
разлога – код састављања творбених речника: творбених гнезда, творбених 
афикса који су у току израде или се планирају нови.
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У оквиру проучавања речи као централне јединице различитих језич-
ких нивоа, на овом месту планирано је разматрање речи на творбеном ни-
воу. С обзиром на разлике међу језицима и непостојање универзалног у овој 
области, овде ћемо се оријентисати на творбени статус речи у дериватоло-
гији два словенска језика – руског и српског, кроз један преглед одабраних, 
релевантних за творбу речи, питања и проблема.

У нашој дериватологији појавио се не тако давно појам творбена реч 
– парафраза чега би могла бити ‘творба речи треба да се бави њоме’, а мо-
гуће и синоним термину ‘твореница’ (Клајн 2002, 2003), нетворбена ријеч 
– синоним за ‘немотивирана ријеч’ (Babić 1986) – слободно парафразирано 
‘творба речи не треба да се бави њоме’. 

Очигледно је да се код овакве дистинкције уводи као појам прво и 
једно од кључних питања теорије творбе речи – појам творбене мотивације 
и мотивационих односа као структурно-семантичка зависност једне речи 
од друге у оквиру корелативног пара. Дакле, налазимо поистовећивање са 
мотивисаношћу, односно њеним одсуством код Бабића, или као повезаност 
са етимологијом код Клајна. Истовремено одмах се сретамо са кључем де-
ривационог процеса у области морфемског грађења речи.

Клајн (2002: 11) сматра да докле год у речи постоји макар један део 
који је недвосмислено везује за неку другу, реч је твореница и спада у дело-
круг нашег истраживања, и при том истиче:

„етимологија нам може пружити драгоцену помоћ у случајевима кад 
синхронијска обележја нису довољна да одлуче о категоризацији неке 
творенице. (...) Наравно, етимологија нипошто не сме бити једини кри-
теријум, и не треба сматрати твореницама речи које су изгубиле нека-
дашњу мотивацију”. 

Не слажући се са Бабићем да је термин ‘нетворбена ријеч’ синоним за 
‘немотивирана ријеч’, Клајн (2002: 11) примећује:

„Конотација ипак није иста, јер ако реч назовемо нетворбеном, то свака-
ко подразумева да творба речи не треба да се бави њоме. Бабић између 
осталих наводи као нетворбене и речи срџба и космат, јер, како каже, 
„нема више ријечи срчити се ‘срдити се’, космъ, ‘длака’. За савремено 
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језичко осећање, међутим, срџба је у несумњивој вези са срдити се и 
придевом срдит, као и космат са коса. Отуда се може говорити или о 
промени основе или о неуобичајеном облику суфикса, али не можемо 
порицати да су те речи "творбене"”.

Шта је ‘творбена реч’ у руском и српском, каква је то језичка једини-
ца, постоји ли и ‘нетворбена реч’, у чему је особеност ове димензије речи, 
одредиће се кроз читав појмовник проблема.

У русистици не налазимо у лексикализованој форми дате појмове, 
али у области ове лингвистичке теорије одавно постоји појам мотивације, 
употребљава се од седамдесетих година у научним радовима, у моногра-
фијама које кроз аспекат мотивационих односа прилазе проблему творбе-
не семантике (Улуханов 1977), у универзитетским уџбеницима, великим 
граматикама (Шведова 1970) одакле се могла пренети и у друге средине.
Тако је дефиниција из граматике руског језика (Шведова 1980) да су обје-
кат изучавања творбе речи – творбено мотивисане речи, тј. речи које су и 
значењем и гласовно условљене другим речима истог корена, могла бити 
шире прихваћена. Та подела на мотивисане и немотивисане (мотивирован-
ные – производные: дубняк, учитель, расчистить, беловатый, и немотиви-
рованные – производящие или непроизводные: дуб, учить, чистить, белый) 
сматра се централним питањем пре свега морфематске деривације. Изведе-
ница је основна јединица која заузима централно место у систему синхроне 
творбе речи (Кубрякова 1978; Шведова, Лопатин 1989; Лопатин 1977; Бело-
шапкова 1981 и др.).

Ширењем учења о семантичкој деривацији, налазимо и термин ме-
тафоричка мотивација или изведеност (Лопатин 1975, Белошапкова 1981) 
у оним случајевима када се изведеница базира на преносним (метафорич-
ким) значењима творбене основе (попугайничать – повторять чужие сло-
ва). Постоје тако и мишљења по којима су све речи руског језика објекат 
творбе речи као научне дисциплине. Подела на мотивисане и немотивисане 
је условна, историјски је условљена: све речи савременог језика су у прин-
ципу изведене, тј. некада су изведене од других речи и док су једне од њих 
сачувале производност, друге су је изгубиле и условно се називају неизведе-
ним. Само су позајмице из другог језика исконски неизведене – тема, идея, 
кондуктор (Балалыкина, Николаев 1985), границе међу њима су покретне. 
Према досадашњим укупним сазнањима, ако се изведеност и неизведеност 
узме за критеријум одређивања предмета творбе речи, у том случају просте 
речи (Белић 1949), као старе речи, које су иначе врло активне у процесима 
деривације: као творбена основа за грађење морфолошким, семантичким 
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или неким другим путем, биле би неоправдано искључене из научне опсер-
вације.

Творба речи улази у нову орбиту свога развитка, у којој се дериваци-
они процеси сагледавају комплексније, детаљније, пажљивије, као што се 
чини у савременој лексикологији. 

Са рашчлањивошћу на творбене елементе везан је читав низ значај-
них за творбу речи питања. Творбена рашчлањивост бинарна по структури, 
која се углавном везује за појам афиксалних изведеница, у пракси често иза-
зива потешкоће, јер долази до мешања, па чак и неразликовања творбене 
анализе речи од морфолошке и етимолошке анализе. 

Та три различита поступка која имају и различите циљеве само се 
некад своде на исто. Као двочлана по творбеној структури: творбена основа 
и формант, она спада у поступак посебне врсте и неопходно ју је пре свега 
разграничити од морфолошке/морфемске анализе. Нпр. учитель – учить, 
учитель – учительница. Морфолошки уч-и-тель : творбено учи-тель // учи-
ти – учитељ, учитељ – учитељица, учити – учитељица. Морфолошки уч-
и-тель-ниц-а, творбено учитель-ница или учить-ельница. Проблем настаје 
код полимотивације – тада на сцену ступа као одлучујући фактор – семан-
тика.

Променљивост у времену, посебно када се ради о сегментацији речи, 
сведочи о динамици у деривационом систему: речи не задржавају исту де-
ривациону структуру за разлику од фонетске, морфолошке, прозодијске и 
сл. Као главни историјски процеси у области творбе речи евидентирају се 
у русистици деетимологизација (опрощение) и прерашчлањење (перераз-
ложение) захваљујући којима се језик обогаћује новим немотивисаним ре-
чима, нпр. вкус (ку-с-ать, кус-ок) и творбеним морфемама услед премеш-
тања граница морфема, нпр. пыл-инка од пылина. Као примери за померање 
границе морфема могли би се у српском узети и горе наведени примери: 
срџба и космат.Све у свему гледања на појаве у творби речи као на неку 
статику давно су превазиђена, уз додатак да ово није једино што се односи 
на динамику у деривацији, јер је творба речи процес, и као такву је треба и 
посматрати (Ančić-Obradović 1973).

Док су некад само узуалне (реалне) речи биле предмет творбе речи, 
данас је дијапазон проширен и на неузуалне – оказионалне и потенцијалне 
речи. О овоме у русистици има и теоријских и практичних – уџбеничких 
текстова (Винокур 1943; Земская 1972, 1973a, 1992; Белошапкова 1981; Ло-
патин 1973; Улуханов 1984, 1977 и др.). Потенцијалне се граде по најпро-
дуктивнијим типовима, попуњавајући празнине у творбеним парадигмама, 
тј. оне реализују дејство закона творбе речи и по дефиницији су правилне. 
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Оказионалне речи стоје насупрот обичним (узуалним) речима. Оказиона-
лизми су нарушиоци закона (правила) општејезичке творбе речи. Они кори-
сте неактивне афиксе или неправе основе. Нпр. према обичном пошлятина 
стоји оказионализам брошюрятина. Оказионализми карактеришу потпуно 
посебан аспекат изучавања језика – стваралачки, индивидуални, естетски, 
они реализују индивидуалну стваралачку компетенцију говорника било да 
је песник, дете, обичан човек. Они показују на шта је способан језик код 
грађења нових речи, какви су његови стваралачки потенцијали, дубинске 
снаге. Аналогија се сматра главним покретачем грађења свих врста нових 
речи – и узуалних и оказионалних, јер она може да разруши творбено пра-
вило и да створи ново (Шмелев 1963).

При грађењу оказионализама делују специфични модели, Земска нпр. 
помиње: контаминацију, сливенице, образовања по конкретном обрасцу, са 
измишљеним коренима, ослобађање афикса и других делова речи (-изам, 
пере-), коришћење афикса као творбених основа, каламбури и игре речима 
и сл. у сфери жаргона (Бугарски 2001, Bugarski 2003; Клајн 2002; Матијаше-
вић 2006а). Такви су дымократия и дымократы – где се укршта семантика 
речи демократия, демократы и дым, затим сновослагач, близнисмен, жваз-
бука и сл., што у неком случају може довести до стварања новог модела. 
Очигледним се чини да су непознате до краја могућности творбеног меха-
низма и да не постоји само и једино зависност од творбеног материјала, већ 
су разна одступања могућа у реалној, конкретној ситуацији, под утицајем и 
у складу са разним језичким и ванјезичким факторима, утицајем и страних 
речи као позајмица, грађење по туђим моделима и сл. И свему томе је место 
у изучавању творбеног механизма.

Међу појмовима теорије творбе речи видно место заузима творбено 
значење. Дериватолози се слажу да је то посебан тип значења, да се по томе 
изведенице разликују од неизведених речи, али јединственог и јасног од-
ређења оно нема (Земская 1992). Па ипак постоје и нека општа места до 
којих се дошло: разликује се од лексичког значења које је индивидуално за 
сваку реч, творбено значење носи типски карактер, али се разликује и од 
граматичког, јер је мање уопштено и обухвата само део речи које се односе 
на неку граматичку класу, садржај његов је типичан за неки дати творбени 
модел и може се репродуковати у другим творбеним паровима. Међутим, 
ни то не важи апсолутно, јер ни апстрактност није истог степена, а некад 
лексичко значење и творбено значење могу бити исти. Обично се дефини-
ше према теоријским погледима са којих истраживачи прилазе деривацији, 
тачније, у зависности од лингвистичког метода са кога се врши одређење 
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добијене су и разне класификације: ономасиолошке, фунционалне, струк-
турно-семантичке итд. 

Према томе, за творбу речи у семантици речи није важна конкретна 
лексичка индивидуалност, већ оно опште што је садржано у њеној струк-
тури – а то је творбено значење. Најпознатије класификације творбених 
значења (Dokulil 1962) у славистици су мутациона, транспозициона, моди-
фикациона; према функцијама творбе речи (Земская 1992): номинативна, 
конструктивна, компресивна, експресивна, стилистичка али разног типа; у 
руским академијиним граматикама (Шведова 1970, 1980) разликује се 11 
значења (пет мутационих и шест модификационих), што је по мишљењу 
Земске сувише апстрактно. Очигледно је да је појам творбеног значења до-
ста разнородан.

Творба сваке поједине врсте речи, без обзира на тесну повезаност у 
творбеном систему, има своје специфичности, нпр. свака има своје творбе-
не моделе и типове, типолошки врло разуђене. Деривациони потенцијал не 
само врста речи, него и лексичко-семантичких група унутар сваке одређене 
врсте речи је другачији. Свака врста речи има сопствени круг творбених 
значења, пошто неки творбени модел има примену у границама одређене 
врсте речи. Тако називи градова дају именице са значењем ‘становник’ и 
придев са значењем ‘који се односи на...’:

рус. волгоградец – волгоградский, саратовец – саратовский, москвич – 
московский; срп. Шапчанин – шабачки, Пироћанац – пиротски.

У русистичкој творби речи и србистичкој творби речи све донедавно 
постојала је знатна неуједначеност у третирању елементарних и може се 
рећи суштинских питања из области творбе речи. Док је друга половина XX 
века у русистици протицала у знаку формирања ове језичке дисциплине, 
чије је погледе у великој мери прихватила читава плејада данас познатих 
дериватолога и у другим лингвистичким срединама, у србистици је, како је 
Клајн констатовао, више од једног века владало уверење, „да је права ‘твор-
ба речи’ само извођење”, тј. суфиксација и да су се тога мишљења углавном 
придржавали сви досадашњи граматичари, па чак да се и код Бабића све 
своди на суфиксацију.

У основи данашњег учења о начинима грађења речи (најчешће на-
зивани способы словообразования, али и типы, виды, методы, принципы) 
у руском језику налази се учење Виноградова о пет модела (Виноградов 
1951): фонетски, морфолошки, лексичко-семантички, лексичко-синтаксич-
ки и морфолошко-синтаксички, а са корекцијом Шанског (Шанский 1968) 
који је искључио фонетски уневши га у морфолошки, четири начина творбе 
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постала су традиционалнa и ушлa у многе уџбенике руског језика. Касније 
корекције углавном су се базирале на овоме, али су према средству твор-
бе правиле поделу на морфемске/морфолошке и семантичке моделе, где су 
онда ове старе поделе улазиле као потподеле. Треба наравно напоменути 
да предложени систем не одговара у потпуности савременом нивоу развит-
ка дериватологије. Неоспорна је чињеница да највећи број речи руског, а 
и српског језика данас чине изведене речи. Тако у руском језику налазимо 
врло широку лепезу појма деривације: афиксна: морфемска (морфолошка, 
чиста) деривација – префиксација, суфиксација, постфиксација; мешовита 
– конфиксација / циркумфиксација у разним комбинацијама, афиксоиди, 
композиција разних типова – са интерфиксом или без њега, у комбинацији 
са суфиксацијом; универбизација, абревијација, сливенице / преклапања, 
калкирања; безафиксна: семантичка деривација – метафора, метонимија; 
конверзија; транспозиција – супстантивација, адјктивација, адвербијали-
зација, конјунктивизација, прономинализација.

Резимирајући искуства модерне лингвистике, Клајн истиче да је 
углавном преовладало мишљење да су префиксација, суфиксација, компо-
зиција (слагање) и конверзија (претварање) четири засебна и равноправна 
поступка творбе речи (при чему ‘равноправна’, уз опаску, наравно, да то не 
значи да им треба посветити једнаку пажњу, јер је неспорно да се суфикса-
цијом гради далеко највећи, а конверзијом само мали број речи).

По творбеној активности у тзв. синхроном систему творбе речи из-
двајају се четири основне врсте речи: именице, придеви, глаголи, прилози. 
Већина њихових творбених типова су отворени низови. Што се тиче броје-
ва и заменица, у синхроном систему нема продуктивних творбених типова. 
Модалне речи, ономатопеје, узвици, помоћне (функционалне речи): предло-
зи, везници, речце, немају свога творбеног инвентара. Оне се (сем онома-
топеја) обично попуњавају на рачун лексикализације граматичких облика 
самосталних речи (углавном наведених четири), конверзијом, функцијом у 
реченици.

Семантичка деривација није ни овог пута нашла довољно места као 
творбени начин. Можда што се творбом речи обично не сматра творба зна-
чења. Процеси пак деривације који су најбоље описани у творби речи и 
синтакси, делују и у сфери лексичког значења – централна је мисао у моно-
графији (Кустова 2004), посвећеној управо типовима изведених значења, а 
урађеној у кључу когнитивне лингвистике и према резултатима истражива-
ња лексичке семантике московске семантичке школе. Као основни механиз-
ми семантичке деривације, добијања нових значења, означени су метафора 
и метонимија. У сфери рада на когнитивном концепту, када се полисемији 
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придаје велики значај, не може се пренебрегнути семантичка деривација 
као творбени начин грађења речи. Треба напоменути да је овога било и ра-
није, пре нешто више од двадесет година изнела сам своју концепцију о 
семантичкој деривацији као интегралном делу творбе речи (Матијашевић 
1986а, 1987). Управо тих година и нешто раније, а невезано стваралачким 
контактима и јединством школе, на Казанском универзитету изнети су исто-
значни закључци до којих су дошли истраживачи дериватолози (Марков, В. 
1981; Балалыкина, Николаев 1985).

Како се истиче у монографији Кустове (2004), оживљавање интересо-
вања за полисемију у последњој деценији је један од закономерних резул-
тата смене вредности и оријентира у науци о језику постструктуралистичке 
епохе. Занемарени су били проблеми механизма образовања нових значења, 
а она се стално појављују. Потреба за означавањем нових објеката и ситу-
ација обезбеђује се углавном, али не и апсолутно, на рачун коришћења већ 
постојећих језичких јединица у новим значењима, тј. на рачун полисемије.

Полисемија се може посматрати и као испољавање принципа еконо-
мије и принципа оптимизације. 

Одавно је познато да је за морфемику и творбу речи проблем односа 
синхронијске и дијахронијске равни у посматрању језичких јединица много 
сложенији него за друге нивое језика, јер људска свест у том случају разли-
чито третира могућност морфемске сегментације или грађења речи: за једне 
носиоце језика веза речи са њеном реалном деривационом базом је видљива 
и очигледна, а за друге избледела и неактуелна. Управо зато разилажења у 
третирању односа непосредне изведености, обично остају ван граница раз-
матрања и спадају у сферу нерешених, али очигледних проблема науке о 
језику.

За деривацију би се могло прокламовати правило да синхронија и 
дијахронија не треба да буду раздвојене, а посебно не стриктно, већ, како 
се у литератури наглашава, да се допуњују. Па ипак то се доста чинило у 
славистици. Тако Земска (Земская 1973) истиче да појам ‘способ словоо-
бразования’ у синхроној и у дијахроној творби речи има различит садржај: у 
дијахроној творби одговара на питање – којим средством је изведена, у син-
хроној – којим средством се изражава творбено значење изведенице. Пого-
тову то важи за творбу речи, која се по самој својој природи бави процесима 
и резултатима тих процеса. Да су речи дијахроне и да творба спада у исту 
грану науке са етимологијом (Трубачев 1976) – ипак је једна од крајности.

Дериватолози су, користећи четири традиционална творбена начина – 
морфолошки са афиксацијом и безафиксним грађењем обично приписивали 
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сихронији, а лексичко-семантички, лексичко-синтаксички и морфоло шко- 
-синтаксички (транспозиција, конверзија) дијахронији.

Лексичко-семантичко грађење, односно семантичка деривација увр-
шћивано је у лексичку семантику, другим речима у лексикологију.

Клајн изводи коначан закључак расправе о синхронији и дијахронији 
– морамо избегавати и једну и другу крајност, при чему ће нам главни путо-
каз бити мотивација. Мотивација не мора увек да обухвати целу реч. Мада 
граматике такве случајеве не помињу, нису ретки примери „половичне” мо-
тивације.

Језик, и руски и српски jезик, карактеришу се данас појавом универ-
бизације: 

рус. музыкалка, читалка, вечерка; 
срп. студењак, вечерњак, горњак, неутронка и сл.

 – поступком претварања вишечланих синтаксичких конструкција у једну 
реч творбеним средствима, афиксацијом, а без промене значења (Ћорић 
1991; Радовановић 2004; Оташевић 1997; Маројевић 1986; Матијашевић 
1991), тј. творбом монолексемних јединица од вишечланих назива остварују 
економију средстава. Зато долази не само до универбизације, већ и на разне 
друге начине језик настоји да се ослободи аналитизма, формира једночлане 
речи разним врстама композита типа рус. медсестра, већ и до конверзије / 
транспозиције – типа супстантивације (Лопатин 1967; Матијашевић 1994) 
(дежурный; разредни), разних типова абревијатура и сл., а док се то не деси, 
прави и аналитичке номинације. Све то само потврђује да језик налази пута 
да оствари једночлану замену, како истраживачи сасвим оправдано истичу, 
на делу је језичка економија. Праћењем ових појава у језику дошло се и до 
закључка да оваква творба није стилски обележена и ограничена на жаргон 
и сл., већ да постаје сасвим регуларан модел језичког стварања.

Вишечлане лексичке јединице, које су врло распрострањене, и у 
српском и у руском језику сасвим равноправно са осталим деривационим 
инвентаром попуњавају лакуне у лексичком и творбеном систему, иако их 
често дериватолошка истраживања заобилазе:

срп. медицинска сестра, кисело млеко, оперски певач, брзи воз, ботани-
чка башта, основна школа, књижевни критичар;
рус. литературный критик, железная дорога, квашеная капуста).

Ако имамо у виду да је функција номинације једна од основних функција 
творбе речи, не би требало занемарити ни вишечлане, или пак аналитичке 
конструкције. То води у терминолошку сферу (Матијашевић 1992), али је 
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чињеница да треба посматрати комплементарно синтетичко и аналитичко 
моделирање у оквиру номинацијске деривације (Вендина 1987; Матијаше-
вић 1992). Аналитичке номинације су резервна средства номинације и нај-
чешће одговарају ‘празном месту’ у лексичком систему језика. Функција 
компонената у оваквом номинацијски неразложивом лексикализованом 
скупу типа медицинска сестра, разредни старешина – равна је функцији 
творбених елемената изведене речи.

На основу горе наведеног о речи са творбеног аспекта, у садашњој 
етапи развитка дериватологије руског и српског језика, може се констато-
вати да је дериватологији дошло време деликатнијег прилаза деривационој 
материји без схематизма и грубог формализма. Творба речи улази у нову ор-
биту свога развитка, у којој се деривациони процеси сагледавају комплекс-
није, детаљније, пажљивије, као што се чини у савременој лексикологији. 
Изложена основна питања показују истовремено да дистинкција творбене/
нетворбене речи не би имала места у терминолошкој апаратури; ако се, пак, 
појам творбених речи прихвати – творбене су све речи у оба испитивана 
језика.
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СЛАВИСТИКУ1

Творба речи

У творби речи се на својеврстан начин прелама и укршта проблема-
тика фонологије, морфологије, синтаксе, лексикологије, семасиологије, сти-
листике и других лингвистичких дисциплина. To је чињеница која непобит-
но говори о међусобној зависности и условљености између творбе речи као 
посебне језичке дисциплине с једне стране и других језичких дисциплина 
с друге. Разумљиво је онда што творба речи добија достигнућима на пољу 
ових дисциплина, као што и добијена сазнања на нивоу творбе крећу напред 
научну мисао у другим језичким областима, a све заједно помажу развитак 
науке о језику уопште. Исто тако, потпуно је разумљиво и што се у неко 
време неки од ових нивоа наметао, па се са њега прилазило творби речи, a 
то се чак и данас може срести. Тако се у време интензивног бављења морфо-
логијом питањима творбе речи прилазило управо са тог аспекта, или се она, 
пак, није одвајала од морфологије. Требало је доста да се у лингвистици 
уради да би се ова дисциплина поставила на сопствене ноге. Међутим и 
данас су многа питања остала непроучена и нерешена и поред увођења но-
вих метода у научни поступак, што је несумњиво значило велики напредак 
у развоју науке о језику. Конфронтациона проучавања овде би могла да дају 
свој допринос.

Ако се све ово има у виду, онда у Кошутићевим радовима из области 
руског језика2 у односу на творбу речи није се ни могло очекивати друго, 
него оно што је тадашња лингвистичка мисао могла да понуди, или, пак, оно 
што је Кошутић сам запазио и изнео. И једно и друго су чињенице вредне 
пажње, јер су његови радови на тај начин докуменат о степену развијености 

1  Текст садржи следеће делове: Општи део (Богдан Терзић), Посебни део. Фонетика (Бог-
дан Терзић), Лексика (Вера Николић), Морфологија (Александар Терзић), Творба речи (Јелка 
Матијашевић), Синтакса (Богољуб Станковић); издвојен је део који је урадила Јелка Матија-
шевић (уредничка белешка).

2  Мислимо ту на ове радове Радована Кошутића: Примери књижевнога језика pycкoг I, II, 
III. Треће издање (1926); Граматика руског језика. II Облици. Треће издање (1965).
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научне лингвистичке мисли свога времена, а исто тако и научна запажања 
његова, изнета у радовима, имала су, и имају и данас, и теоријски и практи-
чан значај. He упуштајући се у проблематику других језичких области, овде 
ћемо се зауставити само на оном што се на творбу речи односи и што сма-
трамо важним. Покушаћемо да што објективније вреднујемо његов допри-
нос овој области, иако се он њоме није директно бавио. Проблематика твор-
бе речи му се сама наметала било због испреплетености језичких нивоа, о 
чему је напред било речи, било због његовог укључивања у морфологију. 
Без обзира на све то Кошутић је индиректно дошао до низа значајних запа-
жања у области творбе речи, a тиме и до неких општејезичких законитости 
које је базирао на дотадашњим сазнањима, дајући им нову димензију. Међу-
тим у време интензивног занимања за морфологију и Кошутић полази са 
аспекта морфологије. Исто тако, пошто је то време још увек јаке и претежне 
доминације историцизма у науци о језику, и у овом домену тај принцип ће 
имати своје место. Како видимо ни многа питања из морфологије, притом 
нека врло важна, још нису била стекла статус научних чињеница. Једно од 
основних питања морфологије, питање морфема, није било пречишћено, о 
чему сведочи и Кошутићево неразликовање морфеме суфикса и наставка.3 У 
таквом контексту не може се ни говорити о суфиксу у морфологији као но-
сиоцу одређене граматичке информације и о суфиксу у творби речи са исто 
тако одређеном информацијом важном за процес грађења речи. Код њега 
се наставком назива цео комплекс састављен од две морфеме – суфикса и 
наставка.

Кошутић је знао да речи са конотативним значењима нису обли-
ци, али је запазио да за успешно савлађивање руског језика у средини са 
српскохрватским матерњим језиком треба да се на њих обрати пажња, па им 
је у својој Граматици доделио посебно место. У „Додатку” на стр. 46–54, од 
стране 49 па до краја углавном говори о именичким изведеницама као „Речи 
за смањивање (деминутиви) и речи од милоште (хипокористика)”, „Мушка 
и женска имена од мила”, „Речи за презирање”, „Речи за увећавање”. Код 
именичких деминутивно-хипокористичких образовања Кошутић се огра-
ничава на граматичко-структурну страну ових изведеница и то претежно 
мислећи на суфиксе, најобичније руске суфиксе са овим значењем у сва 
три граматичка рода. Даје напоредо просте и сложене суфиксе и њихове 
праоблике, не правећи притом разлику између основне и даље деминуције, 

3  На ово је указао и Богдан Терзић (1971: V) у предговору за прештампано треће издање 
Кошутићеве Граматике.
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иако је тадашњи степен развоја лингвистике имао ово на располагању.4 За 
мушка и женска имена од мила констатује се да се скоро увек граде као и у 
српскохрватском, од скраћене основе и суфикса (он, наравно, каже настава-
ка). На исти начин и у истом смислу говори се и о пејоративима и аугмен-
тативима уз илустрацију из дела руских писаца и народног стваралаштва.

Значајно је што је Кошутић истакао принципијелну разлику између 
руског и српскохрватског језика у погледу употребе деминутива и хипоко-
ристика у њима: „Руски језик особито воли деминутиве и речи од мила и 
служи се њима и тамо где их наш језик не би употребио” (Кошутић 1965: 
51). Даље од овога он није ишао у поређењу, али је и толико довољно да 
се схвати да је конфронтациони метод проширен и на творбу речи и што је 
такође важно – од значаја је за типологију. Поред тога, Кошутић се у Гра-
матици на овом месту и другде, a и у Примерима, посебно у Примерима II, 
дотакао веома важних законитости у језику, законитости функционисања 
језика, било у разним социјалним срединама, или као резултат разних ди-
ференцијација – стилских, семантичких и др. Дотакао се и процеса мета-
форизације и лексикализације, другим речима семантичке деривације. Он 
то сам није дефинисао, али чињенице саме за себе говоре. Шта је друго, 
него ово што смо сад истакли, када се каже да се неки суфикси потискују из 
употребе, застаревају и на њихово место долазе други. Затим, кад се језик 
народних умотворина супротставља говору образованих људи. Примећује 
се да те исте изведенице које у народном језику имају деминутивно-хипоко-
ристичко значење, у говору образованих људи могу то значење да изгубе. У 
језику образованих Руса ређе се употребљавају речи од мила, док су чешће 
у говору простих људи; уочена је тенденција у развитку значења код ових 
образовања у правцу пејоратива – када се образован човек обраћа простом, 
у чиновничком језику када се онај на вишем рангу обраћа оном на нижем, 
нпр. у војсци – виши чин нижем итд. Развитак може ићи и у другом правцу, 
па да ове изведенице поприме фамилијаран или интиман тон, a у образова-
ној средини и израз доброг расположења, других нежних осећања, а некад 
и ироније.

Нема сумње да је Кошутићев приступ овде социолингвистички, иако 
он то овде не дефинише. У Примерима II то се већ и из наслова види „Је-
зик текста према сувременом разговорном језику образованих Руса”, a исто 
тако се види и кога Кошутић сматра носиоцем књижевног језика. He полази 
се случајно од Кошутићевих поставки у социолингвистичком истраживању 

4  Поменућемо само чињеницу да је Белићева дисертација била штампана 1901. године у 
Берлину (део о именицама).
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чији су резултати изнети у књизи Русский язык по данным массового обсле-
дования (Крысин 1974: 41, 45–46, 106, 110)5.

Да би указао и на друге сличности и разлике између руског и 
српскохрватског језика Кошутић (1965: 53) се код именица у истом оном 
додатку задржава и код имена за жене према оном шта им је муж или чиме 
се бави и том приликом се ограничава само на именице на -ша и -иха, јер 
се друга имена могу „према нашем језику лако распознати”. У напомени 
додаје да се код образовања на -ша може развити и значење – жене по про-
фесији. Ово је значајна напомена, јер служи као потврда како су се струк-
турно-семантички развијале данашње nomina agentis feminina на -ша типа 
‘докторша’, ‘секретарша’. 

Овде се види еволуција у језику, a исто тако и у случају „имена за 
кћери према сȃну очеву” типа ‘княжна’, ‘поповна’ (Кошутић 1965: 53), као 
што смо то имали и у другим случајевима семантичке деривације и других 
процеса.

Говорећи о промени именица мушког рода на -ло и народних имена 
на -о, Кошутић (1965: 35) се дотиче грађења nomina agentis општег рода, 
данас више не на -ло, већ на -ла 6 и њихових еквивалената у српскохрватском 
језику типа ‘бајало’ на -ло.

И у низу других случајева узгред ће се осврнути и на грађење речи 
да би се објасниле постојеће варијанте у наставцима, као, на пример, код 
именица на -ня у генитиву множине.

На именице вратиће се и када буде говорио о глаголској именици на 
-ие и то у оквиру глаголских облика. Није изостало поређење са адекватном 
глаголском именицом у српскохрватском језику. Нешто мало речено је о раз-
витку значења ове именице. Занимљиво је, међутим, да се ни не спомиње 
глаголска именица са суфиксом -ка која због своје велике продуктивности 
спада у специфичности творбе речи руског језика, нити њен однос према 
поменутој глаголској именици са суфиксом -ие, као што је изостао и читав 
низ других питања везаних за глаголске именице.

На исти начин као и код именица Кошутић (1965: 119–121) је у „До-
датку” код придева говорио о грађењу деминутива и аугментатива, дајући 
и неке српскохрватске еквиваленте, али је посебно значајно што је и ту им-
плицитно поновио да одређена језичка сфера захтева и одређена језичка 

5  С позивањем на Кошутић (1969) „Граматика руског језика 1: Гласови”. (Друго издање 
ове књиге објављено је 1919. у Петрограду.)

6  На ово указује и Богдан Терзић у предговору трећег издања Кошутићеве граматике 
руског језика (1971: VIII).
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средства. На тај начин, Кошутић је и у Граматици, и у Примерима, било да 
се ради о коментару или речнику, вршио функционално-стилску диферен-
цијацију језичког материјала.

Кошутић се индиректно дотакао морфолошко-синтаксичког начина 
грађења речи, говорећи о „Придевској промени неких именица” при чему 
се мисли на супстантивацију, али на ниво закључка и дефиниције он није 
извукао, као што није ни у примерима типа ‘сегодня’, ‘сейчас’ видео резул-
тат лексичко-синтаксичког грађења речи у руском језику. Исто тако, он и 
грађење презимена и имена по оцу не одваја од облика.

У овом кратком излагању обухватили смо оно што је важније из обла-
сти творбе речи изнето на страницама Кошутићевих радова о руском језику, 
надајући се да ће то помоћи да се стекне потпунија слика о његовом методу 
и његовом делу уопште.

Нешто више од пола века касније од првог издања Кошутићевих При-
мера и Граматике конфронтациони метод у творби речи биће заступљен у 
низу радова бивших студената београдске Катедре за славистику’7 од чега 
ћемо навести само неке изразито конфронтационог карактера.
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Префиксално-суфиксална творба као посебан предмет истраживања, 
била је, уопште узев, слабо заступљена.Тачније, више је била у позицији 
неког прилепка, него што је имала самосталност. Неједнак статус префик-
са у руској и српској лингвистици условио је низ неједнакости у погледу 
одређења појмова из творбене морфемике. У русистици префиксално-су-
фиксална творба стоји напоредо са префиксацијом, суфиксацијом и др. ти-
повима афиксалне творбе речи, а већ дуже време егзистирају и термини – 
форманти конфикс и циркумфикс. У србистици се обично поменута творба 
везује за префиксацију која ни сама није дуго имала своје право место у 
науци о језику, док се са називом циркумфикс однедавно сретамо и на овом 
језичком простору (Šipka 2003).

Намера нам је да овде изложимо релевантне чињенице о статусу цир-
кумфикса у досадашњим сазнањима творбе речи ових језика са аспекта 
творбене анализе, узимајући у обзир да се традиционална класификација 
начина творбе речи заснива управо на карактеру творбених средстава, њи-
ховој вези са неком облашћу језичке структуре и са неким нивоом језика. 
Како овде није циљ исцрпност, базирамо се на материјалу из оба језика који 
је углавном познат и служи као илустративна подршка. А материјала има 
сасвим довољно и нуде га и граматике и посебни радови.

Оваква творба речи у руском и српском језику углавном се назива пре-
фиксално-суфиксалном творбом, нпр. 

рус. подоконник, бездорожье, наперсток, взморье, Подмосковье, загород-
ный, расшуметься, расшуметься, слегка; 
срп. безнађе, Подриње, приморје, напрстак, беспомоћан, доживотни, за-
странити, обесправити,

Распоред или класификација афикса по разним класама и начини њиховог 
именовања носе у граматикама датих језика традиционални, условни карак-
тер. Разлика је ту прилично велика, јер међу другим начинима творбе речи, 
третман афиксалних комбинација у овим језицима није био истоветан. У 
руској граматичкој пракси још од Виноградова (Виноградов 1947) а затим, у 
осталим граматикама Академије наука (1960–1989/1990) код водећих дери-
ватолога Земске, Шанског, Лопатина и Улуханова претежно, дакле, имали су 
место у оквиру афиксалне творбе као један од модела напоредо са префик-
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сацијом и суфиксацијом, тј. засебно и равноправно место. За руску грама-
тичку праксу ово је традиционално виђење дате творбе именица, придева, 
глагола и прилога.

У уџбеницима и граматикама руског језика у афиксалну творбу речи 
поред префиксације, суфиксације, постфиксације, композиције и др., увр-
шћују се такође и неки мешовити или комбиновани начини творбе речи 
помоћу више творбених морфема: префиксално-суфиксални – образовање 
нове речи путем истовременог додавања творбеној основи префиксалне и 
суфиксалне морфеме, нпр. взгорье (гора), осоветь (сова); префиксално-по-
стфиксални – такође путем истовременог додавања префиксалне и пост-
фиксалне морфеме: выспаться (спать), доиграться (играть), притерпеться 
(терпеть); суфиксално-постфиксални – посредством додавања основи су-
фиксалне и постфиксалне морфеме: красоваться (краса), скупиться (ску-
пой); префиксално-суфиксално-постфиксални: три афикса – префиксална, 
суфиксална и постфиксална морфема истовремено: насобачиться (собака), 
расщедриться (щедрый). Уз поменуте налазимо и низ мање активних па и 
оказионалних и индивидуалних мешавина афикса и у комбинацији са компо-
зицијом: суфиксално-сложени (быстр-о-ход-н-ый), префиксално-суфиксал-
но-сложени (по-вс-е-мест-н-ый), сраслице у комбинацији са суфиксацијом 
(от-себя-тин-а, разг.; христ-а-рад-нича-ть, устар.), префиксално-сложени 
(у-мир-о-творить), сраслице са постфиксацијом (за-благо-рассудить-ся), 
сраслице са супстантивацијом (вперед-смотрящий). 

Другачија је слика у третману ових мешовитих образовања у српској 
граматици. Од Белића (Белић 1949), када се уводи појам префикса, па до 
данас ова образовања су прошла пут везан уз префиксацију и била дуго у 
оквиру слагања – скоро по правилу као сложенице посебне врсте, што и да-
нас, како ћемо видети, још налазимо. Најчешће се називају према средстви-
ма творбе изведеница, дакле, префиксално-суфиксална творба. О префик-
сима најпотпуније до сада у граматици српског језика налазимо код Клајна 
(Клајн 2002), па тиме и о префиксално-суфиксалној творби речи. Како се у 
науци много тога током времена откривало, разумљиво је очекивати и неке 
новине, а евидентна су и у српском језику интересовања за истраживања у 
овом правцу.

Није на одмет поменути да су одређеног удела у формирању друга-
чијих погледа од уобичајених граматичких решења, могле имати и стране 
филологије преко школских програма. Треба стога истаћи значај контра-
стивне лингвистике у славистици, нарочито у русистици и конкретно твор-
би речи, која је преносила научне резултате изворне русистике, што могу 
потврдити славистички часописи, библиографије и друге публикације – 
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зборници са научних скупова, радови из дериватологије, па у том смислу 
и прилози овога аутора, јер се ту може наћи, иако некад више успутно, и о 
префиксално-суфиксалној деривацији (Матијашевић 1980а, 2007). 

У русистици се као назив за дату творбу речи употребљава и термин 
конфиксација. Идеју о конфиксацији изнету у радовима Маркова (Марков, 
В. 1968), односно о два основна творбена начина – где у оквиру морфемног 
(или морфолошког) грађења у зависности од средства поред суфиксације, 
префиксације, композиције и др. долази и конфиксација, и неморфемног 
(или семантичког) такође са неколико подврста, прихватили су Николајевa 
(Николаевa 1985), и даље разрађивали Балаликина и Николајев (Балалыки-
на, Николаев 1985) и многи други. Тако је поодавно постао познат деривато-
лошки термин конфикс, да би се касније поред њега појавио и циркумфикс.

Знатан број енциклопедија нема међу афиксима одреднице ‘конфикс’ 
и ‘циркумфикс’. Многи речници страних речи такође их не бележе. Исто 
тако читав низ радова из творбе речи руског језика, намењених процесу на-
ставе, није ни употребљавао поменуте термине, већ се приклањао једној 
у граматикама устаљеној пракси и називу – префиксално-суфиксални тип 
морфолошког начина творбе сматрајући га мешовитим или комбинованим 
(Потиха 1970).

Најнеопходније информације о терминима ‘конфикс’ и ‘циркумфикс’ 
пружају руске лингвистичке енциклопедије новијег времена, деривациони 
речници, речници страних речи, универзитетски уџбеници, радови из твор-
бе речи. 

Конфикс (лат. confixum – заједно узето) – префикс и суфикс који граде 
реч истовременим додавањем: подстаканник, расшуметься; конфиксација 
– исто што и префиксално-суфиксални начин творбе (Розенталь и др. 1976). 
За руски језик су карактеристични следећи афикси: наставак, префикс, су-
фикс, постфикс, интерфикс; сем наведених врста налазе се и друге врсте 
афикса, као нпр. инфикс; конфикс или циркумфикс – афикс, који „опасује” 
корен, тј. састављен из два дела која се налазе испред корена и после њега, 
и носе јединствено, недељиво значење (Русский язык. Энциклопедия. 1979, 
1997).

Циркумфикс (лат. circumfixus – појачан са свих страна) лингв. врста 
афикса састављеног из два дела – префикса и постфикса који носе једно 
значење; исто што и конфикс (Комлев 2006).

Лингвистички енциклопедијски речник у оба издања (ЛЭС 1990, 
1998) даје оба термина напоредо: конфикси или циркумфикси – комбинације 
префикса и постфикса које функционишу спојено (нем. трп. партицип типа 
ge-nomm-en (взятый) или рус. за-речь-е, под-окон-ник); употреба конфикса 
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назива се парасинтезом, тј. истовременим учешћем у синтези речи двају 
различитих афиксалних средстава.

Универзитетски уџбеници за филологе временом су уносили нова 
сазнања из науке, па се тако у некима од њих поред наведених термина 
појављују и неки други за исти творбени начин грађења, али који подразу-
мевају две творбене морфеме, за разлику од циркумфикса где их може бити 
и више од две, као код Немченка (Немченко 1984) – у додатку „Краткий 
словарь словообразовательных терминов” стоји за циркумфикс – творбени 
формант који представља спој две или више творбених морфема разних 
врста. Конфикс је исто што бификс. Бификс је спој две творбене морфеме 
(префикса и суфикса) које иступају као творбени формант код мешовитог 
(префиксално-суфиксалног) начина творбе речи. Конфиксација је употреба 
конфикса или бификса у творби речи; творба речи уз помоћ конфикса или 
бификса.

Иако термин ‘конфикс’ одн. ‘циркумфикс’ није нов, или сасвим нов, 
нису сви лингвисти, па чак ни дериватолози, спремни да га прихвате. Зем-
ска је оспоравање изнела у уџбенику (Земская 1973a), остајући при називу 
префиксално-суфиксална творба у складу са граматичком традицијом. Кас-
није га доследно понавља у свим уџбеницима и монографијама: (Земская 
1981) у делу о творби речи; (Земская 1992) закључујући да су афиксални 
начини најуниверзалнији, у првом реду суфиксација, као и да префиксал-
но-суфиксалног начина највише има код придева, затим глагола, прилога и 
најзад именица. И у најновијем издању уџбеника (Земская 2006), ауторка се 
придржава тог свог става.

Разлог Земске да је издвајање конфикса као нарочитих морфема при 
изучавању структуре руске речи нецелисходно, лежи у чињеници да у ру-
ском не постоји ‘расцепљена морфема’ (разрывная морфема). Тиме се им-
плицитно одбацује евентуална сличност са језицима другачијих структура, 
нпр. семитским и др. у којима постоје циркумфикси – нецеловите морфеме 
које се састоје из двe компонентe: иницијала и финала (Володин, Храков-
ский 1991). Осим тога, по образложењу ауторке, постфиксални и префик-
сални делови конфикса по правилу се подударају по значењу са одгова-
рајућим префиксима и суфиксима, тј. со- које улази у конфикс со-...-ник ( 
нпр. сотрапезник, сопалатник), истоветно је по значењу са префиксом со- 
(со-автор); -ник, које улази у исти конфикс, једнак по значењу са суфиксом 
-ник (школь-ник, словар-ник). Констатује се даље, да је у датим случајевима 
функција афикса – суфикса и префикса, да учествују као две морфеме у 
јединственом акту творбе речи, додајући се творбеној основи истовремено, 
а не сукцесивно, тј. употребљавају се као јединствено творбено средство. 
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Такав начин творбе речи назива се префиксално-суфиксалним. Стога назив 
овог начина творбе речи конфиксацијом, а одговарајућих морфема конфик-
сима, сматра ауторка, није продубљивање схватања о појму, већ само замена 
једног термина другим.

Русская грамматика (Шведова 1980), где су аутори поглавља о твор-
би речи Лопатин и Улуханов, наводи напоредо са суфиксацијом, префик-
сацијом, постфиксацијом и три мешовита начина: префиксално-суфиксал-
ни, префиксално-постфиксални, суфиксално-постфиксални, а додаје још и 
неке комбинације које имају безначајно место, као префиксално-суфиксал-
но-постфиксални (перешучиваться) и још низ разноразних комбинација са 
композицијом. И у краћој верзији граматике и са истим ауторима творбене 
материје (Шведова 1989), у којој се разматрају „пре свега појаве живе и 
продуктивне које активно функционишу и имају својство образаца”, у по-
гледу дате творбе имамо исту слику. Каже се да се код мешовитих начина 
творбена средства комбинују на разне начине, и у том случају формант је 
једнак споју форманата који припадају немешовитим начинима (два или 
три). Међутим, ни у једној варијанти ових граматика не помиње се термин 
циркумфикс нити конфикс. 

Горњу ситуацију илустроваћемо следећим афиксалним комбинација-
ма. Морамо имати на уму чињеницу да се овде не ради о простом спајању 
афикса, већ и о уношењу свих оних творбених карактеристика специфи-
чних за сваки од њих.

Префиксално-суфиксални (суфиксално-префиксални) начин творбе 
речи у руском језику је најраспрострањенији начин међу мешовитим на-
чинима афиксалне творбе. У свим случајевима префиксално-суфиксалне 
творбе речи творбени афикси се спајају са лексичком основом речи (као 
код суфиксације), а не са целом речју (као при префиксацији), зато се изве-
денице овог начина творбе у већини случајева разликују од својих творбе-
них основа по лексичко-граматичким одликама, тј. односе се на другу врсту 
речи, иако су могући и такви случајеви када се изведенице и речи из основе 
односе на исту врсту речи: 

граница – безграничный, город – загородный, новый – обновить, первый 
– во-первых, свой – по-своему; дорога – бездорожье, лес – перелесок, 
окно – подоконник, стакан – подстаканник.

И у једном и у другом случају на граници творбене основе и суфикса могуће 
су разне морфонолошке појаве својствене суфиксалној творби речи.

У већини случајева префиксално-суфиксална образовања лако је раз-
ликовати од префиксалних и суфиксалних по формалним обележјима. У 
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беспорне префиксално-суфиксалне изведенице спадају све речи којима се 
не могу наћи аналогна суфиксална и префиксална образовања, нпр. взморье 
(у савр. рус. јез. нема речи са основом взмор- и морьј-), Подмосковье (нема 
подмосков- и московьј-), подоконник (нема основа подокон- и оконник-), суг-
линок (нема суглин- и глинок-) и др. Када се јаве потешкоће у сегментацији, 
онда се посеже за семантиком (пасынок).

Префиксално-постфиксални начин творбе речи при коме је основно 
средство спој префиксалне и постфиксалне морфеме -ся/-сь употребљава 
се у сфери једне врсте речи – глагола и само са глаголима као творбеном 
основом: 

вдуматься, выспаться, дождаться, зачитаться, отдышаться, прислушать-
ся, разъехаться, разбежаться.

И овде код глагола типа шуметь – расшуметься нема глагола „расшу-
меть” или „шуметься”. Понекад их сврставају у префиксално-суфиксално 
грађење, по логици да је све после корена постфикс, али принципијелна 
разлика између ових типова грађења састоји се у томе што се код префик-
сално-постфиксалног грађења творбени формант не додаје на основу, већ на 
целу реч и зато увек спадају у исту врсту речи као и речи из основе: кричать 
– раскричаться, звонить – созвониться.

При суфиксално-постфиксалном начину творбе основно творбено 
средство је спој суфикса и постфикса. Овај начин творбе речи познат је та-
кође у сфери само једне врсте речи – глагола. Суфиксално-постфиксални 
глаголи већином су мотивисани именицама, ређе придевима: 

брататься – брат, охотиться – охота, суетиться – суета; гордиться – гор-
дый, кучерявиться – кучерявый, резвиться – резвый, скупиться – скупой, 
упрямиться – упрямый.

Префиксално-суфиксално-постфиксални начин творбе при коме се 
као основно творбено средство користи спој три афиксалне морфеме: пре-
фикс, суфикс и постфикс, доста је редак и могућ је само у сфери глагола. 
За разлику од префиксално-постфиксалног и суфиксално-постфиксалног 
начина творбе при датом начину изведени глаголи могу се мотивисати како 
именицама и придевима, тако и глаголима: 

окрыситься (крыса), приводниться (вода), прилуниться (луна), прифасо-
ниться (фасон), подбочениться (бок), проштрафиться (штраф), усомнить-
ся (сомнение); осмелиться (смелый), прохудиться (худой), расщедриться 
(щедрый); переговариваться (говорить), перешептываться (шептать). 
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Изведенице датог начина творбе речи не допуштају одвајање постфикса 
-ся/-сь.

У српском афиксалне комбинације не признају се за посебан творбени 
модел. Велики је ипак корак направљен у области граматике српског језика 
што је префиксацији поклоњена потребна пажња, и захваљујући томе и у 
оквиру ње нашла су се касније и префиксално-суфиксална образовања. Бе-
лић (1949) уводи термин предметак или префикс, али префиксацију сматра 
слагањем. Стевановић (1964) их назива сложеницама посебне врсте, јер су 
настале срастањем префикса у првом делу а „које су други део измениле 
примањем каквог наставка или крњењем свога облика добиле су посебне 
одлике”. Као једну врсту од њих наводи насталу од предлошко-падешких 
веза додавањем одговарајућих наставака, тј суфикса: надлактица, напр-
стак, нарамак, подлистак и сл. Међутим, оне се налазе и међу сложеница-
ма других типова и на другим местима, као „настале простим срастањем” 
типа даниноћ, бубамара, тј. Прекобрђе, Загорје, у рекцијским: довратак, 
доколенице, подбрадак, бездушан, безвољан и сл. У композите ова врста 
образовања сврстава се и у школским уџбеницима последњих година (Ста-
нојчић, Поповић 1999).

Клајн (2002), говорећи о месту префиксације у систему творбе речи, 
даје значајан закључак да префикси нису предлози, нису речи већ афикси 
и сходно томе да се оваква творба не може сматрати врстом слагања, као у 
досадашњим граматикама. Питајући се да ли поступити као руски лингви-
сти и признати јој „засебно и равноправно место” или је уврстити у дерива-
цију, он се, позивајући се на уобичајено тумачење „да се под изведеницама 
подразумевају само речи са суфиксом”, опредељује да је „најприкладнија 
подела у којој су префиксација и суфиксација два посебна начина творбе, 
али међусобно блиска” (стр. 179). Тако у терминолошком погледу налази 
аналог изведеници и сложеници предлажући термин префиксал. Ту најзад 
долази и до префиксално-суфиксалних твореница о чему каже: „За оне из-
ведене помоћу префикса и суфикса истовремено принуђени смо да употре-
бимо скраћеницу ПСТ (= префиксално-суфиксална твореница)” (Клај 2002: 
180). Како нам се чини, овим је јасно изражена „потреба за једночланим 
изразом”, и ту би циркумфикс могао доћи као адекватан термин.

Материјал који следи уобичајена је класификација уазбучених комби-
нација префикса са суфиксима, док је творбено-семантичка страна у другом 
плану. Очигледна разноврсност како у погледу комбинација афикса, тако и 
продуктивности код врста речи у којима је оваква творба присутна и за које 
је специфична: именица, придева и глагола, сведочи о значајној заступље-
ности овакве творбе речи у српском језику и о њеној генерално узев жи-
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вотворности, јер се поред домаћих, очигледно многих од њих и општесло-
венских, евидентирају и страни префикси. Илустрације које дајемо кумула-
тивно, биће подршка свему томе: 

именице: аритмија, беземљаш, безнађе, детронизација, залеђе, занок-
тица, запећак, измаглица, навиљак, напрстак, несаница, низбрдица, огранак, 
пабирак, повечерје, Подгрмечје, подочњак, Подриње, Подунавље, Посави-
на, приморје, прирепак, раздобље, сународник, суснежица, укосница;  

придеви: безболан, безизлазан, беспомоћан, беспослен, доживотни, 
загробни, интердисциплинаран, мултимедијалан, неодложан, поливален-
тан; 

глаголи: докрајчити, забрадити, заробити, засвињити, застранити, 
избезумити, ишчашити, надвисити, наткрилити, обесправити, овластити, 
оживотворити, озлогласити, онемогућити, оспособити, погосподити се, 
подбочити се, подмладити, поновити, посрбити, премостити, приземљити 
/се/, пролењити се, профинити, разврстати, разгласити, разданити се, раз-
двојити, раздужити, разјаснити, раскућити, смањити, спријатељити се, сро-
дити се, убрзати, убуђати се, удомити, удостојити, узнемирити, уназадити, 
уобличити, уозбиљити /се/, упростити, усрећити, учаурити се.

Радови из префиксације код појединих врста речи у српском језику 
последњих година унели су више светла у ову област, па тиме и у схватање 
префиксално-суфиксалних образовања, као комбинованог начина творбе, 
конкретно мислимо на именице с префиксима (Радовић-Тешић 1999, 2002). 
Исто тако заступљеност и бројност у неким комбинацијама у оба језика, ар-
гумент је и у корист општесловенског карактера овакве творбе речи. Пока-
зало се коначно и кроз ове радове да афиксалне комбинације нису споредан 
и занемарљив творбени потенцијал, већ да завређују свеколику истражива-
чку пажњу, а у том смислу, мислимо, и сопствени једнословни термин.

У сербокроатистици ситуација није била ништа боља. Тек од 1979. 
(Barić 1979) почела се и у граматикама појављивати префиксално-суфиксал-
на творба речи. Клајн (2002: 204, н. 140) истиче да је и то „значајан напредак 
у односу на раније граматике, у којима о префиксално-суфиксалној творби 
није било ни помена”, иако је и у тој граматици заступљена врло скромно. 
Клајн (2002: 174) предочава зашто Бабић префиксалну творбу види као из-
вођење а не слагање: 

„због тога што многи префикси нису самосталне ријечи ... сматра се да 
префиксална творба иде у извођење, а не слагање. Ипак, због дефини-
ције извођења и слагања и због јединствености овога творбенога начина, 
префиксалну ћемо творбу сматрати слагањем, творенице префиксалне 
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творбе сложеницама, али ћемо због посебности префиксалне творбе так-
ве творенице убрајати у посебну врсту сложеница” (Babić 1986: 33).

Бабић у посебну врсту сложеница смешта префиксално-суфиксалну твор-
бу: беземљаш, запећак, безнадан, безбрижан. У суфиксалне творбе именица 
убраја: суфиксалну, сложено-суфиксалну, префиксално-суфиксалну творбу, 
да би код глагола било констатовано да је „префиксално-суфиксална твор-
ба – слабо плодна: одобровољити, омаловажити, озлогласити, озлоједити, 
оживотворити.

Практичне потребе сегментације речи код израде деривационих реч-
ника подстакле су неке истраживаче да утврде претходно свој став о неким 
значајним претпоставкама савремене лингвистике. Међу њима се нашло и 
питање циркумфикса у контексту форманата који су били и практично при-
мењени у речницима руског језика Јефремове (Ефремова 1996) и српског 
– Шипке (Šipka 2003). Недавна појава речника творбених форманата овог 
аутора у коме се за потребе датог пројекта циркумфикс дефинише као дво-
компонентни формант, значајна је степеница у развоју дериватологије код 
нас. Позитиван одзив наших научника о оваквом труду и у терминолошком 
и научном погледу је оправдан (Гортан-Премк 2004), иако предложено ре-
шење још није ушло у практичну примену. 

У уводном делу аутор даје два додатна објашњења за „удаљавања од 
постојеће праксе”, а као прво односи се на циркумфиксе и гласи: 

„...издвојена је категорија циркумфикса уместо онога што се у сербокро-
атистици традиционално назива префиксално-суфиксална творба. Разлог 
томе није само употреба већ устаљеног назива у глобалној лингвистици 
него првенствено то што први и други део циркумфикса имају неразло-
живо значење, тако онда до-...-ан у доживотан значи ‘који се односи 
на период до краја X’ и то значење није прост збир значења суфикса и 
префикса” (Šipka 2003: 7–8).

Као друго „удаљавање од постојеће праксе” аутор у примерима типа 
наспавати се као циркумфикс означава комбинацију на-... се (не постоје об-
лици *наспавати и *спавати се), при чему се ‘се’ третира као ‘дисконтину-
ирани суфикс’. Иако ово звучи примамљиво и као паралела руском ‘-ся/-сь’, 
ипак сматрамо да ту још треба дораде, па за овај пут дато питање остављамо 
без коментара.

И пре него што закључимо треба рећи нешто опште: сумирани по-
глед на све ово оставља утисак недоречености зашто се додају два афик-
са истовремено. Каже се да обично не постоји изведена реч која би укљу-
чивала само један од тих елеманата, односно нема само префиксалне или 
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само суфиксалне изведенице у споју са конкретном творбеном основом. И 
делимичан увид у ту доста разнородну масу сугерира да се ту испољавају 
одређене специфичности узроковане везом са врстом речи творбене основе, 
што би ваљало детаљније истражити. Несумњиво је и поред тога да се тек 
у комбинацији добија друга творбена семантика и то: или тек из споја са 
основом, или само модификацијом њеном, или сужавањем и сл. Елементи 
таквог дводелног форманта, сједињени у обавезном истовременом дерива-
ционом поступку, уносе нешто своје да би у споју са творбеном основом 
дали лексему конкретне семантике и граматике. Врло је могуће да у свему 
овоме пресудну улогу игра функција морфема. Наиме, једна од постојећих 
подела свих морфема на три функционалне класе: коренске – дериваци оне 
– релационе, релациона значења приписује само морфемама смештеним 
десно од корена. У том контексту размишљања синкретичност префикса 
није карактеристична за данашње стање, више је то семантичка морфема 
за разлику од суфикса који уноси поред семантичке и граматичку информа-
цију, углавном у споју са релационом, тј. граматичком морфемом. Другим 
речима, афиксалне комбинације у својству форманта представљају извесно 
„надопуњавање” у расподели улога што и може бити разлог њиховог „удру-
живања”, зато су оне „неразложиве”. То им даје квалификацију за самостал-
ност, наравно у границама афиксалне творбе.

Што се чисто терминолошке стране тиче, у русистици термином 
циркумфикс, којим се потенцира линеарни положај одређених морфема – 
афикса у односу на лексичку морфему – корен, и који је последњих година 
дошао као алтернатива, може се рећи и замена, термину конфикс којим се 
истиче јединственост акта деривације, као и префиксално-суфиксалне твор-
бе и других типова мешовите творбе, унело би се више реда у творбену 
терминологију. 

У србистици ова врста комбинованих средстава као префиксално-су-
фиксалне творенице, наслоњена углавном на префиксацију, а делимично 
још увек и на композицију, генерално узев нема свој статус решен. Ра зум-
љиво је да терминолошка решења не морају бити иста као у русистици, иако 
им је заједничко префиксално-суфиксална творба, али је евидентно да у оба 
ова језика афиксалне комбинације функционишу као посебан творбени мо-
дел морфемске деривације, па га као такав треба и назвати по истом прин-
ципу који се традиционално примењује у словенским језицима – тј. према 
линеарној позицији афикса у односу на корен као и код осталих модела. 
Називом циркумфикс не одступа се од тог принципа, а даље следи и назив 
модела – циркумфиксација као употреба циркумфикса у творби речи. 
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Све што је досад изложено налаже потребу да у крајњем закључку 
овог прилога ваља нагласити следеће. 

Као прво – о неопходности прављења дистинкције између творбеног 
форманта и морфеме / афикса, јер иако се може ставити знак једнакости 
међу њима, морфема је у овим језицима увек целовита, а формант може 
бити и мешовит, састављен из више делова, тј. афикса различито позици-
онираних у односу на лексичку морфему као творбену основу. Према томе 
циркумфикс је творбени формант састављен из више компонената.

Исто тако, несумњиво је да се ради о историјски формираном твор-
беном моделу, и данас у појединим сегментима врло живом па чак и у ком-
бинацијама са неким позајмљеним творбеним елементима. Ово говори у 
прилог закључку да у датим језицима континуирано постоји потреба за ме-
шовитом творбом, па је треба на прави начин одредити и терминолошки 
уредити, при чему предложени назив – циркумфиксација може бити сасвим 
одговарајући термин. Даља истраживања у овом правцу могу дати допринос 
како творби речи тако и проучавању сублексемских елемената. 
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ТИПОВИ МЕЂУJЕЗИЧКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА 
(на материjалу руских и српских именичких деминутива)

Еквивалентност схватамо као супституционалну појаву и као лингви-
стички проблем који се највише везује за наставу страних језика и преводи-
лачку теорију и праксу. Није стога чудно што се лингвисти са страних фило-
логија окрећу овом проблему као битном елементу у раду у својој струци и 
лингвистичким истраживањима. Стога, пратећи континуирано проблем екви-
валенције, можемо констатовати да је литература о еквивалентима обимна, 
јер је доста чест предмет истраживања међујезичких односа, као и чињеница 
да су се досад еквиваленти углавном евидентирали, а ретко или никако из-
двајали типови њихови, посебно у сфери конкретних језичких јединица. Ово 
је самим тим и нека синтеза одређених сазнања о резултатима до којих се 
дошло о еквиваленцији – не као преводном, већ језичком феномену.

Пошто је творба речи односно дериватологија као посебна језичка 
дисциплина већ ушла у другу половину века свога постојања, није наодмет 
за ову прилику подсетити на неке резултате који се, сматрам, са пуно разло-
га могу признати општеприхваћеним, а тичу се еквивалентности о чему се 
у руском и српском језику много пута посредно или непосредно говорило, 
па тако и у радовима овог аутора.

За типологију конкретног језичког материјала, тј. типове еквивалена-
та одређене класе неке врсте речи не би се много могло наћи. Узете су стога 
именичке деминутивне номинације као творбена модификациона група зна-
чења у два блиска језика.

Опште је место да се словенски језици разликују један од другог 
не толико репертоаром језичких средстава (мада, неизоставно, разлике те 
врсте такође постоје и треба да буду описане), колико организацијом тих 
средстава и адекватно различитим њиховим статусом у језичком систему. 
Ово као и одређене унутрашње словенске диференцијације тог инвентара у 
првом реду по карактеристичном сугласничком елементу у саставу суфикса: 
к/ц јесте полазиште у овом раду.

Исто тако, деминутивне речи (и у руском и у српском, а како нам 
општелингвистичка сазнања говоре и у многим другим језицима) углавном 
су полисемне речи, што значи немају само функцију деминуције, већ и мно-
го више од тога. Зато је од интереса погледати како се оне употребљавају у 
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једном језику и какви су им еквиваленти у другом језику, какав им је функ-
ционални потенцијал пошто као полисемантички творбени модели могу 
утицати на карактер међујезичке еквивалентности. 

У лингвистици постоје разне класификације еквивалентности у зави-
сности од предмета и циљева истраживања; најчешће се разликују: потпуна, 
делимична, нулта, формална и динамичка еквивалентност, функционална, 
комуникативна, синтаксичка, семантичка, прагматичка, а са аспекта пре-
вођења (Kostić-Tomović 2009) системска, лексикографска, преводна, творбе-
ноструктурна, симетрична и асиметрична еквивалентност – конвергенција, 
дивергенција, парцијална и нулта, денотативна, конотативна, прагматичка и 
естетска еквивалентност. Овим се наравно не исцрпљује списак, али се из 
свега да закључити да не постоји јединство у тумачењу.

Као општеважеће може се навести да је еквиваленција – по степену 
подударања значења – потпуна, делимична, нулта. Сјатковски (Сятковский 
1997) издваја: структурне еквиваленте (међујезичка истоветност, потпуна 
различитост и делимична различитост) која је све више објекат интензив-
них истраживања; узуално-стилске – који захтевају даљу разраду.

Као лексикографску илустрацију у руском и српском навешћемо : 
рус. ручка – 1. дем. ручица; детские ручки – дечије ручице; 2. ручица, 
дршка; ~ чемодана – ручица кофера; ручки кресла – ручице на наслоња-
чи; дверная ~ – квака 3. пенкало, наливперо; шариковая ~ – хемијска 
оловка; изр. дойти до ручки (разг.) – доћи у безизлазан положај, пасти у 
очајање; 
срп. ручица – 1) уменьш. ручка; 2) ручка, рукоятка, а онда даље: држак, 
држалица, држало, држаље – рукоятка, ручка, држаља – ручка (для 
пера).

Системска еквиваленција је врло честа и представља симетрију на 
нивоу творбеног система, тј. на суфиксалном нивоу, нивоу творбеног моде-
ла. Обично се деминутивне речи у руском дефинишу као двозначне: оне или 
одређују меру или квалитет, да је нешто мање од норме, неког стандарда, 
односно као речи које носе квалификативно-квантификативну карактери-
стику предмета: домик – маленький дом, или које углавном имају експре-
сивно, изражајно значење: домик – симпатичный домик (о чем-то милом и 
маленьком). То је у оба језика веома велика и продуктивна творбена класа 
са значењима деминутивности, хипокористичности, пејоративности и сл.: 

рус. лесочек, делишки, зверушка; 
срп. шумица, шумарак, послић(и), зверчица и сл. 
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Често се у русистици називају речима субјективне оцене (субъективно-о-
ценочные слова), иако је ова категорија доста аутономна на структурном 
и функционално-семантичком плану. Деминутиви у томе предњаче, а пре 
свега по бројним секундарним значењима којима су дате структуре у осно-
ви. Називају се и експресивним речима, емоционалним и сл., ми у то овде 
нећемо улазити, за нас је на овом месту значајно да на међујезичком нивоу 
у систему творбе речи постоје потпуни еквиваленти, то значи услови за си-
метрију творбених јединица. Да ли ће се и када употребити то већ зависи од 
разних других фактора.

Иначе деминутивне јединице у руском и српском језику карактери-
шу се блискошћу творбених средстава која припадају епоси прасловенске 
заједнице. Тако су најпродуктивнији суфикси у руском језику: -ок/-ик /-чик 
за м. р., -ка за ж. р. и -ко за с. р., у српском: -ак (са дериватима), -ић/-чић, 
-ица, -це:

рус. город – городок, прут – прутик, береза – березка, борозда – бороздка, 
облако – облачко, молоко – молочко; 
срп. град – градић, прут – прутић, бреза – брезица, бразда – браздица, 
облак – облачић, облачак, млеко – млекце и сл.

У универзалије дечјег говора спада употреба деминутива у говору од-
раслих у општењу са децом, а сматра се адаптацијом говора одраслих када 
се деци жели ставити до знања да је нешто добро. Руски и српски у том 
погледу на најбољи начин потврђују правило о употреби деминутива са по-
зитивним аксиолошким знаком, типа:

рус. молочко, мясцо, супечка; срп. млекце, месце, месанце, супица
– и читав низ других, често индивидуалних и оказионалних образовања (Јо-
цић 1977; Vasić 1983; Матијашевић 1998). Несумњиво је ту у питању потпу-
на еквиваленција као и одлика превасходно усмене комуникације.

Метафоричка номинација код деминутивних назива је врло распро-
страњена и спада у особености њихове у оба језика што се мора имати у виду 
код контрастивних проучавања и уопште анализе у међујезичком простору. 
Особеност је у томе, што исконски деминутивни називи у оба језика могу да 
развијају допунска неутрална значења, а то претпоставља постојање разно-
врсне еквивалентности, или могуће нееквивалентности, на разним језичким 
нивоима, што сведочи о полифункционалности деминутивне јединице. На 
тај начин, специјализираној лексеми руског језика може се јавити као функ-
ционално-семантички еквивалент такође лексема односно творбена једини-
ца, али и аналитичка номинација.
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Можемо констатовати да постоји симетрија на плану самог модела се-
мантичке деривације, али када се иде на лексички ниво, ситуација се знатно 
мења и у зависности је од бројних фактора, често нејезичке природе. Истра-
живачи такође истичу да је веза значења творбеног гнезда са другим еле-
ментима лексичко-семантичког система, условљена припадношћу њихових 
речи из основе некој класи номинативних јединица – лексичко-семантичкој, 
лексичко-граматичкој или тематској групи (Васильева 1997). У контрастив-
ним лингвистичким проучавањима дошло се до сазнања да у лексичком си-
стему разних језика постоји неколико група лексема и да је већина група 
речи са разноврсним делимичним или блиским еквивалентима. Тако про-
изилази да је код метафоризације еквиваленција у принципу парцијална, 
делимична. 

Творба речи и полисемија, сустичући се на пољу деминутивних но-
минација, доводе до деликатних међујезичких еквивалентности што пред-
ставља доста сложен задатак, не само истраживачки, него и у најразличи-
тијој пракси учења и употребе деминутивних речи у два језика. Способност 
ширења значења у сферу ван деминуције, као врло изражена карактеристи-
ка оба језика, чини да је семантички потенцијал деминутивних изведеница 
много шири и са хомонимским образовањима доприноси поменутој поли-
функционалности деминутивне јединице.

Когнитивни приступ као главни разлог настанка полисемије види у 
томе што човек схвата ново, неосвојено кроз дато, освојено и познато, моде-
лира нове објекте и ситуације уз помоћ већ постојећих у њему семантичких 
структура, подводећи под освојене моделе нове елементе искуства. Човек 
располаже механизмом семантичке деривације која се укључује у случају 
неопходности и задовољава потребе, пошто се у језику стално појављују 
нова значења, при чему нека од њих ишчезавају, чак не успевши да уђу у 
речник. Ограничена је количина стратегија образовања значења и типова 
значења. Ма колико била разноврсна ванјезичка реалност – човек се кори-
сти ограниченим бројем и врстом инструмената за њено освајање. Постоје 
и унутарјезички разлози као што је ограничена количина творбених модела, 
структурних схема, реченица и сл., и исто тако могућност моделирања но-
вих реалности уз помоћ већ постојећег материјала (Кустова 2004).

У контрастивним изучавањима словенских језика (Куратчик 1997) 
метафоричка номинација се сврстава у универзални модел творбе речи у 
грађењу елемената стварности, детаља артефаката, техничких термина, у 
називима делова предмета образованих по аналогији са деловима људског 
тела ручка чемодана, ножка столика. У литератури о томе постоји дилема: 
да ли се издвојени суфикс у формалној структури може посматрати или као 
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деминутивни (Серебренников 1977), или суфикс који уноси значење слич-
ности (подобия) (Шведова 1980), или као формант који сем значења слично-
сти, има такође допунско значење ‘понижения по рангу’ (Журинская 1979). 
Овде је, дакле, питање да ли је то полисемија или хомонимија.

У односима дела и целине, тј. партитивних односа (Арутюнова 1980a) 
– компонента ‘део’ (часть) врло је значајан, јер се назив дела увек прима 
као зависан од означавања целог, чиме се постиже његова референција. У 
принципу сам механизам, који лежи у основи номинације делова предмета 
речима које потичу од назива делова тела типа ручка двери // ручица, у оба 
језика је исти (Матијашевић 1986а).

Установљено је да је у руском и у српском језику веома широк круг 
назива добијених семантичком деривацијом од деминутива, односно мета-
фором, ређе метонимијом. Нарочито се запажа у области терминологије, у 
називима фитонима, зоонима, где велики број отпада на партитивне одно-
се – назив дела тела за други део тела язычок, за биљку, за предмет, за део 
биљке – головка // главица за део предмета, назив животиње за део предмета 
кобылка // кобилица, предмета за део тела – чашечка // чашица, предмета за 
део предмета – каретка // колица и мноштво других. Еквивалент је могућ 
и на морфемском пољу: лопатка // лопатица, плећка. Чешће је ипак да то 
изостаје.

Има такође доста назива који се не тичу партитивних односа – нпр. 
назива за човека за друго биће королек, царик, животиње за животињу – 
котик // јеленак, коњиц, животиње за предмет – собачка // жабица, коњић, 
животиње за печурку – лисичка // лисичица, предмета за биљку колокольчик 
// звончић, предмета за предмет – книжка // књижица, свечка // свећица (у 
мотору), животиње за болест, биљке за биљку, биљке за предмет, предмета 
за живо и сл., дакле, по изгледу, облику, боји, положају, функцији, радњи 
и можда још по нечему. Међутим, није увек случај да еквиваленција буде 
системска, већ се може рећи да се овде ради о мањем броју сродних речи. У 
већини случајева сваки од језика има своја лексичка решења за реалије из 
области артефаката, из свакодневног живота уз специфичности поднебља, 
исхране, фитонима, зоонима и сл. па је и еквиваленција у складу с тим. Зна-
чајну улогу ту игра поред структурно-системских датости и сфера употребе 
– функционално-стилска, прагматичка, етнокултурни миље.

Етнокултурни план има своје место и у деривацији деминутива и њи-
ховој употреби. За ову прилику узете су неке крупније карактеристике. У 
српској русистици Кошутић је скренуо пажњу још почетком ХХ века у пр-
вом издању граматике из 1914. (Кошутић 1965) говорећи о деминутивима 
и речима од милоште – хипокористикама, речима за тепање, умиљавање, 
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улагивање, уопште онима које се говоре од милоште, на чињеницу да руски 
језик особито воли деминутиве и речи од мила и служи се њима и тамо где 
их наш језик не би употребио. 

„У народном говору и у говору простијих људи деминутиви се 
употребљавају као знак поштовања, уљудности или милоште. (...) 
У језику образованих људи деминутиви и речи од мила долазе ређе него 
у народном говору, па ипак су куд и камо чешћи него код нас. Ту су они 
одлика доброг душевног расположења или знак нежности и мазности. 
Кад је Русу све потаман, онда му је масло – маслице, вода – водица, водка 
(ракија) – водочка, онда он једе хлебца, тражи сахарку, чайку, кофейку 
итд. Из удварања или нежности женска нога му је ножка, рука – ручка, 
голова – головка, лицо – личико, сапог – сапожок итд. При превођењу ово 
треба имати на уму” (Кошутић 1965: 51–52).

Иако данас неће бити баш све онако како је Кошутић давно истакао, 
рецепција српског слушаоца могла би бити да је ту превише емоција, и када 
би се као еквиваленти употребили системски деминутиви, „наш текст би 
изгубио облик правог нашег израза, постао би скоро смешан, (...) или би нас 
наводило на мисао да се то неко измотава градећи овакве речи” (Живановић 
1980: 23). Међутим данас смо сведоци оваквих и сличних номинација и у 
српском језику, а како новија истраживања истичу, уочен је пораст експре-
сивизације у словенским језицима који као нову тенденцију евидентирају 
дату карактеристику, тако да у овим језицима, како нам се чини, не би могла 
бити оштро повучена граница у употреби. На новим је истраживањима да 
се позабаве овим проблемом. На овом месту може се навести ради илустра-
ције: Идемо на пићенце! Хоћемо ли по једну ракијицу? Кафицу? и сл.

У свакодневној комуникацији у руском ће се чути: Чайку не хотите? Хо-
роший чаек! Присядьте на стульчик! Повернитесь на бочок! Пальчики обли-
жешь – док у српском нећемо рећи: Хоћете ли чајчића? Седите на столичицу! 
(код лекара) Окрените се на странчицу! Прстиће да полижеш (сем у говору 
са децом). Тако је уобичајено у понашању људи у свакодневном животу, што 
се у руском назива быт, у домаћој кућној атмосфери, у гостима, на улици, у 
репликама и сл. (Лариохина 1999, Красильникова 2001, Матијашевић 2006б). 

Међу тематске групе које могу носити културну компоненту у свом 
саставу спадају и лична имена. Руски и српски се ту и слажу и поприлично 
разликују. Несумњиво је да је избор личног имена слободан чин, али и да се 
у свим индоевропским језицима помоћу нарочитих наставака могу градити 
многобројне варијације личног имена (деминутиви, хипокористици, аугмен-
тативи, пејоративи (Rogić 1962–1963). Тако нпр. у руском језику суфикс -ка 
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у основном виду или преко својих бројних и осамостаљених деривата код 
властитих имена има значење: деминутивно-хипокористичко, фамилијарно, 
презриво са помало грубости што је раније подвлачило социјалну неједна-
кост људи; у разговорној форми наглашава се једноставност у комуника-
цији, што је пре свега распрострањено у одређеним социјалним групама као 
знак изједначавања, заједништва (сељаци, радници, ученици и др.): Гришка, 
Светка и сл. Иако је то посебна област и подлеже правописној регулативи 
код преношења у други језички систем, констатоваћемо да се овде ради о 
интерперсоналној комуникацији у свакодневном животу у кругу породице, 
пријатеља, колега, блиских људи, у емоцијама обојеном комуницирању, у 
мање официјелним приликама и сл.: Вера – Верочка, Миша – Мишенька. 
Еквиваленцију треба тражити у тим оквирима.

План прагматике у употреби деминутивних јединица може се од-
носити на разне циљеве, интенције – похвалу, комплимент, учтивост, нпр. 
према кувару/куварици, домаћинима и сл. супечка // супица је само једна 
могућност еквивалента, а може значити: волим да једем, омиљено ми је јело 
итд. Врло је могућ еквивалент са речју супа уз шири контекст који би пока-
зао расположење, или неку етно-карактеристику употребе без неке особите 
конотације, већ као уобичајену форму или етикецију у језичком понашању.

Дакле, форма деминутива – а прави еквивалент је ситуативно, контексту-
ално решив. При формалној истоврсности ту се ствара простор за дескрипцију, 
детерминацију, метафору – или прагматику. Истраживачи сматрају да прагма-
тичке семе имају статус секундарних сема које не мењају денотативно значење 
номинативне јединице, већ уносе допунске сликовите асоцијације. Номинације 
са правим евалуативним значењем формирају се у процесу узајамности акта 
номинације са прагматичким факторима. Као резултат такве узајамности номи-
нативне јединице добијају допунске конотације које изражавају емоционални, 
евалуациони однос према именованом објекту. Прагматички ниво језика при 
том се схвата као подниво семанти чког нивоа (Васильева 1997: 104–130).

Стилска модификација запажа се код низа полифункционалних твор-
бених форманата који кореспондирају са именичким основама, на првом 
месту код суфикса -ка, затим -ок/-ик и др. где се граде синоними именицама 
из основе (Лопатин 1988). Сматра се да је то доста бројна језичка маса, 
углавном стилски обојених именичких образовања која се семантички не 
разликују од мотивационих именица. Већина оваквих именица припада 
стилски обележеној лексици – разговорној и простонародној. Овде суфикси 
не уносе ни деминуцију ни емоционалност, већ, може се рећи, овакви де-
ривати озбиљно конкуришу несуфиксалним именицама за статус стилски 
неутралних: 
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книжка – книга, печка – печь, песенка – песня, скамейка – скамья, игол-
ка, нитка, сережка, свечка, минутка, картошка, селедка, морковка, свари 
картошку, купи селедку; картофель, сельдь (натпис у продавници).

Еквиваленција је у српском разумљиво недеминутивна, стилски не-
утрална номинација, бар што се тиче стандарда: књига, пећ, песма, клупа, 
скамија итд.

Експресивно-стилска конгруенција у руском је једна од законитости 
употребе и тиче се пре свега речи са деминутивним суфиксима: крошеч-
ные пальчики. Избор придева одређује избор именице, деминутивни облик 
је овде скоро обавезан. У српском се овакви спојеви углавном означавају 
као плеоназам, па би ту еквивалент био пре један неутрални облик сићушни 
прсти или ситни прстићи, па тек можда изузетно и сићушни прстићи.

Улога ових суфикса у фолклорном стваралаштву прича је за себе. По-
зната је чињеница да велику емоционално изражајну улогу у лирским песма-
ма врше различити суфикси. Али је неопходно приметити да се у руском, 
за разлику од биљина, овде најчешће употребљавају речи са деминутивним 
суфиксима који боље одговарају њиховом основном сетном, лирском емо-
ционалном тону. Основна намена деминутивних суфикса у лирској песми је 
да служи као средство изражавања осећања, љубави, нежности. Пре свега 
се деминутивни суфикси употребљавају код речи које се односе на људе: 

батюшка, матушка, подруженька, милушка-голубушка и др. 
али често и на појаве и предмете с којима су људи на неки начин повезани 
– тиме се постиже јединство стила, ствара се један емоционални тон, нпр. 

дорожка, реченька, песочки, садочки, соловушек, солдатушка, служаноч-
ка, голубчик, голубушка, ласточка) (Кравцов, Лазутин 1977). 

Питање је колико је то актуелно у савременом језику, а да постоји у творбе-
ном систему то је факат.

Еквиваленција је овде врло деликатна ствар јер српска фолклорна лек-
сика тражи посебан третман, чиме се нећемо бавити на овом месту, а не-
сумњиво да примери типа сунашце, соколић, пиленце указују на присуство 
деминутивно-хипокористичких јединица у овој области.

У најкраћем речено, само постојање афикса, целих деривационих моде-
ла морфемског или семантичког типа као и других релевантних показатеља, 
није и знак истоветности употребе деминутива у међујезичком простору ру-
ског и српског језика. Подложни утицају како језичких тако и нејезичких фак-
тора, деривати се развијају, ширећи круг својих семантичких валентности, 
па се сличности и разлике испољавају и унутар једне сродне творбене групе.



636
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(авторы: Лидия Шпис и Босилька Гавела)  

В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В СЕРБИИ

Прошло уже пятьдесят лет со дня выхода в свет первого издания учеб-
ника Руски у сто лекција (Русский язык в ста уроках), авторов Лидии Алек-
сандровны Шпис и Босильки Гавелы.

Мне выпала особенно приятная обязанность обратить внимание новых 
исследователей и преподавателей русского языка на данное учебное пособие. 
В нашей научной и педагогической литературе этот учебник систематически 
не исследован и, хотя он уже относится к прошлому, заслуживает уважения и 
по сей день, как учебник широко известный, много употребляемый, переиз-
данный несколько раз большим тиражом, предназначенный прежде всего для 
самообучения и для начинающих учиться русскому языку. Официально он 
не считался в литературу школьную или университетскую, кстати у авторов 
таких претензий и не было, но известны случаи включения его в школьное и 
университетское использование, когда при отсутствии подходящих учебни-
ков в школах по некоторым специальностям, кратковременно заполнял «пу-
стые места»1. Имея в виду большое количество публикуемых экземпляров, с 
уверенностью можно утверждать, что это был не частный случай.

Идеей писать об учебнике стало понимание того, что многие филологи-ру-
систы, русские по происхождению, самостоятельно или совместно с коллегами 
нерусскими, предпринимали большие усилия, чтобы русский язык в нашей сре-
де мог изучаться основательно, как в школе, так и во внешкольных условиях.

1  Об этом важны сведения Анки Кецич, преподавателя eстественно-математического фа-
культета в Приштине, которая одно время пользовалась этим учебником во время работы в 
сельскохозяйственном училище в Приштине, продолжая до нее уже начатое в этой школе 
его использование. Ей пришлось, до появления подходящего учебника, слегка адаптиро-
вать текст этого пособия. Она также заметила, что данным учебником пользовался препода-
ватель Радосав Раткович на философском факультете в Приштине для обучения русскому 
нерусистов. А. Кецич также высказывает предположение, что есть основания думать, что 
и в Македонии учились по данному учебнику, судя по тому что говорили студенты химии, 
биологии и другие, с которыми она работала. Наталия  Сарич, преподаватель русского языка 
на философском факультете в Приштине (Косовска-Митровица) отмечает хорошие качества 
учебника в особенности пригодного в работе с начинающими, подчеркивая при этом после-
довательность и важность моделей, которые можно дополнить новой лексикой.
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Конкретная цель работы состоит в том, чтобы проанализировать дан-
ный учебник, сделать обзор и тем самим определить его настоящее место в 
истории обучения русскому языку в Сербии.

Однако не следует думать, что все в нем актуально и не требует пере-
смотра.

Многое в жизни людей изменилось, политические и прочие обстоя-
тельства, техника обучения, лингвометодические направления и прочее, да 
и к тому же живой язык имеет силу жить и развиваться.

Уточняя сегодня, что значил для изучения русского языка учебник Ру-
ски у сто лекција, точнее каким он был и каков он есть, можно сразу сказать, 
что при таком подходе мы, хотя и с опозданием, выражаем признательность 
авторам за их большой труд. Кстати, признание заслуг они уже получили со 
стороны всех тех многочисленных пользователей данного учебного посо-
бия, помогшего им в овладении русским языком.

В настоящей работе мы исходим из того, что если хотим владеть рус-
ским языком, то для этого необходимы основания, а их давало, кроме школь-
ных учебников, и это полезное и, проверенное на практике, учебное посо-
бие. Оно являлось долгие годы единственной и почти идеальной книгой для 
самостоятельного и группового обучения в овладении русским языком, как 
студентов, так и всех желающих учиться этому языку.

Сначала коротко об авторах.
Лидия Александровна Шпис (урожденная Переплетчикова, под ко-

нец жизни Мирная, Киев 1913 – Белград 1990). На философском/филоло-
гическом факультете, на кафедре славистики, проработала тридцать лет 
в качестве преподавателя русского языка. Она вела для русистов курсы и 
практические занятия по фонетике, морфологии, словообразованию, фразе-
ологии. Все бывшие студенты славистики, среди них и автор данной статьи, 
запомнили ее как прекрасного преподавателя, выдающегося специалиста и 
большого знатока, кроме русского как родного, и сербского языка, которым 
до тонкостей владела, а также французского, немецкого и английского язы-
ков. Вспоминают ее не только как человека широкой культурыи высокого 
профессионального отношения к работе со студентами, но и как человека 
доброжелательного, приятного и сердечного, да и к тому же всегда готового 
пошутить. Среди коллег она пользовалась большим уважением. В истории 
сербской русистики останутся незабываемыми ее школьные учебники, на-
писанные в соавторстве с коллегами с кафедры. Одним из наиболее значи-
мых был Руски у сто лекција – «учебник, по которому обучались русскому 
языку самые широкие слои народа, вто время когда не только подобных, 
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а почти никаких других учебников и пособий по русскому языку не было» 2 
(Перев. Е.М.).

Босилька Гавела (Загреб 1912 – Белград 1997). Русский язык изучала 
у профессора Радована Кошутича на философском факультете в Белграде. 
Сначала работала учителем в гимназии. С 1949 года по 1973 год работала 
в качестве лектора русского языка на кафедре славистики филологического 
факультета в Белграде.

Работая со студентами других кафедр, составила для этого уровня 
изучения русского языка сборник русских литературных текстов3. Все ее 
уважали и как коллегу и как человека. Она является автором нескольких 
школьных учебников по русскому языку, самостоятельно или в соавторстве 
с Л. Шпис. Особой заслугой ее является совместная работа с Л. Шпис над 
рассматриваемым учебником Руски у 100 лекција.

Структура учебника такова: русская азбука, 100 уроков грамматическо-
го и лексического содержания, словарь, содержание, 288 страниц. Литера-
туры и источников, как правило, в таких пособиях нет.

Учебник упомянутых авторов по данным библиографий выдержал 
шесть изданий в издательстве «Просвета» в Белграде, тираж которых вы-
разился общей цифрой в 74100 экземпляров, а именно: 1 изд. 1960 – 10000, 
2-ое 1962 – 25100, 3-е 1964 – 10000, 4-ое 1968 – 15000, 5-ое 1974 – 8000, 
6-ое 1978 – 6000 экземпляров4. Разумеется, что это относится ко времени 
существования Югославии, и поэтому он мог использоваться на всей ее тер-
ритории.

Начиная работу над статьей, мы столкнулись с недостатком рецензий в 
библиографическом материале. Судя по данным библиографий по русисти-
ке, опубликованные отзывы на данный учебник в них отсутствуют, впро-
чем, обычно на учебники редко писались рецензии. Несомненно, чтобы 
сопоставление сегодняшних взглядов с возможной рецензией на учебник, 
написанный его современниками, могло бы быть интересным, но такой не 
оказалось.

Поэтому, кроме своих личных суждений и убеждений, пришлось вклю-
чить и мнения, полученные из бесед с коллегами и друзьями, так что важную 
роль в работе над статьей сыграли устные и, как правило, положительные 

2  Терзић, Александар (2000). Лидија Александровна Шпис-Мирни. Анали Филолошког 
факултета књ.XX: 493–494.

3 Анали Филолошког факултета (Босиљка Гавела, лектор) Београд, 1979, књ. XIII, 477–
478.

4  По данным библиографий Пипер (1984, 1990), Кончаревић, Трнавац (2004), Вићентић, 
Пипер (2006).
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высказывания русистов5. В разговоре, обычно непринужденном, услышав 
название учебника, который является объектом исследования, собеседники 
сразу реагировали, высказывая его положительную оценку, без каких-либо 
претензий со стороны автора статьи. Все эти «устные оценки» можно счи-
тать «устной рецензией». Библиотекари кафедр славистики подчеркивают 
имевшийся большой интерес студентов к этому учебнику, прежде всего для 
самообучения, в особенности у начинающих или изучающих русский язык 
нерусистов6.

Информацией служили и другие заметки, в том числе некрологи, сбор-
ники библиографий преподавателей факультета, даже рекламы. Так, на об-
ложках первого издания учебника печаталась реклама книг из этой серии 
для самостоятельного обучения иностранным языкам, рекомендовавшиеся 
как идеальные пособия для самообучения и как полезные и в практическом 
употреблении проверенные книги7.

Все повторяют одно и то же, так что общее мнение об учебнике можно 
сформулировать как: он котируется высоко. В беседах отмечались высокие 
качества данного пособия и широкое использование его в обучении. Его на-

5  Коллеги с кафедр русского языка: белградского филологического факультета, новисад-
ского философского, приштинского философского высказывали свое положительное мне-
ние. Богдану Терзичу выражаю безграничную благодарность за поддержку и необходимую 
информацию, а также и Александру Терзичу. Хорошо отозвались о намерении написать о 
данном учебнике Боголюб Станкович и Ксения Кончаревич. Высоко и аргументированно 
оценили качества учебника Верица Йовин, Катя Юршич-Хузьян, Анка Кецич, Наталия Са-
рич. Югославка Катич называет его драгоценным пособием, помогшим ей в подготовке к 
вступительному экзамену на кафедру русского языка, который потом, в качестве препода-
вателя, рекомендовала начинающим изучать русский язык. Аналогичное мнение высказали 
учителя русского языка в средней школе Ягода Савич и Славка Берич, бывший студент Ли-
дии Александровны Шпис с белградской кафедры славистики. Дойчил Войводич, будучи 
студентом философского факультета в Задаре, помнит как студенты старших курсов, а также 
туризмологии, пользовались этим учебником. Данный учебник известен в кругах славистов 
и в других университетских центрах, так у профессора философского факультета Универси-
тета в Любляне, д-ра Александры Дерганц, он имеется в ее собственной библиотеке. Разу-
меется, что этим не исчерпывается число пользователей и, в конечном итоге почитателей, 
учебника Руски у 100 лекција.

6  Библиотекари Славица Несторович-Петровски с отделения славистики философского 
факультета Новисадского университета и Биляна Чудомирович с кафедры славистики 
филологического факультета Белградского университета, свидетельствуют о том, как часто 
студенты, обычно начинающие и нерусисты, обращались к ним за советом по подходящей 
литературе, а они с охотой рекомендовали данный учебник.

7  Такое что можно прочесть на обложке первого издания Руски у 100 лекција об учебни-
ках немецкого, французского, итальянского языков, а также сербского. Конкретно реклами-
руется учебник Италијански у 100 лекција.
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зывают замечательным учебником, солидным, систематичным, наглядным, 
актуальным и в настоящее время, пригодным для начинающих изучать рус-
ский язык, предназначенным для широкой аудитории, особенно для само-
обу чения. Часто служил как дополнительная литература, рекомендовали его 
во всех случаях, когда у кандидатов – студентов или же других, желающих 
учиться русскому языку вне школы, не было основ, или же они слабо вла-
дели языком, и вообще в случае слабой успеваемости у кандидатов. Неко-
торые готовились к вступительным экзаменам в университет. Никто им не 
указывал на этот учебник, как говорят, он «был под рукой», его обычно на-
ходили сами без чьих-либо рекомендаций. Других книг такого профиля у 
нас долгое время не было. Библиотекари охотно рекомендовали его.

Всем информантам, неофициальным, разумеется, приношу свою ис-
креннюю благодарность.

Итак, работа над статьей основывается главным образом на собствен-
ном анализе, так и оценка учебника собственная, базирующаяся, как на его 
высоких качествах, так и на сведениях о высоких тиражах и неоднократных 
переизданиях, на господствующем о нем общем мнении, наконец, – на све-
дениях об использовании данного учебника.

Руски у 100 лекција входит в разряд учебников иностранных языков, по 
нашим сведениям, выпускавшихся в Белграде с середины тридцатых годов 
XX века, но, разумеется, только тех языков, которые преподавались в наших 
школах, или же были важны для дипломатии и для других нужд общества. 
Учебники с таким подходом к изучению иностранных языков и с таким на-
званием были сначала по немецкому языку, по французскому, по итальян-
скому, потом по английскому. Форма подачи материала у них одинакова. 
До войны они выпускались в издательстве «Геца Кон», в военные и первые 
послевоенные годы «Југоисток», позже – в издательстве «Просвета», а в 
последнее время и в других8.

Конец тридцатых годов ознаменовался проявлением усиленного инте-
реса к изучению русского языка, в связи с улучшением межгосударствен-

8  Данные получены в библиотеках философского факультета Новисадского университета 
– отделений славистики (Нада Ашоня), германистики (Блажан Стьепанович), романистики 
(Владан Живкович), англистики (Лиляна Матич), словакистики (Анна Остойин). Всех би-
блиотекарей благодарю за помощь. Особо выражаю благодарность библиотекарю отделе-
ния славистики Наде Ашоня, а также секретарю кафедры Драгане Радевич и библиотекарю 
Матицы сербской Сладжане Субашич. Что касается хранения данного учебника, то кроме 
библиотек славистики, и в фондах других факультетских библиотеках он есть. Так, в библи-
отеке отделения германистики есть экземпляр (3-е издание) этого учебника в мемориальной 
библиотеке профессора Павицы Мразович, тогда как первое издание числится в библиотеке 
отделения словакистики.
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ных отношений Королевства Югославии с Советским Союзом, а также со 
стороны и в соответствии с возрастающим интересом культурной среды, 
прежде всего, интересом к русской литературе. В это же время появляются 
и разные пособия по русскому языку, о чем подробно говорится в книге 
коллег Дары Дамлянович и Ксении Кончаревич (2010). Что касается учеб-
ников рассматриваемого типа, то первенство принадлежит учебнику Петра 
Джорджича (1940) Руски у 100 часова,9 в основе которого находятся его же 
уроки, публиковавшиеся сначала газетой «Политика». Сравнение учебни-
ков П. Джорджича и Л. Шпис – Б. Гавела не является объектом нашего ана-
лиза, это может стать темой особого исследования. Мы обратим наше вни-
мание только на конкретный учебник, который, как уже сказано, в первом 
издании появился в 1960 году.

Кроме русского из славянских языков, опубликован и Српски у 100 ча-
сова, впервые в сороковые годы, совсем недавно Српски у 100 лекција10, 
потом Пољски у 100 лекција11, переиздаваемый несколько раз.

Почему именно 100 уроков, и сколько времени потребовалось на заня-
тия, может стать яснее, если мы приведем одно примечание знаменитого 
автора учебника Немачки у 100 лекција, Алойза Шмауса: 

«Сто уроков это не очень много для изучения иностранного языка. Ни-
кто не может ожидать, что после этих 100 уроков полностью овладеет 
немецким языком. Но если работать серьезно и систематично, так, что-
бы за неделю проходить в среднем два урока, то за год обучения можно 
приобрести солидную и надежную базу для дальнейшего совершенство-
вания в языке» (Šmaus 1969). (Перев. Е.М.).

Теперь попытаемся кратко рассмотреть содержание учебника, дать ос-
новные характеристики, убедиться в обоснованности высоких оценок его 
качества.

Когда речь идет о практическом пособии, каким является данный учеб-
ник, такая форма способствовала обучению и облегчала запоминание, здесь 
всего понемногу: повседневные темы, быт, культура и наука, отрывки из 
литературных произведений, анекдоты, сентенции, сатира и др. Словом, все 
эти тексты, предназначенные для подачи грамматического и лексического 
материала, синхронизировано дополняются, сочетаются, а именно: каждый 

9  Д-р Петар Ђорђић, Руски у 100 часова – Увођење у руски језик. Београд : Геца Кон, 1940, 
с. 370.

10  Југовић, Александар (2008). Српски у 100 лекција [звучни снимак]. Београд : ИП „Фи-
лип Вишњић”.

11  Živanović, Đorđe (1971). Poljski u 100 lekcija. Beograd : Prosveta.
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урок содержит рассказ с грамматическим материалом, грамматический ма-
териал подается при помощи хорошо продуманной лексической тематики.

Основное отличие концепции данного учебника состоит в том, что в 
нем используется смешанный метод, и что устная разговорная коммуника-
ция находится на первом плане. Комбинирование методов с опорой на жи-
вую речь – главное достоинство данного учебника, сделавшего его в свое 
время у нас уникальным, помогающее, таким способом, развитию речевых 
навыков и умений. Этой характеристики он не лишился и по сей день.

Уроки (‘лекции’ по-сербски), характеризуются единообразной структу-
рой. Страницы в учебнике разделяются по вертикали, где в правой, главной 
части синхронизированно дается грамматический и лексический материал, 
а слева, в меньшей части, содержатся все виды примечаний: переводная се-
мантизация лексем данного урока, русско-сербская, графическая иллюстра-
ция основной темы, некоторые языковые особенности, важные замечания 
по  грамматическому или лексическому материалу, характерное окончание, 
рисунок речевых органов при произношении звуков, графическое изобра-
жение писателей, художников. В самом интегральном тексте учебника есть 
только три черно-белых рисунка – Медный всадник, Ленинград и Москва.

Кумулятивный русско-сербский словарь составлен на основании лек-
сики из учебника.

Языковой комментарий, выявление дифференциальных черт между 
русским и родным, близкородственным сербским языками – это наследие 
Р. Кошутича. Сопоставление языковых систем проводится как синхрониче-
ское описание в направлении от русского к сербскому, иногда и наоборот. 
Примеры: 

Добро упамтите завршетак првог лица једнине (садашњег времена, -у 
или -ю) и немојте додавати наш наставак -м за руски облик... Као што 
видите, у једнини једина разлика између наше и руске промене је у сед-
мом падежу. Ми кажемо о студенту, о столу, а Руси: о студенте, о столе.

Авторы обладали хорошим знанием нашего языка, то есть сербского 
или же сербохорватского, српскохрватског, как он тогда официально назы-
вался. Учебник написан экавицей. Толкования явлений языка основывались 
на результатах современного на тот момент языкознания, и во всем узнается 
образец нормативных и дескриптивных грамматик.

В объяснении русских грамматических единиц подразумевается зна-
ние грамматики родного языка, нашего как говорят, как као што знате, у 
нашем језику, као и у нашем језику, свакако знате (...о пасиву). Это следует 
принципу Р. Кошутича, убедительно показавшему, как надо подавать грам-
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матический и лексический материал близкородственного языка. Без учета 
фактов родного языка изучение славянского языка в инославянской среде 
не может быть успешным. Как известно, этим Р. Кошутич заложил основы 
конфронтативной грамматики и лексикологии русского и сербского языков, 
и этот образец широко применяется в нашей русистике. Здесь также следу-
ют по этому пути.

Что касается сербского языка, то в учебнике только один раз встречает-
ся слово српски, когда говорится о графике српска ћирилица в первом уроке 
– Руси пишу ћирилицом, – то знате, али између руске и српске ћирилице 
има извесне разлике. Во всем тексте употребляются разные сочетания: наш 
језик, у нашем језику, наш наставак, ми имамо, наша реченица, одговара на-
шем, ми кажемо, код нас, разлика између руског и нашег језика, и т.п. за ред-
ким исключеним – то нама Југословенима није тешко, наши људи, наравно 
сви који не знају руски. Не входя в причины, которые могут быть разными, 
отметим все-таки, что в этом, как и в особенности в последнем примере, 
можно усмотреть требование издательства, а может быть, и желание самих 
авторов, о распространении употребления по всей территории Югославии. 
Примеры из текста могут об этом служить иллюстрацией: Я еду завтра в 
Сараево. Каждое лето мы ездим в Словению. Завтра я лечу в Сплит.

При толковании различий или же сходств, на любом уровне этих двух 
языков, фонетическом, морфологическом, словообразовательном, это всег-
да сопровождается следующими высказываниями: 

У руском се овако каже, али овако није у нашем језику, Ми кажемо ова-
ко, а Руси ..., код Руса, Руси пишу и изговарају, Руси  не кажу, Рус неће 
изговорити, Руси употребљавају, Руси имају, кад је Рус с неким «на ти», 
кад Рус хоће да каже, Руси немају помоћног глагола «јесам», Рус каже..., 
руски језик, руски, руски се каже, руске речи и т.п.

Это совсем обычный вид подачи иноязычного материала, а также и в 
школьных учебниках, например: Что говорят русские, когда знакомятся, 
...когда соглашаются или не соглашаются,... когда выражают радость, 
удовольствие и т.п. (Пипер и др. 2007). Такая форма принята и в других по-
добных учебниках, например, в немецком: Нов је за нас знак...иако Немци 
имају...

Грамматический материал, обычно предусмотренный в таких и подоб-
ных учебных пособиях, целиком охвачен, хотя в очень сжатом виде, можно 
сказать, популярно. Следовательно, способ изложения и объем, подходя-
щий к уровню, краткость в объяснениях, да еще на сербском языке,– все это 
облегчает обучение. Во всем проявляется систематичность, наглядность, 
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ясность, так что без преувеличения можно сказать, что это практический и 
употребительный обзор грамматики.

Итак, фонетический материал содержит все необходимое в области 
гласных, согласных, ударения, правописания, дифференциации по отноше-
нию к сербскому языку, иногда и транскрипцию. Большинство уроков по-
священо морфологическим единицам. Отсутствие функциональных слов не 
абсолютно, как в случае некоторых предлогов дифференциально значимых: 
по, на, у, из-за, из-под и др. Классификация глаголов по спряжениям прово-
дится по более простому делению: на два спряжения (не по Кошутичу – по 
четырем). Диахронические заметки редки, только в случае необходимости, 
у глаголов на -чь в инфинитиве и др. Говорится о разной специфике, как о 
двух группах глаголов движения в русском в их отношении к сербскому, об 
уменьшительных и ласкательных у существительных и прилагательных – 
характерных черт русского языка, о вопросительном значении, выражаемом 
интонацией. Хотя синтаксический уровень не предусмотрен, но определен-
ные единицы имеют место, как безличные предложения и др. Орфографи-
ческие комментарии также в какой-то степени содержатся, как правописа-
ние названий народа, запятые, слоги и др.

Уроки построены по одной и той же модели. Они содержат граммати-
ческий материал, подаваемый через разговор на русском. За этим следует 
объяснение на сербском, с предупреждением возможных ошибок, общие 
дифференциальные комментарии, пример: у меня есть, у меня нет (ја 
имам, ја немам). Такие случаи часто выделяются как особые примечания. 
Сюда следует отнести отмечаемые авторами межъязыковые омонимы, как 
чудный (диван), странный (чудан), прачка (праља, вешерка) и др. В столбце, 
как сказано выше, приводится необходимая лексическая семантизация, но 
часто переводные эквиваленты подаются прямо в тексте, в скобках, иногда 
и в самих объяснениях.

Обязательной структурной частью каждого урока являются задания для 
усвоения грамматического и лексического материала. Это, как правило, за-
дания на перевод с сербского на русский, объемом до десяти предложений. 
Исключительно в трех-четырех уроках прибавляется и обратное направле-
ние – с русского на сербский. Ответ на задание дается в следующем уроке и 
помещен после нового заданного перевода. Исключения от этого редки – в 
первом уроке, когда требуется списать русскими графемами текст урока, 
или образование отчеств от русских мужских и женских собственных имен. 
В последних двух уроках нет заданий. Другие задания не эксплицитны. Они 
интегрированы в содержание урока. 



645

ДЕРИВАТОЛОШКО-ЛЕКСИКОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Что касается стиля учебника, важно подчеркнуть дихотомию мы – вы, 
так как учебник построен в форме «мы» и второго лица множественного 
числа, в форме обращения к слушающим, к учащимся. Можно сказать, что 
такое личностное обращение создает атмосферу близости, теплоты, дове-
рия. С сегодняшней точки зрения такой стиль работы нельзя считать уста-
ревшим, о чем убедительно говорят школьные учебники последних лет. 
Иногда встречаются разные поощрения, вроде: није то баш тако тешко, 
додајмо још нешто што ће вас обрадовати, нама то неће бити тешко, 
не губите храброст и т.п. Неизбежны формы повелительного наклонения, 
принятые в учебной литературе в значении побуждения, совета: упамтите, 
запамтите, добро запамтите, научите, прочитајте пажљиво, размотри-
мо, прегледајте, вежбајте се, или же предупреждения: пазите, обратите 
пажњу. Имеются и разные другие виды рекомендаций: треба разликовати, 
иногда типа риторического вопроса: нисте заборавили, да ли сте примети-
ли, запазили сте, зар не, да... Потом условие: Када ово правило руског језика 
упамтите, даљих тешкоћа нећете имати. Когда полагается, что кандида-
ты серьезно работают и пройденное выучили: Ви већ знате, научили смо 
већ, сада сте научили и т.п.

Первый урок начинается приветствием на русском языке, а потом в 
продолжении говорится о русском языке как славянском, и его близости 
с нашим, о сходствах и различиях в графике, о произношении безударных 
гласных, и об ударении. В следующих уроках начинается разговор на раз-
ные темы общего характера, выбор которых, как сказано, сочетается с грам-
матическим материалом. Тексты подобраны умело, их разнообразие обеспе-
чивает гамму тем из жизни человека, здесь главным образом как Семья Ива-
новых – Мой день, Моя комната, В музее, на вокзале, В школе, Сдал экзамен, 
В ресторане, В гостях, Погода, Поездка за границу, Письмо из Москвы и 
многие другие. Через весь учебник идут тексты специально подобранные 
на разные бытовые темы, воспроизводимые с возможной точностью, ими-
тация жизни в вымышленной семье Ивановых. Это подготовленные к диа-
логической речи тексты. Важно подчеркнуть, что это могли сделать только 
авторы, хорошо владеющие русским языком, и прежде всего, разговорной 
речью.

Здесь много диалогов, как правило, они положительные, поучитель-
ные, образовательные, забавные, мудрые ответы, остроумные выражения и 
догадки (В школе, Трудный вопрос, О гордости, У парома, Точный расчет и 
др.). Словом, лексика необходимая в повседневной жизни, в быту, в разных 
сферах жизни человека и общества.
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Тексты писателей, в отрывках или же целиком приведенные, свидетель-
ствуют о тонком эстетическом вкусе авторов. Тут представлены писатели и 
художники XIX и XX вв.: А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, И. С. Крылов, А. П. 
Чехов, М. Горький. Часты занимательные случаи из жизни знаменитых уче-
ных, в том числе и филологов, хирургов, писателей, воспоминания писате-
лей о писателях, о знаменитых художниках: К. Чуковского о В. Маяковском, 
С. Есенине, о И. Репине, о М. Горьком, о Л. Н. Толстом, о И. С. Крылове, об 
известных представителях русского народа – о полководце Суворове, шах-
матистах Алехине, Боголюбове и др. Включены отрывки из произведений 
тогдашних советских юмористов, сатириков, как Ильфа и Петрова, М. Зо-
щенко, анекдот о сербском комедиографе Браниславе Нушиче, кое-что из 
фольклора, затем выписки из старых журналов, новости из современных 
советских газет и журналов. В 98-м уроке – начало очерка: первая биогра-
фия Вука Стефановича Караджича, написана его хорошим знакомым, из-
вестным русским славистом И. И. Срезневским, напечатанная в 1846 году 
в Московском литературном и ученом сборнике. В текстах для перевода и 
в иллюстрациях к граматическим правилам встречаются имена известных 
тогда общественных и государственных деятелей, русских и югославских.

Два последних урока целиком посвящены крупнейшим городам тог-
дашнего государства – Ленинграду (99-й урок) – бывшей столице России, 
Москве (100-й урок) – столице Союза Советских Социалистических Респу-
блик. Здесь говорится об основателях городов, Петре Первом и Юрии Дол-
горуком, о названиях и об их изменениях, о местоположении, об историче-
ских данных, культурно-исторических памятниках, о разных учреждениях 
и многочисленных достопримечательностях, особенно в Москве, о тогдаш-
нем количестве жителей, давно уже сегодня устаревшем и т.п.

Как видно из текстов, они разнообразны – разговорные, книжные. В 
них нет разницы в концептах о русском народе, так как это самое начало 
шестидесятых годов12, когда учебник появляется, а также и во всех его пе-
реизданиях без изменений. Авторы старались передать какую-то им совре-
менную жизнь, вовлекая в учебник советский период. Точнее говоря, здесь 
доминирующим все-таки становятся факты из советской реальности: назва-
ния городов (Ленинград), музеев, библиотек, театров, названия футбольных 
команд, молодежной организации и др. Но так как это в большинстве слу-
чаев сконструированные тексты, все это придумано с целью как можно луч-

12  Авторов данного учебника можно отнести к авторам, старавшимся стирать границы в 
представлениях о России, как показано в Дамљановић, Кончаревић (2010: 280).
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ше подготовить учащегося к элементарному уровню знания русского языка, 
вряд ли больше этого можно было ожидать.

Кроме этой заданной цели, в учебнике в какой-то степени присутству-
ют элементы тогдашней югославской реальности, через примеры и иллю-
страции: Партизанам удалось спасти своих раненых, праздник – Двадцать 
девятое ноября – Праздник Республики, даты Двадцатое октября – день 
освобождения Белграда, Косовская битва была больше пятисот пятидеся-
ти лет тому назад, Фашисты напали на Югославию шестого апреля ты-
сяча девятьсот сорок первого года и др.

Выписки из тогдашних газет и журналов, кроме газетного стиля, со-
держат и лексемы, с сегодняшней точки зрения считающиеся пережитками 
недавнего прошлого, советизмами, как: Советский Союз, Комсомол, комсо-
мольцы, пионерский костер, формы обращения: товарищ (друг и другарица), 
управдом, капроновые чулки, праздники Первое мая. Это связано с темой 
поздравлений; обычное для тех времен высказывание, в качестве иллюстра-
ции причастий: Празднуемая нами годовщина Октябрьской революции яв-
ляется праздником всех передовых трудящихся мира и др. Хотя праздники 
сегодня уже не те, но модель остается. В лексике можно встретить и сло-
ва-историзмы как местничество (седење по рангу) и др. Явное отсутствие 
церковных праздников, отмеченное здесь – характеристика учебников того 
времени.  

Присутствие определенного количества исторических данных есте-
ственно: так, запуск советских искусственных спутников, тексты из тогдаш-
них газет «Правда», журнала «Огонек»: Об угрозе ядерной войны, тексты 
против ядерного оружия, Об использовании космического пространства 
только в мирных целях, На ХIII сессии Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций, Итоги работы промышленности в Югославии 
и др. – явное свидетельство о событиях того времении их интерпретации в 
советских органах печати. 

А так как в нем отражается свое время, то вместе с тем имеется и исто-
рическое значение. Большая временная дистанция как раз говорит об опре-
деленном устаревшем материале данного учебника, в том, что касается тех-
ники, общественной жизни, международных отношений, научных достиже-
ний. И как видно из всего, наблюдается известное в науке правило о лексике 
как самой лабильной части языковой системы.

И еще немножко о текстах. Очевидным становится факт, что авторы ру-
ководствовались как лингвистическими, так и культурологическими крите-
риями, результатом которого является лингвокультурологическое значение 
учебника.
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Таким образом, эти тексты во многом несли функцию многосторон-
него ознакомления со страной (Вечная мерзлота Советского Союза), с ее 
народом. Там мы встречаем блюда национальной русской кухни: соленые 
огурцы, моченые яблоки, блины, пирожки с мясом и капустой, борщ, щи, 
окрошка и др., знакомимся и с некоторыми другими элементами культуры 
как, например: отчества, формат даты, обычаи, чаепитие (В гостях), ис-
пользование уменьшительных слов в речи: милочка, голубчик, голубка, голу-
бушка, тарелочка, огурчик и др. Кроме заметок социолингвистического ха-
рактера о разнице между речью народа, в которой употребляются намного 
чаще, чем у образованных русских (известное замечание Р. Кошутича), тут 
встречаем и суждения о межъязыковой разнице в употреблении деминути-
вов. Так, Рус и своју љубазност и гостопримство изражава употребом де-
минутива: Хотите ли чайку или кофейку? Выпей еще молочка. Руси често 
употребљавају и деминутив придева, већином из нежности: коротенький, 
тоненький, чистенький. Ми их углавном преводимо обичним придевом.

Сказанное выше об учебнике нуждается в некотором уточнении: не 
надо думать, что всё в этом учебнике соответствует современному обучению 
русскому как иностранному. Но, тем не менее, он сыграл огромную роль в 
изучении русского языка у нас на протяжении целого ряда лет. Програм-
мный материал, представленный в ста уроках, являлся хорошим базисом 
для дальнейшего изучения русского языка.

В связи с этим уместно процитировать обращение авторов к пользова-
телям: 

«Теперь на прощание позвольте обратиться к вам, товарищи, с дву-
мя-тремя указаниями, касающимися вашей дальнейшей работы.

Знания, приобретенные вами в течение этих ста уроков, представляют 
собою только фундамент для дальнейшего изучения языка. Вы познако-
мились с русской грамматикой, с разговорным и литературным русским 
языком и его произношением.

Если вы серьёзно решили заняться изучением языка, всего этого для 
вас, конечно, недостаточно... Желаем вам успеха в дальнейшем изучении 
языка» (стр. 244).

Потом следуют некоторые дополнительные рекомендации для даль-
нейшей работы, и этим заканчиваются уроки рассматриваемого учебника.

Как видно из сказанного, данный учебник написан в соответствии с 
духом времени и достижениями тогдашней лингвистики, но внимание авто-
ров, однако, направлено на определенную роль разговорной речи, выдвига-
ет на первый план коммуникативную функцию языка. Этой цели подчинен 
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весь материал учебника. В своё время этот учебник как таковой был един-
ственным, но не потерял значения и во многом не устарел до нынешнего 
дня. С уверенностью можно утверждать, что он занял важное место в нашей 
русистике.

В заключение следует подчеркнуть, что данный учебник является луч-
шим доказательством значительного вклада русской эмиграции в изучение 
русского языка у нас, как в школьных условиях, так и в целом. Сотрудни-
чество и соавторство русских с коллегами нерусскими свидетельствует об 
их активном включении в среду, в которой оказались не по своей воле, но в 
которой были приняты как свои, и которую считали своей новой родиной.

Итак, нельзя сказать, что это все, что можно сказать об учебнике Руски 
у 100 лекција, авторов Лидии Александровны Шпис и Босильки Гавелы, а – 
в основном все, что приходится сказать. 
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1. Интеграција лексичких позајмица у неки језички систем са својим 
последицама по тај систем, као лингвистичко питање, никад није престала 
бити занимљива тема за истраживање. Ово је данас веома очигледно, па смо 
узели у разматрање проблем адаптације дате лексике у творбеном систему 
руског и српског језика. И тако, пратећи славистичку литературу и проблеме 
који се у њој јављају као тематика везана за позајмљенице овог времена, 
уверавамо се да су они углавном исти или у великој мери блиски. Скоро 
по правилу у питању су данас англицизми, у русистици називани и аме-
риканизмима. Лингвисти и сви којима је до језика стало, стога са великом 
пажњом прате збивања на том пољу. Њихова брига за опстанак и очување 
сопственог језика и његових ресурса је сасвим разумљива, као што је, ако 
историјски посматрамо, био случај и у ранијим епохама у којима су други 
језици заузимали водећу улогу и чији утицаји нису нестали без трага, али 
који га нису, бар не значајније, променили.  

Пуно је радова, значајних монографија, као и бројних скупова по-
свећених лексичким позајмљеницама, могло би се чак устврдити да је да-
нашње мноштво тог материјала тешко подложно опсервацији. И данас се 
пише, а и раније се писало доста о интернационализмима, било као афикси-
ма и афиксоидима, или код појединих врста речи, посебно именица. Лексич-
ки систем језика се управо разликује од других његових нивоа, својом отво-
реношћу, јер речнички систем језика одражава оне промене које се стално 
врше у животу друштва.

Нас овде интересује актуелно стање у руском и српском језику, а за-
пажа се да је и у другим словенским језицима велика динамика, као и у 
језицима ван словенског језичког простора. Шта је актуелно, тј. да ли се 
стварају нови модели творбе и како, којим средствима се позајмљенице ин-
тегришу у творбени систем, које су последице свега тога, основна су питања 
која могу занимати дериватологе. Очекивано је да се адаптација у дериваци-
оном систему на словенском терену, пуном творбених афикса, мора вршити 
управо и највише овим творбеним средствима. То је несумњиво, као што 
је и очигледно да ту влада велика активност. Истраживачи оцењују да се 
словенска језичка реалност налази под јаким утицајем разних социофактора 
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и у стању непосредног контакта са енглеским језичким материјалом, може 
се рећи запљуснута је њиме. Пратећи ту појаву у српском језику и у језику 
своје струке, англисти су у прилици да резултате сагледају и презентирају 
у најразноврснијим формама испољавања, док их с друге стране слависти 
обично посматрају као повољне или неповољне по језик прималац.

2. Позајмљенице су неопходност и потреба времена и развоја друштва, 
само се мењају језици даваоци. Да би се интегрисале у систем неког језика, 
потребно је да се некако адаптирају у новој језичкој средини. Стога, када се 
помену позајмљенице, и нехотице се намеће мисао о њиховој адаптацији.
Сви о адаптацији говоре – и стручњаци лингвисти, носиоци језика и други 
корисници, а шта она доноси систему језика, конкретно деривацији, није 
било често предмет истраживања. Прва мисао која се јави кад се ради о 
позајмицама из других језика, данас скоро искључиво из енглеског језика 
– обично није усмерена према деривацији. Лексички план, фонетски, мор-
фолошки, графички су брзо уочљиви. Активност творбеног система, која је 
у словенским језицима врло висока и значајна – долази до изражаја тек кроз 
функционисање позајмица у систему у којима су се нашле. Које су после-
дице по систем језика позајмљивача, није лако одговорити, јер је потребно 
неко време да се опазе, а нарочито је тешко предвидети будући развој језика.

Функције деривације словенских језика, идентификоване и у употре-
би у дериватолошкој пракси већ дуже времена (Земская 1992), сада су до-
биле проширење увођењем појма адаптивне функције о којој је било речи и 
на једном великом скупу у Москви (Петрухина и др. 2009). Реферати мно-
гих учесника тог скупа сведочили су о томе, да се у словенским језицима у 
данашње време запажају аналогни процеси који утичу на функције творбе 
речи – интернационализација и демократизација лексике. Та конвергенција 
у словенским језицима очекивана је не само због типолошке блискости, већ 
и због стимулативног деловања комплекса сличних фактора који изазивају 
адекватну реакцију одговарајућих језичких система. Једино је репертоар 
творбених средстава у њима са мањим или већим разликама.

Питање прихватања позајмица као развитка или деградације језика 
примаоца, дакле, у позитивном или негативном смислу, код истраживача 
творбе речи је неусаглашено. И очекивано, постоје два опречна става у ру-
ском узетом за пример. То ће нам и бити полазиште. Нека истраживања 
сугерирају одређену чињеницу да се ту ради о проблему интерпретације 
културних концепата у контексту друге културе, као и о проблему утицаја 
концепата једне културе на свест и емоције друге културе. 

Због тога лингвисти озбиљно упозоравају на културне и језичке по-
следице интеграције словенских етноса у условима јачања интеграционих 
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процеса, међујезичке и међукултурне интеференције, те као прворазредни 
значај виде очување етнојезичког и етнокултурног идентитета (Петрухи-
на и др. 2009). Изражава се бојазан од евентуалних последица озбиљније 
природе, јер и поред великих потенцијалних могућности руске творбе речи, 
специфична тежина лексичких позајмица у бујици неологизама последњих 
деценија све више расте.

Проучавајући између осталог и језик руске дијаспоре, Земска закљу-
чује да је американизација руског језика у домену деривације – само привре-
мена историјска етапа у његовом развоју. Изјасниће се затим сасвим катего-
рично као дериватолог (Земская 2001а, б): творба речи за разлику од других 
подсистема руског језика не подлеже страном утицају. Напротив, страни 
лексички елементи укључују се у творбене моделе руског језика градећи 
хибриде.

У прилог овим ставовима није наодмет подсетити се утицаја других 
страних језика, и, наравно, поукама из прошлости. Руски лингвисти такође 
напомињу да је на руски језик било неколико инвазија, немачког и фран-
цуског језика, чији се трагови данас налазе само у књижевној литератури 
и у малој количини у речничком фонду руског језика. Настављајући ту 
мисао можемо навести као илустрацију разговор на почетку Рата и мира 
Л. Н. Толстоја на француском језику, у салону Ане Павловне Шерер. А. С. 
Пушкин је и сам, како нас биографи његови уче, у детињству боље говорио 
француски него матерњи руски, па тако у Јевгенију Оњегину и за Татјану Ла-
рину, кад пише писмо Оњегину, каже: Она по-русски плохо знала, ... Итак, 
писала по-французски... 

В. Г. Бјелински, познатији по књижевној критици, а мање по интере-
совањима за језичка питања, поводом појаве џепног речника страних речи, 
у рецензији је изразио веома трезвен став према позајмљеницама. Њега не 
плаши кварење језика уласком страних речи у лексички фонд руског језика, 
јер је до тога неминовно морало доћи после реформи Петра I, износећи 
мисао да се непотребне речи никада не задржавају у језику, а да је чувар 
чистоте језика – дух народа. 

Данашњи истраживачи повлаче паралелу између прошлих епоха, када 
је руски језик издржао притиске страних речи, и данашњег времена, сма-
трајући да ће и сада то бити тако и да ће он усвојити само неке иновације 
неопходне за његово даље функционисање. Истичу стога, да обиље амери-
канизама у лексикону руског језика треба схватити не као кварење језика, 
него као резултат међукултурних узајамности. Био је то одраз контакта кул-
тура у време доминације одређене културе. Данас је и у руском и у српском 
јак утицај енглеског језика и англоамеричке културе и цивилизације. Свака 
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аналогија се стога мора опрезно вршити, јер времена су се променила, нису 
идентична, имају своје специфичности, па је логично да и вокабулар мора 
бити другачији.

Дериватологију може и мора занимати да ли у томе треба видети 
обогаћивање језичког система, или његово скретање у неком туђем правцу. 
Чињеница је да су у словенске језике као позајмљенице долазиле јединице 
из језика других структура и култура. Свакоме је јасно да језик не може 
остати непроменљив, статичан, и по страни од живота људи, да му се при-
лагођава као и новинама у њему. Често се у додиру са новим актуелизује 
нешто из сопствених ресурса, из чега се да закључити да језик има своје 
филтере.Творба речи према томе пружа значајне информације, и управо 
преко своје адаптивне функције.

3. Тако ће, сходно теми, дериватолошко посматрање овог прилога 
бити сконцентрисано и илустровано најкарактеристичнијим творбеним ре-
зултатима у процесу адаптације стране лексике у два дата словенска језика, 
без тежње ка исцрпности.

Интересујући се за дериватолошку страну позајмљене лексике при 
њеном уклапању у ова два словенска језика, а остављајући по страни чисто 
лексиколошку, ми ћемо на овом месту само констатовати да се искристали-
сало да тај лексички бум долази из економски надмоћнијих, развијенијих 
технолошко-техничких култура коју данас презентира енглеска лексика. Ла-
коћа са којом англицизми продиру у функционални систем руског и српског 
језика објашњава се већином ванјезичким факторима. Зато ће се овде ради 
наших илустрација потврдити – да су то области терминологије у једном 
ширем смислу, рачунарства, из информатичких технологија, медицине, је-
зика науке, економије, политике, из области забаве, естраде, моде, екстрем-
них спортова којих код нас није ни било итд. Позајмице врло често продиру 
у разговорни и публицистички језик, у језик масовних информација, омла-
дински сленг, жаргон и друге области језика. Одређене сфере комуникације, 
политички, публицистички дискурс, комуникација узрасних или социјал-
них група суочене су са лакоћом грађења хибридних структура. При нео-
бично убрзаном техничко-технолошком развоју, посебно у информационој 
технологији, уносе се у језик творевине створене често оказионално и у 
усменом општењу. Одатле оне крећу ка књижевном језику.

Много тога је у литератури описано, у англистици је направљена кла-
сификација типова англицизама (Прћић 2012) у српском језику. У русисти-
ци се читав тај процес увршћује у интернационализацију, јер се полази од 
чињенице да се преко енглеског првенствено активирају постојећа интерна-
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ционална средста творбе речи, али не потцењујући ни уплив маргиналних 
ресурса који се квалификује као демократизација.

Граматичари ће рећи да је тај процес карактеристичан највише за име-
нице, затим долазе придеви и глаголи и да је на тесту код адаптације и мор-
фолошки систем. 

Творба речи у словенским језицима са обимним инвентаром афикса, 
дуго се поимала кроз само једну њену функцију – номинацију, и то ско-
ро по правилу морфемског типа, и само као суфиксацију. Дериватолошка 
анализа ових језика у монографијама из Опоља, открива такође и даље 
преовлађујући тренд у складу са традицијом синтетизма кроз афиксацију 
и, наравно, првенствено суфиксацију. Истакнуто је да је то у супротности 
са често у литератури истицаном тенденцијом ка аналитизму под дејством 
страних утицаја (Онхайзер 2009).

3.1. Увидом у материјал ова два језика то се потврђује и кроз адапта-
цију англицизама из најновијег времена. Именичка суфиксација је на првом 
месту по продуктивности као спој страних основа са интернационалним 
или уопште страним суфиксима, оним који већ постоје у датим језицима 
или који долазе са страним речима. То су суфикси иначе велике продуктив-
ности у оба језика, али нису искључени ни суфикси мање или сасвим ретке 
употребљивости: -ер, -изам // -изм, -ист, -инг; -ент, -ант, -ација //-ация/ 
-яция, -атор и др., сада веома активирани. Довољна ће бити само понека 
илустрација без појединачног прегледа и систематизација: 

брифинг, инжењеринг // инжиниринг, шопинг, стајлинг // стайлинг, пре-
синг // прессинг, џогинг // джоггинг, маркетинг; гламуризација //гламури-
зация, компјутеризација // компьютеризация, трансплантација // транс-
плантация, транспарентност // транспарентность, тачеризам //тэтчеризм, 
тинејџер // тинейджер, сурфер, хамбургер // гамбургер, чизбургер, сти-
лист(а).

Међутим, творбени систем се не зауставља на овоме. Стварају се 
бројни хибридни односи страног и домаћег елемента и то разних врста. 
Таквима би се могле сматрати изведенице са низом суфикса разних продук-
тивности који са домаћим основама граде образовања са конотацијама и без 
конотација. Велики прилив страних речи, изазива и велику активност до-
маћих суфикса, који са страним творбеним основама дају мноштво разних 
твореница. Представићемо нешто чиме се изречено потврђује. У српском 
су бројна образовања са -ијада: кобасицијада, купусијада и сл. Констатује 
се за руски језик (Петрухина и др. 2009) да су деминутиви, добро позната 
специфичност руског језика, значајно раширили своју деривациону базу и 
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да јача тенденција њихове употребе и код позајмљеница данашњег време-
на. Називају их и ‘квазидеминутивима’ за изражавање учтивости, а некад и  
ироничности; примери овога типа су: 

информашка, интервьюичка, рубричка, сайтик, дисочки, дисплейчики.
То је наставак одраније знане адаптације суфиксом -ка именица из францу-
ског језика, типа:

жилетка, кокетка, этикетка, этажерка. 
Код адаптиране именичке лексике у говорном језику и језику информација, 
фемининумске форме граде домаћи суфикси и за сваки језик углавном до-
маћи аутохтони, типа 

мисица, фолкерка, рокерка, фронтменка // фальсификаторша.
Најупотребљивији за грађење глаголских именица у српском је до-

маћи суфикс -ње, за ту сврху се користи и код нових страних речи, али и 
примери из језика штампе као оказионалне или ауторске творевине, нпр. 

конвертовање, кулирање, логовање, хаковање; фејсбучење, гугловање, 
трендовање и сл.

Јављају се и примери са суфиксом страног порекла -ација у дигитализација 
и сл., као што уосталом и у руском језику у оваквим случајевима такође до-
лази домаће -ание или страно -ация: 

конвертирование / конвертизирование, конвертация, логирование.
Домаћим суфиксима распрострањено је грађење односних придева од 

страних основа: 
рус. диджей – диджейский, джинсовый, тинейджер(ов)ский, тендерный, 
конвертационный;
срп. менаџерски, маркетиншки, провајдерски, тинејџерски и сл.

Када се глаголи граде од лексике страног порекла, активирају се до-
маћи или одомаћени суфикси; ти глаголи су скоро по правилу двовидски: 

срп. конвертовати, компјутеризовати, имплементирати, стопирати; 
рус. компьютеризовать / компьютеризировать, стимулировать, трансли-
ровать и сл. 

Оваквим и сличним комбинаторикама добијају се нова творбена гне-
зда и читави творбени низови попут: 
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рус. компьютер, компьютерный, компьютерщик, компьютеризация, ком-
пьютеризовать, компьютеризировать, менеджер, менеджерский, менед-
жеризм, менеджмент; 
срп. компјутер, компјутераш, компјутериста, компјутерски, компјутери-
зовати, компјутеризација, менаџер, менаџерка, менаџерски, менаџерство, 
билдер, билдовати, набилдован, сурфер, сурфовати, сурфовање и сл.

У хибридне појаве у именичком систему може се још пуно тога уброја-
ти, посебно из најновијег времена, да поменемо примера ради образовање 
са ретким суфиксом -ос – рођос у језику младих у српском језику, добијено 
вероватно по моделу жаргонског образовања алкос, кримос (Клајн 2003), 
као и пример из штампе ђубријера (контејнер за ђубре) са суфиксом -ијера.

Суфиксацијом се могу временом добити и творбени синоними – ком-
пјутер / рачунар, компјутериста / компјутераш међу којима може бити 
стилске разлике.

3.2. Активност именичких префикса је знатно порасла продором лек-
сике страног порекла. То су префикси латинског или грчког порекла са ин-
тернационалном репутацијом који слободно образују спојеве, нпр.

рус. анти-, гипер-, де-, квази-, контр-, про-, псевдо-, ре-, супер- и др.; 
срп. анти-, екстра-, екс-, контра-, пост-, псеудо, супер-, хипер- и др. – 
ексминистар, екстра профит, супермаркет, супермодел, постмодернизм, 
микрочип, микропроцесор и сл.

Значајно је код префикса истаћи, да иако су глаголи двовидски, често 
се уз помоћ домаћих префикса формирају видски парови као 

копирати – ископирати // финансировать – профинансировать.
3.3. Пораст улоге композита, као резултат творбене адаптације по-

зајмљеница, примећен у творби речи словенских језика као нешто што им 
није била изразита карактеристика, могао би се узети као једна важна ино-
вација у грађењу серије разних типова сложеница са компонентама: 

срп. сајбер, мега, теле, нарко и сл.; топ-листа, боди-билдинг, веб-сајт, сај-
бер кафе, сајберспејс, шоубизнис, шоу-програм, топ-листа, топ-модел; 
рус. веб-документ, веб-адрес,  веб-конференция, шоу-бизнес, шоу-ан-
самбль, телепередача и др.

Оне одговарају доброј интеграцији позајмљеница, па и образовању по њи-
ховом обрасцу хибридних структура са постојећим инвентаром (Петрухина 
и др. 2009).

3.4. Абревијатуре познате и у русистичкој литератури, посебно совјет-
ског времена, означаване као новина тог времена, наставиле су да обогаћују 
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свој репертоар у оба језика, често и у комбинацији са композицијом. Њи-
хови типови су често тема правописне проблематике нарочито у погледу 
графичких решења, те ћемо се на овом месту ограничити констатацијом о 
продуктивности такве творбе речи стимулисаном приливом стране лексике.

3.5. Кад се говори о творби речи данас у српском и руском језику, по-
себно о творбеној апаратури, не би требало заобићи питање сливеница или 
бленди, типа 

срп. демократура, наркохоличар, кафућино, ловчаник; 
рус. дерьмократия, досиденты, прихватизация и сл. 

На такво грађење речи у српском језику скренуо је пажњу Ранко Бугарски 
(Bugarski 2013) најпре у низу радова, а затим и у књигама посвећеним про-
блему жаргона. Сазнање да је ово актуелно и у руском језику, навело нас је 
на закључак о конвергенцији (Матијашевић 2006а) у савременом развоју 
ових језика као прилагођавање изазову новог времена и са тенденцијом ши-
рења сфере употребе.

Као посебна творбена техника, стварање бленди смешта се обично 
између композиције и абревијације, али са маргиналним значајем. Очиглед-
но је да је општи тренд иновирања захватио све језичке нивое, и да страна 
лексика није без утицаја и на творбене процесе језичких нивоа ван оквира 
стандарда, макар као позајмљеница била само „инспирација”, а све остало 
домаће, како каже Бугарски.

3.6. Срећемо и примере конверзије: у српском аут (енг. out) и придев 
и прилог, па и именицa стања, слично и у руском, такође ин, затим супер – 
придев, прилог и префикс односно префиксоид, у руском језику нпр. стоп 
– узвик (= стой); стоп-кран, стоп-кадр, такође супер и др.

3.7. Позајмљенице са нултим суфиксом, које се такође у овим језици-
ма могу срести, поменућемо као могућност задржавања у језику у случаје-
вима где је тешко или неизводљиво дефинисати неки део речи као суфикс, 
али да оне функционишу у морфолошком систему и као творбене основе, то 
је ипак чињеница.

3.8. Добри речници не само да идентификују, већ и видно обележавају 
(Vasić i dr. 2001) код неких позајмљеница нова значења у језику примаоцу – 
словенском, конкретно српском, а то важи, што нам је познато, и за руски, а 
којих иначе нема у језику даваоцу – енглеском. Тиме позајмљенице као једна 
лексичка група, показују своје могућности семантичке творбе речи, у слави-
стици последњег времена квалификовано као семантичка деривација. За ког-
нитивна лингвистичка усмерења то је механизам језичке економије (Кустова 
2004). Ако додамо да се ту види и брисање стриктних граница између син-
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хроније и дијахроније, онда је то допринос лингвистици, јер се донедавно у 
русистици семантичка творба речи углавном сматрала дијахронијом.

Како овоме прилази англистика, најбољи ће одговор дати примери 
типа олдтајмер (Прћић 2012) као врста лажних парова или полупарова, као 
српска реплика и њен енглески модел, у концепту класификације лажних 
парова и читаве скале типова англицизама. Дакле, реч олдтајмер у српском 
– старински аутомобил који се чува и цени као раритет или антиквитет, нема 
тог значења у енглеском, у којем је то старији човек с много искуства у не-
кој области, ветеран. Слични су закључци о особеностима функционисања 
американизама / англицизама на лингвокултурном простору руског језика у 
смислу да се сами они мењају и семантички и стилистички и граматички, 
и као већином русифицирани, престају у потпуности да се подударају са 
својим прототиповима.

Сваки језик развија значења, у овом случају позајмљених лексема, у 
складу са семантичким потенцијалом њиховим чије конкретне реализације 
не морају бити исте, па нпр. англицизам контейнер у руском нема као у 
српском контејнер једно од значења – велики метални или пластични сан-
дук у који се одлажу отпаци на улици, док су друга значења иста (= танк, 
цистерна итд.). Овде се неминовно долази и до питања полисемије као на-
чина осмишљавања новог кроз постојеће. Међутим, кад је реч о међусобном 
односу позајмљенице у руском и српском, овде се он некад у литератури 
види као међујезичка хомонимија.

Као посебан тип хомонимије, али не као резултат семантичког развоја 
одређених лексема, већ као калкирање: клик (енг. click), један клик, једним 
кликом; кликнути мишем, икона / иконица (енг. icon), миш (енг. mouse), рус. 
мышка и сл.

Овим није исцрпена сва проблематика, али је показано бар у принци-
пу у чему видимо суштину функције адаптације позајмљених речи у творби 
речи ова два језика.

4. На крају укратко о изложеном. Творбени систем у овим словен-
ским језицима врло је активан у функцији адаптације позајмљене лексике 
из енглеског језика новог времена. Њено обиље у данашњој етапи развоја 
ових језика имало је за последицу јасније уочавање и ове врло значајне 
функције творбе речи. Адаптација сведочи о виталности творбеног система 
словенских језика.Творбени процеси одговарају традицијама уз одређене 
специфичности, али протичу динамичније и развијају се конвергентно. У 
адаптацију су укључена највише морфолошка средства – афикси: суфикси и 
префикси, и највише у именичком систему. Овоме треба додати и значајне 
иновације у композицији и абревијацији. 
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Улазак позајмљеница произвео је значајне последице, а као најизраже-
нију – пораст интернационализације, која иде углавном преко енглеског јези-
ка. тј. постојећи интернационални елементи, највише из грчког и латинског, 
али и енглеског, користе се при творби са страним основама. Напоредо са 
наведеном тенденцијом стоји хибридизација, ништа мање значајна употреба 
домаћих средстава творбе у адаптацији позајмљене лексике. Домаћи и одо-
маћени активни интернационални суфикси код глагола и односних придева 
помажу образовању творбених низова и гнезда. Значајно се испољио афи-
нитет за грађење разноврсне композиције и абревијације. Домаће и страно 
у комбинацији продукује између осталог и неке специфичности за одређени 
језик, обојене често разним позитивним или негативним конотацијама.Упо-
треба домаћег маргиналног творбеног потенцијала који претендује на улазак 
у узуални систем, с разлогом се може сматрати демократизацијом. 

Семантичка деривација код позајмљеница потврђује језичку еконо-
мију, као и знак да су се оне „примиле” у новој језичкој средини и да су се, 
са својом полисемијом и хомонимијом као резултатима, удаљиле од својих 
енглеских изворника. 

Све горе наведено за ове језике као примаоце стране лексике, зна-
чи приметну тенденцију ка очувању исконског система и задржавању своје 
синтетичке природе, насупрот, често у истраживањима истицаним, појава-
ма које воде у правцу аналитизма. Очитује се, дакле, да је творбени систем 
са својом функцијом адаптације поуздана брана од скретања у неком туђем 
правцу. У томе је виталност творбеног механизма важна подршка функцио-
нисању система језика у целини и његовој консолидацији. 

Одговор на питање с почетка рада, да ли се стварају нова творбена 
средства и модели, јер таква могућност постоји (Земская 1992; Матијашевић 
2002) морфемизацијом неког дела стране речи, остаје у домену допуштене 
претпоставке. Узимајући у обзир у дериватолошком смислу значајне тра-
гове утицаја на ове језике од стране претходних познатих цивилизација и 
језика, реално је очекивати нешто слично и од нових позајмљеница. Иако 
ће се много тога са појмовима које означавају изгубити, најчешће и неза-
бележено, као оказионално, ипак вероватноћа постоји, није могуће да баш 
ништа не остане, путеви су отворени и кроз хибридизацију. Ако је ванјезич-
ка реалност стимулисала појаву стране лексике, у овом случају из енглеског 
језика, унутарјезичке пак законитости ових словенских језика уређују од-
носе позајмљеног и домаћег, а то иде у прилог развитку језика. То је логика 
размишљања из визуре једног дериватолога о могућим дешавањима у језику 
на основу одређених показатеља и индиција.
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Реч унапред. Овај прилог посвећујем доктору филолошких наука – 
Аделаиди Константиновни Смољској, професору Одеског универзитета, 
који се, сматрам, по концепцији уклапа у зборник посвећен њој, као важан 
податак о мишљењу колега о њеном раду. Ценећи и њен рад и личност њену, 
желим да кажем и неколико речи унапред као признање за улогу коју су 
њени радови одиграли у развоју словенске дериватологије и посебно у сер-
бокроатистици. 

Аделаида Константиновна Смољска спада у ред високо угледних сла-
виста, посебно – србиста односно сербокроатиста. Она припада групи ис-
траживача творбе речи који су наставили дело професора Радосава Бошко-
вића кога је сама високо ценила и кога је са пуно аргумената сматрала јед-
ним од зачетника научног развоја теорије и праксе у области творбе речи, 
при крају прве половине XX века, напоредо са В. В. Виноградовим и В. 
Дорошевским. Сматрала је сасвим исправно да су радови Радосава Бошко-
вића одиграли најважнију улогу у развоју науке о творби речи у српском 
језику, а њега једним од најталентованијих дериватолога XX века и једног 
од оснивача упоредног проучавања словенске деривације. У ред следбеника 
који су прихватили компаративну Бошковићеву анализу сврстала је и мене, 
није ми познато само да ли је знала да ми је професор Бошковић био научни 
руководилац код израде магистарске и докторске тезе. У доба кад се А. К. 
Смољска почела бавити творбом речи доста тога је недостајало у разради 
ове лингвистичке области. Управо је она допринела својим прегалаштвом 
да се многа питања расветле и у словенској дериватологији и у сербокроа-
тистици.

Определивши се на почетку свог бављења лингвистиком за област 
творбе речи и пратећи њен развој, посебно у русистици, дошла сам рано 
до сазнања и о лингвистима који се тиме баве. Међу свим тим именима из 
славистике, првенствено русистике и србистике, срела сам и име Аделаи-
де Константиновне Смољске. Било је неминовно да се сретнем са њом, и 
срећна сам због тога, и то у време када смо имали мало личних контаката са 
руским лингвистима и стога и мало прилика да чујемо и њихова мишљења 
о нашем раду. А познанство са професорком Смољском потиче из времена 
када је као лектор руског језика радила на Катедри за славистику Фило-
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лошког факултета у Београду, да би се затим сусрети наставили на међуна-
родним скуповима слависта у Вукове дане у организацији Међународног 
славистичког центра на Филолошком факултету у Београду, одржаваним 
поред Београда у Новом Саду и Приштини, затим и на другим слависти-
чким скуповима – конгресима, симпозијумима, конференцијама.

Сасвим спонтано и независно једна од друге долазиле смо често до 
истих тема у разради разних творбених проблема и питања, сада могу рећи, 
а да не звучи нескромно, и врло релевантних за словенску дериватологију. 
Да је то тако сведочи и чињеница да сам добила прилику да изнесем своје 
мишљење о докторској дисертацији А. К. Смољске, што сам и учинила у ре-
цензији септембра 1993. године коју наводим у целини, а коју из техничких 
разлога дајем у препису. 

Смольская Аделаида Константиновна. Развитие именного словообра-
зования в сербохорватском литературном языке (фемининативы).

Рад под горњим насловом, урађен и пријављен као докторска дисерта-
ција на Филолошком факултету у Москви, представља врло проницљиво и 
зналачки одабрану проблематику, другим речима, nomina feminina као обје-
кат истраживања пружају много података за теоријска уопштавања на пла-
ну словенске дериватологије, али истовремено и могућност презентирања 
вредних практичних решења у области деривационог система српскохрват-
ског језика. То је исто тако и настављање једне значајне истраживачке ли-
није која се негује у славистици, у том смислу и нарочито у сербокроати-
стици. Овај рад нас такође подсећа и на то да још увек има доста празнина, 
и поред неких значајнијих подухвата руских и српских слависта, и да то 
посебно важи за творбу речи.

Урађена на широком корпусу, дисертација репрезентује релевантан 
материјал за дијахрону анализу еволуције дате категорије на плану форме 
и садржаја и пружа на тај начин увод и у динамичке процесе којима је де-
ривациони систем српског језика захваћен, доводећи тако и до синхроније, 
спретно је уклапајући у јединствени концепт рада, што чини посебну вред-
ност.

Разумљиво је да је овај истраживачки пут тражио и методолошку 
разноврсност и еклектицизам са уклапањем резултата и најновијих мето-
долошких поступака и њихово уграђивање у дериватолошку проблематику 
и терминологију, па је и то својеврстан допринос кретању научне мисли у 
овом правцу.
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Новине које рад доноси говоре и о јединству системског и функци-
оналног фактора у комплексу творбених појава српскохрватског језика, 
обогаћују дериватолошку теоријску и практичну страну, значајну и за шири 
славистички концепт, уз изношење типолошких особености српскохрват-
ског језика у погледу проблематике феминатива. Идентификоване су и глав-
не тенденције у развоју дате категорије кроз време, и на основу испољеног 
усмерења њиховог указано на предвидиве токове у даљњем развоју име-
ничке деривације датих образовања. Установљено је, такође, да и поред 
двовековних еволутивних промена са снажним утицајем књишког језика и 
интелектуализацијом израженом као и у другим словенским језицима, није 
прекинут онај народни подстицај који води од Вука Караџића.

Практична примењивост датог рада је вишеструка, као и радова који 
су инкорпорирани у садржај и изношени на научним скуповима и у другим 
научним контактима.

На основу свега реченог слободни смо изнети кратку оцену – актуел-
ност теме, постигнути циљеви, методолошка комплексност, научне новине 
– квалификују овај рад као значајан допринос у првом реду српскохрватској 
дериватологији, а онда и славистици у целини, чинећи га на тај начин не-
заобилазним у даљим истраживањима у области словенске дериватологије.

За крај кратко, после ове оцене изречене пре скоро двадесет година, 
враћање у прошлост овим поводом, уверава у тачност и по тадашњем и по 
садашњем мишљењу – да дата оцена важи и данас.
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Овај прилог1 замишљен је као омаж врсним проучаваоцима језика, 
Jeлени Андрејевној Земској (Елена Андреевна Земская) и Јелени Самуилов-
ној Кубрјаковој (Елена Самуиловна Кубрякова2). За њих се може рећи да 
спадају међу највиђеније дериватологе друге половине XX и почетка XXI 
века. У целини гледано њихов теоријско-методолошки приступ у битној 
мери је допринео развоју семантичких студија.

Обе су биле активне у раду Комисије за творбу речи при Међународ-
ном комитету слависта. Јелени Земској, као дугогодишњем члану Комисије, 
од формирања овог тела, a у спомен на допринос дериватолошкој области 
словенских језика, по чему ће се памтити „као један од највећих стручњака 
за творбу речи, и славистику уопште” (Драгићевић 2012: 17), посвећен је 
Зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције поменуте 
комисије, одржане у Београду 2012. на тему Творба речи и њени ресурси у 
словенским језицима.

У истом зборнику пољска лингвисткиња – дериватолог са Варшавског 
универзитета, посветила је свој рад (Waszakowa 2012) „сећању на професо-
ра Јелену Кубрјакову са захвалношћу за инспирације које потичу из њених 
радова” (прев. Ј. М.).

Деловале су у руској лингвистици у истом раздобљу њеног развоја, 
израсле из исте школе и традиције руске науке, као и европске славистике 
и лингвистике, уграђивале достигнућа светске лингвистике, посебно семан-
тике, која је у то време имала велику истраживачку актуелност, да би је 
затим обогатиле својим оригиналним иновационим концептима.

У разгранатој научној опсервацији повезује их првенствено област 
творбе речи којој су прилазиле свака на свој начин, тачније са разних аспе-
ката, па ипак у целини посматрано комплементарно. Стога сматрамо кори-
сним, сада када је њихов стваралачки опус заокружен, представити њихов 
допринос теорији творбе речи у формирању основа дериватологије као 
посебне научне дисциплине. Међутим, није једина вредност њиховог рада 
само у томе, већ и у чињеници да су резултати његови уграђени у темеље 

1  По идеји колеге, акад. Предрага Пипера.
2  Име по оцу у литератури се појављује и као Самоиловна.
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савремене и актуелне лингвистичке мисли у семантичким проучавањима, 
когнитивној лингвистици, сфери функције номинације, у лингвистици тек-
ста и др., те зато завређује да му се и на овај начин посвети пажња.

Круг научних интересовања ових лингвисткиња је разноврстан, па и 
сличан и различит – што у складу са њиховим ужестручним образовањем и 
профилом, што због разних смерова истраживања и циљева које су у и стра-
живањима постављале. За нас на овом месту у првом плану је деривато-
лошка проблематика, третирана у најзначајнијим њиховим делима, која су 
данас, може се с правом рећи, већ класика. Њихови радови и теоријски по-
гледи ће увек бити неопходни сваком ко се бави или се буде бавио творбом 
речи и језиком уопште, a недавним одласком обеју из живота, ништа се у 
том погледу не мења.

У славистици су данас имена Земске и Кубрјакове добро знана, и то 
не само сваком иоле посвећеном проучавању творбе речи. Када сам поло-
вином шездесетих година прошлог века започињала своју универзитетску 
каријеру заинтересована управо за творбу речи, ова два имена су ми одмах 
искрсла, па сам их почела пратити, a њихов рад презентовати научној јавно-
сти (Матијашевић 1966, 1974). Од тада радови Земске и Кубрјакове за моје 
бављење творбом речи и праћење кретања научне мисли у тој области, има-
ли су прворазредни значај. Сматрала сам стога умесним да на овај начин и 
својим личним примером искажем поштовање и захвалност коју осећам као 
дериватолог који се на резултатима њихових истраживања, најпре, учио, a 
затим и стицао свој поглед на творбу речи у контрастивном проучавању сло-
венских језика, највише, наравно, као русиста на релацији руски – српски 
језик.

Пораст проучавања језика и његов интензитет, основне су карактери-
стике друге половине XX века, посебно седамдесете године (Ivić 1990) када 
пада и период интензивног интересовања за творбу речи у русистици (ЛЭС 
1990), домаћој и страној. To је пресудна етапа у њеном промовисању у са-
мосталну лингвистичку дисциплину, чему су Земска и Кубрјакова значајно 
допринеле, јер се поклапа са њиховим научним бављењем овом облашћу. 
Много је лингвиста који су се проблематиком творбе речи активно бавили, 
нешто раније или у време када и Земска и Кубрјакова, или као истраживачи 
општелингвистичких појава, са којима су оне биле или истомишљеници, 
или су се у нечему разилазиле, на чије резултате су се позивале и ослањале, 
или их, пак, нису прихватале. Време такве експанзије у проучавању језичке 
проблематике неминовно је стварало теоријско-методолошки плурализам, 
па је било реално да паралелно егзистира више праваца у истраживањима 
неке области, због чега је долазило и до међусобног укрштања и препли-
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тања, уз додатно укључивање одређених резултата из раније владајућих 
праваца. Тако је било и са творбом речи у којој су тих година функциониса-
ла три правца – синтаксички, ономасиолошки, функционално-семантички. 
С обзиром на такву ситуацију, разумљиво је да се ту ради само о преов-
лађујућем методу и честој синтези, a не чистом методу, како и иначе бива.

Није тема овога рада, али налазимо за сходно да поменемо нека од 
имена без чијих теоријских поставки и практичних резултата савремена 
лингвистика, посебно творба речи руског језика, не би заузимала место које 
јој данас припада. Без коментара чиме су заслужили уважавање, мада је и 
без тога познато да се ради о личностима од ауторитета у науци о језику, на-
водимо: Г. О. Винокур, В. В. Виноградов, Л. В. Шчерба, И. С. Улуханов, В. 
В. Лопатин, Н. М. Шански, А. Н. Тихонов, Д. Н. Шмељов, О. П. Јермакова, 
J. Д. Апресјан, Н. Д. Арутјунова, М. Докулил, J. Курилович, J. В. Падучева, 
В. А. Звегинцев, А. А. Уфимцева и др.

Због задатка који има овај прилог, сматрамо да је добро навести неке 
најосновније чињенице из биографија Земске и Кубрјакове (Караулов, Му-
стайоки 1994). Није неважно рећи да обе лингвисткиње потичу из угледних 
породица. Њихов животни век, школовање и стваралаштво је, популарно 
речено, вршњачко.

Јелена Андрејевна Земска (5.11.1926. Москва – 22.03.2012. Москва), 
руски лингвиста, доктор филолошких наука, професор, главни научни са-
радник Одељења за савремени руски језик Института за руски језик РАН 
„В. В. Виноградов”. Студије је завршила на Филолошком факултету Мо-
сковског државног универзитета „М. В. Ломоносов” 1949, кандидатску тезу 
одбранила 1952, докторску 1965: История словообразования имен прилa-
гameльныx в русском языке XVIII – XX веков. По женској линији потиче из 
породице Булгакових, a будући да је не само у сродству већ и кумче М. А. 
Булгакова, значајно је допринела оснивању музеја М. А. Булгакова у Мо-
скви сарадњом са Добротворним фондом М. А. Булгакова и прилозима у 
попуњавању колекције фонда на бази које је и основан музеј 2007.

Земска се сматра једним од највећих стручњака за творбу речи у ру-
систици и у славистици. Она је рано научној јавности представила творбу 
речи монографијом Как делаются слова (1963). Круг њених научних ин-
тересовања је знатно шири: разговорни језик, дечји говор, развитак руског 
језика, језик руских емиграната разних таласа – у Италији, Француској, Не-
мачкој и САД. За циклус радова из разговорног језика добила је 1986. на-
граду А. С. Пушкин АН СССР, a 1999. проглашена је за заслужног научника 
Руске Федерације. Боравила је на страним универзитетима, између осталих 
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у Хелсинкију и на Харварду у САД. Сазнајемо да урна са прахом J. A. Зем-
ске од 28. априла 2012. године почива на Новодевичјем гробљу у Москви.

Земска као аутор универзитетског уџбеника (Земская 1973а) кори-
стила је класична достигнућа руске творбе речи, представљене у посебним 
радовима и у граматикама, као и нове лингвистичке мисли тога времена, 
али је унела и доста свога, често са оценом решења других истраживача. 
Ова књига писана као уџбеник по усвојеном програму од стране надлежних 
институција, имала је задатак да опише творбу речи, формулише пробле-
ме и принципе описа, односно да упозна студенте филологе са основним 
теоријским поставкама руске дериватологије, тада већ самосталне језичке 
дисциплине. Творбу речи је сматрала подсистемом језика, чега ће се придр-
жавати у свим потоњим радовима, и када говори о тенденцијама у грађењу 
речи на крају XX века (Земская 1996а) и др. Ауторка као основни задатак 
творбе речи види изучавање изведеница, али не као конкретних лексичких 
индивидуалности, већ као оно опште што се одражава у њиховој структури, 
као творбено или деривационо значење које се установљује на основу се-
мантичке корелације творбене базе и изведенице. Представила је проблема-
тику синхроне творбе речи и конкретне особености руског језика у грађењу 
нових речи, правећи дистинкцију од дијахроније, дала своју дефиницију 
творбеног типа који уводи као основну ћелију творбеног система језика, из-
вршила поделу на лексичку и синтаксичку деривацију по угледу на Курило-
вича (Курилович 1962а), уместо четири начина творбе (Виноградов 1952а) 
издвојила дванаест – седам афиксних и пет безафиксних итд. Наведени и 
многи други важни појмови из творбе речи, презентују се на материјалу 
четири основне врсте речи – именица, придева, глагола и прилога.

Већ тада је укључила оказионалну творбу речи – грађење речи на-
рушавањем одређених законитости и норме у активности творбеног типа. 
Оказионализме посматра као чињенице говора, a не језика, и као супрот-
ност узуалним речима, па и као творбени потенцијал разних врста речи. 
Пратећи континуирано развитак руског језика и посебно преко његове твор-
бене сфере, касније ће ове појмове везивати и за лингвистику текста и изу-
чавање разговорног језика.

Проблематика теорије синхроне творбе речи најбоље је представље-
на у монографији Словообразование как деятельность (Земская 1992) 3 где 

3  Ова књига за мене има и сасвим лично значење – као дивно сећање на Јелену Ан-
дрејевну Земску, која ми је на Међународном конгресу слависта у Братислави 1993. године 
поклонила, са дивном посветом, ову своју књигу. Био је то наш други сусрет, сада већ као 
дериватолога, први је био на Московском државном универзитету, средином 60-их година, 
када сам као асистент била на стручном усавршавању.
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излаже нове резултате и своје и других истраживача, разрађује најпре оне 
појмове дате творбе речи које сматра кључним за систем, a које је већ раније 
разматрала, творбену парадигму, као новину коју је она међу првима упо-
требила, творбене категорије и њихове врсте, творбено значење и творбени 
тип. Истраживање творбеног система преко издвајања творбених парадиг-
ми различитих лексичко-семантичких група она сматра једним од најпло-
дотворнијих истраживачких путева. Међутим, ипак се опредељује за други 
пут – да окарактерише крајњи продукт процеса творбе речи – изведену реч, 
те зато полази од разматрања творбеног значења и крупнијих јединица пла-
на садржаја – творбених категорија. За творбени тип као основну јединицу 
творбе речи, Земска налази да новија достигнућа нуде адекватније решење 
од постојећих, те предлаже следеће: у један творбени тип улазе изведенице 
истог творбеног значења независно од врсте речи базне основе.

Творбено значење Земска сматра основним обележјем изведеница, a 
разлике у мишљењима истраживача у погледу дефинисања његовог, исто 
као и сложеност описа система творбе речи, тумачи разноврсношћу органи-
зације творбеног система у разним његовим сферама. У даљем тексту она 
се придржава свог већ изнетог става о овој врсти значења, које није ни гра-
матичке, ни лексичке природе, већ је посебна врста значења, односно, то је 
– оно опште што се одражава у структури изведеница.

Земској одговара то што савремена наука језичке појаве посматра у 
динамици, у процесу, па сходно томе у центар пажње ставља делатност, 
динамички карактер самог језика, његово функционисање у творбеном си-
стему. За изучавање динамичког аспекта творбе речи, она сматра најпогод-
нијим функционално-семантички прилаз организацији материјала, што зна-
чи – њен прилаз проучавању је синтеза, тј. иде се од карактеристика општих 
функција творбе речи у језику, a такође и од оних творбених значења која се 
изражавају изведеним речима у границама општијих јединица – творбених 
категорија. Она издваја у најопштијем смислу пет функција творбе речи које 
одражавају различите комуникативне оријентације и на основу тога промо-
више творбене врсте – номинативну, конструктивну, компресивну, експре-
сивну и стилску творбу.

Велика продукција нових изведеница у руском језику пред крај про-
шлог века, каква је уосталом настављена и од почетка овога, изазвала је 
појачану активност рада у лексикографији. To је додатно дало подстицај 
лингвистима, посебно дериватолозима, да се окрену анализи тих новина и 
утврде на рачун ког ресурса се богати лексички фонд руског језика, да поку-
шају фактима показати настанак, промене и улазак речи у језик.
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J. Земска је као узорак за анализу (неку врсту пробног материјала) 
узела једну од последњих свезака нових речи, која садржи тромесечни ма-
теријал 1981. године, с циљем да расветли који заправо начини и средства 
творбе речи делују најактивније у том времену, какво им је место у општој 
маси нових речи. Резултат анализе прокламованим приступом, показао је 
актуелизацију и одраније познате функције номинације у којој активно де-
лују напоредо са афиксацијом (суфиксацијом и префиксацијом) и разне вр-
сте грађења композита које међутим нису запажене у свим сферама језика. 
И даље се могу као и раније сматрати најуниверзалнијим афиксални начи-
ни, првенствено суфиксација, за њом заостаје префиксација, иако је у сфери 
имена знатно активнија него раније. Грађење разних врста речи је неравно-
мерно – највише се граде именице, чинећи више од половине свих нових 
речи, затим следе придеви, па глаголи и најзад прилози. Активира се као нов 
начин творбе речи – контаминација, присутна у свим развијеним европским 
језицима, a запажа се оформљење нових афикса, афиксоида, суфикса, на 
првом месту од сегмената позајмица.

Проучавајући творбу речи, Земска је дала велики допринос теорији 
номинације. Будући да полази од чињенице да новине служе пре свега као 
средство попуњавања језика новим речима, па пошто су именице највише 
номинацијска класа речи, најраспрострањенија и најбогатија у погледу акти-
вирања разноврсних творбених средстава за грађење назива нових реалија у 
свим сферама човековог живота, Земска разматра управо именице, јер су по 
заступљености и у новом материјалу у апсолутној већини. За корпус узима 
материјал који је лично сакупљала током двадесет година из области разго-
ворног језика и кодификованог књижевног језика, уз допуне из стандардних 
речника, речника нових речи и значења и посебних лингвистичких истра-
живања, тако да је период истраживања био у распону од 60–90-их година 
XX века. Из поменутих разлога анализира активну номинацијску творбу – 
суфиксалне именице. Основну пажњу концентрише на аспект номинације 
– шта се именује, ономасиолошки – како се именује, и функционални – у 
којим сферама језика дејствује.

He слажући се са сувишном апстрактношћу у новим граматичким 
формулацијама, Земска анализира оне творбене категорије на које човек 
дели свет, a које се групишу у три крупна творбена поља (Ревзина 1969) – 
поље Човека, поље Предмета, поље Својства.

Бављење творбом речи са функционалног аспекта одвело је Земску 
у област лингвистике текста, што је било неминовно с обзиром на то да се 
изведенице стварају у процесу грађења структуре текста, у чему се управо 
изражава динамички карактер творбе речи. Одабрала је зато да размотри 
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два значајна аспекта из те широке и разноврсне проблематике – функцију 
творбеног механизма језика у стварању текста и утицај текстолошког окру-
жења на семантику и функционисање разних јединица система творбе речи 
у одређеним сферама језика. Закључак је био да се грађење речи у тексту 
врши по основним функцијама творбе речи, и то – функцији номинације, 
конструктивној и експресивној, a највише се остварује у језику књижевних 
дела, публицистици и разговорном језику, док за пословни језик то није ка-
рактеристично.

J. Земска је попут многих истраживача рано истакла проблем неузуал-
не творбе као посебан подсистем творбе речи, супротан узуалној творби, о 
чему је у нашем тексту напред већ било речи. Она говори о потенцијалним и 
оказионалним речима које показују на шта је језик способан кад ствара нове 
речи. Правећи разлику између потенцијалне творбе, као реализације твор-
бених законитости у попуњавању празних коцкица система, и оказионалне, 
као нарушавања законитости општејезичког грађења, истиче да оказиона-
лизми представљају сасвим посебан аспекат изучавања језика – стваралачки 
акт, индивидуални, естетски. Оказионализми реализују способности инди-
видуе да користи могућности које језик пружа у виду стваралачке инди-
видуалности у књижевном тексту, попут контаминације, сливенице, игре 
речима, стварања каламбура и сл. Основна покретачка снага за стварање 
оказионализама је аналогија, a као средства служе не само афикси, већ и 
поједини сегменти речи, модификовани или преправљени творбени типови 
и сл.

Размотривши све три класе нових изведеница – узуалне, потенцијал-
не и оказионалне, Земска истовремено заокружује специфичну проблема-
тику деривације, активне у руском језику у последњим годинама XX века. 
По питању функционисања творбеног механизма истакнуто је да су високи 
степен динамизма и творачка активност у савременој творби речи највише 
изражени у разговорном језику, новинско-публицистичкој сфери, у блажем 
облику у језику струке, док се официјелно-пословни језик тиме не каракте-
рише.

Јелена Самуиловна Кубрјакова (29.10.1927. Лењинград – 27.06.2011. 
Москва), руски лингвиста, доктор филолошких наука, професор, заслуж-
ни научник Руске Федерације, главни научни сарадник у Сектору теоријске 
лингвистике Института за лингвистику РАН.

Кубрјакова је рођена у породици познатог лекара, директора Ин-
ститута рендгенологије С. А. Рајнберга. Студије је завршила 1951. на ро-
манистичко-германистичком одсеку Филолошког факултета Московског 
државног универзитета „М. В. Ломоносов”, 1955. одбранила кандидатску 
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дисертацију из историјске морфологије германских језика, 1972. одбранила 
докторску дисертацију Основы морфологического анализа германских язы-
ков. Држала је наставу на Филолошком факултету на Катедри за општу и 
упоредно-историјску лингвистику, a затим од 1984, када је изабрана у звање 
професора на Катедри за општу лингвистику Московског државног лингви-
стичког универзитета, и за постдипломце, стажере и сараднике на Катедри 
за англистику Московског државног педагошког универзитета. После јед-
ног периода рада на библиографским пословима, од 1959. године радила 
је у Институту за лингвистику Руске академије наука. Била је члан аутор-
ског колектива значајних издања овог института који му је донео светски 
углед, затим члан редакција водећих лингвистичких издања – Известия АН 
– Серия литературы и языка, Boпpocы филологии, Вопросы когнитивной 
лингвистики, објављивала радове у зборницима Новое в лингвистике, пре-
водила, обично у коауторству, са енглеског значајна дела великих аутора, 
попут Блумфилда и др., a и њене књиге из опште лингвистике превођене су 
на многе европске језике.

Аутор је многобројних научних радова који су добро познати широ-
ком кругу стручњака у Русији и ван ње. Круг лингвистичких интересовања 
Кубрјакове изузетно је широк. Она је један од најистакнутијих стручњака 
у Русији у области теоријске лингвистике, ономасиологије, морфологије, 
творбе речи, морфонологије, истраживања врста речи, когнитивне лингви-
стике, анализе дискурса. Сем тога, поред општетеоријских питања лингви-
стике, њен је допринос велики и у граматици германских језика, типологији 
блискосродних језика, развитку дечјег говора, језичкој категоризацији и 
концептуализацији, проучавању типова дискурсне делатности и др.

Фундаментална истраживања, која је вршила, ударила су темеље 
многих крупних праваца лингвистичке мисли: теорије језичке номинације, 
деривационе ономасиологије, теорије врста речи, изучавања језичке слике 
света, језичке категоризације. Један је од водећих стручњака у когнитивној 
лингвистици и за њено име везује се настанак у руској лингвистици когни-
тивно-дискурсивног правца. Била је један од иницијатора формирања Руске 
асоцијације лингвиста когнитолога и обављала низ година функцију пред-
седника тог удружења.

Научни радови J. Кубрјакове имали су утицаја на развој лингвисти-
ке и у Русији и у иностранству. Германиста по образовању, она је актив-
но разрађивала општу теорију творбе речи поред других питања важних 
за општу лингвистику. Нову страницу у науци о језику отвориле су њене 
фундаменталне књиге, a нас на првом месту по важности занима моногра-
фија Tипы языковых значений. Семантика производного слова (Кубрякова 
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1981), колико нам је познато, досад три пута издавана. Проучавање значења 
речи у руској лингвистици (совјетског времена) 60-их и 70-их година XX 
века, односно друге половине његове, било је не само врло раширено, него 
и плодотворно по резултатима, као нпр. дефинисање значења речи путем 
синтаксичких критеријума, пошто је и синтакса у то време била значајно 
истраживачко поље, посебно генеративне граматике. Пример такве синтезе 
је управо зближавање ономасиолошког приступа творби речи са синтаксом, 
што представља конкретан модел који Кубрјакова експлицира. Још од се-
дамдесетих година у области лингвистике комбинују се синтакса и семанти-
ка, па је то сасвим очекивано могла бити и одлика дериватолошких студија.

У то време у Институту лингвистике АН СССР спроводио се циклус 
семантичких истраживања под руководством Б. Ф. Серебреникова на тему 
Tипы языковых значений. Књига J. Кубрјакове из тог циклуса је оригинално 
истраживање у области творбе речи и опште семасиологије, које детаљно 
разрађује семантичке аспекте изведених речи и активне творбене процесе. 
Концепцијски се у њему творба речи и синтакса по много чему зближавају 
– по творачком карактеру процеса, по неелементарности значења која се у 
њима стварају, по сложености функција посматраних јединица.

Ауторка је поставила као циљ да објасни неке особености смисао-
не структуре изведених речи и место тих јединица номинације у систему 
језика. Пошто изведеница собом презентује творбено значење, као тип је-
зичког значења, знатан део књиге посвећен је утврђивању шта је творбено 
значење и по чему се оно разликује и од лексичког и од граматичког. У по-
гледу истраживања семантичких аспеката творбе речи, она се опредељује 
за принцип организације творбеног система и опис његових функција, од 
којих главном сматра функцију номинације. У томе је суштина овог оно-
масиолошког и страживања које творбу повезује са теоријом номинације 
и говорном делатношћу човека. Такође сматра да разматрање творбених 
процеса у њиховој динамици помаже бољем упознавању и продубљивању 
сазнања о механизму номинацијске делатности.

Ономасиологија је перспективна област истраживања у развоју, у 
оквиру које су разрађивани многи актуелни проблеми опште лингвистике, 
међу њима и питање суштине номинацијске функције и њене тесне повеза-
ности са комуникативном и когнитивном, спознајном, функцијом језика. Та 
веза је очигледна у процесу стварања нове језичке јединице. Тако је онома-
сиолошка етапа у развоју творбе речи, започета у радовима пољске и чешке 
лингвистике, посебно учењем М. Докулила (Dokulil 1962), нашла место и у 
русистици. Ту теоријску мисао је не само прихватила, него и даље разради-
ла и обогатила управо Кубрјакова.
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Учење о референцијалном значењу номиналних речи, актуелно тада и 
у русистици, дало је могућност Кубрјаковој да изведенице тумачи као речи 
са двоструком референцијом, тј. да имају и своје сопствено значење, инди-
видуално, и семантичку условљеност другом речју. To значи, референција 
ка стварности типична за речи уопште, и референција ка речима типична за 
секундарне јединице номинације. Просте речи су референтне само у односу 
на стварност, изведене и на стварност и на област речи, код њих су на делу 
и нејезичке и језичке везе.

Изведеница се одређује као мотивисани знак, не само зато што садр-
жи у својој морфолошкој структури траг мотивационог извора, већ и зато 
што и остале компоненте морфолошке структуре учествују у изражавању 
творбеног значења.

Супротно раширеном мишљењу у теорији творбе речи да је носилац 
творбеног значења творбени афикс или други деривациони формант, Ку-
брјакова има сасвим другачије гледиште. Наиме, она реализацију творбеног 
значења везује за целу морфолошку структуру деривата, значење је зависно 
не само од избора деривационог средства, већ и од избора извора номи-
нације – подједнако је условљено како ономасиолошком базом и ономаси-
олошким својством изведенице, тако и односом међу њима. На овај начин 
се творбено значење може објаснити и код деривата добијених без учешћа 
афикса. Кад говори о улози творбеног форманта у формирању творбеног 
значења, Кубрјакова стоји на становишту да деривациони формант никад 
није раван творбеном значењу у целини, он је увек носилац само једног дела 
од три могуће компоненте творбеног значења.

На основу праћења живог разговорног језика, дечјег говора, изведе-
ница у конкретним текстовима, Кубрјакова закључује, да постоје различито-
сти међу творбеним процесима које формулише као аналошке, корелационе 
и дефиниционе. Она износи и важно запажање о функцијама изведеница у 
тексту – да се оне могу променити и проширити.

Кубрјакова, дакле, са позиција опште лингвистике разрађује теорију 
опште творбе речи, творбених процеса и уопште деривације, користећи се 
поред руског и материјалом других европских језика – енглеског, немачког, 
ређе француског, a понекад и других словенских језика. На основу изу-
чавања семантичких аспеката процеса творбе речи и творбеног значења, 
суштину овог типа лингвистичког значења види као сложено структурира-
но хијерархијски организовано неелементарно значење којим се уопштавају 
типови односа међу разним појавама стварности; у том својству оно слу-
жи лексици и граматици, морфологији и синтакси, целом језичком систему, 
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обезбеђујући стварање нових јединица номинације са статусом речи и омо-
гућујући тим јединицама вршење разноврсних функција.

Уместо закључка неки општи акценти. На основу у главним цртама 
представљеног дериватолошког усмерења J. Земске и J. Кубрјакове у изуча-
вању творбене проблематике, можемо констатовати да, и поред у основи те-
оријско-методолошких различитости, њихова се мишљења често и прекла-
пају и међусобно допуњују. Разрађујући проблеме творбе речи, ове ауторке 
су се слагале начелно у дефинисању изведене речи и постојању творбеног 
значења као посебног типа језичког значења, у чијој, пак, дефиницији нису 
имале исте ставове. У својим истраживањима Земска се углавном кретала 
у домену русистичком и славистичком, Кубрјакова – више у општелингви-
стичком, a скупа узето, обе су дале значајан допринос науци о језику.
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Студије и чланци проф. др Јелке Матијашевић засновани су на богатој грађи прикупљеној 
ексцерпцијом из различитих извора и, посебно, ексцерпцијом многих руских и српских 
речни ка, једнојезичних и двојезичних. Ову је грађу Ј. Матијашевић класификовала, с једне 
стрaне, тематски и, с друге стране, морфолошки и семантички. А њу је анализирала полазећи 
од до тада познатих лингвистичких истина (напоменимо да списак цитираних радова броји 
око 550 јединица), а завршавала новим сазнањима до којих је у истраживањима долазила. 
Процедуре којима је до ових истина долазила своде се на ово: Јелка Матијашевић је морфо-
лошким критеријумима и процедурама идентификовала лексеме које испитује, а испитивала 
их је на основу семантичких и општих лексиколошких теоријских и методолошких приступа.

проф. др Даринка Гортан Премк

У научном смислу, велики значај овог зборника видљив је у томе што ће омогућити да се у 
српској лингвистици прошири славистички приступ творби речи. Пошто је творба речи као 
скуп механизама за богаћење лексичког фонда најзаступљенија у словенским језицима, не чуди 
што је дериватологија своје најдубље продоре на глобалном нивоу извршила управо у слави-
стици. То се не може рећи за синтаксу, па ни за семантику, али за творбу речи неспорно је да 
сл авистичка наука представља узор за најпотпунији и најдалекосежнији увид у научне чињени-
це. Посебан значај за истраживаче представљаће списак цитиране литературе који запрема чак 
27 страница, што сведочи о компетентности и обавештености проф. Јелке Матијашевић.

проф. др Рајна Драгићевић

Посебно се у зборнику и опусу проф. Матијашевић издвајају двије тематске групе којима се 
бавила током 90-их и 2000-их година, а тичу се семантике агентивности и семантике оцјене. 
У више ранијих радова, поготову разматрајући семантичке карактеристике деминуције у ру-
ском језику, ауторка се неизбјежно дотицала значења оцјене, али му је тек од 1997, од рада „Из 
семантике глагола руског и српског језика (оцена у говорном чину)” посветила пуну пажњу. 
Током неколико година, до 2000, поред лексичког изражавања оцјене, посматрајући дерива-
ционе моделе као аксиолошка средства и дефинишући аксиолошке параметре у деривацији, 
а затим разматрајући семантичку структуру оцјене код дериватива, те однос деривације и 
типова значења оцјене, дала је заокружено виђење аксиолошке функције творбе ријечи. Треба 
рећи да је овакав приступ семантици оцјене у русистици риједак, а у нашој јединствен.

проф. др Душанка Мирић

Можемо стога рећи да је зборник који је пред нама значајан на барем две равни, од којих једна 
не уступа другој: људској и стручној. Наиме, он, с једне стране, представља одуживање дуга 
свих нас из струке према проф. др Јелки Матијашевић, тихој и скромној жени која је својим 
радом као и топлим односом према другима задужила своје колеге, Филозофски факултет, 
али и новосадску и српску русистику и славистику. С друге стране, и никако мање важно, 
зборник представља и најбољу прилику да шира стручна јавност – не само она заинтере-
сована за дериватологију и лексикологију – коначно, на једном месту добије прикупљено 
целокупно дело овог врсног научника. Осим тога, овај зборник можемо посматрати и као 
приручник који укључује и појмовник с читавим низом и данас актуелних дериватолошких 
термина и веома богатим списком литературе.

проф. др Милан Ајџановић
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